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κακοδιγθςι του ςε καίρια ςθμεία τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ, τθσ ςυγγραφισ 
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 Θ παροφςα ζρευνα δεν κα μποροφςε να είχε πραγματοποιθκεί χωρίσ τισ 

πολφτιμεσ ςυμβουλζσ και τθν ςυνεχι ακαδθμαϊκι υποςτιριξθ από τθ Λζκτορα του 

Τμιματοσ Χθμείασ κα Χρυςι Καραπαναγιϊτθ. Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ, ςτθ ςυγγραφι αλλά και ςτθν παρουςίαςθ τθσ μελζτθσ, οι πολφτιμεσ και 

εφςτοχεσ ςυμβουλζσ τθσ, είχαν ςθμαντικι βαρφτθτα για τθν τελικι διαμόρφωςθ τθσ 

εργαςίασ. 

 Θα ικελα να ευχαριςτιςω επίςθσ τουσ Κακθγθτζσ του Τμιματοσ Χθμείασ κ. 
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Γεϊργιο Σιαβάλα για τθ βοικεια του ςτθν προετοιμαςία των δειγμάτων τθσ κερινισ 

δειγματολθψίασ για τθν ανάλυςθ GC/MS, κακϊσ επίςθσ και τθν Ελζνθ Ηοφβελου, ΡΕ 

Στατιςτικό, για τθ βοικεια τθσ ςτθν ςτατιςτικι επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τθσ 

χειμερινισ δειγματολθψίασ. 

 Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον Κακθγθτι κ. Κίμωνα Χρθςτάνθ του 
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ςφντροφο μου Ρζτρο Λιβιτςάνο για τθ διαρκι υποςτιριξθ και τθν υπομονι του.  
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Περίλθψθ  

 

 Ο Ρατραϊκόσ Κόλποσ βρίςκεται ςτθ Δυτικι Ελλάδα μεταξφ Στερεάσ Ελλάδασ 

και Ρελοποννιςου. Είναι ζνασ ςχετικά αβακισ καλάςςιοσ κόλποσ που ςυνδζει το 

βακφ Κορινκιακό Κόλπο με το Ιόνιο Ρζλαγοσ. Θ περιοχι μελζτθσ εκτείνεται από τθν 

παραλία τθσ Καλόγριασ, Δ. Λαριςςοφ, μζχρι το Ακταίο του Διμου ίου.  

Ρραγματοποιθκικαν 2 εποχικζσ δειγματολθψίεσ, για τθ ςυλλογι καλάςςιου νεροφ, 

μια χειμερινι το Μάρτιο του 2009  και μία κερινι το Σεπτζμβριο του ίδιου ζτουσ. 

Εμβόλιμα ζγινε δειγματολθψία λίγο μετά από ατφχθμα πετρελαιοκθλίδασ ςτο λιμάνι 

τθσ Ράτρασ.  

 Στθν εργαςία αυτι με μία τροποποίθςθ τθσ μεκόδου MARPOLMON-P, 

μετρικθκε θ εκπομπι φκοριςμοφ των δειγμάτων μετά από τθν εκχυλιςι τουσ με 

εξάνιο και διερευνικθκε θ παρουςία και θ ςυγκζντρωςθ πετρελαϊκϊν ενϊςεων 

κακϊσ και θ διαςπορά των πετρελαιοειδϊν ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ του Ρατραϊκοφ 

Κόλπου. Σε κάκε δείγμα μετρικθκαν φυςικζσ παράμετροι όπωσ θ κερμοκραςία, το 

pH, θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα και θ κολερότθτα του καλάςςιου νεροφ.  Θ ςφςταςθ 

των δειγμάτων τθσ δεφτερθσ δειγματολθψίασ διερευνικθκε με τθ χριςθ GC-MS για 

τον εντοπιςμό τθσ πθγισ των πετρελαϊκϊν ρφπων. 

 Τα αποτελζςματα των δφο κφριων δειγματολθψιϊν παρουςίαςαν μεγάλεσ 

διακυμάνςεισ ςτθ ςυγκζντρωςθ αλλά και ςτθν κατανομι των πετρελαϊκϊν 

υδρογονανκράκων, με τα εφρθ των τιμϊν των ςυγκεντρϊςεων να κυμαίνονται για τθ 

χειμερινι από 0 – 290 μg/L ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου (Λιμάνι Ρροβλιτα Αγ. 

Νικολάου) και για τθ κερινι  δειγματολθψία από 0- 56 μg/L μονάδων χρυςενίου 

(Μαρίνα Τερψικζασ). Θ κατανομι και θ διαςπορά των πετρελαιοειδϊν φαίνεται να 

επθρεάηεται άμεςα από τθ διεφκυνςθ και ταχφτθτα των κυμάτων και του 

επικρατοφντοσ άνεμου ςτισ περιοχζσ δειγματολθψίασ, αλλά και από τθν 

ωκεανογραφικι ςυμπεριφορά του Ρατραϊκοφ Κόλπου. 

  Στθν ανάλυςθ GC/MS βρζκθκε μεγάλθ αναλογία αλκάνιων ςε όλα τα 

δείγματα, ενϊ ςε κάποια από αυτά βρζκθκαν πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνκρακεσ και αλκζνια, παράγωγα του πετρελαίου και των καυςίμων. Άλλεσ 

οργανικζσ ενϊςεισ όπωσ φκαλικοί εςτζρεσ, ςουλφίδια, αλκοόλεσ κ.α., ανιχνεφτθκαν 
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ςε χαμθλζσ ςυνικωσ ςυγκεντρϊςεισ και πικανόν προζρχονται από ρυπογόνεσ 

χερςαίεσ πθγζσ (επιφανειακι απορροι, αςτικά και βιομθχανικά λφματα κ.α.).  
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1. Πρόλογοσ 

 

Θ κάλαςςα, είτε με τθ μορφι των ωκεανϊν, είτε με τθ μορφι κλειςτϊν 

καλαςςϊν όπωσ θ Μεςόγειοσ, παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ ηωι και τθν ανάπτυξθ 

του πολιτιςμοφ μασ. Στθν φπαρξθ τθσ κάλαςςασ (μζςω του φυτοπλαγκτόν) οφείλεται 

το μεγαλφτερο ποςοςτό παραγωγισ οξυγόνου τθσ ατμόςφαιρασ, θ κερμικι 

ιςορροπία του πλανιτθ, θ παραγωγι "κακαρισ τροφισ", θ ναυτιλία (και θ 

ςυνειςφορά τθσ ςτισ μεταφορζσ, ςτο εμπόριο, ςτθν παραγωγι και διακίνθςθ 

πολιτιςμοφ, ςτθν αναψυχι) (Καλδζλλθσ & Κονδφλθ, 2005).  

Οι κάλαςςεσ και οι ωκεανοί αντιπροςωπεφουν το 99% του διακζςιμου 

ηωτικοφ χϊρου ςτον πλανιτθ μασ, καλφπτουν το 71% τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ και 

περιζχουν το 90% τθσ βιόςφαιρασ· περικλείουν ςυνεπϊσ μεγαλφτερθ βιοποικιλότθτα 

ςυγκριτικά με τα χερςαία οικοςυςτιματα και τα γλυκά νερά. Το καλάςςιο 

περιβάλλον είναι ζνα ςτοιχείο απαραίτθτο για τθ ηωι ςτθ γθ (και μάλιςτα ωσ κφρια 

πθγι του οξυγόνου) και ο ρόλοσ του ςτθ διαμόρφωςθ του κλίματοσ είναι 

κακοριςτικόσ. Είναι επίςθσ ςθμαντικόσ παράγοντασ οικονομικισ και κοινωνικισ 

ευθμερίασ και ποιότθτασ ηωισ (http://europa.eu/index_el.htm). 

Θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ κάλαςςα ιταν ςε μεγάλο βακμό αρμονικι 

χωρίσ να προκαλεί ςοβαρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν περιβαλλοντικι ιςορροπία. Θ 

ςχζςθ όμωσ αυτι, βακμιαία διαταράχκθκε λόγω των αναγκϊν του αυξανόμενου 

ανκρϊπινου πλθκυςμοφ κακϊσ και των πολλαπλαςιαηόμενων καταναλωτικϊν 

τάςεων. Θ αφξθςθ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ και θ κατακόρυφθ ανάπτυξθ των 

τεχνολογικϊν δυνατοτιτων υπονόμευςαν ςοβαρά τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ 

κάλαςςα κυρίωσ λόγω τθσ ανεξζλεγκτθσ απόρριψθσ κάκε είδουσ αποβλιτων από τισ 

παράκτιεσ αςτικζσ και βιομθχανικζσ περιοχζσ κακϊσ και από τισ καλάςςιεσ 

μεταφορζσ. Θ ρφπανςθ και οι ποικίλεσ πιζςεισ ςτο παράκτιο και καλάςςιο 

περιβάλλον υποβακμίηουν τα φυςικά οικοςυςτιματα με πολλαπλζσ περαιτζρω 

αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτουσ πόρουσ για τροφι, ςτθν υγεία, ςτον αρικμό των  

βιολογικϊν ειδϊν και ακόμθ ςτθν αναψυχι και ςτον τουριςμό, ενϊ θ παράβλεψθ 

περιβαλλοντικϊν παραμζτρων κατά το ςχεδιαςμό παράκτιων ζργων μπορεί να 

επιφζρει μεταξφ άλλων διάβρωςθ των ακτϊν (Μακρι, 2006).  

Υπιρξε μεγάλθ αργοπορία ςτθν κακιζρωςθ διεκνϊν κανονιςμϊν ελζγχου τθσ 

καλάςςιασ ρφπανςθσ ςυγκεκριμζνα μετά το δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο, ςε ςχζςθ με 

http://europa.eu/index_el.htm
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τθν αλιεία διότι αντιπροςϊπευε δευτερεφοντα ςυμφζροντα των κρατϊν ενϊ 

παράλλθλα, υπιρχε ζλλειψθ επιςτθμονικισ κατανόθςθσ των ωκεανϊν. Σιμερα 

υποςτθρίηεται ότι θ καλάςςια ρφπανςθ δεν μπορεί πλζον να κεωρθκεί ωσ μία 

ανεμπόδιςτθ χριςθ των καλαςςϊν, οφτε είναι πια αποκλειςτικι ευκφνθ του κάκε 

κράτουσ ξεχωριςτά, αλλά ςτθρίηεται ςτθ διεκνι νομοκεςία και ςυνεργαςία για τθν 

προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ. Ραράλλθλα, όςο αυξάνεται θ καλάςςια 

ρφπανςθ τόςο αυξάνεται και το κόςτοσ καταπολζμθςθσ τθσ και ελαχιςτοποιείται θ 

ωφζλεια που αποκομίηει θ παγκόςμια κοινότθτα από τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

καλάςςιασ ρφπανςθσ (Αλεξόπουλοσ, 2005). 

Μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ ρφπανςθ ςτο καλάςςιο και παράκτιο περιβάλλον 

κυρίωσ λόγω τθσ μεγάλθσ εκτάςεωσ ποφ ζχει λάβει, αλλά και τα ναυάγια και άλλα 

ατυχιματα, είναι αυτι ποφ προζρχεται από τα πετρελαιοειδι. Τα πετρελαιοειδι, 

μολονότι φυςικά προϊόντα, ιταν πραγματικά "άγνωςτα" ςτα οικοςυςτιματα πριν τθ 

ςυςτθματικι άντλθςθ και χριςθ τουσ (Σκοφλλοσ, 2009). Το πετρζλαιο είναι ζνα 

πολφπλοκο μείγμα από χιλιάδεσ διαφορετικζσ οργανικζσ ενϊςεισ που ςχθματίηονται 

από μια ποικιλία οργανικϊν ενϊςεων που ζχουν μετατραπεί χθμικά κάτω από 

διαφορετικζσ γεωλογικζσ ςυνκικεσ. Θ διαρροι μεγάλων ποςοτιτων πετρελαίου και 

των προϊόντων του ςτθ κάλαςςα, αποτελεί κίνδυνο για τα βενκικά οικοςυςτιματα, 

προκαλεί εκτεταμζνεσ ηθμίεσ ςτθ καλάςςια ηωι, τθν υγεία του ανκρϊπου και των 

φυςικϊν πόρων. 

Το αργό πετρζλαιο αποτελείται κατά κφριο λόγο από άνκρακα και υδρογόνο 

(ςχθματίηοντασ ζνα ευρφ φάςμα χθμικϊν ουςιϊν από ελαφρά αζρια μζχρι βαριά 

κατάλοιπα), αλλά επίςθσ περιζχει και μικρότερα ποςά κείου, οξυγόνου και αηϊτου, 

κακϊσ και μζταλλα όπωσ νικζλιο, βανάδιο, ςίδθρο. Το μεταβλθτά αυτά 

χαρακτθριςτικά του πετρελαίου ωσ προσ τα ςυςτατικά του ευκφνονται και για τισ 

μεταξφ τουσ διαφορετικζσ χθμικζσ ιδιότθτεσ . Ζτςι, το αργό πετρζλαιο και τα 

προϊόντα του ζχουν χθμικζσ ςυνκζςεισ που διαφζρουν μεταξφ τουσ (Wang et al, 

1999).  

Θ ποικιλομορφία αυτι ςτθ χθμικι ςφςταςθ του πετρελαίου φζρει ςαν 

αποτζλεςμα, μζςω τεχνικϊν, τθσ εφρεςθσ χθμικισ ανίχνευςθσ (fingerprinting) για 

κάκε είδοσ πετρζλαιο και παρζχει μια βάςθ για τον εντοπιςμό τθσ προζλευςθσ των 

πετρελαιοκθλίδων. Τα πλεονεκτιματα τθσ χθμικισ ανίχνευςθσ των 

υδρογονανκράκων του πετρελαίου μζςω διαφόρων μεκόδων και προςεγγίςεων τισ 
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τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ είναι πωσ μασ παρζχουν τθ δυνατότθτα για λεπτομερζσ 

ποιοτικό και ποςοτικό χαρακτθριςμό των πετρελαιοκθλίδων και αποτελοφν ζνα 

«ιςχυρό εργαλείο» για τον κακοριςμό τθσ προζλευςθσ, τθσ αναγνϊριςθσ και τθσ 

διαφοροποίθςθσ των πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων (Wang & Fingas, 2003, Wang 

et al, 1999). 
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2. κοπόσ και ςτόχοι τθσ εργαςίασ 
 

Χρθςιμοποιϊντασ ςαν οδθγό τθ μζκοδο τθσ Marpolmon- P,  Manuals and Guides 

Νο 13 (IOC, 1984) για τθν παρακολοφκθςθ του πετρελαίου και των διαλυμζνων / 

διεςπαρμζνων πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτο καλάςςιο νερό και ςτισ 

παραλίεσ, ερευνικθκαν οι ςυγκεντρϊςεισ των πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτο 

καλάςςιο νερό των παράκτιων περιοχϊν τθσ Νοτιοδυτικισ Αχαΐασ. Ζγινε εποχικι 

δειγματολθψία (χειμερινι και κερινι) ςε διάφορα ςθμεία τθσ περιοχισ, εκβολζσ 

ποταμϊν, καλάςςιεσ ακτζσ, λιμάνια κλπ, που εκτείνεται από τθν Ραραλία τθσ 

Καλόγριασ μζχρι το Ακταίο ίου.  

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι : 

 Θ διερεφνθςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ όςο αφορά τισ ςυγκεντρϊςεισ 

πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτα καλάςςια φδατα των παράκτιων 

περιοχϊν και ςτο ςθμείο εκβολισ ποταμϊν τθσ Νοτιοδυτικισ Αχαΐασ, 

 Θ ςυςχζτιςθ των ςυγκεντρϊςεων των πετρελαιοειδϊν ςτο καλάςςιο 

περιβάλλον με πικανζσ ανκρωπογενείσ ι μθ, ρυπογόνεσ πθγζσ, 

 Θ εποχικι κατανομι των ςυγκεντρϊςεων και θ ςφγκριςθ των τιμϊν, με 

παράλλθλθ ςφγκριςθ με τιμζσ τθσ βιβλιογραφίασ 

 Θ εφρεςθ παραγόντων και φυςικϊν παραμζτρων που μπορεί να επθρεάηουν 

αυτζσ τισ ςυγκεντρϊςεισ. 

 

Εμβόλιμα ερευνικθκε μζςω δειγματολθψίασ και λίγεσ μζρεσ μετά τθν 

επζμβαςθ των αρμόδιων Αρχϊν, θ τυχόν διαςπορά του πετρελαίου ςτο πρόςφατο 

ατφχθμα εμφάνιςθσ πετρελαιοκθλίδασ ςτο Λιμάνι τθσ Ράτρασ ςτισ 20/4/2009.  

Στθ παροφςα μελζτθ γίνεται επίςθσ αναφορά ςτθ διαςπορά και 

αποικοδόμθςθ του πετρελαίου ςτο νερό, ςτισ επιπτϊςεισ τθσ ρφπανςθσ από 

πετρελαιοειδι ςτο περιβάλλον, Νομοκεςία, Διεκνείσ Συμβάςεισ, Κανονιςμοί 

(Ελλθνικοί και Διεκνείσ) που διζπουν τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ 

και τουσ τρόπουσ απορρφπανςθσ και αποκατάςταςθσ των μολυςμζνων περιοχϊν, με 

ςκοπό όςο είναι εφικτό τθν διαμόρφωςθ μιασ πλιρουσ άποψθσ για κζματα τθσ 

καλάςςιασ ρφπανςθσ από το πετρζλαιο και τα παράγωγα του. 
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3. Γενικά για τθ καλάςςια ρφπανςθ 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο κα γίνει μια μικρι επιςκόπθςθ βάςει βιβλιογραφίασ, για 

κζματα που αφοροφν: 

 Ρθγζσ καλάςςιασ ρφπανςθσ 

 φπανςθ από πετρελαιοειδι - καλάςςια ατυχιματα  

 Φυςικοχθμικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου ςτο καλάςςιο περιβάλλον. 

 Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διάχυςθ και τθ μεταφορά του, 

 Επιπτϊςεισ καλάςςιασ ρφπανςθσ από πετρελαιοειδι ςτουσ οργανιςμοφσ 

και το περιβάλλον 

 Μζκοδοι ανίχνευςθσ και προςδιοριςμοφ τθσ ςυγκζντρωςθσ των 

πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτο καλάςςιο περιβάλλον και τισ 

παράκτιεσ περιοχζσ  

 Τρόποι απορρφπανςθσ και αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ 

 Ευρωπαϊκι και Ελλθνικι Νομοκεςία για τθν προςταςία του καλαςςινοφ 

περιβάλλοντοσ 
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3.1 Πθγζσ καλάςςιασ ρφπανςθσ 

 

Θ ρφπανςθ των καλαςςϊν και θ υποβάκμιςθ των παράκτιων περιοχϊν είναι 

ζνα από τα ςθμαντικότερα περιβαλλοντικά προβλιματα του πλανιτθ μασ. Ιδιαίτερα 

ςε κλειςτζσ κάλαςςεσ, όπωσ θ Μεςόγειοσ, τμιμα τθσ οποίασ αποτελοφν και οι 

Ελλθνικζσ κάλαςςεσ, θ καλάςςια ρφπανςθ είναι εντονότερθ λόγω τθσ περιοριςμζνθσ 

ανάμειξθσ των καλαςςίων υδάτων με αυτά των ωκεανϊν. Θ ομάδα ειδικϊν του ΟΘΕ 

ορίηει τθ καλάςςια ρφπανςθ ωσ τθν "ειςαγωγι από τον άνκρωπο ςτο καλάςςιο 

περιβάλλον (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκβολϊν των ποταμϊν) ουςιϊν ι 

ενζργειασ, άμεςα θ ζμμεςα, με αποτζλεςμα δθλθτθριϊδεισ ςυνζπειεσ, όπωσ βλάβεσ 

ςε ζμβιουσ οργανιςμοφσ, κίνδυνουσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία, παρεμπόδιςθ 

καλάςςιων δραςτθριοτιτων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αλιείασ, μείωςθ τθσ 

ποιότθτασ για τθ χριςθ του καλαςςινοφ νεροφ και ελάττωςθ τθσ κελκτικότθτασ των 

υδάτων" (Καλδζλλθσ & Κονδφλθ, 2005).  

Το 75 με 80 % τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ προζρχεται από τθν ξθρά, ιδιαίτερα 

τθ γεωργία και το 30 % αυτοφ από τθν ατμόςφαιρα. Ρερίπου 12 % τθσ ρφπανςθσ 

προκαλείται από τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ. Στθ Νότια Αμερικι, το 98 % των 

εγχϊριων λυμάτων καταλιγουν ακατζργαςτα ςτθ κάλαςςα. Οι μεςογειακζσ χϊρεσ 

ρίχνουν 50 εκατομμφρια τόνουσ αποβλιτων ςτθ Μεςόγειο κάλαςςα κάκε χρόνο και 

ςτθν Κίνα 60 εκατομμφρια τόνοι αποβλιτων καταλιγουν ςτθν Κίτρινθ Θάλαςςα 

κακθμερινά (http://www.goodplanet.info). Στον Ρίνακα 1 φαίνονται ποςοςτιαία οι 

πιγεσ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ.  

Συνοπτικά λοιπόν θ καλάςςια ρφπανςθ οφείλεται κυρίωσ ςε : 

 Άμεςθ απόκεςθ αποβλιτων από αςτικζσ και βιομθχανικζσ 

διεργαςίεσ : φποι ειςάγονται απευκείασ ςτουσ ποταμοφσ και τισ κάλαςςεσ μζςω 

των αςτικϊν αποχετεφςεων ι/και ςτθ μορφι βιομθχανικϊν αποβλιτων, πολλζσ 

φορζσ τοξικισ και επικίνδυνθσ μορφισ.  

 Επιφανειακι απορροι: από τθ γεωργία, τισ πόλεισ, τουσ δρόμουσ, τα 

λιμάνια κλπ., μζςω των όμβριων υδάτων και των αποςτραγγιςτικϊν καναλιϊν. 

Επιφανειακι απορροι από δρόμουσ και αυτοκινθτοδρόμουσ μπορεί να είναι μια 

ςθμαντικι πθγι ρφπανςθσ των υδάτων ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ  

 

http://www.goodplanet.info)/
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Πίνακασ 1 : Πθγζσ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ και το ποςοςτό που ςυνειςφζρει θ κάκε μια ςτο 

ςφνολο τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ (Κουτςοφμπασ, 2003) 

ΠΘΓΘ ΡΤΠΑΝΘ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

Απορροζσ και απόβλθτα από ξθρά 44% 

Αερομεταφερόμενεσ εκπομπζσ από ξθρά 33% 

Πετρελαιοκθλίδεσ από ναυςιπλοΐα και ατυχιματα 12% 

Πόντιςθ αποβλιτων ςτθ κάλαςςα 10% 

Εξόρυξθ ορυκτϊν, πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 1% 

  

 Ρφπανςθ από τα πλοία: Τα πλοία μποροφν να μολφνουν τισ πλωτζσ 

οδοφσ και τουσ ωκεανοφσ με πολλοφσ τρόπουσ. Οι πετρελαιοκθλίδεσ μποροφν να 

ζχουν καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ. Ενϊ είναι τοξικζσ για τθ καλάςςια ηωι, οι 

πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ (PAH), τα ςτοιχεία του αργοφ 

πετρελαίου, είναι πολφ δφςκολο να επαλειφκοφν και παραμζνουν για χρόνια ςτα 

ιηιματα και το καλάςςιο περιβάλλον.  

 Ατμοςφαιρικά κατακρθμνίςματα: Θ ατμόςφαιρα είναι πικανϊσ ο 

ςθμαντικότεροσ δρόμοσ για τθν ευρείασ κλίμακασ μεταφορά ςωματιδιακισ φφςθσ 

ρυπαντικοφ φορτίου ςτουσ ανοικτοφσ ωκεανοφσ, κυρίωσ λόγω τθσ τεράςτιασ 

επιφάνειασ που καταλαμβάνουν οι ωκεανοί. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ υποςτθρίηεται 

ότι θ είςοδοσ αζριων ρυπαντϊν από τθν ατμόςφαιρα υπερτερεί από τθν αντίςτοιχθ 

που προζρχεται από τουσ ποταμοφσ, όπωσ για παράδειγμα θ περίπτωςθ των 

οργανοχλωριωμζνων ενϊςεων 

 Θερμικι Μόλυνςθ: Οι κερμικοί ςτακμοί θλεκτροπαραγωγισ και οι 

μεγάλεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ απορρίπτουν ςτο περιβάλλον τεράςτια ποςά 

κερμότθτασ, τα οποία καταλιγουν είτε ςτθν ατμόςφαιρα υπό μορφι καυςαερίων 

είτε ςτουσ παρακείμενουσ υδάτινουσ αποδζκτεσ υπό τθ μορφι κερμικϊν 

αποβλιτων. 

 Πλαςτικά υλικά: απορρίμματα ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ που 

περιζχουν τοξικζσ ουςίεσ, μετακινοφνται και αποτίκενται ςτισ κάλαςςεσ και τουσ 

ωκεανοφσ. Το 80% των καλάςςιων απορριμμάτων είναι πλαςτικά – αυτοφ του είδουσ 

θ ρφπανςθ ζχει αυξθκεί μετά το τζλοσ του δευτζρου παγκόςμιου πολζμου. Θ μάηα 
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των πλαςτικϊν ςτο καλάςςιο περιβάλλον προςεγγιςτικά αγγίηει τουσ εκατό 

εκατομμφρια τόνουσ απορριμμάτων. 

 Διαφόρων ειδϊν τοξίνεσ: Εκτόσ από πλαςτικζσ φλεσ, υπάρχουν 

ιδιαίτερα προβλιματα με άλλεσ τοξίνεσ που δεν αποικοδομοφνται γριγορα ςτο 

καλάςςιο περιβάλλον. Ραραδείγματα τοξικϊν ουςιϊν είναι το PCB, το DDT, 

φυτοφάρμακα, φουράνια, διοξίνεσ, φαινόλεσ, βαρζα μζταλλα και τα ραδιενεργά 

απόβλθτα.  

 Τζλοσ, κρεπτικά: Σε κλειςτά κυρίωσ καλάςςια περιβάλλοντα είναι 

μεγάλθ θ επίδραςθ του ευτροφιςμοφ ςτα καλάςςια οικοςυςτιματα λόγω τθσ 

αφξθςθσ των χθμικϊν κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςυνικωσ ενϊςεων που περιζχουν 

άηωτο ι φϊςφορο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν υπερβολικι ανάπτυξθ φυτϊν και 

τθν αφξθςθ τθσ αποςφνκεςθσ, και οδθγεί ςε ζλλειψθ οξυγόνου και ςοβαρζσ μειϊςεισ 

ςτθν ποιότθτα των υδάτων, τα ψάρια και άλλουσ ηωικοφσ πλθκυςμοφσ (Καλδζλλθσ & 

Κονδφλθ, 2005, Κουτςοφμπασ, 2003, http://en.wikipedia.org) 
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3.2 Ρφπανςθ από πετρελαιοειδι – Θαλάςςια Ατυχιματα.  

 

Θ ρφπανςθ από πετρελαιοειδι μπορεί να προζρχεται από διάφορεσ αιτίεσ. Οι 

ςθμαντικότερεσ από αυτζσ είναι οι καλάςςιεσ μεταφορζσ, τα ατυχιματα των 

δεξαμενόπλοιων και άλλων πλοίων, οι ελλιμενιςμοί των πλοίων και τα καφςιμα τουσ. 

Μικρότερθ ςυνειςφορά ςε αυτοφ του είδουσ τθ ρφπανςθ των καλάςςιων 

οικοςυςτθμάτων από πετρελαιοειδι ζχουν τα αςτικά και βιομθχανικά απόβλθτα που 

μζςω τθσ απευκείασ απόκεςθσ, τθσ επιφανειακισ απορροισ ι/και με τθ μορφι 

ατμοςφαιρικϊν κατακρθμνιςμάτων καταλιγουν ςτο καλάςςιο οικοςφςτθμα κακϊσ 

επίςθσ και οι φυςικζσ διαρροζσ υδρογονανκράκων ςτο καλάςςιο περιβάλλον 

(Berthe-Corti & Höpner, 2005). Ράνω από 50% τθσ καλάςςιασ απόρριψθσ 

υδρογονανκράκων προζρχεται από τισ θπείρουσ, 5 % προζρχεται από ατυχιματα 

πετρελαιοφόρων, 20 % προζρχεται από απόβλθτα και άλλα ατυχθμάτων που 

ςχετίηονται με τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ, 4 % από τθ καλάςςια εκμετάλλευςθ και 11 

ζωσ 15 % οφείλονται ςε φυςικζσ αιτίεσ (http://www.goodplanet.info). 

Οι αυξθμζνεσ ενεργειακζσ απαιτιςεισ των θμερϊν μασ που ςυνδζονται 

άρρθκτα τόςο με το πρόβλθμα του υπερπλθκυςμοφ όςο και με το ςφγχρονο τρόπο 

ηωισ οδιγθςαν ςε μία υπερβολικι κατανάλωςθ πετρελαιοειδϊν και αντίςτοιχθ 

αντλθςι τουσ από τα μεταπολεμικά χρόνια και μζχρι τισ μζρεσ μασ. Θ ςυνολικι 

ετιςια εκτίμθςθ φυςικισ διαρροισ πετρελαίου ςτθ κάλαςςα υπολογίηεται μεταξφ 

200.000 και 2 εκατομμφρια τόνουσ. Ρροςκζτοντασ κατά μζςο όρο τισ ανκρωπογενείσ 

διαρροζσ πετρελαίου ςτθ κάλαςςα και με μια καλφτερθ εκτίμθςθ των φυςικϊν 

διαρροϊν, θ ετιςια ςυνολικι ποςότθτα διαρροισ πετρελαίου ςτθ κάλαςςα 

υπολογίηεται ςτουσ 4,7 εκατομμφρια τόνουσ. Το ποςό αυτό του πετρελαίου 

διανζμεται άνιςα ςτο καλάςςιο περιβάλλον (Berthe-Corti & Höpner, 2005). Στον 

Ρίνακα 2 παρατίκενται τα ςθμαντικότερα καταγεγραμμζνα ατυχιματα διαρροισ 

πετρελαιοειδϊν ςτθ κάλαςςα.  

Τα καλάςςια ατυχιματα με τα όποια ςυνδζονται οι πετρελαιοκθλίδεσ ιταν 

και κα είναι αναπόφευκτα ςυμβάντα ςε όλεσ τισ φάςεισ αξιοποίθςθσ ςτον τομζα του 

πετρελαίου. Στα χερςαία εδάφθ, οι πετρελαιοκθλίδεσ είναι πιο εντοπιςμζνεσ και 

μποροφν να εξαλειφκοφν πιο εφκολα, περιορίηοντασ ζτςι τισ επιπτϊςεισ για το 

περιβάλλον. Αντίκετα, οι καλάςςιεσ πετρελαιοκθλίδεσ μπορεί να οδθγιςουν ςε 

πετρελαϊκι ρφπανςθ ςε μεγάλεσ περιοχζσ και να ζχουν ςοβαρζσ περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ ( Patin, 2004). 

http://www.goodplanet.info)/
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Πίνακασ 2: Πρόςφατα καταγεγραμμζνα ατυχιματα πετρελαιοκθλίδων ςτο καλάςςιο χϊρο ςε 

παγκόςμια κλίμακα (Mediterranean SOS, 2008, Patin, 2004, Κουτςοφμπασ, 2003, http://www.goodplanet.info). 

Πθγι ρφπανςθσ Ζτοσ Σοποκεςία 
Απϊλεια πετρελαίου 
ςτθ κάλαςςα (τόνοι) 

Torrey-Cannyon 
(πετρελαιοφόρο) 

1967 Ουαλία 121.000 

Sea Star 
(πετρελαιοφόρο) 

1972 Κόλποσ του Ομάν 115.000 

Jakob Maersk 
(πετρελαιοφόρο) 

1975 Oporto, Ρορτογαλία 88.000 

Urquiala 
(πετρελαιοφόρο) 

1976 Galicia, Ιςπάνια 101.000 

Amoco Cadiz 
(πετρελαιοφόρο) 

1978 Off Brittany, Γαλλία 223.000 

Ixtoc 
(πλατφόρμα γεϊτρθςθσ) 

1979 Κόλποσ του Μεξικοφ 500.000 ζωσ 1500.000 

Irenes Serenade 
(πετρελαιοφόρο) 

1980 Ελλάδα 103.000 

Exxon Valdez 
(πετρελαιοφόρο) 

1989 Αλάςκα 38.500 

Haven 
(πετρελαιοφόρο) 

1991 Γενεφθ, Ιταλία 144.000 

Πόλεμοσ του Κόλπου 1991 Kuwait 800.000+ 

Aegean Sea 
(πετρελαιοφόρο) 

1992 La Coruna, Ιςπανία 74.000 

Braer 
(πετρελαιοφόρο) 

1993 
Νθςιά Shetland, 

Αγγλία 
85.000 

Nassia 
(πετρελαιοφόρο) 

1994 
Μαυρθ Θάλαςςα, 

Τουρκία 
33.000 

Sea Empress 
(πετρελαιοφόρο) 

1996 
Milford Haven, 

Αγγλία 
72.000 

Erika 
(πετρελαιοφόρο) 

1999 Off Brittany, Γαλλία 20.000 

Prestige 
(πετρελαιοφόρο) 

2002 
Off Cap Finistere, 

Ιςπανία 
77.000 

Tasman Spirit 
(πετρελαιοφόρο) 

2003 Ρακιςτάν 12.000 

Πόλεμοσ Ιςραιλ 2006 Λίβανοσ 15.000 

Hebei Spirit 
(πετρελαιοφόρο) 

2007 Βόρεια Κορζα 10.500 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ΕΦΗ/Application%20Data/Microsoft/Word/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ/ok%20%20%2019%20%20%20AAA%20%20Crude%20Oil%20Spills,%20Environmental.pdf
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Το εκτιμϊμενο ποςό πετρελαίου που διζρρευςε ςτθ κάλαςςα από διάφορα 

ςθμεία του Κουβζιτ υπολογίηεται άνω των 800.000 τόννων. Το επιφανειακό μζροσ 

τθσ πετρελαιοκθλίδασ είχε εξαφανιςτεί από τον Ιουλίο του ίδιου ζτουσ — προφανϊσ 

βιοαποικοδομικθκε. Το υπόλοιπο τμιμα μόλυνε περίπου 600 χλμ των ακτϊν τθσ 

Σαουδικισ Αραβίασ με πολφ διαφορετικζσ ςυνζπειεσ. Ωσ επί το πλείςτον θ ρφπανςθ 

παραμζνει μζχρι ςιμερα (Berthe-Corti & Höpner, 2005). Τα επίπεδα ρφπανςθσ ςτισ 

τοποκεςίεσ που επθρεάςτθκαν μειϊκθκε κατά 50% περίπου μεταξφ 1991 και 1992. 

