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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η θάλασσα αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των βαρέων μετάλλων, με την τελική 

συσσώρευσή τους να γίνεται στα θαλάσσια ιζήματα. Για το λόγο αυτό τα ιζήματα θεωρούνται 

μια σημαντική μη-σημειακή δευτερογενή πηγή ρύπανσης των υπερκείμενων υδάτινων 

μαζών και βιοκοινωνιών. Οι ρύποι αυτοί αποδεσμεύονται σταδιακά, για αρκετό καιρό μετά 

την είσοδο των βαρέων μετάλλων στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Για να μπορέσει να 

χαραχθεί μια βιώσιμη στρατηγική που να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος 

τα επίπεδα των συγκεντρώσεών τους πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή έλεγχο και ιδιαίτερα 

σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς δραστηριότητες υψηλής παρεμβατικότητας στο 

φυσικό περιβάλλον.  

Η παρούσα μελέτη κινείται σε αυτή την κατεύθυνση με σκοπό να εκτιμήσει το βαθμό 

ρύπανσης των ιζημάτων του κόλπου της Ιερισσού Χαλκιδικής και να διερευνήσει την 

μεταβολή των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων με την πάροδο των  χρόνων. Ο 

συγκεκριμένος κόλπος φορτίζεται με ιζήματα με υψηλές συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα, 

γεγονός που προκύπτει, είτε μέσω της φυσικής διάβρωσης των εδαφών της περιοχής, είτε 

ως αποτέλεσμα της έντονης εξορυκτικής δραστηριότητας που υπάρχει στην περιοχή για 

πολλά χρόνια.  

Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκαν 5 πυρήνες ιζήματος απο επιλεγμένα σημεία εσωτερικά 

του κόλπου, ένα επιφανειακό ίζημα κοντά στην είσοδό του  καθώς και θαλασσινό νερό στη 

διεπιφάνεια νερού-ιζήματος πάνω από τα σημεία της δειγματοληψίας του ιζήματος. Στους 

πυρήνες έγιναν κοκκομετρικές αναλύσεις και προσδιορισμός των ολικών συγκεντρώσεων 

βαρέων μετάλλων με φθορισμομετρία ακτίνων-Χ (XRF), ενώ στα δείγματα του νερού 

μετρήθηκαν φυσικοχημικές παράμετροι. Για τον προσδιορισμό του βαθμού ρύπανσης του 

κόλπου έγινε εισαγωγή δεικτών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ιζημάτων. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων έδειξαν πολύ υψηλά επίπεδα ρύπανσης 

στα επιφανειακά ιζημάτα όλων των δειγμάτων στον κόλπο της Ιερισσού, και ειδικότερα στην 

περιοχή κοντά στον οικισμό του Στρατωνίου, με εξαίρεση την περιοχή μπροστά από την 

Ιερισσό όπου τα ιζήματα χαρακτηρίζονται ως μη ρυπασμένα. Από την μελέτη των πυρήνων 

κατά βάθος προέκυψε ότι τα κατώτερα στρώματα ίσως να αντιστοιχούν χρονικά σε κάποιο 

ακραίο υδρολογικά γεγονός κατά την περίοδο εναπόθεσής τους. Οι συγκεντρώσεις των 

βαρέων μετάλλων στα στρώματα αυτά κυμαίνονται σε πολύ υψηλές τιμές με μικρή μείωσή 

τους προς το σήμερα. 
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ABSTRACT 
 

The sea constitutes the final recipient of heavy metals, while their final accumulation ends in 

marine sediments. As a result of that, sediments are considered as a significant non-point 

source of secondary pollution of the overlying water masses and biocoenosis. These 

pollutants are released gradually for long time after the entry of heavy metals in marine 

ecosystems. In order to develop a sustainable strategy that is consistent with the protection 

of the environment, levels of concentrations should be in constant control, particularly in 

areas where there are high intrusiveness human activities on the natural environment. 