Ρολφ μικρότερθ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ παρατιρθκθκε τθν περίοδο 1992-1993, ενϊ 

αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των υδρογονανκράκων επιςθμάνκθκε ςτο Κουβζιτ και τθ 

Βόρεια Σαουδικι Αραβία, πικανϊσ ωσ αποτζλεςμα τθσ αυξθμζνθσ δραςτθριότθτασ 

των δεξαμενόπλοιων και των λοιπϊν καταςτροφϊν (Readman et al, 1996).  

Οι διαφορετικζσ επιπτϊςεισ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ του Ρερςικοφ Κόλπου 

ιταν όχι μόνο λόγω τθσ μεταβλθτισ ακτογραμμισ αλλά και των παλιρροιων που 

μετατόπιςαν το πετρελαίο πολφ πιο εςωτερικά τθσ ακτογραμμισ. Τα μζτρα 

κακαριςμοφ ιταν μάλλον ςε πειραματικό ςτάδιο. Δεν ιταν εφικτό να κακαρίςουν 

κατϋεκτίμθςθ 130 εκατομμφρια m3 ρυπαςμζνων ιηθμάτων τθσ διαπαλιρροιακισ 

ηϊνθσ γιατί κα προκάλουςαν δευτερεφουςεσ ηθμιζσ ςτο περιβάλλον (Berthe-Corti & 

Höpner, 2005).  

Στθ Ελλάδα τα περιςςότερα ναυτικά ατυχιματα από δεξαμενόπλοια γίνονται 

ςτο Σαρωνικό. Αποτελεί το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ χϊρασ και εκεί 

δραςτθριοποιοφνται οι μεγαλφτερεσ ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ μονάδεσ, Εικόνα 1 

(Σταυρίδθσ, 2007).  

Οι ςυνκικεσ των ελλθνικϊν καλαςςϊν παρουςιάηουν ιδιαιτερότθτεσ λόγω 

τθσ τοπογραφίασ τουσ, αλλά και τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα 

το τεράςτιο ανάπτυγμα των ακτϊν μασ (16000 km περίπου) και ο μεγάλοσ αρικμόσ 

των νθςιϊν (3000 περίπου), οι πολλζσ καλάςςιεσ δίοδοι με μεγάλθ ςυχνότθτα 

διζλευςθσ πλοίων, κακϊσ και θ ζντονθ τουριςτικι δραςτθριότθτα, που αςκείται ςτισ 

περιςςότερεσ παράκτιεσ περιοχζσ τθσ επικράτειασ, αποτελοφν βαςικοφσ παράγοντεσ 

διαφοροποίθςθσ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ πρζπει να 

ςυνυπολογιςτοφν παράγοντεσ όπωσ: α) οι περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ ανανζωςθσ 

των υδάτων, πρόβλθμα που επθρεάηει τθν ποιότθτα του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ 

όλθσ τθσ Μεςογείου, β) θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ υποδομισ ςτα λιμάνια και ςτισ 

μαρίνεσ για τθν παραλαβι των κάκε είδουσ μιγμάτων πετρελαιοειδϊν, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ΕΦΗ/Application%20Data/Microsoft/Word/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ/ok%20%20%2025%20%20%20Geo-biological%20aspects%20of%20coastal%20oil%20pollution.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ΕΦΗ/Application%20Data/Microsoft/Word/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ/ok%20%20%2025%20%20%20Geo-biological%20aspects%20of%20coastal%20oil%20pollution.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ΕΦΗ/Application%20Data/Microsoft/Word/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ/ok%20%20%2025%20%20%20Geo-biological%20aspects%20of%20coastal%20oil%20pollution.pdf
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απορριμμάτων και λυμάτων των πλοίων, γ) ο μεγάλοσ αρικμόσ βιομθχανιϊν που 

εξακολουκεί να εκβάλλει τα απόβλθτα του χωρίσ νόμιμθ άδεια και πρακτικά χωρίσ 

επεξεργαςία ςτισ κάλαςςεσ και τα ποτάμια τθσ χϊρασ (Καλδζλλθσ & Κονδφλθ, 2005).  

 

 

 

Εικόνα 1: Περιοχι εμφάνιςθσ ναυτικϊν ατυχθμάτων ςτον Ελλθνικό καλάςςιο χϊρο από δεξαμενόπλοια 
τθν χρονικι περίοδο 1992-2002 (ταυρίδθσ, 2007). 

 

Οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ πετρελαίου που διαρρζουν ςτισ κάλαςςεσ που 

περιβάλουν τθ χϊρα μασ είναι κατά προςζγγιςθ περίπου 25.000-60.000 τόνοι 

ετθςίωσ ςτο Αιγαίο, 10.000-30.000 τόνοι ετθςίωσ ςτο Ιόνιο και 35.000 περίπου τόνοι 

ςτο Κρθτικό-Λιβυκό. Από τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτει ότι το 10% ζωσ και το 

20% του ςυνολικοφ πετρελαίου που απορρίπτεται ςτθ Μεςόγειο αντιςτοιχεί ςτισ 

Ελλθνικζσ κάλαςςεσ. Τα ςτοιχεία αυτά ενιςχφονται και από μελζτεσ διεκνϊν 

οργανιςμϊν, οι οποίοι εκτιμοφν τισ ςυνολικζσ ποςότθτεσ πετρελαιοειδϊν που 

απορρίπτονται ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ ςτουσ 45.000-55.000 τόνουσ ετθςίωσ 

(Καλδζλλθσ & Κονδφλθ, 2005). 
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3.3 Φυςικοχθμικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου ςτο καλάςςιο περιβάλλον. 

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διάχυςθ και τθ μεταφορά του. 

 

Πταν απελευκερϊνεται αργό πετρζλαιο ι προϊόντα του πετρελαίου ςτο 

περιβάλλον, αμζςωσ υπόκεινται ςε μια μεγάλθ ποικιλία διεργαςιϊν. Αυτζσ είναι (α) 

εξάτμιςθ, (β) διάλυςθ, (γ) μικροβιακι αποικοδόμθςθ, (δ) άλλεσ διαδικαςίεσ όπωσ, 

διαςπορά, γαλακτωματοποίθςθ μεταξφ πετρελαίου και νεροφ, φωτοοξείδωςθ, 

προςρόφθςθ ςε αιωροφμενα ςωματίδια και ςυςςωμάτωςθ ςε βϊλουσ (Wang & 

Figas, 2003). Στθν Εικόνα 2 απεικονίηονται ςχθματικά οι διεργαςίεσ μεταβολισ των 

πετρελαϊκϊν ενϊςεων μετά τθν διαρροι τουσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 : Διεργαςίεσ μεταβολισ των πετρελαϊκϊν ενϊςεων μετά τθ διαρροι τουσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Σα 

μικρότερα μόρια εξατμίηονται ι διαλφονται ςτο νερό κάτω από τθν πετρελαιοκθλίδα. Σο θλιακό φωσ και το 

ατμοςφαιρικό οξυγόνο προκαλοφν οξείδωςθ ςτθν επιφανειά τθσ. Μζςα ςε διάςτθμα μερικϊν θμερϊν θ μθχανικι 

δράςθ του νεροφ προκαλεί τθ ςυςςωμάτωςθ του πετρελαίου ςε ςφαιρίδια πίςςασ και θμιςτερεά γαλακτϊματα. 

Σα ςφαιρίδια πίςςασ και τα γαλακτϊματα του πετρελαίου παραμζνουν αναλλοίωτα αρκετοφσ μινεσ μετά το 

ςχθματιςμό τουσ. Κάποια ποςότθτα από τα παραπάνω ςυςςωματϊματα καταλιγει ςτον πυκμζνα και 

ενςωματϊνεται ςτο ίηθμα. Από εκεί μπορεί να ειςζλκει πάλι ςτθ ςτιλθ του νεροφ μζςω φαινομζνων διατάραξθσ 

του υποςτρϊματοσ (κοφλλοσ, 2009). 
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Εξάτμιςθ : Σε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά από μια διαρροι πετρελαίου 

(ϊρεσ ι θμζρεσ), θ εξάτμιςθ είναι θ μόνθ ςθμαντικι και θ πιο κυρίαρχθ διαδικαςία 

διάβρωςθσ, ιδίωσ για τα προϊόντα πετρελαϊκοφ αικζρα, θ οποία επθρεάηει τα 

ελαφρότερα κλάςματα των υδρογονανκράκων και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απϊλεια 

του 20-40% του ςυνολικοφ όγκου ςε μερικζσ ϊρεσ. Θ εξάτμιςθ εξαρτάται από τθν 

ζκταςθ και το πάχοσ του πετρελαίου ςτθν καλάςςια επιφάνεια, τθν πίεςθ των 

κεκορεςμζνων υδρατμϊν, τθν ταχφτθτα του ανζμου, και τθ κερμοκραςία του αζρα. 

Τισ πρϊτεσ θμζρεσ μετά από το ςχθματιςμό πετρελαιοκιδασ, θ απϊλεια λόγω 

εξάτμιςθσ μπορεί να φτάςει ζωσ 70 % του όγκου των ελαφρϊν προιόντων 

ακατζργαςτου πετρελαίου. Για τα βαριά προϊόντα ι τα υπολείμματα του πετρελαίου 

οι απϊλειεσ φτάνουν το 5- 10 % του όγκου (Wang & Figas, 2003, 

http://www.poseidon.hcmr.g). 

Διάλυςθ-γαλακτωματοποίθςθ-προςρόφθςθ: Το ποςό των υδρογονανκράκων 

του πετρελαίου τθσ πετρελαιοκθλίδασ που κα διαλυκεί ςτο νερό εξαρτάται ςε 

μεγάλο βακμό από τθ μοριακι δομι και τθν πολικότθτα του υδρογονάνκρακα του 

πετρελαίου και απο τθ ςχετικι διαλυτότθτα του πετρελαϊκοφ υδρογονάνκρακα ςτο 

νερό ςε ςχζςθ με τθ διαλυτότθτα ςτθ φάςθ του πετρελαίου. Σε γενικζσ γραμμζσ,  (1) 

οι αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ είναι πιο διαλυτοί από τουσ αλειφατικοφσ 

υδρογονανκράκεσ, (2) θ διαλυτότθτα αυξάνεται μζχρι να μειωκοφν οι βακμοί 

αλκυλίωςθσ του αλκυλιωμζνου βενηολίου ι του πολυαρωματικοφ υδρογονάνκρακα 

(ΑΘ), (3) μικρότερου μοριακοφ βάρουσ υδρογονάνκρακεσ είναι πιο διαλυτοί από 

τουσ υδρογονάνκρακεσ μεγάλου μοριακοφ βάρουσ (Wang & Figas, 2003). Θ 

γαλακτωματοποίθςθ αφορά τθν ανάμιξθ του νεροφ με τα βαρφτερα κλάςματα του 

πετρελαίου και θ οποία εξαρτάται από τισ ανεμολογικζσ και κυματικζσ ςυνκικεσ που 

επικρατοφν ςτθν περιοχι κακϊσ και από τα χαρακτθριςτικά τθσ κθλίδασ (Ρθγι: 

http://www.poseidon.hcmr.g) 

Βιοαποδόμθςθ: θ βιοαποδόμθςθ των υδρογονανκράκων απο φυςικοφσ 

πλθκυςμοφσ μικροοργανιςμϊν αντιπροςωπεφει ζναν από τουσ πρωτεφοντεσ 

μθχανιςμοφσ με τουσ οποίουσ το πετρζλαιο και άλλοι οργανικοί ρφποι εξαλείφονται 

από το περιβάλλον. Θ βιοαποδόμθςθ του πετρελαίου και άλλων υδρογονανκράκων 

ςτο περιβάλλον είναι μια περίπλοκθ διαδικαςία, τθσ οποίασ οι ποςοτικζσ και 

ποιοτικζσ πτυχζσ εξαρτϊνται από τον τφπο, τθ φφςθ, και τθν ποςότθτα του 

πετρελαίου ι των άλλων υδρογονανκράκων. Το περιβάλλον και οι εποχιακζσ 

http://www.poseidon.hcmr.gr/
http://www.poseidon.hcmr.gr/
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ςυνκικεσ (όπωσ θ κερμοκραςία, το οξυγόνο, τα κρεπτικά ςυςτατικά, θ 

δραςτθριότθτα του νεροφ, θ αλατότθτα, και το pH) επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ των 

αυτόχκων μικροβιακϊν κοινωνιϊν. Οι υδρογονάνκρακεσ διαφζρουν ωσ προσ τθ 

δεκτικοτθτά τουσ ςε μικροβιακζσ επίκεςεισ. Σε γενικζσ γραμμζσ, κατατάςςεται με 

βάςθ τθ φκίνουςα επιδεκτικότθτα ςε: ν-αλκάνια > Χαμθλοφ μοριακοφ βάροσ 

αρωματικζσ ενϊςεισ > πολφ μζγαλου μοριακοφ βάρουσ αρωματικζσ ενϊςεισ και 

κυκλικά αλκανία. 

Φωτοοξείδωςθ: θ φωτοοξείδωςθ κεωρείται ωσ ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ 

παράγοντασ ςτο μεταςχθματιςμό του αργοφ πετρελαίου ι των προϊόντων και τθν 

ελευκερωςι τουσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Θ φωτοχθμικι αποικοδόμθςθ αποδίδει 

μεγάλθ ποικιλία οξειδωμζνων ενϊςεων που είναι άκρωσ διαλυτζσ ςτο νερό.  

υςςωμάτωςθ: τα ςυςςωματϊματα ςε βϊλλουσ πίςςασ διαπιςτϊκθκε ότι 

προκφπτουν από αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των κατάλοιπων του πετρελαίου, 

λεπτόκοκκων ςωματιδίων μετάλλων και του καλαςςινοφ νεροφ. Ο ςχθματιςμόσ 

ςυςςωματωμάτων είναι μια ςθμαντικι διαδικαςία που μπορεί να διευκολφνει τθν 

αφαίρεςθ πετρελαίου απο παράκτια ιηιματα. Ο ςχθματιςμόσ ςυςςωματωμάτων 

ενιςχφεται απο φυςικζσ διεργαςίεσ όπωσ το κφμα, οι παλίρροιεσ ι τα καλάςςια 

ρεφματα. Ρρόςφατα, παρατθρικθκε ότι βιοαποδόμθςθ του πετρελαίου μπορεί να 

ενιςχυκεί από το ςχθματιςμό βϊλων πίςςασ (Wang & Figas, 2003). Θ διαδικαςία 

απόκεςθσ του πετρελαίου ςτο βυκό τθσ κάλαςςασ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από 

τον τφπο τθσ παραλίασ (βραχϊδθσ, αμμϊδθσ κλπ.) (Ρθγι: 

http://www.poseidon.hcmr.gr). 

H ζκταςθ τθσ ρφπανςθσ και θ διαςπορά του πετρελαίου εξαρτάται κυρίωσ 

από τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ: Το είδοσ του πετρελαίου και τθν ποςότθτά του, 

τθν ταχφτθτα και τθ διάρκεια εκροισ, τθν ταχφτθτα και κατεφκυνςθ ανζμου, των 

επιφανειακϊν καλάςςιων ρευμάτων, τθ ςυγκζντρωςθ κατά τθν εκροι, τθν 

τοπογραφία και τθ ςφςταςθ του πυκμζνα. Στθ ςυνζχεια παρατίκενται 

βιβλιογραφικζσ αναφορζσ περιπτϊςεων απο καλάςςια ατυχιματα 

πετρελαιοκθλίδων που αποδεικνφουν τα παραπάνω.  

Οι Berthe-Corti & Höpner (2005), μελζτθςαν από γεω-βιολογικι άποψθ τθ 

ρφπανςθ από πετρελαιοειδι ςε παράκτιεσ περιοχζσ. Θ μετατροπι και οι διεργαςίεσ 

υποβάκμιςθσ του πετρελαίου ςε ζνα παράκτιο περιβάλλον επθρεάηεται από 

γεωλογικοφσ, φυςικοφσ κακϊσ και βιολογικουσ παράγοντεσ. Τζτοιου είδουσ είναι : α) 
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ο τφποσ του ιηιματοσ, π.χ. το μζγεκοσ των κόκκων και θ ειδικι επιφάνεια, β) οι 

φυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ του νεροφ, π.χ. θ κερμοκραςία, θ αγωγιμότθτα, το οξυγόνο 

κλπ., γ) τα κρεπτικά ςτοιχεία π.χ. Ν, , και δ) θ μεταβολικι και βιολογικι 

δραςτθριότθτα των μικροοργανιςμϊν του ιηιματοσ. 

Στθν περίπτωςθ του πετρελαιοφόρου BRAER που βυκίςτθκε ςτα νθςιά 

Shetland τθσ Αγγλίασ το 1993 και ζχαςε 85000 τόνοι πετρελαίου ςυμπζραναν τα 

εξισ: το φορτίο του BRAER αποτελείτο από ζνα αςυνικιςτο μερικϊσ βιοδιαςπϊμενο 

αργό πετρζλαιο τθσ Βόρειασ Θάλαςςασ με υψθλι φυςικι διαλυτότθτα. Οι καιρικζσ 

ςυνκικεσ διαδραμάτιςαν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτον ζλεγχο των φυςικοχθμικϊν 

διεργαςιϊν του πετρελαίου με το νερό. Λόγω των κλιματικϊν ςυνκθκϊν 

περιορίςτθκε θ απόκεςθ του πετρελαίου ςτισ ακτζσ. Θ μεταφορά τθσ 

πετρελαιοκθλίδασ κακορίςτθκε όπωσ φάνθκε κυρίωσ από τθν κυκλοφορία νεροφ και 

τθ διεφκυνςθ του ανζμου (Berthe-Corti & Höpner, 2005).  

Οι Lee & Page (1997), παρατιρθςαν πωσ οι ςυγκεντρϊςεισ των 

υδρογονανκράκων ςτισ υποπαλιρροιακζσ ηϊνεσ είναι γενικά χαμθλότερθσ τάξθσ από 

ότι ςτα ιηιματα των ακτϊν. Στθν περίπτωςθ τθσ πετρελαιοκθλίδασ του Exxon Valdez 

ςτθν Αλάςκα, οι ςυγκεντρϊςεισ των υδρογονανκράκων ςτο υποπαλιρροιακό ίηθμα 

ιταν πολφ χαμθλζσ το πρϊτο ζτοσ και μετά βίασ ανιχνεφςιμεσ κατά το δεφτερο. 

Ρροχπόκεςεισ για υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ υδρογονανκράκων ςτθν υποπαλιρροιακι 

περιοχι είναι θ εκρόθ μζγάλθσ ποςότθτασ πετρελαίου ςε ζνα θμίκλειςτο καλάςςιο 

περιβάλλον, εκβολι ποτάμου ι παραλία και υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ λεπτόκοκκων 

ςωματίδιων ϊςτε να ςυςςωματωκοφν με τουσ υδρογονάνκρακεσ και να 

καταβυκιςτουν. Τζτοια περίπτωςθ ιταν θ πετρελαίοκθλίδα του Amoco Cadiz ςτισ 

ακτζσ τθσ Βρεττάνθσ ςτθ Γαλλία το 1978, που λόγω επιπροςκζτωσ τθσ χαμθλισ 

παλιρροϊκισ ενζργειασ κυμάτων, άλλα και λόγω τθσ ςφςταςθσ του πετρελαίου 

παρουςίαςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ υδρογονανκράκων ςτα ιηιματα (Law, 1978,  Lee 

& Page, 1997). 

Τα κφματα (υψθλισ και χαμθλισ ενζργειασ) παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο, 

ςφμφωνα με τουσ Santa & Santa (2000), ςτισ διεργαςίεσ, τθ διαςπορά αλλά τθν 

βιοαποδόμθςθ του πετρελαίου. Θ ανάμειξθ των πετρελαιοκθλίδων με τα κφματα 

ζχουν ςαν αποτζλεςμα : (α) τθ διάρρθξθ τθσ κθλίδασ ςε ηϊνεσ και τθν επακόλουκθ 

μετζπειτα διαδοςι τθσ ςε μεγαλφτερθ περιοχι, (β) τθν ενίςχυςθ τθσ εξάτμιςθσ, (γ) 

τθν κατανομι του πετρελαίου ςε ολόκλθρθ τθν υδάτινθ ςτιλθ, (δ) τθν δθμιουργία 
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αφρϊδουσ γαλακτϊματοσ. Το αφρϊδεσ αυτό γαλάκτωμα ζχει μεγαλφτερο όγκο, 

αυξθμζνο ιξϊδεσ και ςυγκολλθτικότθτα ςε ςχζςθ με τθν πετρελαιοκθλίδα ςε ιπιεσ 

καιρικζσ ςυνκικεσ. Ωσ εκ τοφτου, υπό τθν επίδραςθ των κυμάτων το πετρζλαιο 

κολλάει ςτα επιφανειακά ιηιματα πιο εφκολα. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ καταβφκιςθ 

του αργοφ πετρζλαιου είναι αςιμαντθ, δεδομζνου ότι θ πυκνοτθτά του ςπανίωσ 

υπερβαίνει τθν πυκνότθτα του καλαςςινοφ νεροφ, ακόμθ και μετά από εκτενι 

αποςάρκρωςθ.  

Οι Burns & Villeneuve (1983) μελζτθςαν τισ βιογεωχθμικζσ διεργαςίεσ που 

επθρεάηουν τθν κατανομι και τθν κατακόρυφθ μεταφορά των καταλοίπων των 

υδρογονανκράκων ςτθν παράκτια περιοχι τθσ Μεςογείου. Τα κατάλοιπα των 

υδρογονανκράκων μεταφζρονται ςε μεγάλθ απόςταςθ μακριά από τθν πθγι 

ειςόδου, τροποποιοφνται από βιογεωχθμικζσ διεργαςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

φυςικοχθμικισ κατανομισ τουσ ςτθν υδάτινθ ςτιλθ, τθσ ενςωμάτωςθσ τουσ ςτουσ 

οργανιςμοφσ , τθσ βιολογικισ και φωτοχθμικισ τουσ αποδόμθςθσ. Οι διαδικαςίεσ 

αυτζσ αλλθλοεξαρτϊνται και θ ςθμαντικοτθτά τουσ ποικίλλει, ανάλογα με τθ χθμικι 

ςφνκεςθ του κατάλοιπου του ρφπου και των τοπικϊν ςυνκθκϊν του περιβάλλοντοσ. 

Θ μεταφορά των υδρογονανκράκων ςτο βυκό είναι εποχιακι και εξαρτάται από τθν 

αφκονία και τθν ποικιλομορφία του πλαγκτοφ που ενιςχφει τθν ανακατανομι αυτϊν 

των καταλοίπων.  

Τζλοσ, με αφορμι το πρόςφατο καλάςςιο ατφχθμα του Hebei Spirit το 

Δεκζμβριο του 2007 ςτο καλάςςιο χϊρο τθσ Βόρειασ Κορζασ όπου διζρρευςαν ςτθ 

κάλαςςα 10.500 τόνοι αργοφ πετρελαίου, οι Lee et al. (2009), μελζτθςαν τθν 

επίδραςθ του ανζμου, των κυμάτων, τθσ παλίρροιασ και των καλάςςιων ρευμάτων 

ςτθ μεταφορά και τθ διάχυςθ τθσ πετρελαίοκθλίδασ. Οςο αφορά τθ μεταφορά τθσ 

πετρελαιοκθλίδασ ςυνδζκθκε με τθν παρακάτω ςχζςθ:  

uπετρελαίου =0.011uανέμου+ 0.56 (uπαλίρροιας + uκύματος) 

Αποδείχκθκε μια γραμμικι ςχζςθ τθσ ταχφτθτασ μετάξυ των παραγόντων 

πετρελαιοκθλίδασ, ανεμου και κφματοσ. Καταλιγοντασ ςε αυτι τθ ςχζςθ αλλά και ςε 

άλλεσ πιο εξειδικεφμενεσ που αφοροφν τθ διάδοςθ τθσ πετρελαιοκθλίδασ ςτον 

περιβάλλοντα καλάςςιο χϊρο ζφτιαξαν ζνα μοντζλο που κα είναι χριςιμο 

προγνωςτικό εργαλείο για τθν αποτροπι τθσ ρφπανςθσ από πετρζλαιο ςε καλάςςιεσ 

και παράκτιεσ περιοχζσ. 
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3.4 Επιπτϊςεισ καλάςςιασ ρφπανςθσ από πετρελαιοειδι ςτουσ οργανιςμοφσ 

και το περιβάλλον 

 

Οι βιολογικζσ επιπτϊςεισ τθσ ρφπανςθσ πετρελαίου ςτο καλάςςιο 

περιβάλλον είναι διαφορετικζσ και εξαρτϊνται από τουσ διάφορουσ οργανιςμοφσ 

που εμπλζκονται, τθ ςφςταςθ του πετρελαίου, τθν ζκταςθ τθσ ρφπανςθσ και από 

άλλουσ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ (Εικόνα 4). Τα αποτελζςματα μπορεί να 

κυμαίνονται από βραχυπρόκεςμα, όπωσ άμεςθ κνθςιμότθτα που οφείλεται ςε 

αςφυξία, λόγω των τοξικϊν επιδράςεων των ελαφρϊν κλαςμάτων των πετρελαίων 

ζωσ μακροπρόκεςμα όπωσ τροποποιιςεισ ςτθ φυςιολογία, ςτθ γονιμότθτα, και ςτθν 

κοινοτικι δομι που οφείλονται ςε χρόνια χαμθλισ ςυγκζντρωςθσ πετρελαϊκι 

ρφπανςθ. Θ επίδραςθ είναι ιδιαίτερα ςοβαρι ςτο ρθχά νερά, ςτθν επιφάνεια του 

νεροφ, και ςτθν διαπαλιρροιακι ηϊνθ. Οι επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και το 

είδοσ των μζτρων αποκατάςταςθσ που κα λθφκοφν επθρεάηουν τισ τελικζσ 

ανιχνεφςιμεσ βιολογικζσ επιπτϊςεισ (Samiullah, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Εικόνα 3: χθματικι αναπαράςταςθ χαρακτθριςτικϊν βιολογικϊν επιδράςεων και περιβαλλοντικϊν κινδφνων των 
πετρελαιοκθλίδων ςτθ κάλαςςα (Patin, 2004). 

 

πετρελαιοκθλίδα 

Βραχυπρόκεςμα αποτελζςματα (ϊρεσ/θμζρεσ) 

 Ζκκεςθ τθσ ανοικτισ κάλαςςασ ι/και  παράκτιων βιοτόπων 

Μακροπρόκεςμα αποτελζςματα (μινασ/ζτθ) 

 Ζκκεςθ των παραλιϊν ι/και παράκτιων βιοτόπων  

 Μειϊνεται ραγδαία θ ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν 

ςτο καλαςςινό νερό και ςτα ιηιματα  

 Αλλαγζσ ςτθ  ςυμπεριφορά και ςτθ φυςιολογία, και 

άλλεσ πρϊιμεσ αποκρίςεισ ςε επίπεδο οργανιςμοφ  

 Εξάλειψθ των ευάλωτων μορφϊν ηωισ (πτθνϊν και 

κθλαςτικϊν, κ.λπ.) 

 Μόνιμθ ρφπανςθ πετρελαίου ςτα ιηιματα και ςτθν 

ξθρά.  

 Μειωμζνθ ανάπτυξθ, διατροφι και αναπαραγωγι 

των ειδϊν τθσ περιοχισ.  

 Πλθκυςμιακζσ αλλαγζσ. 

 Μεταςχθματιςμόσ του κοινωνικοφ ςυνόλου των 

ειδϊν. 

Φσζική  αποκαηάζηαζη: 

ημέρες, εβδομάδες – ζηα ανοιτηά ύδαηα 

μήνες, τρόνια – ζηα παράλια και ηις παράκηιες  περιοτές 
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Οι επιπτϊςεισ τθσ εκροισ πετρελαίου ςτα καλάςςια οικοςυςτιματα (Εικόνα 

3), ζχει καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ ςτθ χλωρίδα και πανίδα των παράκτιων 

οικοςυςτθμάτων και ιδιαίτερα ςε αυτζσ που εξαπλϊνονται ςτο ίηθμα, δραματικζσ 

επιπτϊςεισ ςτα πουλιά (μικρζσ ποςότθτεσ υδρογονανκράκων ςτο πτζρωμά τουσ 

προκαλοφν διείςδυςθ νεροφ ςτο ςϊμα τουσ και επζρχεται κάνατοσ). Οι επιπτϊςεισ 

τθσ χριςθσ χθμικϊν ουςιϊν για τθν διάςπαςθ των πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων 

που διαχζονται ςτα καλάςςια οικοςυςτιματα προκαλεί μερικζσ φορζσ μεγαλφτερθ 

καταςτροφι (Κουτςοφμπασ, 2003). Ρολφ ςοβαρζσ βεβαίωσ, είναι και οι κοινωνικο- 

οικονομικζσ επιπτϊςεισ, αφοφ υποβακμίηεται θ περιοχι και χάνει τθν τουριςτικι τθσ 

αξία. 

 

Εικόνα 4: χθματικι απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ μιασ πετρελαιοκθλίδασ και των ςυνεπειϊν τθσ ςτα καλάςςια 
οικοςυςτιματα (Κουτςοφμπασ, 2003) 

Μζςω τθσ τροφικισ αλυςίδασ μπορεί να επθρεαςτεί και ο ανκρϊπινοσ 

οργανιςμόσ από τθν πετρελαϊκι ρφπανςθ. Συμφϊνα με το Samiullah (1985), οι 

καρκινογόνοι παράγοντεσ των καλάςςιων οργανιςμϊν που δε μεταβολίηονται ι δεν 

καταςτρζφονται κατά τθν επεξεργαςία του μαγειρζματοσ αποτελοφν κίνδυνο για 

διζγερςθ καρκινογζνεςθσ ςτον άνκρωπο. Το μζγεκοσ αυτοφ του κινδφνου μπορεί να 

κεωρθκεί ότι εξαρτάται απο το είδοσ των ενϊςεων, τθ ςυγκζντρωςθ του προσ βρϊςθ 

καλαςςινοφ οργανιςμοφ, κακϊσ και τθν ποςότθτα τζτοιου είδουσ τροφισ που 

καταναλϊνεται.  
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Πταν θ πετρελαιοκθλίδα πλθςιάςει ςτισ ακτζσ, το πετρζλαιο μεταφζρεται ςτισ 

ακτζσ, ςυςςωρεφεται και μεταςχθματίηεται εντόσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ, εκτεκειμζνο, 

ςτον άνεμο, τα κφματα, τα καλάςςια ρεφματα και τισ παλίρροιεσ. Το πλάτοσ τθσ 

ρυπαςμζνθσ ηϊνθσ μπορεί να εκτείνεται ςε δεκάδεσ μζτρα. Θ ικανότθτα φυςικισ 

αποκατάςταςθσ εξαρτάται, από τθ γεωμορφολογία των ακτϊν –τα χαρακτθριςτικά 

των ιηθμάτων κοντά ςτθν ξθρά και τισ χερςαίεσ αποκζςεισ, κακϊσ και από τθν 

ενζργεια των κυμάτων και τθσ παλίρροιασ. Ρολυάρικμεσ παρατθριςεισ ςε διάφορα 

μζρθ του κόςμου υποδεικνφουν ότι παραμονι πετρελαίου ςτο περιβάλλον τθσ 

παράκτιασ περιοχισ και, ςυνεπϊσ, οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του, αυξάνονται απότομα 

από τισ ανοικτζσ βραχϊδεισ ακτζσ ςτισ κλειςτζσ αμμϊδεισ. Οριςμζνα παραδείγματα 

και χαρακτθριςτικά των δυνθτικϊν οικολογικϊν επιπτϊςεων των πετρελαιοκθλίδων 

ςτο περιβάλλον τθσ παράκτιασ ηϊνθσ και ςτα ρθχά δίνονται ςτον Ρίνακα 3 (Patin, 

2004). 

Πίνακασ 3 : Δυνθτικζσ βιολογικζσ επιδράςεισ από ρφπανςθ πετρελαιοειδϊν βάςει του τφπου τθσ παραλίασ και τθσ 
ςυγκζντρωςθσ των πετρελαιοειδϊν ςε παράκτιεσ περιοχζσ (Patin, 2004). 

Σφποσ ακτισ 
Ικανότθτα φυςικισ 

αποκατάςταςθσ 

Συπικά επίπεδα 
ςυγκζντρωςθ 

πετρελαιοειδϊν 
Χαρακτθριςτικά βιολογικϊν 

επιδράςεων 
 Νερό 

(mg/L) 
Ιηιματα 
(mg/Kg) 

Ανοικτι βραχϊδθσ 
ακτογραμμι 

Υψθλι < 0,1 < 10
2
 

 Θνθςιμότθτα των πιο ευαίςκθτων 
ειδϊν εντόσ των πρϊτων θμερϊν 
τθσ ρφπανςθσ. 

 Υποκανατθφόρεσ επιπτϊςεισ. 
 Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτα ςφνολα 

των ειδϊν. 
 Χρόνοσ αποκατάςταςθσ: 

1 μινασ 

Ακτζσ με ψιλόκοκκθ 
αμμουδιά ςτα 

παράλια 
Μζτρια 0,1 – 1,0 10

2 
-10

3
 

 Εξάλειψθ των καρκινοειδϊν 
(ιδιαιτζρωσ των αμφίποδων), 

 Υπεροχι ςε πολυχαίτεσ, 
 Μείωςθ βιομάηασ και των 

διαρκρωτικϊν αλλαγϊν 
 Χρόνοσ επαναφοράσ: μζχρι 6 μινεσ 

Λείεσ ακτζσ τραχιά 
άμμο, βότςαλο και 

χαλίκια 
Χαμθλι 1,0 – 10,0 10

3 
-10

4
 

 Μαηικι κνθςιμότθτα των πιο 
ευαίςκθτων ειδϊν (καρκινοειδι 
και δίκυρα μαλάκια) 

 Στακερι πτϊςθ τθσ βιομάηασ και 
μείωςθ τθσ ποικιλομορφίασ των 
ειδϊν 

 Χρόνοσ επαναφοράσ: ζωσ 1 ζτοσ 

Ρροςτατευόμενεσ 
ακτζσ με ογκόλικουσ, 

αμμοχάλικο και 
βότςαλο. 

Υγροβιότοποι 

Ρολφ χαμθλι > 10,0 > 10
4
 

 Θνθςιμότθτα των περιςςοτζρων 
ειδϊν 

 Αμετάκλθτθ μείωςθ τθσ βιομάηασ, 
τθσ αφκονίασ και τθσ 
ποικιλομορφίασ των ειδϊν 

 Χρόνοσ ανάκτθςθσ: περιςςότερο 
από 1 ζτοσ 
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3.5 Μζκοδοι ανίχνευςθσ και προςδιοριςμοφ τθσ ςυγκζντρωςθσ των 

πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτο καλάςςιο περιβάλλον και τισ παράκτιεσ 

περιοχζσ – Μζκοδοσ MARPOLMON-P. 

Γενικά  

 

Το πετρζλαιο, και τα προϊόντα του απαντϊνται ςυχνά ωσ ρυπογόνοι 

παράγοντεσ ςτο περιβάλλον. Ο αποτελεςματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ τφχθσ και τθσ 

διαςποράσ μια πετρελαιοκθλίδασ ςτο καλάςςιο περιβάλλον και ο επιτυχισ 

εντοπιςμόσ τθσ πθγισ που προκάλεςε τθ ρφπανςθ, είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ 

πλθροφορίεσ ςε περιβαλλοντικζσ μελζτεσ και υποκζςεισ αςτικισ ευκφνθσ. Υπάρχει 

μεγάλθ ανάπτυξθ ςε μεκοδολογίεσ χθμικισ ανάλυςθσ που χρθςιμοποιοφνται για το 

χαρακτθριςμό, τθν αναγνϊριςθ και τθν ταυτοποίθςθ των πετρελαιοειδϊν ςτο 

καλάςςιο περιβάλλον και ςυμβάλλουν ςε μελζτεσ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ από 

πετρελαιοκθλίδεσ. Οι τεχνικζσ ανίχνευςθσ των πετρελαιοειδϊν και θ ερμθνεία των 

δεδομζνων περιλαμβάνουν τεχνικζσ κατανομισ προτφπων γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ ςε 

ςχζςθ με τα πετρελαιοειδι που εξετάηονται , ανάλυςθσ τθσ προζλευςθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ζνωςθσ – δείκτθ, διάγνωςθσ τθσ αναλογίασ ςυςτατικϊν του 

πετρελαίου, ανάλυςθσ ιςοτόπων και άλλεσ εξελιςςόμενεσ τεχνικζσ (Wang et al., 

1999, Wang & Fingas, 2003).  

Το πετρζλαιο περιζχει χιλιάδεσ διαφορετικζσ οργανικζσ ενϊςεισ. Μια 

επιτυχισ ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ του πετρελαίου και των ςυςτατικϊν του 

εξαρτάται από τθν κατάλλθλθ δειγματολθψία, τθν αναλυτικι προςζγγιςθ, και τθ 

ςτρατθγικι ερμθνεία των δεδομζνων. Υπάρχει μεγάλθ ποικιλία τεχνικϊν που 

χρθςιμοποιοφνται αυτιν τθ ςτιγμι για τθν ανάλυςθ των υδρογονανκράκων του 

πετρελαίου, με ι χωρίσ τθ χριςθ κατάλλθλων οργάνων. Αυτζσ περιλαμβάνουν τθ 

χριςθ αζριασ χρωματογραφίασ (GC), αζριασ χρωματογραφίασ/φαςματοςκοπίασ 

μάηασ (GC/MS), υγρισ χρωματογραφίασ υψθλισ πίεςθσ (HPLC), φαςματοςκοπίασ 

υπζρυκρου (IR), χρωματογραφίασ υπερκρίςιμων ρευςτϊν (SFC), χρωματογραφίασ 

λεπτισ ςτοιβάδασ (TLC), φαςματοςκοπίασ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ (UV) και 

φκοριςμοφ, φαςματοςκοπίασ μάηασ αναλογίασ ιςοτόπων και βαρομετρικζσ 

μεκόδουσ (Wang & Fingas, 2003). 

Από όλεσ αυτζσ τισ τεχνικζσ αυτι που χρθςιμοποιείται περιςςότερο είναι θ 

αζρια χρωματογραφία (GC). Σε ςφγκριςθ με τισ μοριακζσ μετριςεισ πριν από δφο 
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δεκαετίεσ, θ μζκοδοσ τθσ αζριασ χρωματογραφίασ, GC, ζχει τϊρα ενιςχυκεί με πιο 

εξελιγμζνεσ αναλυτικζσ τεχνικζσ, όπωσ θ GC–MS, που είναι ικανι για ανάλυςθ των 

ςυςτατικϊν του πετρελαίου, ιδιαίτερα ςτισ ενϊςεισ - βιοδείκτεσ και τουσ 

πολυκυκλικοφσ αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ (PAH). Θ ακρίβεια των αναλυτικϊν 

δεδομζνων ζχει βελτιςτοποιθκεί λόγω των μζτρων ελζγχου αξιοπιςτίασ/ποιότθτασ, 

και θ εργαςτθριακι ικανότθτα επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων ζχει αυξθκεί ςε 

μεγάλο βακμό λόγω τθσ εξζλιξθσ ςτθν τεχνολογία των υπολογιςτϊν (Wang & Fingas, 

2003). 

Ρολλζσ φορζσ, ιδιαίτερα για μίγματα υδρογονανκράκων ι ςε εκτεταμζνθσ 

αποδόμθςθσ υπολείμματα του πετρελαίου, δεν υπάρχει εξειδικευμζνθ τεχνικι που 

κα μποροφςε αναμφίβολα να ταυτοποιιςει τθν πθγι προζλευςθσ μιασ «άγνωςτθσ» 

πετρελαιοκθλίδασ και να προςδιορίςει ποςοτικά τθν αντιςτοιχία των 

υδρογονανκράκων. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι απαραίτθτοσ ο ςυνδυαςμόσ 

διαφόρων μεκόδων ανίχνευςθσ. Θ πρόοδοσ των τεχνικϊν ανίχνευςθσ και 

προςδιοριςμοφ των υδρογονανκράκων του πετρελαίου κα ςυνεχίηεται παράλλθλα 

με τθν πρόοδο των αναλυτικϊν και ςτατιςτικϊν μεκόδων. Ππωσ είναι προφανζσ 

αυτι θ πρόοδοσ κα επιτρζψει τθν λεπτομερζςτερθ και αναλυτικότερθ ζρευνα ςτθν 

ανίχνευςθ, προςδιοριςμό και ταυτοποίθςθ των πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτο 

περιβάλλον (Wang et al., 1999).  

 

Η μζκοδοσ MARPOLMON-P 

 

Θ παροφςα εργαςία ςτθρίηεται ςτο πρωτόκολλο τθσ MARPOLMON – P, 

Οδθγόσ ΝΟ 13 που αφορά τθν παρακολοφκθςθ του πετρελαίου και των διαλυμζνων 

/διεςπαρμζνων πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτο καλάςςιο νερό και ςτισ 

παραλίεσ (IOC, 1984). Για το λόγο αυτό κεωρείται ςκόπιμο να εςτιάςουμε ςτθ 

δθμιουργία και τθσ μεκόδουσ τθσ MARPOLMON – P, παρακζτοντασ και μερικζσ, από 

τισ εκατοντάδεσ μελζτεσ εφαρμογισ τθσ.  

Θ Διακυβερνθτικι Ωκεανογραφικι Επιτροπι τθσ UNESCO (IOC – 

Intergovernmental Oceanographic Commission), υιοκετϊντασ το Ρρόγραμμα τθσ 

Ραγκόςμιασ Ζρευνασ για τθ φπανςθ του Θαλαςςινοφ Ρεριβάλλοντοσ (GIPME – 

Global Investigation of Pollution in the Marine Environment), ανταποκρίκθκε ςτθ 

Σφςταςθ 90 τθσ Διάςκεψθσ των Θνωμζνων Εκνϊν (ΟΘΕ) για το Ρεριβάλλον 
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(Στοκχόλμθ, 5-16 Ιουνίου 1972). Ο γενικόσ ςτόχοσ τθσ GIPME ιταν θ παροχι 

επιςτθμονικά τεκμθριωμζνων πλθροφοριϊν για τθν αξιολόγθςθ και τθ ρφκμιςθ τθσ 

καλάςςιασ μόλυνςθσ και ρφπανςθσ, όπου κα ςυμπεριλαμβάνονταν και τα ορκϊσ 

ςχεδιαςμζνα και εφαρμοςμζνα προγράμματα παρακολοφκθςθσ ςε διεκνζσ, εκνικό 

και περιφερειακό επίπεδο. Θ ςυγκζντρωςθ αυτϊν των προςπακειϊν δθμιοφργθςε 

ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ (MARPOLMON – Marine 

Pollution Monitoring System) και αποτζλεςε ζνα ςτοιχείο του ςυνολικοφ Συςτιματοσ 

Ραγκόςμιασ Ραρακολοφκθςθσ του Ρεριβάλλοντοσ (GEM – Global Environment 

Monitoring System). 

Το πρόγραμμα κάλυπτε όλα τα κζματα που ςχετίηονταν με τθν ζρευνα τθσ 

καλάςςιασ ρφπανςθσ και τθν παρακολοφκθςθ των ςυναφϊν δραςτθριοτιτων που 

απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ. Οι πλθροφορίεσ των περιφερειακϊν – τοπικϊν 

δραςτθριοτιτων παρακολοφκθςθσ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ προβάλλονταν ςε 

ζνα πλαίςιο αναφοράσ και ςε ςυνδυαςμό με τθν κατανόθςθ των καλάςςιων 

διεργαςιϊν, μποροφςαν να οδθγθκοφν ςε μια προγνωςτικι ικανότθτα για τθν 

εκτίμθςθ τθσ κυκλοφορίασ των χθμικϊν ουςιϊν ςτο περιβάλλον μζςω των ωκεανϊν, 

οφτωσ ϊςτε να υπολογιςτεί θ ζνταςθ τθσ μόλυνςθσ και θ μεταφορά τθσ ςτον 

άνκρωπο. Για να προαχκεί θ επιςτθμονικι και τεχνικι βάςθ για τθν επεξεργαςία των 

πλθροφοριϊν δθμιουργικθκε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ςε μεκόδουσ, πρότυπα 

και βακμονόμθςθ (GEMSI – Group of Experts on Methods, Standards and 

Intercalibration) που ςυνεργάηονταν με τθν IOC και με το Ρεριβαλλοντικό 

πρόγραμμα των Θνωμζνων Εκνϊν (UNEP)  

Οι ζρευνεσ επικεντρϊκθκαν ςτθ διερεφνθςθ ςυγκεντρϊςεων βαρζων 

μετάλλων, οργανοχλωριδίων, πετρελαιοειδϊν και προϊόντων καφςθσ του 

πετρελαίου, ςτισ διάφορεσ φάςεισ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ. Ζτςι γίνονταν 

ζρευνεσ με διαφορετικζσ μεκόδουσ ςτο νερό (παράκτια περιοχι, ανοικτι κάλαςςα, 

διαφορετικά βάκθ), ιηιματα και ςε καλαςςινοφσ οργανιςμοφσ (δίκυρα μαλάκια, 

καβοφρια, μακροάλγθ, ψάρια κ.α.)  (Kullenberg, 1986).  

Ρολλοί ερευνθτζσ ανά τθν υφιλιο ζχουν χρθςιμοποιιςει τισ μεκόδουσ τθσ 

MARPOLMON-P (MARPOLMON–Petroleum), για τθν ανίχνευςθ πετρελαιοειδϊν ςτο 

καλάςςιο και παράκτιο περιβάλλον. Σφμφωνα με τον Kullenberg (1986), μετά τθν 

ανάπτυξθ και τθ δθμοςίευςθ του εγχειρίδιου και Οδθγοφ No. 7 τθσ IOC και τθν 

ενθμερωμζνθ - ανακεωρθμζνθ εκδοςι τθσ με τον Οδθγό Νο 13 (IOC, Manuals and 
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Guides No 13), όπου περιγράφεται ο προςδιοριςμόσ των 

διαλυμζνων/διαςκορπιςμζνων υδρογονανκράκων ςτο καλάςςιο νερό με τθ μζκοδο 

τθσ μζτρθςθσ τθσ απορρόφθςθσ UV - φκοριςμοφ, επιςτιμονεσ από όλο τον κόςμο 

προςάφκθκαν ςε αυτι τθ διαδικαςία ζρευνασ και ςυγκρίςεων τθσ μεκόδου. 

Οι Knap et al. (1986) πραγματοποίθςαν μια ζρευνα τθσ Μεκόδου τθσ IOC No 

13 ςτο Στακμό Βιολογικισ Ζρευνασ ςτισ Βερμοφδεσ τθν 1-15 Δεκεμβρίου 1984. 

Επρόκειτο κυρίωσ για τθ δοκιμι του εγχειριδίου τθσ IOC για τθν παρακολοφκθςθ του 

πετρελαίου και πετρελαϊκϊν διαλυμζνων/διαςκορπιςμζνων υδρογονανκράκων 

(DDPH) ςτα καλάςςια φδατα και ςτισ παραλίεσ (IOC, Manuals and Guides No 13), 

κακϊσ επίςθσ και για τθν περιεκτικότθτα τθσ παραλίασ ςε ςβϊλουσ πίςςασ. Μια 

πρόςκετθ ζρευνα επεδίωξε τθν ςφγκριςθ των μεκοδολογιϊν με τθ ςυλλογι 

δειγμάτων επιφανειακοφ ςτρϊματοσ καλαςςινοφ νεροφ. Τα αποτελζςματα αυτισ 

τθσ ζρευνασ υπζδειξαν το Manuals and Guides No 13 τθσ IOC ςαν ζνα καλό οδθγό για 

τθν ανίχνευςθ υδρογονανκράκων ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Θ ερμθνεία των 

αποτελεςμάτων ιταν όμωσ δφςκολθ, γιατί υπιρχε μεγάλθ ανάγκθ 

αντιπροςωπευτικϊν αναφορϊν για τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων που εξιχκθςαν. 

Ρλζον τζτοιου είδουσ πρόβλθμα δεν υφίςταται, αφοφ οι ζρευνεσ με αυτι τθ μζκοδο 

είναι εκατοντάδεσ.  

 Σε οριςμζνεσ περιοχζσ (π.χ. τθν περιοχι τθσ ευρφτερθσ Καραϊβικισ), 

δθμιουργικθκε μεγάλθ και αυξανόμενθ βάςθ δεδομζνων για τθν εμφάνιςθ των 

πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτο καλαςςινό νερό που κεςπίςτθκε ςφμφωνα με 

τθν Ρρόγραμμα φπανςθσ τθσ Καραϊβικισ (CARIPOL) τθσ IOCARIBE. Οι Atwood et al. 

(1987) και οι Persant & Rajkumar (1995), αποτελοφν παραδείγματα ερευνθτϊν που 

αςχολικθκαν με αυτι τθν περιοχι. 

 Από το 1979, είχαν ςυλλεγεί περίπου 9000 ενδείξεισ για πίςςα ςτισ παραλίεσ, 

αιωροφμενθ πίςςα και διαλυμζνουσ/διαςκορπιςμζνουσ υδρογονάνκρακεσ (DDPH) 

ςτα καλάςςια φδατα από δεκατζςςερα κράτθ τθσ Καραϊβικισ και τθσ περιοχισ του 

Κόλπου του Μεξικοφ. Οι Atwood et al. (1987) για το λόγο αυτό ανζλυςαν τα 

δεδομζνα με τθ μζκοδο τθσ MARPOLMON-P που υιοκετικθκε από τθν CARIPOL ϊςτε 

να εκτιμθκεί θ ρφπανςθ και οι πικανζσ πθγζσ τθσ. Τα επίπεδα πίςςασ ςε παραλίεσ 

εκτεκειμζνεσ ςτουσ ανζμουσ ιταν πολφ υψθλά και είχαν επιπτϊςεισ ςτον τουριςμό 

τθσ περιοχισ. Οι διαλυμζνοι/διαςκορπιςμζνοι υδρογονάνκρακεσ (DDPH) ςτον Κόλπο 

του Μεξικοφ βρζκθκαν να ζχουν πολφ υψθλότερεσ τιμζσ από ότι αυτϊν ςτον ανοικτό 
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ωκεανό. Πςο αφορά τθν προζλευςθ και τθ μεταφορά των πετρελαϊκϊν ρφπων 

κατζλθξαν πωσ ςχεδόν θ μιςι ποςότθτα τθσ πίςςασ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ 

ειςάγεται λόγω του κακεςτϊτοσ των καλάςςιων ρευμάτων και των ανζμων του 

Βόρειου Ατλαντικοφ. Θ υπόλοιπθ ποςότθτα προζρχεται από τον κακαριςμό των 

δεξαμενόπλοιων και τθν απαλλαγι των ερμάτων ςτο καλάςςιο περιβάλλον τθσ 

περιοχισ.  

 Το ίδιο ζτοσ, παρόμοια αποτελζςματα είχαν οι ίδιοι ερευνθτζσ ςε άλλθ τουσ 

μελζτθ για τθν αιωροφμενθ πίςςα και τουσ υδρογονάνκρακεσ DDPH ςτο Βόρειο 

τμιμα του Κόλπου του Μεξικοφ και τα ςτενά τθσ Φλόριντα (Atwood et al., 1987). Σε 

μεταγενζςτερθ ζρευνα των Persant & Rajkumar (1995), με τθν ίδια μζκοδο, οι τιμζσ 

τθσ ρφπανςθσ από πετρελαιοειδι ζδειξαν να ζχουν μειωκεί ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

τθσ Νοτιοανατολικισ πλευράσ τθσ Θάλαςςασ τθσ Καραϊβικισ. 

 Θ μζκοδοσ τθσ IOC για τθν ανίχνευςθ DDPH υδρογονανκράκων ςτο καλάςςιο 

και παράκτιο περιβάλλον ζχει χρθςιμοποιθκεί από πολλοφσ ερευνθτζσ είτε ςε 

δείγματα από τθν ανοικτι κάλαςςα, απλά για διερεφνθςθ τθσ ρφπανςθσ, εάν 

υπάρχει – π.χ. ςτθ Μεςόγειο (Ehrhardt & Petrick, 1989), ςτθ Βαλτικι (Pikkarainen & 

Lemponen, 2005), ςτον Νοτιοδυτικό Ατλαντικό ( Bicego et al., 2002), ςτο Κρθτικό 

πζλαγοσ (Kornilios et al., 1998), κ.α.—, είτε ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων διαρροισ 

πετρελαίου ςτθ κάλαςςα, ερευνϊντασ τθν τφχθ, τθ διαςπορά και τθν πθγι τθσ 

ρφπανςθσ. Κάποιεσ τζτοιεσ περιπτϊςεισ ερευνϊν παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια. 

 Οι González et al. (2006) ςυνζλεξαν δείγματα νεροφ ςε 68 ςτακμοφσ 

δειγματολθψίασ και ςε 3 διαφορετικά ςθμεία (βάκθ) τθσ υδάτινθσ ςτιλθσ, από τθν 

παράκτια περιοχι τθσ Βόρειασ Ιςπανίασ. Θ δειγματολθψία ζγινε το Δεκζμβριο του 

2002, αμζςωσ μετά το ατφχθμα τθσ πετρελαιοκθλίδασ του Prestige, και ςυνεχίςτθκε 

το Φεβρουάριο- Μάρτιο 2003. Χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ MARPOLMON-P 

(Manuals and Guides No 13), ανζλυςαν τουσ διαλυμζνουσ/διαςκορπιςμζνουσ 

υδρογονάνκρακεσ (DDPH) με τθ μζκοδο UV-φκοριςμοφ και για 25 ξεχωριςτζσ 

ενϊςεισ το GC/MS. Σκοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν θ παρακολοφκθςθ χωρικισ και χρονικισ 

κατανομισ τθσ ρφπανςθσ από το ατφχθμα του Prestige ςτισ ακτζσ τθσ Galicia, τθσ Β. 

Ιςπανίασ (Βορειοδυτικό Ατλαντικό). Οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων των 

πετρελαιοειδϊν μειϊνονταν κατά μικοσ τθσ υδάτινθσ ςτιλθσ και ανάλογα με τθν 

απόςταςθ από τθν ακτι. Σε ςχζςθ με δεδομζνα από άλλεσ πετρελαιοκθλίδεσ (π.χ.. 

Exxon Valdez), δεν ιταν ιδιαίτερα υψθλζσ οι τιμζσ τθσ ρφπανςθσ και αυτό, όπωσ 
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αναφζρεται, οφειλόταν ςτθ ςφςταςθ και το είδοσ του πετρελαίου του Prestige που 

ιταν βαρφ και διαςκορπιηόταν δφςκολα ςτο νερό. 

 Για το ίδιο ατφχθμα πετρελαιοκθλίδασ αναφζρονται και οι Doval et al.  (2006), 

μελετϊντασ τθ ςυςχζτιςθ των ςυγκεντρϊςεων των πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων, 

με τθν υδρογραφία τθσ περιοχισ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια μζκοδο. Θ εποχιακι 

κατανομι τθσ ςυγκζντρωςθσ των υδρογονανκράκων επεςιμανε τθν παρουςία δφο 

κφριων περιόδων: ςτθ χειμερινι δειγματολθψία εντοπίςτθκαν επαναλαμβανόμενα 

κθλίδεσ πετρελαίου που εντοπίςτθκαν ςτουσ κολπίςκουσ των rias, και κατά τθ κερινι 

εντοπίςτθκαν περιςταςιακά κθλίδεσ. Οι μζγιςτεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων, βρζκθκαν 

ςτα επιφανειακά ςτρϊματα ςτουσ κολπίςκουσ του Rias Baixas ιδιαίτερα ςτο 

νοτιότερο Rias de Vigo. Βρζκθκε επίςθσ πωσ οι ςυγκεντρϊςεισ επθρεάηονταν από 

τουσ ανζμουσ τθσ περιοχισ που ζπνεαν Βορειοανατολικά, κακϊσ επίςθσ και από τουσ 

δυτικοφσ τοπικοφσ ανζμουσ τθσ περιοχισ που ωκοφςαν το νερό του ωκεανοφ μζςα 

ςτουσ κολπίςκουσ.  

 Ζνα τελευταίο παράδειγμα για τθ χριςθ και τθ χρθςιμότθτα τθσ μεκόδου 

MARPOLMON-P ςτθν παρακολοφκθςθ των ςυγκεντρϊςεων του πετρζλαιο και των 

προϊόντων του ςτο καλάςςιο περιβάλλον είναι αυτό τθσ πετρελαιοκθλίδασ του 

Eurobulker που βυκίςτθκε ςτο Νότιο Ευβοϊκό τον Σεπτζμβριο του 2000, όπου 

διζρρευςαν ςτθ κάλαςςα 700 τόνοι αργοφ πετρελαίου. Οι Zenetos et al. (2004), 

ερεφνθςαν τθν περιοχι, τισ ςυγκεντρϊςεισ υδρογονανκράκων ςτο νερό, ςε ιηιματα 

και ςε βενκικοφσ οργανιςμοφσ. Θ δειγματολθψία διιρκθςε 3 χρόνια. Οι ςοβαρότερεσ 

και άμεςεσ ςυνζπειεσ διαπιςτϊκθκαν ςτισ βενκικζσ κοινότθτεσ τθσ ιλφοσ ςτο τόπο 

του ατυχιματοσ του Eurobulker.  

 Θ μζκοδοσ MARPOLMON-P, αν και πλζον υπάρχουν πιο ςφγχρονεσ τεχνικζσ 

ανίχνευςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ ρφπανςθσ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ, 

κεωρείται μια αξιόπιςτθ τεχνικι και προτιμάται ακόμα από πολλοφσ ερευνθτζσ.  
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3.6 Σρόποι απορρφπανςθσ και αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ 

 

Σφμφωνα με τον Patin (2004) και τθν ιςτοςελίδα του Υπουργείο Οικονομίασ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ (Ρθγι: www.yen.gr), το φάςμα των ςφγχρονων 

τεχνικϊν απορρφπανςθσ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ από ατφχθμα διαρροισ 

πετρελαίου χωρίηεται ςε τζςςερισ ομάδεσ: α) απορρφπανςθ με μθχανικά μζςα, 

πλωτά φράγματα, επιφανειακι περιςυλλογι του πετρελαίου, για τθν αποτροπι 

προςβολισ ευαίςκθτων καλάςςιων περιοχϊν και παράκτιων περιοχϊν, Εικόνα 5, β) 

επί τόπου καφςθ τθσ πετρελαιοκθλίδασ, γ)  χθμικζσ μζκοδοι για τθ διαςπορά του 

επιφανειακοφ πετρελαίου, με τθ χριςθ χθμικϊν διαςκορπιςτικϊν ουςιϊν (ΧΔΟ), που 

αποςκοπεί ςτθν επιτάχυνςθ τθσ χθμικισ αποικοδόμθςθσ και υποβάκμιςθσ του 

πετρελαίου από φυςικοφσ παράγοντεσ και δ) μικροβιολογικζσ μζκοδοι για τθν 

ενίςχυςθ τθσ αποικοδόμθςθσ του πετρελαίου, που ςυνικωσ εφαρμόηεται ςε 

ςυνδυαςμό με τισ μθχανικζσ και χθμικζσ μεκόδουσ. Μθν ξεχνάμε και τθν φυςικι 

αποκατάςταςθ που οι παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν αναφζρκθκαν ςε 

προθγοφμενο κεφάλαιο και ςτον Ρίνακα 3. 

 

Εικόνα 5: Εγκλωβιςμόσ τθσ κθλίδασ, με πλωτά φράγματα και θ περιςυλλογι του πετρελαίου με μθχανικά μζςα 

http://www.yen.gr/
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Θ Μζκοδοσ Καταπολζμθςθσ τθσ φπανςθσ που κα ακολουκθκεί εξαρτάται από 

ςυγκεκριμζνουσ παράγοντεσ όπωσ:  

 Θ ποιότθτα και το είδοσ τθσ ρυπογόνου ουςίασ  

 Θ απόςταςθ από τισ ακτζσ και τον κίνδυνο προςβολισ ευαίςκθτων περιοχϊν.  

 Οι επικρατοφςεσ και αναμενόμενεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.  

 Θ διακεςιμότθτα εξοπλιςμοφ καταπολζμθςθσ.  

 Ο χρόνοσ εντοπιςμοφ τθσ ρφπανςθσ.  

Το Ελλθνικό Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ κακορίηει ότι θ μθχανικι ανάκτθςθ 

πετρελαίου είναι θ πρωταρχικι μζκοδοσ αντιμετϊπιςθσ ςε παράκτιεσ περιοχζσ. Θ 

χριςθ ΧΔΟ επιτρζπεται μόνο ςτθν ανοιχτι κάλαςςα εκτόσ περίκλειςτων και 

ευαίςκθτων καλάςςιων περιοχϊν, όταν θ μθχανικι ανάκτθςθ πετρελαίου είναι 

αδφνατθ λόγω των επικρατουςϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν. Μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν μόνο προϊόντα εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και 

Εκνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν. Τα ςτερεοποιθμζνα πετρελαιοειδι και τα 

επιπλζοντα απορρίμματα διατίκενται ςε εγκεκριμζνουσ χερςαίουσ χϊρουσ 

(Ρθγι:www.yen.gr). 

Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ τεχνικι τθσ βιοαποδόμθςθσ, όπου εφαρμόηονται 

διαφορζσ τεχνικζσ, με προςκικθ χθμικϊν ι/και με καλλιζργειεσ μικροοργανιςμϊν 

και ςυμπεριλαμβάνει ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. Εκμεταλλεφεται τθ δράςθ των φυςικϊν 

διεργαςιϊν του πετρελαίου για τθν επίτευξθ μιασ πιο ταχείασ εκκακάριςθσ τθσ 

πετρελαιοκθλίδασ, ελαχιςτοποιϊντασ ζτςι τισ ανεπικφμθτεσ περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ. Θ προςεκτικι εφαρμογι διαςκορπιςτικϊν ουςιϊν ςτθν επιφάνεια τθσ 

πετρελαιοκθλίδασ και κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτισ ρυπαςμζνεσ ακτζσ, επιταχφνει τθν 

απομάκρυνςθ του πετρελαίου με ελάχιςτθ περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ (Prince et al., 

2003). 

Σφμφωνα με τουσ Korda et al. (1997) και Prince et al. (2003) για τθν επιτυχία των 

μεκόδων βιοαποδόμθςθσ κα πρζπει να παρακολουκοφνται παράγοντεσ όπωσ θ 

βιοδιακεςιμότθτα των ςτοιχείων του πετρελαίου, του κρεπτικοφ υλικοφ, ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκοφν οι κατάλλθλεσ μζκοδοι που κα αυξιςουν τθ διακεςιμότθτα των 

ςτοιχείων, βάςει του βιοχθμικοφ τουσ κφκλου και θ δραςτθριότθτα των 

μικροοργανιςμϊν. Φυςικοί παράγοντεσ όπωσ θ κερμοκραςία, θ αλατότθτα, θ 

ενζργεια των κυμάτων κ.α. παίηουν επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ςτθ βιοαποδόμθςθ.  
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3.7 Ελλθνικι και Διεκνισ Νομοκεςία για τθν προςταςία του καλαςςινοφ 

περιβάλλοντοσ _ Κυρϊςεισ. 

 

Το υπάρχον νομικό πλαίςιο κάκε κράτουσ για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ ςυνδζεται άμεςα με τθν υφιςτάμενθ αλλά και τθν επιδιωκόμενθ 

οικονομικι ανάπτυξθ. Στα πλαίςια αυτά θ αντίςτοιχθ νομοκεςία προςταςίασ τθσ 

κάλαςςασ από τθν ρφπανςθ ιταν πρακτικά ανφπαρκτθ ςτθ χϊρα μασ πριν το 1965, 

και μόνο μετά τθν ζνταξθ τθσ ςτθ Ε.Ε. εμφανίηεται μια ςχετικά εξειδικευμζνθ 

περιβαλλοντικι νομοκεςία, αποτζλεςμα τόςο τθσ όξυνςθσ των περιβαλλοντικϊν 

προβλθμάτων όςο και των υποδείξεων τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. Αξίηει βζβαια να 

αναφερκεί ότι ςτο άρκρο 24 του Ελλθνικοφ Συντάγματοσ του 1975 γίνεται ςαφι 

αναφορά ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, γεγονόσ που δεν ςυμβαίνει με το 

Σφνταγμα άλλων τεχνολογικά ανεπτυγμζνων χωρϊν (Βουδοφρθ, 2009).  

 

Ελλθνικι Νομοκεςία 

Στθν Ελλθνικι Νομοκεςία, θ προςταςία των καλάςςιων αποδεκτϊν 

περιλαμβάνει ςιμερα μια ςειρά από κανόνεσ και νομοκετιματα, ωσ εξισ: 

 Το Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 216 Α/1973): «Κϊδικασ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου.», και 

ςυγκεκριμζνα ςτα άρκρα 46 και 52, δίνονται οδθγίεσ και προδιαγραφζσ για τα 

ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ απόρριψθσ πετρελαίου από τα 

πετρελαιοφόρα.  

 Ο Ν. 314/76 που αναφζρεται ςτθν αςτικι ευκφνθ του ρυπαίνοντοσ τθ κάλαςςα 

με πετρζλαιο. 

 Ο Ν. 743/77 που αναφζρεται ειδικότερα ςτθν προςταςία τθσ κάλαςςασ από 

πλωτζσ και χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ. 

 Ο Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89Α/1982) με τον όποιο κυρϊκθκε θ διεκνισ ςφμβαςθ για 

«τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από πλοία» του 1973 και το 

αντίςτοιχο πρωτόκολλο του 1978 που αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ MARPOL 73/78. 

 O Ν. 1650/86 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Το Ρ.Δ. 55/98 για τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ (Ν.743/77)  

 Το Ρ.Δ. 11/2002 «Εκνικό Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ» για τθν αντιμετϊπιςθ 

περιςτατικϊν ρφπανςθσ από πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ.  
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 Θ Υ.Α. 2411.1/07/03/ΦΕΚ Β' 850/27-06-2003 , «Οδθγίεσ / διαδικαςίεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν πλοίων που βρίςκονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ι 

κινδφνου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 20 τθσ Οδθγίασ 2002/ 59 

οριςμόσ περιοχϊν καταφυγισ». 

Ραράλλθλα υπάρχει μία ςειρά από νομαρχιακζσ αποφάςεισ, υγειονομικζσ 

διατάξεισ (π.χ. Ε 1β/221/1965 Υγειονομικι Διάταξθ) και προεδρικά διατάγματα ςε 

εκτζλεςθ των προαναφερκζντων Νόμων, ενϊ ςθμαντικι ιςχφ διατθροφν οι εκάςτοτε 

«κανονιςμοί λιμζνα».  

 

Κυρϊςεισ 

Οι παραπάνω νομοκετικζσ διατάξεισ δεν καλφπτουν οφτε τθν πρόλθψθ, οφτε τθν 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ ςυνολικά. Δίνουν όμωσ τθ δυνατότθτα ςτισ αρχζσ, 

εφόςον το επικυμοφν, να αςκιςουν πίεςθ ςτισ πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ για τον 

περιοριςμό των καλάςςιων ατυχθμάτων. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των ανωτζρω 

νόμων, οι υπαίτιοι ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ και των ακτϊν τιμωροφνται ποινικά και 

διοικθτικά ενϊ οι Ζλλθνεσ ναυτικοί τιμωροφνται επιπρόςκετα και πεικαρχικά, 

δθλαδι: 

 Ροινικζσ Κυρϊςεισ: Από τα αρμόδια Ροινικά Δικαςτιρια (φυλάκιςθ από 10 

θμζρεσ μζχρι 5 χρόνια).  

 Διοικθτικζσ Κυρϊςεισ: Από τισ Λιμενικζσ Αρχζσ επιβάλλεται πρόςτιμο μζχρι 

58.694 ευρϊ και ςε ςοβαρά περιςτατικά από τον Υπουργό Εμπορικισ Ναυτιλίασ 

μζχρι 1.173.881 ευρϊ. Πταν θ ρφπανςθ προκαλείται από μία εγκατάςταςθ ξθράσ, 

θ δικαιοδοςία για επιβολι κυρϊςεων μζχρι 120.000 ευρϊ ανικει ςτον οικείο 

Νομάρχθ και ςε ςοβαρά περιςτατικά επιβάλλεται πρόςτιμο μζχρι 733.676 ευρϊ 

από τον Υπουργό ΡΕΧΩΔΕ και κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιο Υπουργό.  

 Ρεικαρχικζσ Κυρϊςεισ: Από το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Εμπορικοφ Ναυτικοφ 

(ΡΣΕΝ) και περιλαμβάνουν τθν προςωρινι ι οριςτικι ςτζρθςθ του ναυτικοφ 

επαγγζλματοσ.  

 Αςτικι Ευκφνθ: Στθν Ελλάδα ζχει εφαρμογι θ διεκνϊσ αποδεκτι Αρχι «ο 

ρυπαίνων πλθρϊνει». 

Οι κυρϊςεισ όταν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ επιβάλλονται 

ακροιςτικά από εντελϊσ ανεξάρτθτα όργανα.  
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Διεκνισ Νομοκεςία  

 

Ραράλλθλα με τισ Εκνικισ εμβζλειασ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, θ χϊρα μασ ζχει 

ςυμμορφωκεί ςε ςειρά από διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ που ςχετίηονται με 

τθν προςταςία των καλάςςιων αποδεκτϊν: 

 Δ.Σ. CLC 1992: Για τθν αςτικι ευκφνθ του πλοιοκτιτθ, ςυνζπεια ηθμιϊν ρφπανςθσ 

από πετρζλαιο.  

 Δ.Σ. Βαρκελϊνθ 1976: Για τθν προςταςία τθσ Μεςογείου Θαλάςςθσ από τθν 

ρφπανςθ.  

 Δ.Σ. Λονδίνου 1972: Για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από τα πλοία.  

 Δ.Σ. MARPOL 73/78: Για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ από τα πλοία.  

 Ραράρτθμα VI τθσ Δ.Σ. MARPOL 73/78: Για τθν πρόλθψθ τθσ Ατμοςφαιρικισ 

φπανςθσ από πλοία ( Air Pollution ANNEX ).  

 Δ.Σ. Κεφαλαίου 1992: Για τθν ίδρυςθ διεκνοφσ κεφαλαίου για τθν αποηθμίωςθ 

ηθμιϊν ρφπανςθσ από πετρζλαιο.  

 Δ.Σ. "OPRC 1990": Για τθν ετοιμότθτα, ςυνεργαςία και αντιμετϊπιςθ τθσ 

ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από πετρζλαιο.  

 Δ.Σ. "OPRC - HNS" 2000: Για τθν ετοιμότθτα, ςυνεργαςία και αντιμετϊπιςθ 

περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από επικίνδυνεσ και επιβλαβείσ ουςίεσ.  

 Διμερισ Συμφωνία Ελλάδοσ Ιταλίασ 1978: Ρερί προςταςίασ του Ιονίου Ρελάγουσ.  

 Κανονιςμοί & Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ( EU ) που αναφζρονται ςτο 

καλάςςιο περιβάλλον (Ρθγι: www.yen.gr) 

Θ ςφμβαςθ MARPOL κεωρείται από τισ ςπουδαιότερεσ ςτον τομζα τθσ 

καλάςςιασ ρφπανςθσ και περιλαμβάνει πζντε παραρτιματα: (α) ρφπανςθ από 

πετρζλαιο, (β) ρφπανςθ από υγρζσ επιβλαβείσ ουςίεσ χυδιν, (γ) ρφπανςθ από 

επιβλαβείσ ουςίεσ που μεταφζρονται δια καλάςςθσ ςε ςυςκευαςίεσ, 

εμπορευματοκιβϊτια, φορθτζσ δεξαμενζσ ι βυτιοφόρα οχιματα, (δ) ρφπανςθ από 

λφματα, (ε) ρφπανςθ από απορρίμματα (ιςχφει από το 1988). Θ MARPOL κεωρείται θ 

κφρια ςφμβαςθ που αναφζρεται ςτθ ρφπανςθ από τα εμπορικά πλοία. Οι κανονιςμοί 

τθσ κεωρείται πωσ είναι επαρκείσ για τον ζλεγχο τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ και αυτό 

που χρειάηεται είναι θ ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ από τα κράτθ μζλθ (Σταυρίδθσ, 

2007, Αλεξόπουλοσ, 2005). 

 

http://www.yen.gr/
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Κανονιςμοί & Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ( EU ) που αναφζρονται ςτο 

καλάςςιο περιβάλλον  

 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προωκεί τθν ανάπτυξθ των καλάςςιων μεταφορϊν μζςω 

οριςμζνων ενεργειϊν όπωσ ο εκςυγχρονιςμόσ των υποδομϊν και θ εναρμόνιςθ των 

εξοπλιςμϊν και των διαδικαςιϊν. Θ ενίςχυςθ τθσ καλάςςιασ αςφάλειασ και θ 

προςταςία του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ είναι ςε προτεραιότθτα. Αναφορικά 

κάποιεσ από τισ Οδθγίεσ και τουσ Κανονιςμοφσ που αφοροφν τθ καλάςςια αςφάλεια 

και προςταςία:  

 Οδθγία 2002/59/ΕΚ  

Θ Οδθγία αυτι αφορά τθ δθμιουργία κοινοτικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 

τθσ κυκλοφορίασ των πλοίων και ενθμζρωςθσ και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 

93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1406/2002  

Σχετικά με τθ ςφςταςθ ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ για τθν αςφάλεια ςτθ κάλαςςα. 

Κδρυςθ τθσ «ΕΜSA». Θ «ΕΜSA» ανζλαβε τθν εκπόνθςθ και το ςυντονιςμό του 

Σχεδίου δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ ςε επίπεδο Κοινότθτασ , ςε 

ςυνεργαςία με όλα τα κράτθ μζλθ. 

 Οδθγία 2002/84/ΕΚ  

Θ οδθγία αυτι ζχει ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ τθσ κοινοτικισ 

νομοκεςίασ που διζπει τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ, τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ 

από πλοία και τουσ όρουσ διαβίωςθσ και εργαςίασ επί των πλοίων.  

 Οδθγία 2001/106/ΕΚ  

Ο ςτόχοσ τθσ οδθγίασ είναι να καταςτεί υποχρεωτικό μάλλον παρά διακριτικό το 

κακεςτϊσ επικεϊρθςθσ οριςμζνων πλοίων που είναι ενδεχομζνωσ επικίνδυνα, να 

ενιςχυκοφν τα μζτρα τα ςχετικά με πλοία τα οποία εμφανϊσ υπολείπονται όςον 

αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων και να διαςφαλιςτεί θ καλφτερθ εφαρμογι τθσ 

οδθγίασ 95/21/ΕΚ. 

 Οδθγία 1999/97/ΕΚ  

Θ οδθγία αυτι λαμβάνει υπόψθ τισ τροποποιιςεισ των ςυμβάςεων, 

πρωτοκόλλων, κωδίκων και ψθφιςμάτων του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ 

(ΔΝΟ) κακϊσ και τισ εξελίξεισ που ζχουν επζλκει ςτο πλαίςιο του μνθμονίου 

ςυμφωνίασ των Ραριςίων. Ραράλλθλα τα κράτθ μζλθ λαμβάνουν τα μζτρα που είναι 
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αναγκαία για τθν εξάλειψθ κάκε νομικοφ εμποδίου όςον αφορά τθ δθμοςίευςθ του 

καταλόγου πλοίων που επικεωρικθκαν, ακινθτοποιικθκαν ι των οποίων ζχει 

απαγορευκεί θ είςοδοσ ςε λιμζνα τθσ Κοινότθτασ. Τα κράτθ μζλθ και θ Επιτροπι 

πρζπει να προωκιςουν τισ μεκόδουσ τθσ ευρφτερθσ και εγκυρότερθσ δυνατισ 

διάδοςθσ. 

 Οδθγία 98/42/ΕΚ  

Το παρόν νομοκετικό μζτρο τροποποιεί το άρκρο 5 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 

95/21/ΕΚ όςον αφορά τθν επιλογι πλοίων προσ επικεϊρθςθ και τθν παροχι 

προτεραιότθτασ ςτα πλοία.   

 Οδθγία 98/25/ΕΚ  

Θ οδθγία αυτι ζχει ωσ ςτόχο τθν ενθμζρωςθ τθσ οδθγίασ 95/21/ΕΚ προκειμζνου 

να λθφκοφν υπόψθ οι τροποποιιςεισ που επιλκαν πρόςφατα ςτισ διεκνείσ 

ςυμβάςεισ MARPOL (ςφμβαςθ για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ τθσ προκαλοφμενθσ 

από τα πλοία) και SOLAS (διεκνισ ςφμβαςθ για τθ διαφφλαξθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ 

ςτθ κάλαςςα) κακϊσ και τθ ςφμβαςθ STCW, 1978, για τα πρότυπα εκπαίδευςθσ, 

πιςτοποίθςθσ και τιρθςθσ φυλακισ. 

 Οδθγία 95/21/ΕΚ  

Θ οδθγία αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ καλάςςιασ αςφάλειασ ςτα κοινοτικά 

φδατα προςπακϊντασ να εξαςφαλίςει ότι δεν πλζουν ςτα φδατα αυτά ςκάφθ που 

δεν ανταποκρίνονται ςτα κεςπιςκζντα πρότυπα. Εφαρμόηεται ςε όλα τα ςκάφθ και 

τα πλθρϊματά τουσ που βρίςκονται ελλιμενιςμζνα εντόσ λιμζνοσ κράτουσ μζλουσ ι 

εντόσ ςτακμοφ ανοικτισ καλάςςθσ ι είναι αγκυροβολθμζνα ςτα ανοιχτά ενόσ εκ των 

εν λόγω λιμζνων ι ςτακμϊν. Τα κράτθ μζλθ υποχρεοφνται να ςυςτιςουν και να 

ελζγχουν τισ διοικθτικζσ αρχζσ ναυςιπλοΐασ οι οποίεσ αποκαλοφνται "αρμόδιεσ 

αρχζσ" και επιφορτίηονται με τθν επικεϊρθςθ των ςκαφϊν που προςδζνουν ςτουσ 

λιμζνεσ τουσ ι πλζουν ςε φδατα τα οποία εμπίπτουν ςτθ νομολογία τουσ 

(http://europa.eu/index_el.htm). 

 

  

http://europa.eu/index_el.htm


  

39 
 

4. Περιοχι Μελζτθσ 
 

Θ περιοχι μελζτθσ εκτείνεται από τθν παραλία τθσ Καλόγριασ, Δ. Λαριςςοφ, 

μζχρι το Ακταίο του Διμου ίου. Ρραγματοποιθκικαν 2 εποχικζσ δειγματολθψίεσ ςε 

15 ςθμεία τθσ περιοχισ, μια χειμερινι από 8/3/2009 ζωσ 12/3/2009 και μία κερινι 

από 17/9/2009 ζωσ 22/9/2009. Εμβόλιμα ςτισ 6/5/2009, ζγινε δειγματολθψία ςτο 

λιμάνι τθσ Ράτρασ λίγο μετά από το ατφχθμα πετρελαιοκθλίδασ ςτισ 20/4/2009. Στθν 

Εικόνα 6 φαίνεται θ περιοχι μελζτθσ αλλά και τα ςθμεία δειγματολθψίασ, 

αναλυτικά. Θ περιοχι περιλαμβάνει όλο το εφροσ του Ρατραϊκοφ κόλπου, που 

περικλείει διάφορα καλάςςια υποπεριβάλλοντα με διαφορετικζσ χριςεισ των 

παράκτιων περιοχϊν. Δείγματα καλαςςινοφ νεροφ, ανακτικθκαν από ςθμεία που 

παρουςιάηουν ζντονθ κίνθςθ λόγω τουριςμοφ και ναυςιπλοΐασ, όπωσ το Λιμάνι τθσ 

Αγ. Νικολάου και ίο, που ζχουν τουριςτικι αξία, π.χ.. Ραραλία τθσ Καλόγριασ και 

Ρλαη, εκβολζσ ποταμϊν και χειμάρρων, εκβολι ποταμοφ Γλαφκου, ποταμοφ Ρείρου, 

κλπ.   

 

 

 

   

  

  

 

Πατραϊκόσ Κόλποσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 6 : Περιοχι μελζτθσ. Ζχουν επιςθμανκεί οι τοποκεςίεσ δειγματολθψίασ. 
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Στθ ςυνζχεια παρατίκενται κάποια ιδιαίτερα και ενδιαφζροντα χαρακτθριςτικά 

μερικϊν περιοχϊν από όπου ζγινε δειγματολθψία και ιςτορικά ςτοιχεία για τουσ 

ποταμοφσ. 

Θ παραλία τθσ Καλογριάσ είναι ζνα πολυςφχναςτο μζροσ, με μεγάλα 

ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα που το καλοκαίρι αποτελεί βαςικό προοριςμό 

διαςκζδαςθσ και αναψυχισ. Θ παραλία βρίςκεται κάτω από το Δάςοσ τθσ 

Στροφυλιάσ που μαηί με τισ Λίμνεσ Λάμια, του Ράπα, τθ Λίμνθ του Ρροκόπου, τθ 

Λιμνοκάλαςςα Κοτυχίου και τα Μαφρα βουνά προςτατεφεται από τθ ςυνκικθ 

Ραμςάρ. Θ λίμνθ του Ρροκόπου επικοινωνεί με τθ κάλαςςα μζςω αφλακα μικουσ 

2.300 m με πλάτοσ 6-7 m και βάκοσ 0,8 m. Στθ λίμνθ χφνονται τα νερά του Λάριςςου 

και του Φοφςια (www.wikipaideia.gr).  

Θ Ιονικι Ακτι τθσ Λακκόπετρασ αποτελεί επίςθσ ζνα πολυςφχναςτο 

τουριςτικό μζροσ. Σφμφωνα με τον Spyropoulo (2003), θ ςυνεχιηόμενθ διαδικαςία 

διάβρωςθσ από ανκρωπογενείσ (ξενοδοχειάκα ςυγκροτιματα κλπ.) αλλά και 

φυςικοφσ λόγουσ (κφματα, άνεμοσ), αναμζνεται να οδθγιςει ακόμθ και ςε 

ολοκλθρωτικι απϊλεια τθσ παραλίασ μζςα ςτα επόμενα χρόνια.  

Στισ Αλυκζσ τθσ Αχαΐασ θ καταςκευι του μικροφ λιμανιοφ ζγινε για τισ 

ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και τθσ τοπικισ αλιείασ. Σφμφωνα με τουσ Poulo & Chroni 

(2001), θ καταςκευι του λιμανιοφ με τθν εξαγωγι τεράςτιου όγκου ιηθμάτων από 

τον Ροταμό Ρείρο μετζβαλλε ςθμαντικά τθ μεταφορά ιηθμάτων και είχε προκαλζςει 

δραματικζσ αλλαγζσ ςτισ παραμζτρουσ τθσ ακτογραμμισ. Το μζροσ τθσ ακτογραμμισ 

δυτικά του λιμανιοφ είχε υποχωριςει κατά 70 m, εξαλείφοντασ μια τουριςτικι 

παραλία, ενϊ θ είςοδοσ του λιμανιοφ όπου ζχει αποτεκεί θ ιλφσ του ποταμοφ 

εμπόδιηε τθ ναυςιπλοΐα. Τα παράκτια μθχανικά μζτρα, όπωσ θ τροποποίθςθ του 

λιμανιοφ-κυματοκραφςτθ και θ καταςκευι προςτατευτικισ προκυμαίασ ςυνζβαλαν 

ελάχιςτα ςτθν αποκατάςταςθ τθσ παραλίασ. 

Ο Ρείροσ είναι ο μεγαλφτεροσ ποταμόσ τθσ Αχαΐασ. Ρθγάηει από τα ανατολικά 

του Ερφμανκου και χφνεται ςτον Ρατραϊκό κόλπο. Κατά καιροφσ είχε διάφορα 

ονόματα όπωσ Καμενίτςα, Μζλλασ, Ρίεροσ, Νεηερίτικο, Ρρζβεδοσ και Αχελϊοσ. Στον 

Ρείρο χφνεται ο μικρόσ ποταμόσ Τυκεφσ. Σιμερα ςτο Διμο Τριταίασ και ςτα χωριά 

Χαϊκάλι και Τόςκεσ καταςκευάηεται το Φράγμα Ρείρου-Ρεραπείρου, με ςκοπό τθν 

φδρευςθ τθσ Ράτρασ και τθσ Βιομθχανικισ περιοχισ των Ρατρϊν. Το χωριό Τόςκεσ 
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κα καλυφκεί από τα νερά τθσ τεχνθτισ λίμνθσ. Ο Ρείροσ εκβάλλει ςτο Διμο Δφμθσ, 

κοντά ςτθν αρχαία πόλθ Ϊλενο.  

Θ υδρολογικι λεκάνθ των ποταμϊν Ρείρου και Ραραπείρου κα μποροφςε να 

διακρικεί ςε τρία τμιματα (Εικόνα 2.3) ανάλογα με τισ αςκοφμενεσ ανκρωπογενείσ 

πιζςεισ: (α) ζνα ςχετικά αναλλοίωτο τμιμα κοντά ςτισ πθγζσ των ποταμϊν το οποίο 

εκτείνεται μζχρι τα χωριά Κάλανοσ, Κυπαρίςςι και Κρικαράκια, (β) ζνα τμιμα το 

οποίο δζχεται επιδράςεισ από τισ κακθμερινζσ αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ, κυρίωσ 

κτθνοτροφικζσ και λιγότερο γεωργικζσ, κυρίωσ ελαιϊνεσ και οπωρϊνεσ ενϊ 

παράλλθλα υπάρχει και θ επίδραςθ από τθν καταςκευι φράγματοσ ςτθ περιοχι και 

μόνο μίασ τυροκομικισ μονάδασ κοντά ςτθ Χαλανδρίτςα και (γ) το τμιμα που 

περιλαμβάνει τθ βιομθχανικι ηϊνθ τθσ Ράτρασ και δζχεται τισ επιδράςεισ τθσ κακϊσ 

και όλεσ τισ επιδράςεισ από τα παραπάνω τμιματα. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, 

παρά τθν φπαρξθ βιολογικοφ κακαριςμοφ ςτθ βιομθχανικι ηϊνθ, θ ρφπανςθ των 

νερϊν γφρω από τθ βιομθχανικι ηϊνθ φαίνεται ότι οφείλεται ςε ςθμαντικό βακμό 

ςε απόβλθτα προερχόμενα από τισ μονάδεσ τθσ περιοχισ (Θεοδωρόπουλοσ, 2008). 

Ρολλά δθμοςιεφματα ςτον τοπικό αλλά και ςτον Ακθναϊκό Τφπο 

(http://news.kathimerini.gr, http://www.patrasblogs.gr κ.α.), ζχουν απαςχολιςει τθν 

κοινι γνϊμθ για τθ ρφπανςθ του Ροταμοφ Ρείρου με κφματα εκατοντάδεσ ψάρια και 

χζλια και άγνωςτο κακζ φορά τον υπαίτιο τθσ οικολογικισ καταςτροφισ. Κφρια αιτία 

τθσ ρφπανςθσ τα υγρά οργανικά απόβλθτα. Υπαίτιοι ζχουν κατά καιροφσ καταδειχκεί 

μετά από ελζγχουσ των αρμόδιων κρατικϊν φορζων, ο βιολογικόσ κακαριςμόσ τθσ 

Κάτω Αχαΐασ που εκβάλλει ςτον ποταμό, εργοςταςιακζσ μονάδεσ τθσ Βιομθχανικισ 

Ρεριοχισ Ρατρϊν,  ελαιοτριβεία, πυρθνελουργεία κ.α.   

Ο Γλαφκοσ είναι το μεγαλφτερο ποτάμι τθσ Επαρχίασ Ρατρϊν. Ρθγάηει από το 

Ραναχαϊκό και ςτθ διαδρομι του τροφοδοτείται από διάφορεσ πθγζσ, χφνεται ςτθν 

νότια πλευρά του Ρατραϊκοφ κόλπου. Ζχει νερό όλο το χρόνο, το καλοκαίρι πολφ λίγο 

ενϊ τον χειμϊνα κατεβάηει πολφ νερό. Κατά το παρελκόν ζχει προκαλζςει πολλζσ 

πλθμμφρεσ. Το 1927 ςτθν περιοχι Γλαφκοσ καταςκευάςτθκε το υδροθλεκτρικό 

εργοςτάςιο του Γλαφκου για το φωτιςμό τθσ Ράτρασ. Καταςκευάςτθκε επίςθσ 

φράγμα και τεχνθτι λίμνθ που ανικε ςτον Διμο Ρατρζων. Λειτοφργθςε μζχρι το 

1953 όταν πζραςε ςτα χζρια τθσ ΔΕΘ. Ο Γλαφκοσ, ςτο μεγαλφτερο μζροσ του, 

αποτελεί το φυςικό ςφνορο ανάμεςα ςτθν Ράτρα και ςτο Διμο Μεςςάτιδοσ. Σιμερα 

ςτον Γλαφκο γίνονται ζργα ρφκμιςθσ τθσ κοίτθσ του, με καταςκευι τοιχωμάτων από 
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μπετόν αρμζ και ανακαταςκευι του παραποτάμιου δρόμου που τον διαςχίηει. Ο 

δρόμοσ αυτόσ ςυνδζει τθν περιμετρικι οδό με το νζο λιμάνι τθσ πόλθσ και ςτισ 

εκβολζσ του κα καταςκευαςτεί αερογζφυρα. 

Ο Χάραδροσ είναι χείμαρροσ του Νομοφ Αχαΐασ. Ρθγάηει από τισ 

βορειοδυτικζσ υπϊρειεσ του Ραναχαϊκοφ όρουσ, ζνα τμιμα τθσ ροισ του δίπλα ςτο 

Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν αποτελεί φυςικό ςφνορο μεταξφ Διμου Ρατρζων και Διμου 

ίου, και εκβάλλει ςτο ανατολικό τμιμα του Ρατραϊκοφ κόλπου ςτο φψοσ του 

Καςτελόκαμπου. Εικάηεται ότι το όνομά του προζρχεται από το γεγονόσ ότι δεν ζχει 

ομαλι ροι αλλά ςτο πζραςμά του δθμιουργεί βακιά χαράδρα (www.wikipaideia.gr).  
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4.1 Γεωλογικά – Γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά  του Πατραϊκοφ Κόλπου 

 

Ο Ρατραϊκόσ Κόλποσ βρίςκεται ςτθ Δυτικι Ελλάδα μεταξφ Στερεάσ Ελλάδασ 

και Ρελοποννιςου. Είναι ζνασ ςχετικά αβακισ καλάςςιοσ κόλποσ που ςυνδζει το 

βακφ Κορινκιακό Κόλπο με το Ιόνιο Ρζλαγοσ. Το δζλτα του ποταμοφ Εφθνου και θ 

λιμνοκάλαςςα του Μεςολογγίου βρίςκονται ςτθ βορειοανατολικι πλευρά του 

Κόλπου. Ο ποταμόσ Αχελϊοσ εκβάλει επίςθσ ςτθ βορειοανατολικι πλευρά και οι 

Ροταμοί Ρείροσ και Γλαφκοσ εκβάλουν ςτθ νότια πλευρά του Κόλπου. Οι Ροταμοί 

Γλαφκοσ και Ρείροσ δεν ςχθματίηουν δζλτα. Αυτό οφείλεται ςτο ςυςχετιςμό 

προςφοράσ κλαςτικϊν υλικϊν, και τθ διαςπορά αυτϊν από καλάςςια ρεφματα αλλά 

κυρίωσ ςτθν ταχφτθτα των ανοδικϊν ι κακοδικϊν κινιςεων που επικρατοφν ςτισ 

περιοχζσ εκβολισ. Ο Αχελϊοσ και ο Εφθνοσ είναι οι πιο ςθμαντικζσ πτυχζσ όςον 

αφορά τθν τροφοδοςία γλυκοφ νεροφ ςτον Κόλπο. Οι ποςότθτεσ γλυκοφ νεροφ που 

παρζχονται από τον Ρείρο και το Γλαφκο είναι ςθμαντικά μικρότερεσ (Μακρι, 2006, 

http://www.deyap.gr).  

Από μελζτεσ που ζγιναν με θχοβολιςτικι ςυςκευι των 3,5 KHz προζκυψε ότι 

ο Ρατραϊκόσ κόλποσ είναι μια ενεργόσ τεκτονικι τάφροσ (Chronis et al., 1991). 

Υπάρχει ςφςτθμα ενεργϊν ρθγμάτων τθσ κατεφκυνςθσ Δ – Α που δίνει ςτον κόλπο τθ 

μορφι τθσ τεκτονικισ τάφρου. Οι λικοςειςμικζσ τομζσ ζδωςαν ςτοιχεία όςον αφορά 

ςτο ρυκμό ιηθματογζνεςθσ. Ζτςι λοιπόν ενϊ είναι ςχεδόν ανφπαρκτθ θ 

ιηθματογζνεςθ ςτο Στενό ίου – Αντιρρίου, παρουςιάηεται μικρι ιηθματογζνεςθ ςτο 

βόρειο μζροσ του κόλπου με το μζγιςτο τθσ ιηθματογζνεςθσ να παρουςιάηεται μζχρι 

τα 60 μζτρα, ενϊ τζλοσ υπάρχει ενδιάμεςθ ιηθματογζνεςθ ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ. 

Θ ιηθματολογικι ανάλυςθ ζδωςε ςτοιχεία για τθν κατανομι των ανκρακικϊν που 

είναι βιογενοφσ προζλευςθσ. Τα μζγιςτα του οργανικοφ άνκρακα οφείλονται ςτθ 

ςιψθ πράςινων λιβαδιϊν. Μετά από κατεργαςία των ανκρακικϊν προζκυψε ότι το 

χερςογενζσ υλικό αποτελείται από άργιλο και άμμο.  

Είναι χαρακτθριςτικι θ ςυγκζντρωςθ του λεπτόκοκκου υλικοφ ςτα βακφτερα 

τθσ τεκτονικισ τάφρου, Εικόνα 7. Θ ορυκτολογικι ανάλυςθ τθσ αργίλου ζδωςε τα 

ορυκτά. Χλωρίτθσ, Ιλλίτθσ, εναλλαγζσ Ιλλίτθ – Μοντμοριλονίτθ και Καολινίτθ. Οι 

κφριοι παράγοντεσ που κακορίηουν τθν ιηθματογζνεςθ ςτον Ρατραϊκό κόλπο είναι θ 

προςφορά υλικοφ από τουσ ποταμοφσ Εφθνο (Β. ακτι του κόλπου) και Ρείρο (Ν. ακτι 

του κόλπου), ο νεοτεκτονιςμόσ του κόλπου, που ζχει προςδϊςει ς’ αυτόν τθ μορφι 

http://www.deyap.gr/
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μιασ τεκτονικισ τάφρου και τζλοσ τα ρεφματα βάκουσ του κόλπου. Θ κφρια 

ςυγκζντρωςθ των ιηθμάτων παρατθρείται ςτθν τεκτονικι τάφρο που δρα ςαν ζνα 

είδοσ υποδοχζα του ιηιματοσ και ιδιαίτερα του λεπτόκοκκου ιηιματοσ (Ραντίςκα, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πυκμζνασ του Ρατραϊκοφ καλφπτεται από Ολοκαινικά ιηιματα πάχουσ 

περίπου 30 m τα οποία κάκονται με γωνιϊδθ αςυμφωνία ςε Ρλειςτοκαινικά ιηιματα 

(Ferentinos et al., 1985). Σφμφωνα με τουσ Chronis et al. (1991), άμμοσ καλφπτει τον 

πυκμζνα ςτθν περιοχι των Στενϊν ίου-Αντιρρίου, ςτθν ευρφτερθ προδελταϊκι 

πλατφόρμα ανοιχτά των εκβολϊν του Εφθνου ςε βάκθ περίπου 10 m. Ακόμα, άμμοσ 

εντοπίηεται ςτο εςωτερικό περικϊριο του Ακρωτθρίου Άραξοσ, θ οποία περιζχει 

υψθλό ποςοςτό ςε βιογενζσ αςβεςτιτικό υλικό. Στθν προδελταϊκι κατωφζρεια 

υπάρχει μια προοδευτικι μείωςθ ςτο ποςοςτό του πθλοφ ςτα επιφανειακά ιηιματα, 

Εικόνα 7: Μορφολογικόσ χάρτθσ ιηθμάτων τθσ περιοχισ μελζτθσ, όπου φαίνονται και ςειςμικόσ χαρακτιρασ 
τθσ περιοχισ κάτω από τα γεωλογικά ανομοιόμορφα ςτρϊματα (Chronis et al., 1991). 
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περιςςότερο από 75 % ςε περιοχζσ τθσ ανϊτερθσ πλαγιάσ κοντά ςτισ εκβολζσ των 

ποταμϊν και λιγότερο από 50 % ςτο κεντρικό τμιμα του κόλπου. Αντίκετα 

παρατθρείται μια αφξθςθ ςτο ποςοςτό τθσ αργίλου. Ο οργανικόσ άνκρακασ είναι 

περίπου 0.5 % (Κουτςοδζνδρθσ, 2005). 

Στο βόρειο τμιμα εντοπίηεται ο ποταμόσ Εφθνοσ με ετιςιεσ απορροζσ 873 x 

106 m3 και ςυνολικι ζκταςθ λεκάνθσ απορροισ 1070 km2. Στο νότιο τμιμα του 

εντοπίηονται οι ποταμοί Ρείροσ, Γλαφκοσ και Χάραδροσ με απορροζσ 458 x 106 m3, 

124 x 106 m3, 26 x 106 m3 και ζκταςθ λεκανϊν απορροισ 507 km2, 118 km2, 25 km2, 

αντίςτοιχα. Ο Εφθνοσ μεταφζρει περίπου διπλάςια ποςότθτα ιηθμάτων μζςα ςτον 

Ρατραϊκό από ότι οι υπόλοιποι ποταμοί μαηί. Συνολικά το αιωροφμενο υλικό που 

μεταφζρεται ςτον κόλπο και κατανζμεται ομοιόμορφα ςε αυτόν είναι 1.5 – 3 x 105 

τόνοι, που αντιςτοιχεί ςε ρυκμό ιηθματογζνεςθσ 0.3 –0.5 mm/yr (Κουτςοδζνδρθσ, 

2005).  

Οι ποταμοί και οι χείμαρροι τθσ περιοχισ μελζτθσ παρουςιάηουν εποχικά 

κυμαινόμενθ μεταφορικι ικανότθτα και διαβρϊνουν τα Ρλειοπλειςτοκαινικά 

ιηιματα ςτα βόρεια του Νομοφ Αχαΐασ  ςχθματίηοντασ εφφορεσ προςχωςιγενείσ 

πεδιάδεσ. Μεγάλο μζροσ των όμβριων υδάτων κατειςδφει ςε αςβεςτόλικουσ και ρζει 

υπογείωσ διαμζςου καρςτικϊν αγωγϊν (Καραπάνοσ, 2005). 

Ο Ρατραϊκόσ κόλποσ ζχει μζγιςτο μικοσ 34 km και πλάτοσ 17.5 km. Το μζγιςτό του 

βάκοσ είναι 135 m, το οποίο εντοπίηεται ςτο δυτικό και κεντρικό τμιμα του κόλπου, 

ενϊ ςτα ανατολικά το βάκοσ ελαττϊνεται ςτα 40 m. Ζχει ςχιμα τοξοειδζσ με το 

κυρτό τμιμα του προσ τα νότια. Το δυτικό ςκζλοσ του τόξου αποτελεί μια ενεργά 

τεκτονικι τάφρο ΔΒΔ-ΑΝΑ διεφκυνςθσ, θ οποία αρχίηει ςτθ δυτικι είςοδο του 

κόλπου και καταλιγει απότομα ςτθ νοτιοανατολικι ακτι του (περιοχι Βραχνζικων – 

Ράτρασ). Το ανατολικό ςκζλοσ του τόξου αποτελεί τμιμα τθσ ενεργισ ΒΑ-ΝΔ 

τεκτονικισ τάφρου του ίου-Αντιρρίου (Κουτςοδζνδρθσ, 2005).  

Το νερό του Ρατραϊκοφ Κόλπου είναι μίγμα των νερϊν του Κορινκιακοφ Κόλπου  

και του Ιονίου και επθρεάηεται από τισ εκβολζσ των ποταμϊν. Θ νοτιοδυτικι πλευρά 

του Κόλπου επθρεάηεται από τα νερά του Ιονίου που για τα ανϊτερα ςτρϊματα 

φαίνεται ότι ειςζρχονται από τθ δυτικι είςοδο κατά μικοσ τθσ νότιασ ακτισ του 

Κόλπου ενϊ για τα ςτρϊματα κοντά ςτον πυκμζνα επικρατεί θ αντίκετθ κατεφκυνςθ 

κυκλοφορίασ.  
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Θ ανατολικι πλευρά επθρεάηεται από τα νερά του Κορινκιακοφ ςτα ανϊτερα 

ςτρϊματα. Αυτι θ επίδραςθ επεκτείνεται προσ το βακφτερο τμιμα του Κόλπου, το 

οποίο επθρεάηεται από τισ δυο υδάτινεσ μάηεσ. Σε αυτό το τμιμα θ ςφνκεςθ τθσ 

υδάτινθσ ςτιλθσ είναι ςχεδόν κατά 50% νερά του Κορινκιακοφ και κατά 50% νερά 

του Ιονίου ςτα ανϊτερα επιφανειακά ςτρϊματα. Κάτω από τθν ανϊτερθ επιφάνεια 

τα χαρακτθριςτικά του νεροφ δεν διαφζρουν πολφ από αυτά του Κορινκιακοφ. Τα 

βακιά νερά τθσ κεντρικισ λεκάνθσ είναι ςχεδόν ομογενι και πυκνά και φαίνονται 

απομονωμζνα ςτθ λεκάνθ (Μακρι, 2006, http://www.deyap.gr). 

  

http://www.deyap.gr/
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4.2 Ωκεανογραφικά ςτοιχεία  

 

Το παλιρροιακό κφμα ςτον Ρατραϊκό κόλπο είναι "θμιθμεριςιου" τφπου. Δθλαδι 

εμφανίηονται δφο πλιμμεσ και δφο ρθχίεσ τθν θμζρα οι οποίεσ ζχουν περίπου το ίδιο 

φψοσ. Το πλάτοσ των θμεριςιων ςυνιςτωςϊν είναι ςυγκριτικά μικρότερο. Το μζςο 

παλιρροιακό εφροσ είναι 16cm και αυξάνεται από τα δυτικά προσ τα ανατολικά του 

κόλπου (Ραντίςκα, 2007). 

Στον Ρατραϊκό κόλπο θ κατανομι των φυςικϊν παραμζτρων κερμοκραςίασ και 

αλατότθτασ φαίνεται ότι παρουςιάηουν κατακόρυφθ ςτρωμάτωςθ κατά τθ κερινι 

περίοδο και θ υδάτινθ ςτιλθ του διακρίνεται ςε δυο ςτρϊματα: α) ζνα επιφανειακό 

ςτρϊμα πάχουσ 15 μζτρων ( κερμοκραςίασ Τ = 25 0C, αλατότθτασ S = 38.5 0/00) και 

β) ζνα υποεπιφανειακό, που εκτείνεται μζχρι τον πυκμζνα ( κερμοκραςίασ Τ = 13.8 

0C, αλατότθτασ S = 38.5 0/00), λόγω τθσ ιςχυρισ επίδραςθσ των ανζμων που πνζουν 

ςτθν περιοχι (Lascaratos et al, 1989, Αχιλλεόπουλοσ, 1990).  

Τα παλιρροιακά ρεφματα, ςχθματίηουν ςτάςιμεσ ταλαντϊςεισ κατά μικοσ του 

Ρατραϊκοφ και το γεγονόσ αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι ταχφτθτεσ των ρευμάτων, 

κατά τθ φάςθ τθσ πλιμμθσ και τθσ ρθχίασ, να είναι μθδενικζσ. Ενϊ, κατά τθ διάρκεια 

τθσ πλθμμυρίδασ και τθσ αμπϊτιδασ, τα νερά ειςζρχονται και εξζρχονται, αντίςτοιχα, 

από τον κόλπο προσ το Ιόνιο, ακολουκϊντασ μια ευκφγραμμθ και περιοδικά 

εναλλαςςόμενθ (ανατολικά – δυτικά) ροι (Αχιλλεόπουλοσ, 1990).  

Θ διαφορά ςτουσ χρόνουσ άφιξθσ τθσ πλιμμθσ, μεταξφ των θμεριςιων και 

θμιθμεριςιων ςυνιςτωςϊν, θ διατάραξθ των ιςοπαλιρροιακϊν τουσ γραμμϊν, θ 

επίδραςθ του ανζμου αλλά και θ τοπογραφία τθσ περιοχισ ζχουν ςαν αποτζλεςμα 

τθν περιςτροφικι κίνθςθ των υδάτων του Ρατραϊκοφ (κυκλωνικι, αντικυκλωνικι 

(Αχιλλεόπουλοσ, 1990). 

Κφριο χαρακτθριςτικό τθσ κυκλοφορίασ των υδάτων ςτον Ρατραϊκό, τθν 

καλοκαιρινι περίοδο, είναι ο ιςχυρόσ κυκλωνικόσ ςτρόβιλοσ που παρατθρείται ςτο 

κζντρο του κόλπου αναγκάηοντασ τα φδατα ςε περιςτροφικι κίνθςθ. Με βάςθ τισ 

αρικμθτικζσ προςομοιϊςεισ θ φπαρξθ ιςχυροφ κυκλωνικοφ ςτροβίλου ςυνδζεται 

αποκλειςτικά με τθν παρουςία βορειοανατολικοφ ανζμου και ςυγκεκριμζνα ςτθ 

φάςθ τθσ πλθμμυρίδασ, όπου τα φδατα κινοφνται από τον Ρατραϊκό προσ τον 

Κορινκιακό κόλπο. Στθν αντίςτοιχθ φάςθ, για τθν περίπτωςθ τθσ χειμερινισ 

κυκλοφορίασ, δεν παρατθρείται περιςτροφικι κίνθςθ των υδάτων ςτο κζντρο του 
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κόλπου αλλά αςκενζςτεροι κυκλωνικοί και αντικυκλωνικοί ςτρόβιλοι πλθςίον των 

ακτϊν θ φορά των οποίων κακορίηεται από τα ιςχυρά, ανεμογενι, παράκτια 

ρεφματα (Φουρνιϊτθσ, 2009). 

Οι Fourniotis & Horsh (2010), μελζτθςαν τθν τριςδιάςτατθ αρικμθτικι 

προςομοίωςθ τθσ υδροδυναμικισ κυκλοφορίασ του Ρατραϊκοφ Κόλπου, κατά τθ 

διάρκεια του χειμϊνα. Στθν Εικόνα 8, ωσ ζνα παράδειγμα τθσ ιδιόμορφθσ 

υδροδυναμικισ κυκλοφορίασ του Ρατραϊκοφ Κόλπου, φαίνεται το πεδίο των 

επιφανειακϊν ρευμάτων ςτον Ρατραϊκό κόλπο με τθ δράςθ νοτιοδυτικοφ  ανζμου 

ταχφτθτασ 4 ms-1, κατά  τθ χειμερινι περίοδο, όπου διακρίνονται οι κυκλωνικοί και οι 

αντικυκλϊνικοι ςτρόβιλοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Πεδίο επιφανειακϊν ρευμάτων ςτον Πατραϊκό κόλπο με δράςθ νοτιοδυτικοφ  ανζμου ταχφτθτασ 4 ms
-1

, 
κατά  τθ χειμερινι περίοδο (Fourniotis & Horsch, 2010). 
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4.3 Κλίμα 

  

Το κλίμα τθσ Αχαΐασ χαρακτθρίηεται ωσ μεςογειακό, με ιπιουσ χειμϊνεσ ςτα 

πεδινά και κερμά και ξθρά καλοκαίρια. Θ μζςθ κερμοκραςία των Ρατρϊν είναι 

18,1°C και το μζςο φψοσ των βροχοπτϊςεων,  707 χιλιοςτά (Δθμθτροποφλου, 2004).  

Οι άνεμοι που πνζουν ςτθν περιοχι είναι κατά κφριο λόγο Βορειοανατολικισ και 

Δυτικισ κατεφκυνςθσ. Συμφωνά με το Μετεωρολογικό Στακμό του Αεροδρομίου του 

Αράξου, θ μζγιςτθ ζνταςθ του ανζμου αγγίηει τα 9 Beaufort αλλά ςυνικωσ δεν 

ξεπερνά τα 4 Beaufort. Σε ποςοςτό πλθςίον του 40% κάκε χρόνο υπάρχει άπνοια 

ςτθν περιοχι. Οι ςυχνότεροι άνεμοι μεγάλθσ ζνταςθσ ζχουν Ανατολικι ι 

Βορειανατολικι κατεφκυνςθ και απαντϊνται ςυνικωσ το χειμϊνα. Το καλοκαίρι ο 

άνεμοσ ζχει ςυνικωσ κατεφκυνςθ από Δυτικά. Τα Διαγράμματα 1 και 2 απεικονίηουν 

τθ ετιςια ςυχνότθτα κατεφκυνςθσ και ζνταςθσ του ανζμου, αντίςτοιχα. Τα δεδομζνα 

από το Μετεωρολογικό Στακμό του Αεροδρομίου του Αράξου, αναφζρονται ςτα 

τελευταία 19 χρόνια (1961-1980) (Spyropoulos, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Ετιςια ςυχνότθτα κατεφκυνςθσ ανζμου ςτθν Αχαΐα. Δεδομζνα από το Αεροδρόμιο 
Αράξου (Spyropoulos, 2004) 

Διάγραμμα 2: Ετιςια ςυχνότθτα ζνταςθσ ανζμου ςτθν Αχαΐα. Δεδομζνα από το Αεροδρόμιο 
Αράξου (Spyropoulos, 2004) 
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5. χεδιαςμόσ και Τλοποίθςθ τθσ Πειραματικισ Διαδικαςίασ. 

 

 Θ μεκοδολογία του πειράματοσ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτθρίχκθκε ςτο 

Εγχειρίδιο τθσ MARPOLMON-P Νο 13, που αφορά τθν παρακολοφκθςθ του 

πετρελαίου και των διαλυμζνων /διεςπαρμζνων πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτο 

καλάςςιο νερό και ςτισ παραλίεσ (Manual and Guide No 13 - IOC, 1984). 

 Θ μεκοδολογία βαςίηεται ςτισ ομοιότθτεσ μεταξφ τθσ διζγερςθσ και τθσ 

εκπομπισ του φάςματοσ φκοριςμοφ ςε μθ πολικζσ οργανικζσ ενϊςεισ που υπάρχουν 

ςτα εκχυλίςματα των δειγμάτων του καλαςςινοφ νεροφ με κακαρό εξάνιο. Οι τιμζσ 

εκπομπισ φκοριςμοφ αντιπροςωπεφουν με γραμμικι ςχζςθ τθ ςυγκζντρωςθ των 

πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτο καλάςςιο νερό. Θ διζγερςθ των πετρελαϊκϊν 

υδρογονανκράκων γίνεται ςτα 310 nm και θ εκπομπι φκοριςμοφ μετριζται ςτα 360 

nm.  

 Θ διαδικαςία βαςίηεται ςτθ ςυλλογι νεροφ από 1 m βάκοσ, με γυάλινθ φιάλθ 

χωρθτικότθτασ 1L, και εκχφλιςθ του δείγματοσ με 10 mL κακαροφ εξανίου. Στθ 

ςυνζχεια μετράται με φαςματοφωτόμετρο φκοριςμοφ θ τιμι εκπομπισ του 

εκχυλίςματοσ και με ςφγκριςθ μζςω προτφπων διαλυμάτων γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ 

υδρογονανκράκων (ςυνικωσ χρυςενίου), βρίςκεται θ ςυνολικι ςυγκζντρωςθ των 

ςυνολικϊν πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτο δείγμα εκφραηόμενθ ςε ιςοδφναμα 

μg/L χρυςενίου.  

 Στα δείγματα νεροφ μετρικθκαν επίςθσ και φυςικοί παράμετροι όπωσ 

κερμοκραςία, pH, θλεκτρικι αγωγιμότθτα, EC, και αιωροφμενα ςτερεά. 

 Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται αναλυτικότερα, θ μζκοδοσ δειγματολθψίασ, τα 

υλικά (χθμικά ςκευάςματα, όργανα μζτρθςθσ, κλπ), θ παραςκευι και οι τιμζσ των 

προτφπων διαλυμάτων και θ πειραματικι διαδικαςία. 
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5.1 Τλικά 

 

Για τθ διεξαγωγι τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ χρειάςτθκαν: 

 

α) Ταλικά και αλλά αναλϊςιμα: 

 3 Διαχωριςτικζσ χοάνεσ, 3 πϊματα teflon 

 3 Ογκομετρικοί κφλινδροι 1 L 

 3 Ογκομετρικζσ φιάλεσ με γυάλινα πϊματα 

 2 Ριπζττεσ 5 και 10 mL και πουάρ 

 Ριπζττεσ Pasteur 

 2 Μικροςφριγγεσ των 10 και 100 μL 

 Φιαλίδια των 10 και 4,5 mL 

 1 Κυβζττα χαλαηία 

 Αλουμινόχαρτο 

 Γυάλινεσ φιάλεσ 1 L 

 Ψυγείο μεταφοράσ 

 Γάντια μίασ χριςθσ 

 Υαλοβάμβακασ 

 Ρλαςτικά δοχεία μιασ χριςθσ, 250 mL. 

 

β)Χθμικά αντιδραςτιρια 

 Χρυςζνιο  

 Κακαρό εξάνιο (GLC – Pesticide residue gade Hexane, H/0403/17 - Hexane 

fraction from petroleum residue analysis Distol) 

 Θειικό Νάτριο (Sodium Sulphate anhydrous (Reag. USP) PA-ACS-ISO, 

Na2SO4, Panreac Química S.A.U.) 

 ινίςματα χαλκοφ (Fluka) 

 Silica gel 

 Ακετόνθ 

 NaCl 

 

γ) υςκευζσ μζτρθςθσ 

 Φαςματοφωτόμετρο φκοριςμοφ (Perkin-Elmer LS 50B variable 

wavelength fluorescence detector) 

 Ρολυαιςκθτιρασ Consort C862, με θλεκτρόδια μζτρθςθσ κερμοκραςίασ, 

διαλυμζνου οξυγόνου, αγωγιμότθτασ, και pH. 
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 Φαςματοφωτόμετρο τθσ HACH (Hach Model DR/2400 Portable 

Spectrophotometer) με προγράμματα για τθν ανίχνευςθσ δεκάδων 

παραμζτρων (χρθςιμοποιικθκε για τθ μζτρθςθ αιωροφμενων ςτερεϊν 

ςτα δείγματα) 

 Συςκευι αζριασ χρωματογραφίασ/ φαςματογράφοσ μάηασ, Shimadzu GC-

MS QP-2000, με τριχοειδι ςτιλθ Zebron ZB-5MS, μικουσ 30 m με 

εςωτερικι διάμετρο 1D – 0.25 mm και πάχοσ επίςτρωςθσ DDF – 0.25  μm 

 Θερμόμετρο χειρόσ 

 Αναλυτικόσ ηυγόσ ακριβείασ 
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5.2 Δειγματολθψία 

 

 Διεξιχκθςαν 2 εποχικζσ δειγματολθψίεσ, μία χειμερινι, το Μάρτιο του 2009, 

διάρκειασ 3 θμερϊν και μια κερινι, το Σεπτζμβριο 2009, διάρκειασ 4 θμερϊν. Στο 

ενδιάμεςο διάςτθμα ζγινε και μια δειγματολθψία (6/5/2009), λίγο μετά από ζνα 

ατφχθμα πετρελαιοκθλίδασ ςτθν περιοχι του Λιμανιοφ τθσ Ράτρασ ςτισ 20/4/2009. 

Με γυάλινεσ φιάλεσ χωρθτικότθτασ 1 L ςυλλζχκθκε καλαςςινό νερό από βάκοσ 1m. 

Θ διαδικαςία αυτι γινόταν εισ τριπλοφν για κάκε τοποκεςία, για καλφτερθ ςφγκριςθ 

των αποτελεςμάτων. Σε κάκε περιοχι μετρικθκε επί τόπου θ κερμοκραςία του 

νεροφ και ςυλλζχκθκε νερό ςε πλαςτικό δοχείο για τθ μζτρθςθ των υπολοίπων 

φυςικϊν παραμζτρων (pH, EC, Αιωροφμενα Στερεά). Οι φιάλεσ φυλάςςονταν ςε 

κερμοκραςία 4ο C, καλυμμζνεσ με αλουμινόχαρτο για τθν αποφυγι τθσ 

φωτοξείδωςθσ, και θ εκχφλιςθ γινόταν, όπωσ προβλζπεται, εντόσ 24 ωρϊν. Οι 

ακριβείσ τοποκεςίεσ των δειγματολθψιϊν φαίνονται ςτον Ρίνακα 4.  

Πίνακασ 4: Ακριβι ςθμεία δειγματολθψίασ, α) χειμερινι δειγματολθψία από 8 – 12/3/2009, β) κερινι 
δειγματολθψία από 17 - 22/9/2009 και γ) εμβόλιμθ δειγματολθψία 6/5/2009 

ΠΕΡΙΟΧΘ α β γ ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΣΟ ΓΕΩΓΡ. ΜΘΚΟ 

Παραλία Καλόγριασ √ √  38° 09'35.69"Β 21°21'56.70"Α 

Καλόγρια Εκβολι Καναλιοφ √   38° 09'43.09"Β 21°21'53.69"Α 

Παραλία Λακκόπετρασ - Ιονικι Ακτι √   38°10'53.03"Β 21°28'49.34"Α 

Αλυκζσ Λιμάνι √   38° 09'22.23"Β 21°32'21.18"Α 

Εκβολζσ Πφρρου Ποταμοφ √ √  38° 09'05.08"Β 21°34'26.19"Α 

Βραχνζικα √ √  38°11'11.00"Β 21°40'50.07"Α 

Εκβολι Βιολογικοφ Κακαριςμοφ √ √  38°12'17.49"Β 21°42'30.23"Α 

Εκβολζσ Ποταμοφ Γλαφκου √ √  38°12'55.04"Β 21°42'54.37"Α 

Νζο Λιμάνι Ακτι Δυμαίων √ √  38°13'52.93"Β 21°43'14.95"Α 

Παλαιό Λιμάνι Προβλιτα Αγ. Νικολάου √ √ √ 38°14'59.54"Β 21°44'04.50"Α 

Παλαιό Λιμάνι προζκταςθ Καρόλου √ √ √ 38°15'07.93"Β 21°44'09.90"Α 

Θφρα 6 Σελωνείο  √ √ 38°15'16.73"Β 21°44'12.08"Α 

Μαρίνα Σερψικζασ √ √  38°15'50.60"Β 21°44'19.27"Α 

Μαρίνα Σερψικζασ εκτόσ κυματοκραφςτθ  √  38°15'51.96"Β 21°44'16.52"Α 

Πλαη √ √  38°16'40.68"Β 21°44'43.34"Α 

Εκβολζσ Ποταμοφ Χάραδρου √ √  38°17'25.66"Β 21°45'48.03"Α 

Προβλιτα Ferryboat Ριον √ √  38°18'35.41"Β 21°46'46.77"Α 

Ακταίο Ρίου  √  38°18'45.73"Β 21°47'54.86"Α 
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5.3 Πειραματικι Διαδικαςία 

 

α) Καταςκευι προτφπων 

 Σε κάκε δειγματολθψία καταςκευάςτθκαν πρότυπα διαλφματα γνωςτισ 

ςυγκζντρωςθσ για τθ ςφγκριςθ των δειγμάτων και μετρικθκε θ εκπομπι φκοριςμοφ 

τουσ με το φαςματοφωτόμετρο. Για τθν καταςκευι των προτφπων διαλυμάτων 

χρθςιμοποιικθκε διάλυμα stock που παραςκευάςτθκε με 100mL κακαροφ εξανίου 

και 1 mg ςκόνθσ χρυςενίου. Το διάλυμα ζχει ςυγκζντρωςθ: Cstock= 10 mg/L. Το 

χρυςζνιο είναι ζνασ πολυκυκλικόσ αρωματικόσ υδρογονάνκρακασ με μοριακό τφπο 

C18H12 και αποτελείται από 4 ςυνδεδεμζνουσ δακτυλίουσ βενηολίου, όπωσ φαίνεται 

ςτθ Εικόνα 9. 

 

 

Εικόνα 9: Χρυςζνιο 

 Με ςκοπό τθν προςομοίωςθ των προτφπων ςε πραγματικζσ φυςικοχθμικζσ 

ςυνκικεσ χρθςιμοποιικθκε ςτθν εκχφλιςθ τουσ τεχνθτό καλαςςινό νερό, τo οποίο 

αποτελείτο από 1 L απιονιςμζνο νερό και 36 g μαγειρικό άλασ.  Στισ διαχωριςτικζσ 

χοάνεσ που περιείχαν από 1 L τεχνθτοφ καλαςςινοφ νεροφ, προςτζκθκαν με 

μικροςφριγγά 10, 20, 50, 100 μg/L, αντίςτοιχα, από το διάλυμα stock και 10 mL 

κακαροφ εξανίου. Το μίγμα αναδεφτθκε για 5 min και ζγινε θ εκχφλιςθ όπου 

προζκυψαν πρότυπα διαλφματα γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ 10, 20, 50, και 100 μg/L 

ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου, αντίςτοιχα. Στα εκχυλίςματα γνωςτισ 

ςυγκζντρωςθσ ζγινε προςκικθ άλατοσ κειικοφ νατρίου (Na2SO4), ιςόποςα με το νερό 

που περιείχαν τα εκχυλίςματα εξανίου, ϊςτε να απορροφθκεί θ υγραςία και να μθν 

υπάρχουν ςφάλματα ςτισ μετριςεισ εκπομπισ φκοριςμοφ. Τα εκχυλίςματα 

τοποκετικθκαν με κυβζττα χαλαηία ςτο φαςματοφωτόμετρο φκοριςμοφ όπου 
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μετρικθκε θ τιμι εκπομπισ τουσ ςτα 360nm, θ διζγερςθ ρυκμίςτθκε ςτα 310 nm  

και το άνοιγμα ςχιςμισ 20 nm. Θ διαδικαςία αυτι πραγματοποιικθκε πριν κάκε 

δειγματολθψία, ϊςτε να βρεκεί θ καμπφλθ και θ εξίςωςθ αναφοράσ μζςω τθσ 

οποίασ κα υπολογιςτεί θ ςυγκζντρωςθ των δειγμάτων ςε μg/L ιςοδφναμων μονάδων 

χρυςενιοφ, αφοφ βάςει τθσ μεκόδου υπάρχει γραμμικι ςχζςθ μεταξφ των τιμϊν 

εκπομπισ φκοριςμοφ και τθσ ςυγκζντρωςθσ πετρελαιοειδϊν. 

 Για να είναι ακριβζςτερα τα αποτελζςματα χρειάςτθκε να βρεκεί το όριο 

ανίχνευςθσ του οργάνου (LOD: limit of detection) και θ τυπικι απόκλιςθ (Standard 

Deviation), προτφπων διαλυμάτων μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ χρυςενίου («τυφλϊν» 

δειγμάτων). «Πριο ανίχνευςθσ» μιασ δεδομζνθσ ουςίασ νοείται θ μικρότερθ τιμι 

μζτρθςθ, που προςδιορίηει  τθν φπαρξθ τθσ ουςίασ ςε ζνα δείγμα, με βάςθ μια 

δεδομζνθ μζκοδο εργαςίασ. Για το ςκοπό αυτό ζγινε εκχφλιςθ 8 διαφορετικϊν 

«τυφλϊν» δειγμάτων, 1 L τεχνθτοφ καλαςςινοφ νεροφ με 10 mL εξανίου και 

μετρικθκε θ εκπομπι φκοριςμοφ τουσ ςτο φκοριςμόμετρο. Ο Μζςοσ Προσ των 

τιμϊν εκπομπισ των τυφλϊν ιςοφται με Μ.Ο.= 30,8, θ τυπικι απόκλιςθ StDev= 5,4. 

Τα όρια ανίχνευςθσ των ςυγκεντρϊςεων για τισ 3 δειγματολθψίεσ, ςφμφωνα με τισ 

καμπφλεσ αναφοράσ που παρατίκενται παρακάτω διαμορφϊνονται αντίςτοιχα : 

α) LODA= 20,4 μg/L, β) LODB= 18,3 μg/L και γ) LODΓ= 16,1 μg/L.  

 Στισ εξιςϊςεισ αναφοράσ όλων των δειγματολθψιϊν που πρόεκυψαν από τισ 

μετριςεισ των προτφπων διαλυμάτων χρυςενίου, δεν ελιφκθςαν υπόψθ οι τιμζσ 

εκπομπισ που αντιςτοιχοφν ςτα 10 μg/L ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου, διότι θ 

τιμι εκπομπισ τουσ ιταν κοντινι με αυτι των 20 μg/L, με αποτζλεςμα τα ςθμεία να 

παρεκκλίνουν από τθν καμπφλθ αναφοράσ και να δθμιουργείται ςφάλμα ςτουσ 

υπολογιςμοφσ των ςυγκεντρϊςεων.   

 Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι τιμζσ, οι καμπφλεσ και οι εξιςϊςεισ αναφοράσ 

των πρότυπων διαλυμάτων γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ χρυςενίου.  
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 Αϋ Δειγματολθψία : Χειμερινι δειγματολθψία. Μάρτιοσ 2009, Ρίνακασ 5 

και Διάγραμμα 3. Το όριο ανίχνευςθσ για τθ δειγματολθψία αυτι είναι 

LOD=20.4 μg/L 

Πίνακασ 5: Σιμζσ εκπομπισ φκοριςμοφ ςε διαλφματα γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ χρυςενίου (μg/L) ςτθ χειμερινι 
δειγματολθψία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Καμπφλθ αναφοράσ των προτφπων των δειγμάτων τθσ πρϊτθσ δειγματολθψίασ, βάςει του Πίνακα 
5. 

 

Θ εξίςωςθ αναφοράσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν εφρεςθ των ςυγκεντρϊςεων 

είναι θ εξισ:    

Cα = (Σιμι Εκπομπισ Δείγματοσ – 30,8)/0,7929    ( Εξίςωςθ 1) 
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Ά Δειγματολθψία: Πρότυπα διαλφματα γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ χρυςενίου 

C χρυςενίου μg/L Σιμι Εκπομπισ  

0 30,8 

10 55,6 

20 55,0 

50 74,6 

100 106,3 
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 Βϋ Δειγματολθψία: Θερινι, Σεπτζμβριοσ 2009, Ρίνακασ 6 και Διάγραμμα 4. 

 

Πίνακασ 6: Σιμζσ εκπομπισ φκοριςμοφ ςε διαλφματα γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ χρυςενίου (μg/L) ςτθ κερινι 
δειγματολθψία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ εξίςωςθ αναφοράσ για τθ κερινι δειγματολθψία είναι θ εξισ:    

 

Cβ = (Σιμι Εκπομπισ Δείγματοσ – 30,8)/0,8851     (Εξίςωςθ 2) 
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Βϋ Δειγματολθψία: Πρότυπα διαλφματα γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ χρυςενίου 

C χρυςενίου μg/L Σιμι Εκπομπισ  

0 30,8 

10 58,8 

20 58,9 

50 70,8 

100 119,3 

Διάγραμμα 4 : Καμπφλθ αναφοράσ των προτφπων των δειγμάτων τθσ κερινισ δειγματολθψίασ, βάςει του 
Πίνακα 6 
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 Γϋ Δειγματολθψία: οι τιμζσ των προτφπων διαλυμάτων γνωςτισ 

ςυγκζντρωςθσ, θ καμπφλθ και θ εξίςωςθ αναφοράσ για τθν εμβόλιμθ 

δειγματολθψία ςτισ 6/5/2009, μετά από ατφχθμα πετρελαιοκθλίδασ ςτο 

Λιμάνι τθσ Ράτρασ φαίνονται ςτον Ρίνακα 7 και ςτο Διάγραμμα 4 

Πίνακασ 7: Σιμζσ εκπομπισ φκοριςμοφ ςε διαλφματα γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ χρυςενίου (μg/L) ςτθν εμβόλιμθ 
δειγματολθψία ςτισ 6/5/2009. 

Γϋ Δειγματολθψία: Πρότυπα διαλφματα γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ χρυςενίου 

C χρυςενίου μg/L Σιμι Εκπομπισ  

0 30,8 

10 60,9 

20 64,8 

50 85,4 

100 126,6 

 

 

 

 

Θ εξίςωςθ αναφοράσ για τθν εμβόλιμθ δειγματολθψία , όπωσ φαίνεται ςτο 

Διάγραμμα 5, εκφράηεται ωσ εξισ: 

 

Cγ = (Σιμι Εκπομπισ Δείγματοσ – 30,8)/1,0071     (Εξίςωςθ 3) 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

0 50 100 150

Σι
μ

ι
 Ε

κπ
ο

μ
π

ι
σ

υγκζντρωςθ χρυςενίου μg/L

εκπομπι φκοριςμοφ

Γραμμικι (εκπομπι 
φκοριςμοφ)

Διάγραμμα 5: Καμπφλθ αναφοράσ των προτφπων των δειγμάτων τθσ εμβόλιμθσ  δειγματολθψίασ 
ςτισ 6/5/2009, βάςει του Πίνακα 7. 
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β) Επεξεργαςία Δειγμάτων  

 Τα δείγματα εκχυλίηονταν τθν επόμενθ τθν ίδια θμζρα από τθν θμερομθνία 

ςυλλογι τουσ. Θ διαδικαςία εκχφλιςθσ, όπωσ περιγράφθκε και παραπάνω 

περιλαμβάνει τθν ανάδευςθ 1 L καλαςςινοφ νεροφ με 10mL κακαροφ εξανίου ςε 

διαχωριςτικι χοάνθ, τουλάχιςτον για 5 min, ϊςτε να δεςμευτοφν τα πετρελαιοειδι 

του διαλφματοσ. Στθ ςυνζχεια γινόταν θ εκχφλιςθ και ςτο εκχφλιςμα προςτίκετο 

περίςςεια άλατοσ κειικοφ νατρίου (Na2SO4), ϊςτε να απορροφθκεί θ υγραςία του. Θ 

διαδικαςία αυτι για τθν κάκε περιοχι εκτελζςτθκε με τριπλι επανάλθψθ, για τθν 

επαλικευςθ τθσ μεκόδου. Τα εκχυλίςματα φυλάςςονταν ςτο ψυγείο περιτυλιγμζνα 

με αλουμινόχαρτο. Με πιπζττα Pasteur, τοποκετοφνταν ςτθν κυβζττα χαλαηία και 

γινόταν θ μζτρθςθ τθσ εκπομπισ φκοριςμοφ ςτο φκοριςμόμετρο Perkin-Elmer LS 

50B, όπου νωρίτερα είχε γίνει θ μζτρθςθ των προτφπων. Θ ςυγκζντρωςθ 

πετρελαιοειδϊν εκφράηεται ςε μg/L ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου. 

 Σε πλαςτικά δοχεία μιασ χριςθσ είχε επίςθσ αποκθκευτεί καλαςςινό νερό 

από τισ περιοχζσ δειγματολθψίασ με ςκοπό τθ μζτρθςθ φυςικϊν παραμζτρων. Θ 

μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ γινόταν απευκείασ κατά τθ ςυλλογι, με κερμόμετρο 

χειρόσ. Θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα και το pH μετρικθκαν ςτο εργαςτιριο με 

Ρολυαιςκθτιρα Consort C862 μετά από βακμονόμθςθ με πρότυπα διαλφματα, με τα 

αντίςτοιχα θλεκτρόδια, ενϊ τα Αιωροφμενα ςτερεά μετρικθκαν με 

Φαςματοφωτόμετρο τθσ HACH Model DR/2400, μετά από βακμονόμθςθ με 

απιονιςμζνο νερό. 

 Στα αποτελζςματα τθσ πρϊτθσ δειγματολθψίασ ζγινε επεξεργαςία με το 

ςτατιςτικό πακζτο SPSS 17, ϊςτε να βρεκεί ςυςχζτιςθ και εξάρτθςθ των φυςικϊν 

παραμζτρων με τισ ςυγκεντρϊςεισ των πετρελαιοειδϊν ςτο καλαςςινό νερό. 

 Στθ δεφτερθ δειγματολθψία ζγινε αρχικά διικθςθ των εκχυλιςμάτων από 

μικροςτιλεσ που περιείχαν υαλοβάμβακα, ενεργοποιθμζνθ ςίλικα gel και ρινίςματα 

χαλκοφ με ςκοπό τον πλιρθ κακαριςμό τουσ. Στθ ςυνζχεια ςυμπυκνϊκθκαν μζχρι 

τον όγκο των 80-280 μL και ςτθν ςυνζχεια με μικροςφριγγα τοποκετικθκε 1 μL από 

κάκε εκχφλιςμα ςτθν τριχοειδι ςτιλθ του GC-MS. Θ κερμοκραςία του ειςαγωγζα 

είχε οριςκεί ςτουσ 290 oC, θ αρχικι ςυγκζντρωςθ τθσ ςτιλθσ ιταν 80 oC και μετά από 

1 min ανζβαινε ςταδιακά με ρυκμό 15 oC/min ςτουσ 220 oC, παρζμενε για 1 min ςε 

αυτι τθ κερμοκραςία και κατόπιν ανζβαινε με ρυκμό 5 oC/min ςτουσ 290 oC, όπου 

και παρζμενε για 8 min πριν λιξει το πρόγραμμα. Θ κερμοκραςία τθσ πθγισ ιόντων 
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ρυκμίςτθκε  ςτουσ 250 oC και γραμμι του φαςματογράφου μάηασ παρζμεινε ςτουσ 

250 oC. Ο φαςματογράφοσ μάηασ ιταν ςυνδεδεμζνοσ με υπολογιςτι που περιείχε 

βάςθ δεδομζνων αναγνωριςμζνων ενϊςεων, βάςει του μοριακοφ τουσ βάρουσ. 

Χρθςιμοποιικθκε το ςφςτθμα αζριου χρωματογράφου – φαςματογράφου μάηασ  

Shimadzu GC-MS QP-2000. Σκοπόσ ιταν θ αναγνϊριςθ των οργανικϊν ενϊςεων που 

περιείχαν τα εκχυλίςματα των δειγμάτων βάςει του μοριακοφ τουσ βάρουσ και  θ 

εφρεςθ τθσ αναλογίασ των ενϊςεων που περιείχε κάκε δείγμα, ϊςτε να εντοπιςτοφν 

οι πικανζσ πθγζσ ρφπανςθσ. 
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6. Αποτελζςματα 

6.1 Αποτελζςματα χειμερινισ δειγματολθψίασ 

 

 Στον Ρίνακα 8, καταγράφονται αναλυτικά οι τοποκεςίεσ, οι θμερομθνίεσ 

δειγματολθψίασ, οι τιμζσ των φυςικϊν παραμζτρων (κ, pH, EC, κολερότθτα) και οι 

ςυγκεντρϊςεισ των πετρελαιοειδϊν ςε μg/L ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου.  

 Θ κερμοκραςία του νεροφ με μζςο όρο 14,4 ± 0,9 οC, βρίςκεται ςε αποδεκτά 

για τθν εποχι επίπεδα με τθ μικρότερθ τιμι τθσ, 12,8 οC, να εμφανίηεται ςτισ εκβολζσ 

του ποταμοφ Γλαφκου, προφανϊσ λόγω τθσ ανάμιξθσ του καλαςςινοφ νεροφ με το 

νερό του ποταμοφ. Θ μεγαλφτερθ τιμι τθσ κερμοκραςίασ, 16,2 οC, βρζκθκε ςτο 

κλειςτό περιβάλλον του μικροφ τεχνθτοφ λιμανιοφ ςτισ Αλυκζσ.  Το pH με μζςο όρο 

8,05 ± 0,17, βρίςκεται επίςθσ ςε κανονικά επίπεδα για το καλαςςινό νερό.  

  Θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα είναι γενικά ςτακερι με μζςο όρο 43,07 ± 19,38 

mS/cm. Χαμθλζσ τιμζσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ παρατθροφνται ςτισ εκβολζσ των 

ποταμϊν και του καναλιοφ, λόγω και πάλι τθσ ανάμιξθσ του καλαςςινοφ με το γλυκό 

νερό των ποταμϊν.  

 Θ κολερότθτα του νεροφ οφείλεται κυρίωσ ςτθν ανάμειξθ του καλαςςινοφ 

νεροφ με χερςαία υλικά λόγω επιφανειακισ απορροισ από τα ποτάμια και ςτθν 

επαναιϊρθςθ των ιηθμάτων.  Στισ περιοχζσ δειγματολθψίασ θ κολερότθτα μετρικθκε 

κατά μζςο όρο ςτα 59 ± 142 mg/L.  Θ υψθλι κολερότθτα με ςυγκζντρωςθ 567 mg/L 

αιωροφμενων ςωματιδίων ςτισ εκβολζσ του Ρείρου Ροταμοφ οφειλόταν ςτα χερςαία 

υλικά που μετζφερε κατά τθ διαδρομι του ο ποταμόσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που ο 

μζςοσ όροσ αλλά και θ τυπικι απόκλιςθ τθσ κολερότθτασ ζχουν αρκετά υψθλζσ 

τιμζσ. Στο Διάγραμμα 6 φαίνονται και ςχθματικά οι φυςικοί παράμετροι ανά 

περιοχι.  

 Μζςω τθσ Εξίςωςθσ 1 (Ρίνακασ 5 και Διάγραμμα 3), των προτφπων 

διαλυμάτων χρυςενίου υπολογίςτθκαν οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων ςτα δείγματα 

από τισ 15 διαφορετικζσ παράκτιεσ τοποκεςίεσ του Ρατραϊκοφ Κόλπου.  

 Στθν περιοχι τθσ Ραραλίασ τθσ Καλόγριασ, τθν εκβολι του Καναλιοφ ςτθν 

ακτι τθσ Καλόγριασ που εκβάλλει από τθ Λίμνθ Ρροκόπου, ςτο λιμανάκι των Αλυκϊν 

Αχαΐασ και ςτισ εκβολζσ του ποταμοφ Ρείρου, θ ςυγκζντρωςθ ιταν κατϊτερθ τθσ 

μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ (C0) αφοφ θ μζςθ τιμι εκπομπισ ≤ 30.    
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Πίνακασ 8: υγκεντρωτικόσ πίνακασ τθσ χειμερινισ δειγματολθψίασ με τισ τιμζσ των Φυςικϊν Παραμζτρων           
(Θερμοκραςία ςε 

ο
C, pH, Ηλεκτρικι Αγωγιμότθτα EC ςε mS/cm, Αιωροφμενα τερεά ςε mg/L), τθσ Μζςθσ Σιμισ 

Εκπομπισ του εκχυλίςματοσ και τθσ υγκζντρωςθσ των πετρελαιοειδϊν C ςε μg/L μονάδων χρυςενίου. 

  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ ΑΠΟ 8/3 ΕΩ 12/3/2009 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ Ημερ. 
Θερμο
κραςία 

o
C 

pH 
EC           

mS/cm 
Αιωροφμενα
τερεα mg/L 

Μζςθ Σιμι 
Εκπομπισ  

υγκζντρωςθ 
πετρελαιοειδϊν 

C ςε μg/L 
μονάδων 

χρυςενίου 
 

Ραραλία Καλόγριασ 

8
/3

/2
0

0
9

 

15,5 8,17 50,00 25 19 
 

≤C0 

Καλόγρια Εκβολι 
Καναλιοφ 

14,9 8,29 1,78 9 29 ≤C0 

Ραραλία 
Λακκόπετρασ - 

Ιονικι Ακτι 
15,1 8,19 51,20 51 33 2,2 

Αλυκζσ Λιμάνι 16,2 8,12 44,20 7 27 ≤C0 

Εκβολζσ Ρείρου 
Ροταμοφ 

1
0

/3
/2

0
0

9
 

13,5 8,10 19,30 567 25 ≤C0 

Βραχνζικα 14,8 8,05 52,10 44 64 42 

Εκβολι Βιολογικοφ 
Κακαριςμοφ 

14,5 8,04 51,80 46 50 24 

Εκβολζσ Ροταμοφ 
Γλαφκου 

12,8 8,39 0,36 39 36 5,9 

Νζο Λιμάνι Ακτι 
Δυμαίων 

14,3 8,00 51,30 14 38 9,3 

Ραλαιό Λιμάνι 
Ρροβλιτα Αγ. 

Νικολάου 
14,0 8,04 53,70 5 39 9,8 

Ραλαιό Λιμάνι 
προζκταςθ Καρόλου 

14,0 7,97 53,20 4 263 290 

Μαρίνα Τερψικζασ 

1
2

/3
/2

0
0

9
 

15,0 7,86 58,70 9 64 42 

Ρλαη 13,8 7,83 53,20 58 99 86 

Εκβολζσ Ροταμοφ 
Χάραδρου 

13,5 7,93 46,30 3 40 11 

Ρροβλιτα Ferryboat 
ιον 

14,0 7,75 58,90 3 91 76 

Τυφλό Δείγμα Μθδενικισ Συγκζντρωςθσ 30 C0 
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Διαγραμμά 7: υγκεντρϊςεισ  (μg/L ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου) πετρελαιοειδϊν κατά τθν χειμερινι 
δειγματολθψία. 

Διάγραμμα 6: χθματικά διαγράμματα των φυςικϊν παραμζτρων, κερμοκραςίασ (
ο
C), pH, Αιωροφμενων τερεϊν 

(mg/L) και Ηλεκτρικισ Αγωγιμότθτασ EC (mS/cm), κατά τθ διάρκεια τθσ χειμερινισ δειγματολθψίασ. 
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 Υψθλζσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ πετρελαιοειδϊν παρατθροφνται ςτθ Μαρίνα 

Τερψικζασ, ςτθν Ρλαη, ςτθν προβλιτα των Ferry Boat ςτο ίο, με τθ μζγιςτθ να 

εμφανίηεται ςτο Λιμάνι ςτο φψοσ τθσ Οδοφ Κάρολου με 290 μg/L ιςοδφναμων 

μονάδων χρυςενίου. Οι τιμζσ τθσ ςυγκζντρωςθσ των πετρελαιοειδϊν ςτον Ρατραϊκό 

κόλπο δίνονται και ςχθματικά ςτο Διάγραμμα 7. Θ απόκλιςθ για τθ ςυγκζντρωςθ των 

πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων υπολογίςτθκε ςτα ±6,8 μg/L ιςοδφναμων μονάδων 

χρυςενίου, βάςει τθσ τυπικισ απόκλιςθσ τθσ τιμισ εκπομπισ.  

 Από τον Ρίνακα 8 αλλά και το Διάγραμμα 7 παρατθροφνται μεγαλφτερεσ 

ςυγκεντρϊςεισ πετρελαιοειδϊν προσ τθν Βορειοανατολικι πλευρά του Ρατραϊκοφ 

Κόλπου. Λόγω αυτισ τθσ παρατιρθςθσ κρίνεται ςκόπιμο να διερευνθκεί θ πικανι 

μετατόπιςθ των πετρελαϊκϊν ρφπων λόγω κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ 

μελζτθσ κατά τισ θμερομθνίεσ δειγματολθψίασ. Στθν Εικόνα 10 τθσ επόμενθσ 

ςελίδασ, απεικονίηονται θ ταχφτθτα και διεφκυνςθ του ανζμου, ενϊ ςτθν Εικόνα 11 

το φψοσ και θ διεφκυνςθ του κφματοσ τισ θμερομθνίεσ τθσ χειμερινισ 

δειγματολθψίασ, αναλυτικά. 

 Τθν πρϊτθ μζρα δειγματολθψίασ, 8/3/2009, πνζουν άνεμοι μικρισ εντάςεωσ 

Νοτιοδυτικισ κατεφκυνςθσ, ενϊ τα κφματα, χαμθλισ ενζργειασ, ζχουν αντίκετθ 

Βορειανατολικι κατεφκυνςθ. Τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα ςυλλζχκθκε καλαςςινό νερό 

από τισ τοποκεςίεσ Ραραλία Καλόγριασ, τθν εκβολι του Καναλιοφ τθσ Καλόγριασ, τθν 

Ραραλία τθσ Λακκόπετρασ - Ιονικι Ακτι και το από το Λιμάνι ςτισ Αλυκζσ. Οι δφο 

πρϊτεσ τοποκεςίεσ βρίςκονται προσ τθν ανοικτι κάλαςςα, το Ιόνιο Ρζλαγοσ, όπου 

τα φδατα ανανεϊνονται με ταχφτερο ρυκμό από ότι εντόσ του Ρατραϊκοφ κόλπου. Θ 

μοναδικι τοποκεςία που ανιχνεφτθκαν πετρελαιοειδι χαμθλισ ςυγκζντρωςθσ, ιταν 

ςτθν παραλία τθσ Λακκόπετρασ. Εδϊ κα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ ςτο εκχφλιςμα του 

Καναλιοφ τθσ Καλόγριασ παρατθρικθκε αφρίηων επίχριςμα υποκίτρινου χρϊματοσ 

που κατά πάςα πικανότθτα οφείλεται ςε λφματα που εκβάλουν μζςω του καναλιοφ 

ςτθν παραλία. 

 Τθ δεφτερθ μζρα δειγματολθψίασ, 10/3/2009, ςυλλζχκθκαν δείγματα ςε 7 

διαφορετικζσ τοποκεςίεσ, από τισ εκβολζσ του Ρείρου Ροταμοφ μζχρι το Λιμάνι τθσ 

Ράτρασ ςτο φψοσ τθσ Οδοφ Καρόλου. Τθν θμζρα εκείνθ ζπνεαν άνεμοι εντάςεωσ 

περίπου 4 Beaufort με Βορειανατολικι κατεφκυνςθ και ίδιασ διεφκυνςθσ κφματα 

μικρισ εντάςεωσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ απο τα προαναφερόμενα για τθ δθμιουργία 

κυκλωνικϊν και αντικυκλωνικϊν ςτροβίλων, κα μποροφςε κατά αυτό τον τρόπο να  
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Εικόνα 10: Σαχφτθτα και διεφκυνςθ του ανζμου τισ θμερομθνίεσ τθσ χειμερινισ δειγματολθψίασ 
(www.poseidon.ncmr.gr) 

Εικόνα 11: Υψοσ και διεφκυνςθ κφματοσ τισ θμερομθνίεσ τθσ χειμερινισ δειγματολθψίασ 
(www.poseidon.ncmr.gr) 
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δικαιολογθκεί  θ φπαρξθ πετρελαιοειδϊν ςε όλο το μικοσ τθσ ακτογραμμισ, λόγω 

αυτϊν των φαινομζνων. Εξάλλου ςτισ εκβολζσ των ποταμϊν Ρείρου, Γλαφκου και 

ςτθν εκβολι του Βιολογικοφ Κακαριςμοφ οι ςυγκεντρϊςεισ πετρελαϊκϊν 

υδρογονανκράκων δεν κυμαίνονται ςε υψθλά επίπεδα και ωσ εκ τοφτου δεν 

αποτελοφν τθν πθγι τθσ ρφπανςθσ. 

 Τθν τρίτθ και τελευταία μζρα τθσ χειμερινισ δειγματολθψίασ, ςτισ 12/3/2009, 

οι κλιματικζσ ςυνκικεσ ιταν παρόμοιεσ με τθσ δεφτερθσ. Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ 

υψθλι ςυγκζντρωςθ, 86 μg/L μονάδων χρυςενίου, ςτθν περιοχι τθσ Ρλαη και θ 

ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν ςτισ εκβολζσ του χείμαρρου Χάραδρου, 11 μg/L 

μονάδων χρυςενίου, που μποροφν να εξθγθκοφν με τθ διεφκυνςθ των ρευμάτων. 

 Με ςκοπό να διερευνθκεί θ τυχόν ςυςχζτιςθ των φυςικϊν παραμζτρων με τθ 

ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν ςτθν περιοχι μελζτθσ, χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό 

πακζτο SPSS 17,0, για να βρεκεί ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ 5 παραγόντων με 

μεταβλθτι τιμι τθ ςυγκζντρωςθ των υδρογονανκράκων. Ελζγχτθκε θ κανονικι 

κατανομι των παραγόντων και χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ Ρολλαπλισ 

Γραμμικισ Ραλινδρόμθςθσ, με ςυντελεςτι ςθμαντικότθτασ p-value= 5%, βρζκθκε 

πωσ δεν υπάρχει ςυςχετιςμόσ και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των φυςικϊν παραμζτρων 

και τθσ ςυγκζντρωςθσ πετρελαιοειδϊν, αφοφ οι ςχζςεισ δεν ιταν γραμμικζσ. 

Αναλυτικά θ μζκοδοσ και τα ςτικτογράμματα παρουςιάηονται ςτο Ραράρτθμα 1 τθσ 

εργαςίασ.  
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6.2  Αποτελζςματα κερινισ δειγματολθψίασ 

 Θ κερινι δειγματολθψία ζγινε κατά το μινα Σεπτζμβριο του ζτουσ 2009, κατά 

το τζλοσ τθσ τουριςτικισ περιόδου που ο Ρατραϊκόσ Κόλποσ χαρακτθρίηεται από 

ζντονθ κίνθςθ ναυςιπλοΐα και αποτελεί προοριςμό αναψυχισ για πολλοφσ τουρίςτεσ 

και ντόπιουσ.  

 Οι φυςικζσ παράμετροι βρζκθκαν ςε φυςιολογικά επίπεδα με τισ τιμζσ τθσ 

κερμοκραςίασ του καλαςςινοφ νεροφ να κυμαίνονται από 25οC ςτο Ακταίο του ίου 

ζωσ 27,8 οC ςτθν παραλία τθσ Καλόγριασ και μζςο όρο τιμϊν 26,2 ± 0,7 οC . Θ 

κολερότθτα του νεροφ ιταν μικρι (Μ.Ο. 5,6 ± 3,8 mg/L), δεδομζνου πωσ οι εκροζσ 

αιωροφμενων ςωματιδίων από τθν ξθρά μζςω των ποταμϊν και των χειμάρρων, 

ιταν περιοριςμζνεσ. Το pH με μζςο όρο τιμϊν 8,09 ± 0,12 και θ θλεκτρικι 

αγωγιμότθτα με μζςο όρο 55,52 ± 3,23 mS/cm, βρίςκονταν επίςθσ ςε φυςιολογικά 

επίπεδα, ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ. Μόνο ςτθ Μαρίνα Τερψικζασ παρατθρικθκε 

χαμθλι τιμι του pH ίςθ με 7,65, πικανόν λόγο τθσ παρουςίασ ρφπων, όπωσ 

προαναφζρκθκε. Στο Διάγραμμα 8 απεικονίηονται και ςχθματικά οι τιμζσ των 

φυςικϊν παραμζτρων κατά περιοχι. 

 Τα αποτελζςματα ιταν αρκετά διαφορετικά από τθν προθγοφμενθ 

δειγματολθψία, με διαφορετικι κατανομι των ςυγκεντρϊςεων των πετρελαιοειδϊν 

ςτον παράκτιο καλάςςιο χϊρο του Ρατραϊκοφ. Ο υπολογιςμόσ των ςυγκεντρϊςεων 

ζγινε με τθν Εξίςωςθ 2 και θ απόκλιςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των δειγμάτων ανζρχεται 

ςτα 6,1 μg/L βάςει τθσ τυπικισ απόκλιςθσ των τιμϊν εκπομπισ. Οι τιμζσ των 

ςυγκεντρϊςεων, αλλά και των φυςικϊν παραμζτρων καταγράφονται αναλυτικά 

βάςει θμερομθνιϊν δειγματολθψίασ ςτον Ρίνακα 9.  

 Στα Βραχνζικα, ςτισ εκβολζσ του Βιολογικοφ Κακαριςμοφ, ςτθν προβλιτα 

Ferryboat ςτο ιον και ςτισ εκβολζσ του Ροταμοφ Χάραδρου, οι τιμζσ των 

ςυγκεντρϊςεων ιταν κατϊτερεσ τθσ μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ (C0) αφοφ θ μζςθ τιμι 

εκπομπισ ≤ 30. Θ κατανομι των ςυγκεντρϊςεων πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων 

κατά τθ κερινι δειγματολθψία απεικονίηονται ςχθματικά ςτο Διάγραμμα 9.  

 Θ μζγιςτθ τιμι ςυγκζντρωςθσ πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ίςθ με 56 μg/L 

ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου, παρατθρικθκε αυτι τθ φορά θ Μαρίνα 

Τερψικζασ, όπου πρζπει να ςθμειωκεί πωσ και ςτα τρία εκχυλίςματα πριν τθν 

προςκικθ κειικοφ νατρίου, παρουςιάςτθκε αφρϊδεσ υποκίτρινο επίχριςμα που 
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Πίνακασ 9 : υγκεντρωτικόσ πίνακασ τθσ κερινισ δειγματολθψίασ με τισ τιμζσ των Φυςικϊν Παραμζτρων                     
(Θερμοκραςία ςε 

ο
C,  pH, Ηλεκτρικι Αγωγιμότθτα EC ςε mS/cm,  Αιωροφμενα τερεά ςε mg/L), τθσ Μζςθσ Σιμι 

Εκπομπισ του εκχυλίςματοσ και τθσ υγκζντρωςθσ των πετρελαιοειδϊν C ςε μg/L  μονάδων χρυςενίου. 

 

 

ΘΕΡΙΝΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ 17/9 ΕΩ 22/9/2009 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ Ημερ. 
Θερμοκραςία 

o
C 

pH 
EC                     

mS/cm 

Αιωροφμενα  
τερεά  
mg/L 

Μζςθ Σιμι 
Εκπομπισ  

υγκζντρωςθ 
πετρελαιοειδϊν C ςε 

μg/L  μονάδων 
χρυςενίου. 

 

Ραραλία 
Καλόγριασ 

2
0

/9
/2

0
0

9
 

27,8 8,16 54,90 4 42  13  

Εκβολζσ Ρείρου 
Ροταμοφ 

27,2 8,16 56,00 12 36 5,8  

Βραχνζικα 27,0 8,15 54,70 6 30 ≤C0 

Εκβολι Βιολογικοφ 
Κακαριςμοφ 

26,2 8,06 55,70 6 29 ≤C0 

Εκβολζσ Ροταμοφ 
Γλαφκου 

26,0 8,11 55,10 11 38 8,3  

Νζο Λιμάνι Ακτι 
Δυμαίων 

2
2

/9
/2

0
0

9
 

25,5 7,65 49,30 6 60 33 

Ραλαιό Λιμάνι 
Ρροβλιτα Αγ. 

Νικολάου 
26,3 8,06 52,40 2 39 9,4  

Ραλαιό Λιμάνι 
προζκταςθ 
Καρόλου 

26,0 8,05 51,30 2 39 9,1  

Θφρα 6 Τελωνείο 26,2 8,03 50,60 3 64 37  

Μαρίνα Τερψικζασ 

1
8

/9
/2

0
0

9
 

26,0 8,05 59,60 13 80 56  

Μαρίνα Τερψικζασ 
εκτόσ 

κυματοκραφςτθ 
26,5 8,15 59,90 3 48 19  

Ρλαη 25,5 8,16 59,40 5 39 9,3  

Εκβολζσ Ροταμοφ 
Χάραδρου 

1
7

/9
/2

0
0

9
 

26,0 8,15 56,40 7 16 <C0 

Ρροβλιτα 
Ferryboat ιον 

25,5 8,22 59,40 3 16 <C0 

Ακταίο ίου 25,0 8,22 58,10 1 42 13  

Τυφλό Δείγμα Μθδενικισ Συγκζντρωςθσ 30 C0 
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Διαγραμμά 8: χθματικά διαγράμματα των φυςικϊν παραμζτρων, κερμοκραςίασ (
ο
C), pΗ,  Αιωροφμενων τερεϊν 

(mg/L) και Ηλεκτρικισ Αγωγιμότθτασ EC (mS/cm), κατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ δειγματολθψίασ. 

Διαγραμμά 9: υγκεντρϊςεισ (μg/L ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου) πετρελαιοειδϊν κατά τθν κερινι δειγματολθψία 
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υποδθλϊνει τθν παρουςία ρφπων. Το Λιμάνι παρά τθν ζντονθ τουριςτικι κίνθςθ 

παρουςίαςε παρόμοιεσ ςυγκεντρϊςεισ ςτισ δφο προβλιτεσ τθσ Αγ. Νικολάου και ςτο 

φψοσ τθσ Οδοφ Καρόλου, με 9,4 και 9,1 μg/L, τιμζσ αρκετά παρόμοιεσ αν λθφκεί 

υπόψθ και θ τιμι τθσ τυπικισ απόκλιςθσ εκπομπισ.  

 Στθ Δειγματολθψία αυτι προςτζκθκαν τρείσ νζεσ τοποκεςίεσ με ςκοπό να 

αναδειχκεί θ μετακίνθςθ και θ διαςπορά των πετρελαιοειδϊν. Ζτςι 

πραγματοποιθκικαν δειγματολθψίεσ ςτθ Θφρα 6 του Λιμανιοφ ςτο Τελωνείο (37 

μg/L), ςτθ Μαρίνα Τερψικζασ εκτόσ κυματοκραφςτθ προσ τθν ανοικτι κάλαςςα (19,2 

μg/L ) και ςτο Ακταίο ςτο ίο (13 μg/L). 

 Τισ θμερομθνίεσ τθσ κερινισ δειγματολθψίασ ςτθν περιοχι δεςπόηουν 

Νοτιοδυτικοί άνεμοι μικρισ εντάςεωσ από 2 ζωσ 4 Beaufort και κφματα επίςθσ 

Νοτιοδυτικισ κατεφκυνςθσ χαμθλισ ενζργειασ. Εξαίρεςθ αποτελεί θ δεφτερθ μζρα, 

18/9/2009, όπου παρατθροφνται Νοτιοανατολικοί άνεμοι και κφματα χαμθλισ 

εντάςεωσ, Εικόνα 12 και Εικόνα 13.  

 Στθν παραλία τθσ Καλόγριασ  αλλά και ςτθν εκβολι του Ρείρου πόταμου 

πικανότατα λόγω των ανζμων και των κυμάτων Νοτιοδυτικισ κατεφκυνςθσ, 

ανιχνευτικαν αυτι τθ φορά μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ πετρελαιοειδϊν, 13 και 5,8 μg/L 

ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου, αντίςτοιχα.  

 Αντίκετα οι ςυγκεντρϊςεισ που βρζκθκαν ςτο Λιμάνι ςτθ Θφρα 6 του 

Τελωνείου και ςτο Ακταίο του ίου, τθσ τάξθσ των 37 και 13  μg/L, αντίςτοιχα, με τθν 

επίδραςθ και αυτι τθ φορά Νοτιοδυτικοφ ανζμου, πικανόν να οφείλεται ςτθ 

ςυμπεριφορά των νερϊν του Ρατραϊκοφ Κόλπου και  τθ δθμιουργία ςτροβίλων, 

προωκϊντασ τθ ρφπανςθ προσ τθν αντίκετθ διεφκυνςθ του επικρατοφντοσ ανζμου. 

 Θ ιδιαίτερθ ςυμπεριφορά από ωκεανογραφικι άποψθ των νερϊν του 

Ρατραϊκοφ Κόλπου είναι πικανότατα θ αιτία για τθ μεταφορά τθσ ρφπανςθσ. Και 

ςτθν περίπτωςθ των Νοτιοδυτικϊν ανζμων δθμιουργοφνται κυκλωνικοί και 

αντικυκλωνικοί ςτρόβιλοι ςε ςυνεργαςία με τα καλάςςια και παράκτια ρεφματα 

μεταφζροντασ τθ ρφπανςθ ςε όλο το μικοσ τθσ ακτογραμμισ.    

 Στθν περίπτωςθ τθσ Μαρίνασ, θ υψθλι ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν 

οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθ μθδαμινι ανακφκλωςθ των νερϊν μζςα ςτο κλειςτό 

περιβάλλον του τεχνθτοφ λιμανιοφ. Αυτό αποδεικνφεται και από τθ μζτρθςθ που 

ζγινε ζξω από τον κυματοκραφςτθ ςτο ίδιο ςθμείο.  Στθν εκβολι του Χάραδρου, που 

κατά τθ κερινι δειγματολθψία το ποτάμι ιταν ςτείρο, θ ςυγκζντρωςθ    
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ιταν μθ ανιχνεφςιμθ, γεγονόσ που υποδεικνφει τθν πικανι φπαρξθ μιασ μικρισ 

ειςροισ πετρελαιοειδϊν από τα νερά του κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ.    

Εικόνα 12 : Σαχφτθτα και διεφκυνςθ του ανζμου τισ θμερομθνίεσ 
τθσ κερινισ  δειγματολθψίασ (www.poseidon.ncmr.gr) 

 

Εικόνα 13 : Υψοσ και διεφκυνςθ κφματοσ τισ θμερομθνίεσ τθσ 
κερινισ δειγματολθψίασ (www.poseidon.ncmr.gr) 
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6.3 Δειγματολθψία μετά από ατφχθμα πετρελαιοκθλίδασ ςτον Πατραϊκό 

Κόλπο. 

 Σφμφωνα με το Τοπικό Τφπο (www.patranews.gr), μζςα ςτθ καλάςςια 

περιοχι του Λιμανιοφ τθσ Ράτρασ το μεςθμζρι τθσ 20/4/2009, εντοπίςτθκε 

πετρελαιοκθλίδα διαςτάςεων 50 επί 50 μζτρων. Θ πετρελαιοκθλίδα ζγινε ορατι 

γφρω ςτισ 12:30 μμ και εκείνθ τθν ϊρα βριςκόντουςαν ςτο Λιμάνι αρκετά πλοία που 

εκτελοφςαν δρομολόγια ςτθ γραμμι Ράτρα-Ιταλία. Θ πετρελαιοκθλίδα βριςκόταν 

ςτο δεξί μζροσ του μόλου τθσ Αγ. Νικολάου, ςτθ Βόρεια λεκάνθ του Λιμζνα. Θ 

κινθτοποίθςθ των Λιμενικϊν αρχϊν ιταν άμεςθ, αφοφ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα 

ζςπευςε ςτθν περιοχι τθσ πετρελαιοκθλίδασ ειδικό ςκάφοσ το οποίο 

χρθςιμοποιείται για τθν απορρφπανςθ καλάςςιων περιοχϊν. Τοποκετικθκαν πλωτά 

φράγματα ςε όλο το μικοσ του Λιμανιοφ, ϊςτε να παρεμποδιςτεί θ διαςπορά τθσ 

πετρελαιοκθλίδασ. 

   Ρερίπου 2 εβδομάδεσ αργότερα από το ατφχθμα, ςτισ 6/5/2009, διεξιχκθ 

δειγματολθψία από τρείσ περιοχζσ του Λιμανιοφ τθσ Ράτρασ, ϊςτε να ανιχνευτοφν 

τυχόν υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ πετρελαιοειδϊν ςτο καλάςςιο χϊρο του Λιμανιοφ που 

κα μποροφςαν να ςυνδζονται με αυτό το ςυμβάν. Θ βακμονόμθςθ ζγινε με τα 

πρότυπα διαλφματα του Ρίνακα 7 και ο υπολογιςμόσ των ςυγκεντρϊςεων μζςω τθσ 

Εξίςωςθσ 3. Τα αποτελζςματα φαίνονται ςτον Ρίνακα 10.  

Πίνακασ 10: υγκεντρϊςεισ πετρελαιοειδϊν ςτο Λιμάνι τθσ Πάτρασ μετά από ατφχθμα πετρελαιοκθλίδασ. 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ Ημερ 
Μζςθ Σιμι 
Εκπομπισ 

υγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν C ςε μg/L 
μονάδων χρυςενίου. 

 

Ραλαιό Λιμάνι Ρροβλιτα 
Αγ. Νικολάου 

6
/5

/2
0

0
9

 

62 31 

Ραλαιό Λιμάνι προζκταςθ 
Καρόλου 

57 26 

Θφρα 6 Τελωνείο 82 51 

 

 Οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων κυμαίνονται ςε μζτρια επίπεδα και οι διαφορζσ 

μεταξφ τουσ δεν είναι μεγάλεσ, με τθ μεγαλφτερθ τιμι ςυγκζντρωςθσ ςτο καλάςςιο 

χϊρο τθσ Θφρασ 6.  
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6.4 φγκριςθ αποτελεςμάτων  

 Με τθν παροφςα εργαςία ερευνικθκε θ εποχικι κατανομι των 

ςυγκεντρϊςεων πετρελαϊκϊν ρφπων ςε όλο το εφροσ του Ρατραϊκοφ Κόλπου. Τα 

αποτελζςματα υπζδειξαν περιοχζσ με μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ και άλλεσ που δεν 

ανιχνεφονταν πετρελαιοειδι, με διαφορετικι εποχικι ςυχνότθτα. Θ ςφγκριςθ με 

άλλεσ μελζτεσ ςε άλλεσ περιοχζσ και διαφορετικά μζρθ του κόςμου κα μασ βοθκιςει 

να εκτιμιςουμε το βακμό ρφπανςθσ τθσ περιοχισ του Ρατραϊκοφ Κόλπου. Στον 

Ρίνακα 11 ζχουν ςυγκεντρωκεί τιμζσ ςυγκεντρϊςεων πετρελαιοειδϊν από διάφορα 

μικθ και πλάτθ τθσ Υφθλίου, ςυμπεριλαμβανομζνου και του καλαςςινοφ ελλαδικοφ 

χϊρου.  

 Οι Wattayakorn et al. (1998), ερεφνθςαν τισ ςυγκεντρϊςεισ πετρελαιοειδϊν 

ςτον Κόλπο τθσ Ταϊλάνδθσ. Οι τιμζσ κυμάνκθκαν από 0,01 ζωσ 76,2 μg/L μονάδων 

χρυςζνιου και ςυςχετίςτθκαν με τθν κυκλοφορία του νεροφ ςτον Κόλπο. Και ςε αυτι 

τθν περίπτωςθ παρουςιάηονταν κυκλωνικοί και αντικυκλωνικοί ςτρόβιλοι με 

αποτζλεςμα οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων να διαφζρουν εποχικά. Θ εποχιακι 

κατανομι των πετρελαιοειδϊν φαινόταν να ελζγχεται από τθν κυκλοφορία του 

νεροφ και παρουςίαςε υψθλζσ τιμζσ ςτο εςωτερικό του Κόλπου τθσ Ταϊλάνδθσ τουσ 

μινεσ Νοζμβριο και Δεκζμβριο λόγω των αδφναμων καλάςςιων ρευμάτων. Στθν 

Ταϊλάνδθ πάλι ςτθν Ακτι Ang Sila, ο Chainarong (2008), βρικε παρόμοιεσ 

ςυγκεντρϊςεισ. 

 Θ θμίκλειςτθ λεκάνθ νεροφ ςτο Λιμάνι τθσ Damietta τθσ Αιγφπτου ςτθ 

βορειοανατολικι ακτι του Δζλτα του Νείλου επθρεάηεται από τθ ρφπανςθ του 

νεροφ και των ιηθμάτων. Ο Sheeret (2009) ερεφνθςε εντατικά τθ ςυγκζντρωςθ 

πετρελαιοειδϊν ςτο νερό και τα ιηιματα του λιμανιοφ. Θ ςυγκζντρωςθ των 

πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων ςτθν υδάτινθ ςτιλθ κυμάνκθκε από 14,55 ζωσ 65,46 

μg/L ιςοδφναμων μονάδων χρυςζνιου. Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ οδιγθςαν ςτθν 

κατανόθςθ των διαδικαςιϊν τθσ ρφπανςθσ ςτο λιμάνι τθσ Damietta, που οφειλόταν 

ςε ανκρωπογενείσ χερςαίεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. γεωργικζσ) και ςτα πλοία. 

Ραρόμοιεσ τιμζσ παρουςιάηονται ςτισ Ακτζσ τθσ Αλεξάνδρειασ και τθσ Θάλαςςασ του 

Μαρμαρά. Οι δφο παραπάνω περιπτϊςεισ μελετϊν ομοιάηουν με τα αποτελζςματα 

τθσ παροφςασ εργαςίασ, ιδιαίτερα με το χϊρο του Λιμανιοφ ςτθν Κεντρικι περιοχι 

του Ρατραϊκοφ Κόλπου (9,1 – 290 μg/L ιςοδφναμϊν μονάδων χρυςενίου).  
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Πίνακασ 11 : Σιμζσ ςυγκεντρϊςεων πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων από διάφορεσ βιβλιογραφικζσ πθγζσ. Η τιμι 

τθσ ςυγκζντρωςθσ των πετρελαιοειδϊν εκφράηεται ςε μg/L μονάδων χρυςζνιου. 

Περιοχι 
Εφροσ Σιμϊν των 

υγκεντρϊςεων (μg/L 
μονάδων χρυςζνιου) 

Μζςθ τιμι 
(μg/L μονάδων 

χρυςζνιου) 

Βιβλιογραφικι 
Αναφορά 

Ακτι Ang Sila - Chonburi, 
Ανατολικι Σαχλάνδθ (2008) 

0 – 87,95  Chainarong, 2008 

Κόλποσ τθσ Σαχλάνδθσ (1995) 0,01 – 76,2  
Wattayakorn et al., 

1998 

Κόλποσ του Ομάν (1988) 1,15 – 14,44 5,71 
Badawy & Al-
Harthy, 1991 

Κανάλι του ουζη (2001) 0,17 – 59,7 14,8 

Shereet, 2009 και 
αναφορζσ που 

υπάρχουν μζςα 
ςτο άρκρο. 

Ακτζσ αουδικισ Αραβίασ 
(1990) 

18,8 - 412 147,2 

Ακτζσ Αλεξάνδρειασ (1980) 0,6 – 41,4 12 

Λιμάνι Damietta (Αίγυπτοσ, 
2009) 

14,55 – 65,46 28,66 

Θάλαςςα του Μαρμαρά (1994) 0,4 -45,7  

Oral & Őztűrk, 
2006 

Novorossiynk - Ακτζσ τθσ 
Ρωςίασ  
(1995) 

16 - 530  

Ακτζσ Ανταρκτικισ (1987) 0,15 – 4,65  
Weber & Bicego, 

1990 

Βερμοφδεσ – Ανοικτόσ Ωκεανόσ 
(1984) 

0,004 – 0,619 0,032 ± 0,090 Knap et al., 1986 

Ανατολ. Μεςόγειο- Νότια 
Σουρκία (1997) 

3,53 – 455,42  Bildaci et al.,2000 

Ανατολικό Αιγαίο πζλαγοσ 
(1983) 

0,14 -1,39 0,86 

Ladakis et al., 2003 
και αναφορζσ που 

υπάρχουν μζςα 
ςτο άρκρο.  

Ανατολικό Αιγαίο πζλαγοσ 
(1983 - 1986) 

0,09 – 5,9  

Ανατολικό Αιγαίο Πζλαγοσ 
(1986 – 1989) 

0,09 – 25,5  

Βόρειο Αιγαίο Πζλαγοσ  2,90 

αρωνικόσ Κόλποσ (1981) 1,6 -5,6  

Βόρειοσ Ευβοϊκόσ Κόλποσ <0,04 – 0,49 0,17 

Νιςοσ Χίοσ 1,3 – 2,5  

Νιςοσ Ρόδοσ 2,0 – 3,7  

Βόρεια Κριτθ (1997) 0,09 – 0,32  

Νιςοσ Μυτιλινθ (1996) 0,09 - 9,60 2,05 

Αγ. Νικόλαοσ (Κριτθ) 1996 0,02 - 3,47 1,60 

Βόρειεσ ποράδεσ 0,005 – 0,21 0,10 

Κρθτικό Πζλαγοσ (ανοικτι 
κάλαςςα) 

0,092 – 0,317  
Kornilios et al., 

1998 

Ανατολικι Μεςόγειοσ 

* 1985 – 1986 

* Ιοφλιοσ 1995 

* επτζμ. 1995 

* Οκτϊβριοσ 1995 

* Μάιοσ 1996 

 

* 0,1 – 1,77 

* 0,06 – 4,14 

* 0,11 – 1,36 

* 0,01 – 0,79 

* 0,01 – 1,00 
 

 

* 0,28 ± 0,07 

* 0,35 ± 0,05 

* 0,20 ± 0,06 

* 11,22 ± 0,03 

* 0,13 ± 0,04 
 

Yilmaz et al., 1998 

 

 Στισ ανοικτζσ κάλαςςεσ τα δεδομζνα αλλάηουν κατά πολφ. Στθν ανοικτι 

κάλαςςα του Κρθτικοφ πελάγουσ οι Kornilios et al. (1998) μελζτθςαν τθ διαςπορά 

των διαλυμζνων / διεςπαρμζνων υδρογονανκράκων, τθσ πελαγικισ πίςςασ, και των 
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πλαςτικϊν κατάλοιπων. Τα αποτελζςματα όςο αφορά τθν ζρευνα ςτο καλάςςιο 

νερό του Ρελάγουσ κυμάνκθκαν ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ τθσ τάξθσ των 0.092 ζωσ 

0.317 μg/L ιςοδφναμων μονάδων χρυςζνιου. Επίςθσ διαπιςτϊκθκε ότι όςο πιο κοντά 

ςτθν ακτι γινόταν θ δειγματολθψία, τόςο μεγαλφτερθ ιταν θ ςυγκζντρωςθ των 

πετρελαιοειδϊν. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ διαςπορά των υδρογονανκράκων 

οφειλόταν ςτθν υδρογραφία τθσ περιοχισ.  

 Αντίςτοιχεσ τιμζσ αναφζρουν οι Ladakis et al. (2003) ςε μελζτθ τθσ ποιότθτασ 

του νεροφ ςε προςτατευόμενθ περιοχι των Βόρειων Σποράδων, ο Yilmaz et al. (1998) 

ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ο Knap (1986) ςτο εςωτερικό καλάςςιο χϊρο των νιςων 

Βερμοφδων και άλλοι. Τόςο χαμθλζσ τιμζσ ςτθν παροφςα εργαςία δεν βρζκθκαν, 

αφοφ ιταν κάτω από το όριο ανίχνευςθσ.  

 Οι εποχικζσ δειγματολθψίεσ παρουςίαςαν μια εντελϊσ διαφορετικι εικόνα 

για τθν κατανομι και για τθ διαςπορά του πετρελαίου. Στθ χειμερινι δειγματολθψία 

οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων ιταν αρκετά υψθλότερεσ και θ παρουςία τουσ 

ανιχνεφτθκε ςε πιο πολλζσ τοποκεςίεσ τθσ περιοχισ μελζτθσ από ότι ςτθ κερινι 

(Ρίνακασ 12).  

 Τοποκεςίεσ που κατά τθ χειμερινι δειγματολθψία δεν ανιχνεφτθκε 

ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν, ςτθ κερινι ανιχνεφτθκε και αντικζτωσ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ περιοχι των Βραχνεΐκων και των εκβολϊν του 

Βιολογικοφ Κακαριςμοφ ςτθν Ραραλία Ρατρϊν που ενϊ το χειμϊνα παρουςίαςαν 

ςχετικά υψθλι ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν 42 και 24 μg/L ιςοδφναμων μονάδων 

χρυςενίου, αντίςτοιχα, το καλοκαίρι δεν ανιχνεφτθκαν πετρελαιοειδι. Σχθματικά θ 

κατανομι αυτι φαίνεται ςτο Διάγραμμα 11. 

 Βάςει τθσ πρϊτθσ δειγματολθψίασ μπορεί να υποτεκεί πωσ θ χερςαία 

ςυνειςφορά πετρελαιοειδϊν ςτο καλάςςιο νερό, μζςω των ποταμϊν και των 

χειμάρρων, π.χ. Χάραδροσ είναι μικρι αλλά υπαρκτι. Αυτό ςυμπεραίνεται λόγω τθσ 

μθ ανιχνεφςιμθσ ςυγκζντρωςθσ κατά το διάςτθμα του καλοκαιριοφ ςτθν ίδια 

τοποκεςία.  

 Θ εξιγθςθ για τισ χαμθλότερεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ πάρα τθν εντονότερθ χριςθ του καλαςςινοφ υδάτινου αποδζκτθ, πικανόν να 

βρίςκεται ςτισ φυςικοχθμικζσ διεργαςίεσ του πετρελαίου. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί 

οι φυςικοχθμικζσ διεργαςίεσ του πετρελαίου (εξάτμιςθ, διάλυςθ, προςρόφθςθ, 

γαλακτωματοποίθςθ, βιοαποδόμθςθ κλπ.), εξαρτϊνται από τισ φυςικζσ 
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παραμζτρουσ περιβάλλοντοσ. Ζτςι π.χ. με τθν αυξθμζνθ κερμοκραςία τθσ κάλαςςασ 

και του αζρα, τον κυματιςμό, τθν αυξθμζνθ θλεκτρικι αγωγιμότθτα του καλαςςινοφ 

νεροφ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, οι φυςικοχθμικζσ διεργαςίεσ του πετρελαίου 

επιταχφνονται και διαφεφγουν ευκολότερα από τθν υδάτινθ ςτιλθ.  

Πίνακασ 12 : υγκριτικόσ Πίνακασ υγκεντρϊςεων πετρελαιοειδϊν ςε μg/L μονάδων χρυςενίου ςτο καλαςςινό 
νερό ςτισ εποχικζσ δειγματολθψίεσ που πραγματοποιθκικαν ςτισ ίδιεσ παράκτιεσ τοποκεςίεσ τθσ Νοτιοδυτικισ 
Αχαΐασ. C0= θ μζτρθςθ δείγματοσ μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ.  

ΣΟΠΟΘΕΙΑ 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ε ΘΑΛΑΙΑ ΤΔΑΣΑ 
(C ςε μg/L μονάδων χρυςενίου) 

Χειμερινι 
Δειγματολθψία 

8/3 ζωσ 12/3/2009 

Θερινι 
Δειγματολθψία 

17/9 ζωσ 22/9/2009 

Εμβόλιμθ Δειγματολθψία 
6/5/2009 

Παραλία Καλόγριασ ≤C0 12,7 - 

Εκβολζσ Πείρου Ποταμοφ ≤C0 5,8 - 

Βραχνζικα 42 ≤C0 - 

Βιολογικόσ Κακαριςμόσ 24 ≤C0 - 

Εκβολζσ Ποταμοφ Γλαφκου 5,9 8,3 - 

Νζο Λιμάνι Ακτι Δυμαίων 9,3 33 - 

Παλαιό Λιμάνι Προβλιτα Αγ. 
Νικολάου 

9,8 9,4 31 

Παλαιό Λιμάνι προζκταςθ 
Καρόλου 

290 9,1 26 

Μαρίνα Σερψικζασ 42 56 - 

Πλαη 86 9,3 - 

Εκβολζσ Ποταμοφ Χάραδρου 11 ≤C0 - 

Προβλιτα Ferryboat Ριον 76 ≤C0 - 

 

 Ζνασ άλλοσ λόγοσ αυτοφ του φαινομζνου είναι θ μειωμζνθ μεταφορικι 

ικανότθτα των ποταμϊν και των χειμάρρων ςε ιηιματα κατά το καλοκαίρι, με 

αποτζλεςμα να μειϊνονται και οι πικανότθτεσ επαναιϊρθςθσ των πετρελαιοειδϊν 

ςτθ καλάςςια υδάτινθ ςτιλθ. 

 Θ μεταφορά και θ διαςπορά των πετρελαιοειδϊν και ςτισ δυο κφριεσ 

δειγματολθψίεσ, φαίνεται να εξαρτάται απόλυτα από τθν ζνταςθ και διεφκυνςθ των 

κυμάτων, του ανζμου που πνζει ςτθν περιοχι, των καλάςςιων ρευμάτων. Θ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ ωκεανογραφικισ ςυμπεριφοράσ του Ρατραϊκοφ Κόλπου, όπου 

ανάλογα με τθ διεφκυνςθ του ανζμου και των κυμάτων, αλλά και τθσ παλίρροιασ  
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ςχθματίηονται κυκλωνικοί και αντικυκλωνικοί ςτρόβιλοι, μεταφζροντασ τουσ ρφπουσ 

κατά τθ διεφκυνςθ του άνεμου ι αντίκετα.  

 Στθν περίπτωςθ του Λιμανιοφ θ ςυγκζντρωςθ 290 μg/L μονάδων χρυςενίου 

το χειμϊνα φαίνεται μάλλον τυχαίο γεγονόσ, αφοφ ςτισ άλλεσ δφο δειγματολθψίεσ 

που ζγιναν, θ μία (6/5/2009) μάλιςτα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, δεν ζδειξαν 

τόςο μεγάλθ ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν ςτθν ίδια περιοχι.  

 Ανάλογα με τθ ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν που βρζκθκε ςτα δείγματα των 

δυο κφριων εποχικϊν δειγματολθψιϊν, θ περιοχι μελζτθσ χωρίςτθκε ςε 

υποπεριοχζσ, ϊςτε να είναι ςυγκρίςιμα τα εφρθ των τιμϊν των ςυγκεντρϊςεων. Ζτςι 

όπωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 13, θ περιοχι που οριοκετείται από το Νζο Λιμάνι 

ζωσ και τθ Μαρίνα τθσ Τερψικζασ αποδείχκθκε θ πλζον ρυπαςμζνθ περιοχι με 

πετρελαιοειδι. Θ περιοχι αυτι πικανόν να είναι μία από τισ βαςικζσ πθγζσ 

ρφπανςθσ και τθσ υπόλοιπθσ περιοχισ του Ρατραϊκοφ Κόλπου, παράλλθλα βζβαια 

και με τθν ακτοπλοϊκι κίνθςθ τθσ περιοχισ που είναι ζντονθ. 

 

Πίνακασ 13: Εφροσ των τιμϊν τθσ ςυγκζντρωςθσ πετρελαιοειδϊν χειμερινισ και κερινισ δειγματολθψίασ ςε 
παράκτιεσ υποπεριοχζσ τθσ περιοχισ μελζτθσ μετρθμζνεσ ςε μg/L μονάδων χρυςενίου (C0= μθδενικι 
ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν). 

ΠΕΡΙΟΧΘ 

ΕΤΡΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΩΝ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΑ ΘΑΛΑΙΑ ΤΔΑΣΑ 

(C ςε μg/L μονάδων χρυςενίου) 

Χειμερινι 
Δειγματολθψία 

Θερινι 
δειγματολθψία 

Παραλία Καλόγριασ ζωσ Εκβολι Γλαφκου 
(Νοτιοδυτικι περιοχι Πατραϊκοφ κόλπου)  

≤C0 – 42 ≤C0 – 13 

Νζο Λιμζνα ζωσ Μαρίνα Σερψικζασ 
(Κεντρικι περιοχι Πατραϊκοφ Κόλπου) 

9.3 – 290 9.1 – 56 

Πλαη ζωσ Προβλιτα Ferryboat Ριον 
(Βορειοανατολικι περιοχι Πατραϊκοφ Κόλπου) 

 
11 – 86 ≤C0 – 9.3 

 

  

 Στον Ρατραϊκό Κόλπο θ ρφπανςθ από πετρελαιοειδι εντοπίηεται κυρίωσ ςτθν 

περιοχι του λιμανιοφ και πικανϊν, μζροσ τθσ μεταφζρεται και ςτισ γειτονικζσ 

παράκτιεσ περιοχζσ. Θ μεταφορά των ρφπων ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν υδρογραφία 

τθσ περιοχισ. Επειδι κατά τθ διάρκεια των δφο κφριων εποχικϊν δειγματολθψιϊν οι 

άνεμοι που επικρατοφςαν ςτθν περιοχι μελζτθσ ιταν κατά τθ χειμερινι περίοδο ο 

Βορειοανατολικόσ άνεμοσ και κατά τθ κερινι Νοτιοδυτικόσ άνεμοσ, ιπιασ ζνταςθσ 
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και ςτισ δφο περιπτϊςεισ. Λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ των φαινομζνων, κρίνεται 

ςκόπιμο να εςτιάςουμε ςτθν κυκλοφορία των υδάτων.  

 Θ Ραντίςκα (2007), μελζτθςε τθν αρικμθτικι προςομοίωςθ τθσ κυκλοφορίασ 

των υδάτων ςτον Ρατραϊκό Κόλπο. Με τθ δράςθ του Βορειανατολικοφ ανζμου 

παρατθρείται περιςτροφικι κίνθςθ των υδάτων. Θ περιςτροφικι αυτι κίνθςθ είναι 

αποτζλεςμα τθσ δράςθσ τθσ παλίρροιασ και του ανζμου κακϊσ και τθσ ειςόδου 

νεροφ από το Ιόνιο Ρζλαγοσ, το οποίο ειςζρχεται ςτον Ρατραϊκό ακολουκϊντασ τθ 

νότια ακτογραμμι και βγαίνει από τον κόλπο από τθ βόρεια ακτογραμμι. Στο δυτικό 

τμιμα παρουςιάηεται μια αντικυκλωνικι κίνθςθ των υδάτων. Στο νότιο τμιμα του 

Ρατραϊκοφ εμφανίηεται επίςθσ ζνασ αντικυκλωνικόσ ςτρόβιλοσ. Στο βόρειο τμιμα 

του κόλπου παρατθρείται ζνασ κυκλωνικόσ ςτρόβιλοσ.   

 Θ δράςθ του νοτιοδυτικοφ ανζμου τροποποιεί τθ μορφι τθσ κυκλοφορίασ. Τα 

δφο ανοιχτά όρια ελζγχουν τθν είςοδο του νεροφ. Οι υδάτινεσ μάηεσ που ειςζρχονται 

ςτον Ρατραϊκό από το δυτικό άνοιγμα δθμιουργοφν ζναν αντικυκλωνικό ςτρόβιλο 

ςτο δυτικό τμιμα. Θ δράςθ του νοτιοδυτικοφ ανζμου επθρεάηει το δυτικό τμιμα τθσ 

περιοχισ όπου και παρουςιάηεται μια αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ των επιφανειακϊν 

ρευμάτων. Το ανατολικό τμιμα διατθρεί ςτακερά μεγάλεσ τιμζσ τθσ ταχφτθτασ ςε 

ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ περιοχι. Δθμιουργοφνται επίςθσ δφο μικροί ςτρόβιλοι ςτο 

νότιο (κυκλωνικόσ) και ςτο βόρειο τμιμα (αντικυκλωνικόσ) του κόλπου αλλά θ 

ταχφτθτα εκεί είναι πάρα πολφ μικρι.   

 Συνδυαςμόσ των δεδομζνων των καιρικϊν ςυνκθκϊν τθσ κάκε θμζρασ 

(ζνταςθ και διεφκυνςθ ανζμων και κυμάτων) με τα ωκεανογραφικά χαρακτθριςτικά 

να αλλάηουν ανάλογα με τθν διεφκυνςθ και τθ φορά των ανζμων που ζχει ςαν 

αποτζλεςμα τθν δθμιουργία κυκλωνικϊν ι αντικυκλωνικϊν ςτροβίλων ςτα νερά του 

Ρατραϊκοφ Κόλπου, μπορεί να εξθγθκεί θ κατανομι των πετρελαιοειδϊν ςτισ 

περιοχζσ δειγματολθψίασ.  Θ μεταφορά των πετρελαϊκϊν ρφπων επθρεάηεται από 

τον άνεμο, τα ρεφματα και τθν παλίρροια. Θ ιδιαίτερθ ςυμπεριφορά των νερϊν του 

Ρατραϊκοφ επθρεάηει τθ μεταφορά των ρφπων δίνοντασ κάποιεσ φορζσ 

αποτελζςματα αντίκετα από τα αναμενόμενα.  

 Για παράδειγμα κατά τθ κερινι δειγματολθψία ςτθν περιοχι του ίου ενϊ κα 

αναμενόταν μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ςτθν περιοχι των Ferryboat, λόγω τθσ πνοισ 

Νοτιοδυτικοφ ανζμου ςτθν περιοχι και  ίδιασ διεφκυνςθσ κφματοσ, παρατθρείται 

μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ςτθν περιοχι του Ακταίου, ςτθν αντίκετθ δθλαδι πλευρά 
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ςε ςχζςθ με τθ διεφκυνςθ του ανζμου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ είναι πολφ πικανόσ ο 

επθρεαςμόσ των νερϊν από δθμιουργία αντικυκλωνικοφ ςτροβίλου. Άλλθ περίπτωςθ 

ςτθν χειμερινι δειγματολθψία με τθν επίδραςθ Βορειοανατολικοφ ανζμου και τθν 

πικανι επίδραςθ κυκλωνικοφ ςτροβίλου, ςτισ περιοχζσ τθσ Ρλαη, τθν εκβολι του 

Χάραδρου και των Ferryboat ςτο ίο, οποφ υπάρχουν αυξομειϊςεισ των 

ςυγκεντρϊςεων των πετρελαϊκϊν ρφπων.  
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6.5 Ανίχνευςθ οργανικϊν ενϊςεων των δειγμάτων με τθ χριςθ GC/MS 

 

 Θ ανάλυςθ που ζγινε για τα δείγματα τθσ δεφτερθσ δειγματολθψίασ με το 

GC/MS ζδειξε πλθκϊρα χθμικϊν οργανικϊν ενϊςεων να βρίςκονται είτε ςε υψθλζσ 

είτε ςε χαμθλζσ αναλογίεσ ςτα δείγματα. Στον Ρίνακα 15 φαίνονται οι κυριότερεσ 

ενϊςεισ που ανιχνεφτθκαν ςε μεγάλο και ςε μικρό ποςοςτό ςυγκζντρωςθσ ανά 

περιοχι ςε παραλλθλιςμό με τθ χριςθ τουσ. Σε όλεσ τισ περιοχζσ δειγματολθψίασ 

υπεριςχφουν τα αλκάνια μεγάλου μοριακοφ βάρουσ που κατά κφριο λόγο 

προζρχονται από το πετρζλαιο των πλοίων. Δεν λείπουν όμωσ και ενϊςεισ που 

υπάρχουν είτε ςε φυτοφάρμακα, όπωσ για παράδειγμα τα ςουλφίδια ςε μικρι 

αναλόγια ςτο δείγμα των εκβολϊν του ποταμοφ Ρείρου ι φκαλικοί εςτζρεσ που 

χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ωσ πλαςτικοποιθτζσ, ςτα δείγματα του Ρείρου, του νζου 

Λιμανιοφ, τθσ προβλιτασ τθσ Αγ. Νικολάου κλπ. Επίςθσ παρατικθκε και θ φπαρξθ 

προϊόντων καφςθσ, όπωσ π.χ. το φαινανκρζνιο και το ανκρακζνιο. Στο Ραράρτθμα 2 

τθσ εργαςίασ υπάρχουν πίνακεσ με τισ οργανικζσ ενϊςεισ που ανιχνεφτθκαν ςε κάκε 

τοποκεςία αναλυτικά βάςει του μοριακοφ τουσ βάρουσ, του φψουσ τθσ κορυφϊν του 

γραφιματοσ και του χρόνου ςυγκράτθςθσ (retention time) των ενϊςεων. 

 Συμπεραςματικά ωσ προσ τισ πθγζσ των πετρελαϊκϊν υδρογονανκράκων 

μπορεί βάςει των δεδομζνων να κεωρθκοφν ωσ κφρια πθγι ρφπανςθσ τα πλοία και θ 

ζντονθ ναυςιπλοΐα ςτθν περιοχι του Ρατραϊκοφ Κόλπου, αλλά δεν παφει να υπάρχει 

ςυνειςφορά από τθν επιφανειακι απορροι αλλά και τα ατμοςφαιρικά 

κατακρθμνίςματα, αλλά και τα αςτικά απόβλθτα.  
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Σοποκεςία 
Χθμικι Ομάδα/Χθμικι Ζνωςθ 

Χριςθ / Προϊόν 
Τψθλι υγκζντρωςθ Χαμθλι υγκζντρωςθ 

Παραλία Καλόγριασ 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Hexadecane/ 
pentadecane/ 

hetriacontane κ.α) 

 Καφςιμα 

 
Κυκλοπαραφίνεσ 

[Cyclopentane, 1-(2-
decyldodecyl)-2.4-dimethyl] 

Καφςιμα,  Ζλαια 

 
Ρολυκυκλικoί Αρωματικοί 
Υδρογονάνκρακεσ – PAH 

(Naphthalene) 

Καφςθ, Ρίςςα, Βενηίνθ, 
Ρετρζλαιο, Φυτοφάρμακα 

 
Αλκοόλεσ (2-ethyl-1- 

dodecanol) 
Λιπαντικά, ζλαια 

 
E,E-10,12-Tetradecadien-1-

ol acetate 
Εντομοκτόνα 

Εκβολζσ Πείρου Ποταμοφ 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Hexadecane, pentadecane, 

κ.α) 
 Καφςιμα 

Φκαλικοί εςτζρεσ  
(Butyl octyl phthalate / 

Dibutyl phthalate) 
 

Ρλαςτικοποιθτζσ, 
Ραραςκευι PVC, Δολϊματα 

Αλιείασ, Χρωςτικζσ, 
Καλλυντικά 

 
Εςτζρεσ 

(3-pentenoic, 3-methyl-, 
methyl ester) 

Ζλαια , Ρλαςτικά 

 
Σουλφίδια  

(Diphenyl Sulfide) 
Καφςιμα, Ρροϊόντα καφςθσ, 

Φυτοφάρμακα 

 
E,E-10,12-Tetradecadien-1-

ol acetate 
Εντομοκτόνα 

Εκβολζσ Ποταμοφ 
Γλαφκου 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Hexadecane, octadecane, 

κ.α) 
 Καφςιμα 

 
Εςτζρεσ 

(3-pentenoic, 3-methyl-, 
methyl ester) 

Ζλαια , Ρλαςτικά 

 
Αλκοόλεσ 

( 1-Dodecyn-4-ol /  
1-Tridecyl-4-ol) 

Λφματα 

Νζο Λιμάνι Ακτι Δυμαίων 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Hexadecane / octadecane 

/ Hexatriacontane κ.α) 
 Καφςιμα 

Ρολυκυκλικoί Αρωματικοί 
Υδρογονάνκρακεσ – PAH 

(Naphthalene) 
 

Ρίςςα, Βενηίνθ, Ρετρζλαιο, 
Φυτοφάρμακα 

 
Αλκζνια 

(9-Eicosene) 
Καφςιμα, Απορρυπαντικά,  

 
Ραράγωγα του Βενηολίου 

( Benzene, 1, 4-diethyl) 
Καφςιμα, Ρλαςτικά, διαλφτεσ 

 

Κυκλοπαραφίνεσ 
(cyclopentane,1,1-

dimethyl/cyclopentane 
1,1,3-trimethyl) 

Καφςιμα, Ζλαια 

 
Φκαλικοί εςτζρεσ (Didecyl 

phthalate) 

Ρλαςτικοποιθτζσ, 
Ραραςκευι PVC, Δολϊματα 

Αλιείασ, Χρωςτικζσ, 
Καλλυντικά 

    
    
 
 
 
 

   

Πίνακασ 14: Ρεριεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ ςτα δείγματα τθσ κερινισ δειγματολθψίασ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ τουσ, μετά 
από τθν ανάλυςθ με GC/MS και τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων. 
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(υνζχεια Πίνακα 14)    
    

Σοποκεςία 
Χθμικι Ομάδα/Χθμικι Ζνωςθ 

Χριςθ / Προϊόν 
Τψθλι υγκζντρωςθ Χαμθλι υγκζντρωςθ 

Παλαιό Λιμάνι Προβλιτα 
Αγ. Νικολάου 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Hexadecane/ 

octadecane, κ.α) 
 Καφςιμα 

Αλκζνια  
(3- Eicosene / 1-

Decene,8-methyl) 
 Καφςιμα, Βιομθχανία 

 

Ρολυκυκλικoί Αρωματικοί 
Υδρογονάνκρακεσ – PAH  

(9H- Fluorene / 
Phenantrene/Anthracene) 

Ρροϊόντα Καφςθσ 

 
Φκαλικοί εςτζρεσ (Didecyl 

phthalate / Didodecyl 
phthalate) 

Ρλαςτικοποιθτζσ, 
Ραραςκευι PVC, Δολϊματα 

Αλιείασ, Χρωςτικζσ, 
Καλλυντικά. 

Παλαιό Λιμάνι προζκταςθ 
Καρόλου 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Hexadecane/ 

tetradecane, κ.α) 
 Καφςιμα 

 
Αλκάνια μικροφ Μ.Β 

(2,2 dimethyl Butane) 
 

Συςτατικό του αργοφ 
πετρελαίου και ιδιαίτερα τθσ 
βενηίνθσ μετά από πυρόλυςθ 

 
Σουλφίδια  

(Disulfide, diphenyl) 
Καφςιμα, Ρροϊόντα καφςθσ, 

Φυτοφάρμακα 

Θφρα 6 Σελωνείο 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Hexadecane/ 

tetradecane, κ.α) 
 Καφςιμα 

 
Εςτζρεσ 

(3-pentenoic, 3-methyl-, 
methyl ester) 

Ζλαια , Ρλαςτικά 

 
Φκαλικοί εςτζρεσ  

(Didecyl phthalate / 
Didodecyl phthalate) 

Ρλαςτικοποιθτζσ, 
Ραραςκευι PVC, Δολϊματα 

Αλιείασ, Χρωςτικζσ, 
Καλλυντικά. 

 
Αλκζνια  

(3- Eicosene / 1-Nonene 
4,6,8-trimethyl) 

Καφςιμα, Βιομθχανία 

 
Αλκάνια μικροφ Μ.Β 

(2,2 dimethyl Butane) 
 

Συςτατικό του αργοφ 
πετρελαίου και ιδιαίτερα τθσ 
βενηίνθσ μετά από πυρόλυςθ 

Μαρίνα Σερψικζασ 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Hexadecane/dodecane/ 

octadecane/eicosane/ 
tritetracontane κ.α) 

 Καφςιμα 

Ρολυκυκλικoί 
Αρωματικοί 

Υδρογονάνκρακεσ – PAH 
(Naphthalene) 

 
Καφςθ, Ρίςςα, Βενηίνθ, 

Ρετρζλαιο, Φυτοφάρμακα 

 
Ραράγωγα του Βενηολίου 

( Benzene, 1,2,3, 4-
tetramethyl) 

Καφςιμα, Ρλαςτικά, διαλφτεσ 

 
Αλκζνια  

(3- Eicosene / 9Eicosene/ 1-
Tridecene/ 1- Heptadecene) 

Καφςιμα, Βιομθχανία 

 
E,E-10,12-Tetradecadien-1-ol 

acetate 
Εντομοκτόνα 

    
 
 

   



  

84 
 

 

 

  

 
(υνζχεια Πίνακα 14) 

Σοποκεςία    

Σοποκεςία 

Χθμικι Ομάδα/Χθμικι Ζνωςθ 

Χριςθ / Προϊόν 
Τψθλι υγκζντρωςθ Χαμθλι υγκζντρωςθ 

Μαρίνα Σερψικζασ εκτόσ 
κυματοκραφςτθ 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Hexadecane/octadecane

/eicosane κ.α) 
 Καφςιμα 

 
Αλκζνια  

(1-Nonene 4,6,8-trimethyl) 
Καφςιμα, Βιομθχανία 

 
Φκαλικοί εςτζρεσ  
(Didecyl phthalate) 

Ρλαςτικοποιθτζσ, 
Ραραςκευι PVC, Δολϊματα 

Αλιείασ, Χρωςτικζσ, 
Καλλυντικά. 

 
Σουλφίδια  

(Disulfide, diphenyl) 
Καφςιμα, Ρροϊόντα καφςθσ, 

Φυτοφάρμακα 

Πλαη 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Pentadecane/  

octadecane/eicosane κ.α) 
 Καφςιμα 

 
Εςτζρεσ 

(3-pentenoic, 3-methyl-, 
methyl ester) 

Ζλαια , Ρλαςτικά 

Εκβολζσ Ποταμοφ 
Χάραδρου 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Tetradecane/ 

Pentadecane κ.α) 
 Καφςιμα 

 
Φκαλικοί εςτζρεσ  

(Dibutyl phthalate/ Didecyl 
phthalate) 

Ρλαςτικοποιθτζσ, 
Ραραςκευι PVC, Δολϊματα 

Αλιείασ, Χρωςτικζσ, 
Καλλυντικά. 

 

Αλκάνια μικροφ Μ.Β 
(2,2 dimethyl Butane/ 
heptane, 3,3-dimethyl) 

 

Συςτατικό του αργοφ 
πετρελαίου και ιδιαίτερα τθσ 
βενηίνθσ μετά από πυρόλυςθ 

Ακταίο Ρίου 

Αλκάνια μεγάλου Μ.Β 
(Hexadecane/ eicosane/ 

Dotriacontane κ.α) 
 Καφςιμα 

 
Εςτζρεσ 

(3-pentenoic, 3-methyl-, 
methyl ester) 

Ζλαια , Ρλαςτικά 

 

Αλκάνια μικροφ Μ.Β 
(2,2 dimethyl Butane/ 
heptane, 3,3-dimethyl) 

 

Συςτατικό του αργοφ 
πετρελαίου και ιδιαίτερα τθσ 
βενηίνθσ μετά από πυρόλυςθ 

 
Αλκζνια  

(1-Hexene,3,5-dimethyl/ 3-
Tetradecene/ 5-Octadecene) 

Καφςιμα, Βιομθχανία 

Eξάνιο* 

 

Αλκάνια μικροφ και μεςαίου 
Μ.Β 

(Hexane/ Pentane,3-methyl/ 
Heptane,2,2-dimethyl/ 

Dodecane) 
 

*Η ανάλυςθ  του εξανίου 
ζγινε μετά τθν ανάλυςθ του 
δείγματοσ από τθ Μαρίνα 

Σερψικζασ, οπότε είναι 
πικανό να υπάρχουν 

υπολείμματα 
υδρογονανκράκων από το 

προθγοφμενο δείγμα. 
 

Φκαλικοί εςτζρεσ  
(Didodecyl phthalate) 
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7. υμπεράςματα 

 

Τα ςυμπεράςματα από τα αποτελζςματα τθσ εποχικισ πειραματικισ διαδικαςίασ 

ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 Ρολλζσ περιοχζσ του Ρατραϊκοφ Κόλπου περιείχαν μικρζσ ι ακόμθ και μθ 

ανιχνεφςιμεσ ςυγκεντρϊςεισ πετρελαιοειδϊν και ςτισ δυο κφριεσ 

δειγματολθψίεσ (Χειμερινι και κερινι). 

 Κατά τθ κερινι δειγματολθψία οι ςυγκεντρϊςεισ πετρελαιοειδϊν ςτο ςφνολο 

τουσ ιταν χαμθλότερεσ ςτισ περιοχζσ δειγματολθψίασ παρά τθν εντονότερθ 

χριςθ του καλάςςιου χϊρου και των παράκτιων περιοχϊν για τισ ανάγκεσ τθσ 

ναυςιπλοΐασ και του τουριςμοφ.   

 Ο Ρατραϊκόσ ζχει αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ πετρελαιοειδϊν, κυρίωσ ςτθν 

περιοχι που οριοκετείται από το Νζο Λιμζνα ςτθν Ακτι Δυμαίων μζχρι το 

κλειςτό λιμάνι τθσ Μαρίνασ. Οι τιμζσ ςε αυτζσ τισ περιοχζσ κυμαίνονται από 

9,1 – 290 μg/L ιςοδφναμϊν μονάδων χρυςενίου, με μζςθ τιμι 38 μg/L.  

 Θ διαςπορά και θ μεταφορά των πετρελαιοειδϊν ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ του 

Ρατραϊκοφ, ελζγχεται ςχεδόν εξ ολοκλιρου από τθν κατεφκυνςθ και τθν 

ζνταςθ του άνεμου, και κατ’ επζκταςθ από τθν κατεφκυνςθ των 

επιφανειακϊν ρευμάτων. Οι κυκλωνικοί και οι αντικυκλωνικοί ςτρόβιλοι που 

ςχθματίηονται ςτον Ρατραϊκό επθρεάηουν επίςθσ τθ διαςπορά των 

πετρελαϊκϊν ρφπων. 

 Οι φυςικζσ παράμετροι που μετρικθκαν ςτισ δφο κφριεσ δειγματολθψίεσ, θ 

κερμοκραςία, θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα του νεροφ, το pH και θ κολερότθτα 

βρζκθκαν κατά κφριο λόγο ςε φυςιολογικά επίπεδα τιμϊν. Εξαίρεςθ 

αποτζλεςε  κατά τθ χειμερινι δειγματολθψία το δείγμα από τθν εκβολι του 

Ροταμοφ Ρείρου που θ κολερότθτα του νεροφ λόγω των αιωροφμενων 

ςωματιδίων ιταν ςε πολφ υψθλά επίπεδα, λόγω τθσ χερςαίασ απορροισ του 

ποταμοφ.  

 Θ εποχικι κατανομι των πετρελαιοειδϊν εξαρτάται από τισ φυςικζσ 

παραμζτρουσ του καλαςςινοφ νεροφ, αλλά και από τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ. 

 Μια από τισ κφριεσ πθγζσ ρφπανςθσ φαίνεται να είναι θ ζντονθ ναυςιπλοΐα 

ςτον Ρατραϊκό Κόλπο. Συμφϊνα με τθν ανάλυςθ GC/MS, αλκάνια μεγάλου 
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μοριακοφ βάρουσ που περιζχονται ςτα καφςιμα κατζχουν τθ μεγαλφτερθ 

αναλογία ςτα δείγματα τθσ κερινισ δειγματολθψίασ που αναλφκθκαν.  

 Σε κάποιεσ περιοχζσ τθσ κερινισ δειγματολθψίασ βρζκθκαν και άλλεσ 

οργανικζσ ενϊςεισ ςε μικρότερθ αναλόγια από τα αλκάνια που δεν 

περιζχονται ςτα καφςιμα, αλλά ζχουν άλλεσ χριςεισ. Χρθςιμοποιοφνται ωσ 

πλαςτικοποιθτζσ, π.χ. φκαλικοί εςτζρεσ, ςε λάδια, π.χ. εςτζρεσ, ςε 

φυτοφάρμακα, π.χ. ςουλφίδια, προϊόντα καφςθσ, π.χ. πολυκυκλικοί 

αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, προϊόντα προςωπικισ φροντίδασ, 

απορρυπαντικά κ.α.  

 Στισ περιςςότερεσ περιοχζσ θ μεγαλφτερθ αναλογία περιεχόμενων οργανικϊν 

ενϊςεων ιταν τα αλκάνια, ςε αντίκεςθ με τθν εκβολι του Ροταμοφ Ρείρου 

όπου υπερίςχυςαν οι φκαλικοί εςτζρεσ, γεγονόσ που ςθμαίνει ρφπανςθ του 

ποταμοφ από χερςαίεσ πθγζσ, πικανόν από υγρά αςτικά απόβλθτα που 

εκβάλλουν ςτον Ρόταμο.  
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Παράρτθμα  1 

τατιςτικι επεξεργαςία αποτελεςμάτων χειμερινισ δειγματολθψίασ 
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 Για τθν πραγματοποίθςθ των ςτατιςτικϊν ελζγχων, κρίνεται αρχικά 

απαραίτθτο να ελζγξουμε εάν οι μεταβλθτζσ μασ που ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ 

είναι ποςοτικζσ, κατανζμονται κανονικά. Ζνα ςτατιςτικό κριτιριο ςτο ςτατιςτικό 

πρόγραμμα SPSS είναι το One-Sample Kolmogorov-Smirnov test.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Temp Ph EC ms/cm 

Aior.sterea 

mg/L MT 

N 15 15 15 15 15 

Normal Parametersa,,b Mean 14,3933 8,0487 43,06933 58,947 40,04460 

Std. Deviation ,87625 ,17167 19,380516 141,9300 75,109979 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,140 ,097 ,323 ,436 ,297 

Positive ,140 ,097 ,207 ,436 ,289 

Negative -,087 -,080 -,323 -,347 -,297 

Kolmogorov-Smirnov Z ,542 ,375 1,252 1,689 1,150 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,931 ,999 ,087 ,007 ,142 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Θ μθδενικι υπόκεςθ του ανωτζρω τεςτ κεωρεί ότι ιςχφει θ κανονικι κατανομι, 

ζναντι τθσ εναλλακτικισ που κεωρεί ότι δεν ιςχφει. 

Δθλαδι, 

Θο: Τα δεδομζνα του δείγματοσ κατανζμονται κανονικά 

Θa: Τα δεδομζνα του δείγματοσ δεν κατανζμονται κανονικά. 

Από τα αποτελζςματα του τεςτ ςυμπεραίνουμε με p-value για τθν πρϊτθ μεταβλθτι 

(Θερμοκραςία)= 0,931 και αντίςτοιχα για τισ υπόλοιπεσ που είναι όλα τα p-value > 

του επιπζδου ςθμαντικότθτασ α=5%, ότι ιςχφει θ μθδενικι υπόκεςθ και τα δεδομζνα 

ακολουκοφν τθν κανονικι κατανομι. Αφοφ ιςχφει θ κανονικότθτα ο ζλεγχοσ 

ςυςχζτιςθσ κα γίνει με το ςυντελεςτι του Pearson. 
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Correlations 

Correlations 

  Temp C μg/L 

Temp Pearson Correlation 1 -,188 

Sig. (2-tailed)  ,501 

N 15 15 

C μg/L Pearson Correlation -,188 1 

Sig. (2-tailed) ,501  

N 15 15 

 

Correlations 

  C μg/L pH 

C μg/L  

 

Pearson Correlation 1 -,400 

Sig. (2-tailed)  ,139 

N 15 15 

pH Pearson Correlation -,400 1 

Sig. (2-tailed) ,139  

N 15 15 

 

Correlations 

  C μg/L EC ms/cm 

C μg/L Pearson Correlation 1 ,307 

Sig. (2-tailed)  ,265 

N 15 15 

EC ms/cm Pearson Correlation ,307 1 

Sig. (2-tailed) ,265  
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Correlations 

  C μg/L EC ms/cm 

C μg/L Pearson Correlation 1 ,307 

Sig. (2-tailed)  ,265 

N 15 15 

EC ms/cm Pearson Correlation ,307 1 

Sig. (2-tailed) ,265  

N 15 15 

 

Correlations 

  

C μg/L 

Aior.sterea 

mg/L 

C μg/L Pearson Correlation 1 -,169 

Sig. (2-tailed)  ,548 

N 15 15 

Aior.sterea mg/L Pearson Correlation -,169 1 

Sig. (2-tailed) ,548  

N 15 15 

 

Από τθν τιμι τθσ sig(2-tailed)=0,501 ςυμπεραίνουμε ότι ιςχφει και πάλι θ μθδενικι 

υπόκεςθ άρα δεν υπάρχει γραμμικι ςχζςθ ςυνεπϊσ ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 

κερμοκραςίασ και τθσ μεταβλθτισ C μg/L. Το ίδιο ιςχφει και για τισ υπόλοιπεσ 

μεταβλθτζσ αφοφ καμία τιμι τθσ p-value(πικανότθτα εςφαλμζνθσ απόρριψθσ τθσ μθδενικισ 

υπόκεςθσ) δεν είναι μικρότερθ του 5%. 
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Πολλαπλι Γραμμικι Παλινδρόμθςθ. 

 

 Χρθςιμοποιϊντασ τον όρο παλινδρόμθςθ ςτθ ςτατιςτικι ανάλυςθ εννοοφμε 

τθ μοντελοποίθςθ ενόσ ποςοτικοφ χαρακτθριςτικοφ και τθ ςχζςθ του με άλλεσ 

μεταβλθτζσ.Στθν περίπτωςθ που κζλουμε να ελζγξουμε κατά πόςο ζνασ ι 

περιςςότεροι παράγοντεσ επθρεάηουν τθν τιμι μιασ ςυνεχοφσ μεταβλθτισ/ζκβαςθ 

του ςυμβάντοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςτθ μεταβλθτι C μg/L και μάλιςτα να 

αποκτιςουμε μια ποςοτικι εκτίμθςθ αυτισ τθσ ςχζςθσ ζτςι ϊςτε να μποροφμε να 

προβλζψουμε τισ τιμζσ τθσ ζκβαςθσ όταν ςυνυπάρχουν μία ςειρά από ανεξάρτθτουσ 

παράγοντεσ, πραγματοποιοφμε τθ μζκοδο τθσ πολλαπλισ γραμμικισ 

παλινδρόμθςθσ.Ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι κα χρθςιμοποιιςω τθ μεταβλθτι C μg/L 

και ωσ ανεξάρτθτεσ τθ κερμοκραςία, pH, ECκαι Αιωρ. Στερεά. 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Aior.sterea 

mg/L, pH, 

Temp, EC 

ms/cma 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,471a ,221 -,090 78,416818 

a. Predictors: (Constant), Aior.sterea mg/L, pH, Temp, EC 

ms/cm 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regession 17489,152 4 4372,288 ,711 ,603a 

Residual 61491,973 10 6149,197   

Total 78981,126 14    

a. Predictors: (Constant), Aior.sterea mg/L, pH, Temp, EC ms/cm 

b. Dependent Variable: C μg/L 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1250,533 1688,009  ,741 ,476 

Temp -22,060 29,451 -,257 -,749 ,471 

pH -113,074 220,927 -,258 -,512 ,620 

EC ms/cm ,519 2,113 ,134 ,246 ,811 

Aior.sterea mg/L -,089 ,163 -,168 -,548 ,596 

a. Dependent Variable: MT 

 Στον τελευταίο πίνακα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ πολλαπλισ 

γραμμικισ παλινδρόμθςθσ με μία εξαρτθμζνθ μεταβλθτι και τζςςερισ ανεξάρτθτεσ. 

Φαίνεται ότι καμία από τισ τζςςερισ μεταβλθτζσ δεν επθρεάηουν ςτατιςτικά 

ςθμαντικά τθ μεταβλθτι C μg/L αφοφ θ τιμι τθσ p-value είναι και πάλι >0,05 για 

όλουσ τουσ παράγοντεσ. 

 Συμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε ότι ανεξάρτθτα από τα επίπεδα που 

κυμαίνονται οι τιμζσ τθσ κερμοκραςίασ, του pH κτλ δεν ςυςχετίηονται οφτε και 

επθρεάηουν τισ τιμζσ που κα πάρει θ μεταβλθτι C μg/L 
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 Επίςθσ μποροφμε να επιςθμάνουμε ότι όλοι οι ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ είχαν 

αρνθτικι τιμι που μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι αφξθςθ ςτθν τιμι του ενόσ 

ςυνεπάγεται μείωςθ ςτθν τιμι του άλλου, εκτόσ από τθν τιμι του EC ςυντελεςτι του 

Pearson που είχε κετικι τιμι και μθ αρνθτικι ςχζςθ. 

 Μία καλφτερθ εικόνα παίρνουμε και από τα παρακάτω ςτικτογράμματα από 

τα οποία ςυμπεραίνουμε και πάλι ότι για καμία από τισ τζςςερισ μεταβλθτζσ δεν 

υπάρχει ςυςχζτιςθ με τθ C μg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C μg/L 

τικτόγραμμα 1: υςχζτιςθ κερμοκραςίασ (Temp ςε 
o
C) με τθ ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν (μg/L ιςοδφναμων 

μονάδων χρυςενίου) ςτα δείγματα από τισ περιοχζσ  τθσ χειμερινισ δειγματολθψίασ. 
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C μg/L 

τικτόγραμμα 2: υςχζτιςθ pH με τθ ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν (μg/L ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου) ςτα 

δείγματα από τισ περιοχζσ  τθσ χειμερινισ δειγματολθψίασ. 

pH 
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C μg/L 

τικτόγραμμα 3: υςχζτιςθ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ (EC ςε mS/cm) με τθ ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν (μg/L 

ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου) ςτα δείγματα από τισ περιοχζσ  τθσ χειμερινισ δειγματολθψίασ. 
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Aior. Sterea mg/L 

C μg/L 

τικτόγραμμα 4: υςχζτιςθ κολερότθτασ (Aior. Sterea ςε mg/L) με τθ ςυγκζντρωςθ πετρελαιοειδϊν (μg/L 

ιςοδφναμων μονάδων χρυςενίου) ςτα δείγματα από τισ περιοχζσ  τθσ χειμερινισ δειγματολθψίασ. 
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Παράρτθμα  2 

Πινάκεσ περιεχόμενων οργανικϊν ενϊςεων ανά περιοχι ςτα δείγματα τθσ 

κερινισ δειγματολθψίασ μετά από ανάλυςθ με GC/MS 
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Παραλία Καλόγριασ 

 

Πίνακασ 15 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα τθσ Παραλίασ τθσ 
Κάλογριασ ςε ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, του Υψουσ  
Κορυφισ του χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ.  

 

 

  

Χρόνοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Υψοσ 
κορυφισ 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

5.750 1240 Naphthalene C10H8 128 
6.700  480 3-Hexanone, 2,2-dimethyl C8H16O 128 
7.667 1620 Decane, 2,9-dimethyl C12H16 170 
8.583 2600 Dodecane C12H16 170 
9.467 21620 Pentadecane C15H32 212 

10.300 14910 Eicosane C20H42 282 
10.650 1370 2-Ethyl-1-dodecanol C14H30O 214 
10.717 1230 Dotriacontane C32H66 450 

11.100 1360 
Cyclopentane,1-(2-

decyldodecyl)-2,4-dimethyl 
C29H58 406 

11.167 4090 Hexatriacontane C36H74 506 
11.217 3140 Tetratetracontane C44H90 618 
11.483 750 Heneicosene C21H42 294 
12.117 2510 Tetratetracontane C44H90 618 
13.117 1230 10-Heneicosene C21H42 294 
13.183 1620 Tetratetracontane C44H90 618 
14.333 1230 10- Methylnonadecane C20H42 282 
15.583 1010 Nonadecane C19H40 268 

24.067 2840 
E,E-10,12-Tetradecadien-1-ol 

acetate 
C16H28O2 252 
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Εκβολζσ Ποταμοφ Πείρου 

Πίνακασ 16 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα των εκβολϊν του 
Πόταμου Πζιρου ςε ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, του 
Υψουσ  Κορυφισ του χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ.  

 

 

 

 
  

Χρονοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Υψοσ 
κορυφισ 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

5.800 150 
3-Pentenoic acid, 3-methyl-, 

methyl ester 
C7H12O2 128 

8.583 1560 Undercane C11H24 156 
9.467 27620 Pentadecane C15H32 212 
9.567 450 Diphenyl Sulfide C12H10S 186 

10.283 2670 Hexadecane C16H34 226 
10.700 570 Decane, 1,1’-oxybis C20H42O 298 
10.900 700 1-Eicosanol C20H42O 298 
11.150 3210 Hexatriacontane C36H74 506 
11.467 1170 Eicosene C20H40 280 
11.800 49300 Dibutyl phthalate C16H22O4 278 
11.817 24400 Dibutyl phthalate C16H22O4 278 
13.167 970 Tetratetracontane C44H90 618 
20.133 700 Pthalic acid, diisoctyl ester C24H38O4 390 

24.067 1990 
E,E-10,12-Tetradecadien-1-ol 

acetate 
C16H28O2 252 
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Εκβολζσ Ποταμοφ Γλαφκου 

 

Πίνακασ 17 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα των εκβολϊν του 
Πόταμου Γλάυκου ςε ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, του 
Υψουσ  Κορυφισ του χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρονοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Τψοσ 
κορυφισ 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

5.767 590 
3-Pentenoic acid, 3-methyl-, 

methyl ester 
C7H12O2 128 

5.817 190 
3-Pentenoic acid, 3-methyl-, 

methyl ester 
C7H12O2 128 

8.600 1150 Decane, 2,9, dimethyl C12H26 170 
9.467 14540 Hexadecane C16H34 226 

10.300 3070 Hexadecane C16H34 226 
11.100 680 3- Eicosene C20H40 280 
11.167 2240 Nonadecane C19H40 268 
11.900 280 1-Tridecyn-4-ol C13H24O 196 
12.117 940 Dotriacontane C32H66 450 
12.483 270 1-Tridecyn-4-ol C13H24O 196 
13.117 480 3- Eicosene C20H40 280 
13.183 680 1-Nonene,4,6,8-trimethyl C12H24 168 
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Νζο Λιμάνι Ακτι Δυμαίων 

Πίνακασ 18 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα του Νζου λιμανιοφ ςτθν 

Ακτι Δυμαίων  ςε ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, του Υψουσ  

Κορυφισ του χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Χρόνοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Υψοσ 
κορυφισ 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

5.033 1310 1-Pentanone, 1-(4 methylphenyl) C12H16O 176 
5.367 290 Benzene, 1,4 diethyl C10H14 134 
5.650 240 Cyclopentane,1,1 dimethyl C7H14 98 
5.783 1640 Naphthalene C10H8 128 
7.600 420 Cyclopentane,1,1,3 trimethyl C8H16 98 
8.600 830 Butane,2,2 dimethyl C6H14 86 
9.417 550 3- Eicosene C20H40 280 
9.467 6780 Hexadecane C16H34 226 
9.583 270 Diphenyl sulfide C12H10S 186 
9.850 380 Butane,2,2 dimethyl C6H14 86 

10.300 2190 Undecane,3,8  dimethyl C13H28 184 
11.100 660 9- Eicosene C20H40 280 
11.167 1540 Hexadecane C16H34 226 
11.233 590 Undecane,4,8  dimethyl C13H28 184 
11.800 990 Didecyl phthalate C28H46O4 446 
13.117 600 3- Eicosene C20H40 280 
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Παλαιό Λιμάνι Προβλιτα Αγ. Νικολάου 

Πίνακασ 19 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα του Παλιοφ λιμανιοφ 

ςτθν προβλιτα τθσ Αγ. Νικολάου  ςε ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με 

GC/MS, του Υψουσ  Κορυφισ του χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Χρονοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Τψοσ 
κορυφισ 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

6.700 330 Nedexane C6H14 86 
7.667 1800 Dodecane C12H26 170 
8.583 3720 Dodecane C12H26 170 
9.467 29110 Hexadecane C16H34 226 
9.850 1380 Tridecane C13H28 184 

10.300 7360 Eicosane C20H42 282 
11.167 4950 Eicosane C20H42 282 
11.367 2080 Phenanthrene C14H10 178 
11.800 690 Didecyl phthalate C28H46O4 446 
12.117 2800 Hexadecane C16H34 226 
13.117 1480 3- Eicosene C20H40 280 
13.183 1780 Dotriacontane C32H66 450 
15.517 1190 3- Eicosene C20H40 280 
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Παλαιό Λιμάνι προζκταςθ Καρόλου 

Πίνακασ 20 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα του Παλιοφ λιμανιοφ 

ςτθν προζκταςθ τθσ Καρόλου  ςε ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με 

GC/MS, του Υψουσ  Κορυφισ του χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Χρονοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Τψοσ 
κορυφισ 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

9.467 20090 Hexadecane C16H34 226 
10.300 680 Octane, 3-ethyl-2,7-dimethyl C12H26 170 
11.167 560 Undecane,3,7-dimethyl C13H28 184 
11.783 1080 Diphenyl Disulfide C12H10S2 218 
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Θφρα 6 Σελωνείο 

Πίνακασ 21 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα του Σελωνείου- Θφρα 6  

ςε ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, του Υψουσ  Κορυφισ του 

χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Χρόνοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Υψοσ 
κορυφισ 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

5.783 230 
3-Pentenoic acid, 3-methyl-, 

methyl ester 
C7H12O2 128 

8.600 1470 Dodecane C12H26 170 
9.467 9520 Hexadecane C16H34 226 

10.300 3020 Hexadecane C16H34 226 
11.100 570 3-Eicosene C20H40 280 
11.167 2270 Nonadecane C19H40 268 
11.217 630 1-Undecene, 4-methyl C12H24 168 
11.800 680 Didecyl phthalate C28H46O4 446 
12.133 960 Hexadecane C16H34 226 
12.767 570 Didecyl phthalate C28H46O4 446 
13.117 580 3- Eicosene C20H40 280 
13.183 720 1-Nonene 4,6,8-trimethyl C12H24 168 
15.583 350 1-Nonene 4,6,8-trimethyl C12H24 168 
18.200 510 3- Eicosene C20H40 280 
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Μαρίνα Σερψικζασ  

Πίνακασ 22 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα τθσ Μαρίνασ Σερψικζασ  

ςε ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, του Υψουσ  Κορυφισ του 

χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ. 

   

Χρόνοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Υψοσ 
κορυφισ 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

5.050 1900 Benzene, 1,2,3,4-tetramethyl C10H14 134 
5.267 530 1-phenyl-1-butene C10H12 132 
5.783 5100 Naphthalene C10H8 128 
7.600 1090 1-Tridecene C13H26 182 
7.683 1800 Dodecane C12H26 170 
8.600 2660 Dodecane C12H26 170 
9.400 1270 1-Pentadecene C15H30 210 
9.467 20280 Hexadecane C16H34 226 
9.850 2140 Tridecane C13H28 184 

10.300 7710 Eicosane C20H42 282 
11.100 2260 9- Eicosene C20H40 280 
11.150 5950 Pentatriacontane C35H72 492 
11.217 2870 Dotriacontane C32H66 450 
12.117 3590 Tritetracontane C43H88 604 
13.117 1830 3- Eicosene C20H40 280 
13.167 2040 Dotriacontane C32H66 450 
14.333 1310 1-Nonene 4,6,8-trimethyl C12H24 168 
15.500 1590 3- Eicosene C20H40 280 
15.583 1190 Tetratriacontane C34H70 478 

19.350 1580 
E,E-10,12-Tetradecadien-1-ol 

acetate 
C16H28O2 252 
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Μαρίνα Σερψικζασ εκτόσ κυματοκραφςτθ 

 

Πίνακασ 23 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα τθσ Μαρίνασ Σερψικζασ 

εκτόσ κυματοκραφςτθ ςε ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, 

του Υψουσ  Κορυφισ του χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

 

 

 

  

Χρόνοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Υψοσ 
κορυφισ 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

7.417 730 1-Nonene 4,6,8-trimethyl C12H24 168 
7.650 890 Nonane 3,7,-dimethyl C11H24 156 
7.667 680 Nonane 3,7,-dimethyl C11H24 156 
8.267 540 1-Nonene 4,6,8-trimethyl C12H24 168 
8.583 1140 1-Nonene 4,6,8-trimethyl C12H24 168 
9.450 14970 Octadecane C18H38 254 
9.467 11380 Octadecane C18H38 254 
9.550 700 Diphenyl Disulfide C12H10S2 218 

10.283 1620 Hexadecane C16H34 226 
11.150 1250 Hexadecane C16H34 226 
11.617 670 Didecyl phthalate C28H46O4 446 
11.767 890 Diphenyl Disulfide C12H10S2 218 
12.117 1200 Nonadecane C19H40 268 
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Πλαη 

 Πίνακασ 24 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα τθσ Πλαη ςε ςχζςθ με 

το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, του Υψουσ  Κορυφισ του 

χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

 

 

  

Χρόνοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Υψοσ 
κορυφισ 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

5.767 110 
3-Pentenoic acid, 3-methyl-, 

methyl ester 
C7H12O2 128 

5.783 240 
3-Pentenoic acid, 3-methyl-, 

methyl ester 
C7H12O2 128 

6.717 340 3-Hexanone,2,2-dimethyl C8H16O 128 
7.667 890 Octane, 2,3,3-trimethyl C11H24 156 
8.583 1250 Dodecane C12H26 170 
9.400 270 1-Undecene,9-methyl C12H24 168 
9.467 13580 Hexadecane C16H34 226 
9.850 650 Decane, 2,9-dimethyl C12H26 170 

10.300 2320 Eicosane C20H42 282 
11.150 1700 Hexadecane C16H34 226 
11.800 790 Didecyl phthalate C28H46O4 446 
12.117 990 Hexadecane C16H34 226 
12.767 460 Didecyl phthalate C28H46O4 446 
13.167 560 1-Nonene, 4,6,8-trimethyl C12H24 168 
15.517 360 1-Tridecyn-4-ol C13H24O 196 
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Εκβολζσ Ποταμοφ Χάραδρου 

Πίνακασ 25 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα των εκβολϊν του 

Ποταμοφ Χάραδρου  ςε ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, του 
Υψουσ  Κορυφισ του χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

 

 

 

 

  

Χρόνοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Υψοσ 
κορυφισ 

 
 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

9.450 7760 Tetradecane C14H30 198 
9.467 15450 Pentadecane C15H32 212 

10.300 250 Butane,2,2 dimethyl C6H14 86 
11.150 200 Pentane,2,2 dimethyl C7H14 100 
11.783 1940 Dibutyl phthalate C16H22O4 278 
12.750 1090 Dibutyl phthalate C16H22O4 278 
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Ακταίο Ρίου 

Πίνακασ 26 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςτο δείγμα ςτο Ακταίο Ρίου  ςε 

ςχζςθ με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, του Υψουσ  Κορυφισ του 

χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

 

 

 

 

  

Χρόνοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Υψοσ 
κορυφισ 

 
 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

5.650 240 1-Hexene, 3,5-dimethyl C8H16 112 

5.767 510 
3-Pentenoic acid, 3-methyl-, 

methyl ester 
C7H12O2 128 

6.467 360 Butane,2,2 dimethyl C6H14 86 
7.600 630 3-Tetradecene C14H28 196 
9.417 660 5-Octadecene C18H36 252 
9.467 7330 Eicosane C20H42 282 
9.867 1420 Hexatriacontane C36H74 506 

10.300 4.270 Hexatriacontane C36H74 506 
10.650 1950 Cyclopentane C25H50 350 
10.917 1350 Tridecane, 7-cyclohexyl C19H38 266 

11.083 2030 
2-Dodecen-1-yl [-] succinic 

anhydride 
C19H26O3 266 

11.167 5570 Dotriacontane C32H66 450 

12.133 2570 
Cyclopentane, [4-

octydodecyl] 
C25H50 350 

12.383 1760 
2-Dodecen-1-yl [-] succinic 

anhydride 
C19H26O3 266 

13.183 2490 Dotriacontane C32H66 450 
15.583 1570 Dotriacontane C32H66 450 
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Eξάνιο* 

Πίνακασ 27 : Περιεχόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ (ονομαςία και μοριακόσ τφποσ) ςε τυφλό δείγμα εξανίου  ςε ςχζςθ 

με το Χρόνο υγκράτθςθσ τθσ οργανικισ ζνωςθσ κατά τθν ανάλυςθ με GC/MS, του Υψουσ  Κορυφισ του 

χρωματογραφιματοσ και του Μοριακοφ Βάρουσ τθσ ζνωςθσ. 

 

*Η ανάλυςθ  του εξανίου ζγινε μετά τθν ανάλυςθ του δείγματοσ από τθ Μαρίνα Σερψικζασ, οπότε είναι πικανό 

να υπάρχουν υπολείμματα υδρογονανκράκων από το προθγοφμενο δείγμα. 

  

Χρόνοσ 
υγκράτθςθσ 

(Retention 
time) (min) 

Υψοσ 
κορυφισ 

 
 

Ονομαςία ζνωςθσ 
Μοριακόσ 

τφποσ 
Μοριακό 

Βάροσ 

5.148 2690 Hexane C6H14 86 
5.264 2570 Pentane, 3--methyl C6H14 86 
9.389 3330 Dodecane C12H26 170 

11.056 800 Heptane, 2,2,dimethyl C9H20 128 
11.683 630 Didodecyl phthalate C32H54O4 502 
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