This study targets in this direction in order to assess the levels of pollution of the sediments 

of the Ierissos Gulf, Chalkidiki and to investigate the changes of concentrations of heavy 

metals over the years. This particular Gulf is loaded with sediments with high concentrations 

of heavy metals, which occurs either through natural erosion of the region, or as a result of 

intense mining activity in the area for many years. For this purpose 5 sediment cores were 

collected from selected points inside the Gulf, one surface sediment near the entrance and 

seawater in the sediment-water interface over the sampled points of the sediment. In the 

cores were realized grain size analysis and determination of total concentrations of heavy 

metals by spectrometry X-ray (XRF), while the water samples were measured for 

physicochemical parameters. In order to determine the levels of pollution of the Gulf, 

environmental quality indicators for sediments were imported. 

The results of above analyzes showed very high levels of pollution in surface sediments of 

all samples in the Ierissos Gulf, especially in the area near the village of Stratoni, except the 

area in front of the village of Ierissos, where sediments are characterized as non-polluted. 

The study of the cores revealed that the lower layers may correspond in time with some 

extreme hydrological event during their deposition. The concentrations of heavy metals in 

these layers range at very high prices, with little reduction to today. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

1.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Για την εκτίμηση του βαθμού επιβάρυνσης ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος η   μελέτη 

της κατανομής των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα  αποτελεί μια 

σημαντική προσέγγιση. Τα τελευταία χρόνια τα θαλάσσια ιζήματα έχουν γίνει αντικείμενο 

μελέτης για πολλούς ερευνητές.  

Στην υπό μελέτη περιοχή είχε πραγματοποιηθεί έρευνα για τον προσδιορισμό των 

βαρέων μετάλλων στα ιζήματα του κόλπου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 

Life-Managment. Ο N.Stamatis και οι συνεργάτες του, στην εργασία τους "Sediment 

Pollution by Heavy metals in the Strymonikos and Ierissos Gulf, North Aegean sea, Greece", 

August 2001, παρουσίασαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε μια σειρά από δείγματα τα 

οποία συνέλεξαν τον Φεβρουάριο του 1998 και τα ανέλυσαν με τη μέθοδο της ατομικής 

απορρόφησης. Σύμφωνα με την εργασία τους τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των 

μετάλλων στα ιζήματα του κόλπου, και ιδιαίτερα στο ΒΔ τμήμα του, ήταν υψηλά.  

Στην εργασία τους "Sediment pollution by radionuclides and toxic metals in the Ierissos 

gulf, North Aegean sea, Greece", 2012,  οι F.K.Pappa και συνεργ. καταλήγουν στο ίδιο 

συμπέρασμα για τη ρύπανση των ιζημάτων στον κόλπο, ύστερα από δειγματοληψία στην 

περιοχή και εργαστηριακή ανάλυση με τη μέθοδο XRF. Στην εργασία "heavy metals baseline 

concentrations in soft tissues of patella sp.from the stratoni coastal environment, NE 

Greece",(Efstratios KELEPERTZIS, 2013), αποδεικνύεται ότι οι συγκεντρώσεις των βαρέων 

μετάλλων (Pb, Zn, Cu) σε πεταλίδες του κόλπου είναι υψηλές σε σύγκριση με άλλες 

περιοχές του ελλαδικού χώρου αλλά και σε μη ρυπασμένες περιοχές της Μεσογείου.  

Σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες σε 

θαλάσσια ιζήματα για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων. 

Παραδείγματα αποτελούν ο κόλπος του Σαρωνικού, το Κερατσίνι, η Ελευσίνα, το λιμάνι του  

Πειραιά, ο Παγασητικός και ο Θερμαϊκός . 

Στη διεθνή βιβλιογραφία τα παραδείγματα επίσης είναι αρκετά. Αξίζει τα σημειωθεί  η 

μελέτη των Buccolieri και συνεργ. (2006), οι οποίοι μελέτησαν την επιβάρυνση από βαρέα 

μέταλλα στο νότιο τμήμα του Ιόνιου Πελάγους κοντά στις ακτές τις Ιταλίας στον κόλπο 

Taranto. Συγκεκριμένα η περιοχή που μελέτησαν χαρακτηρίζεται από έντονη βιομηχανική, 

εμπορική και στρατιωτική δραστηριότητα με σημαντική απόθεση αστικών λυμάτων. 

Μέτρησαν τις ολικές συγκεντρώσεις των Al, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti και Zn οι οποίες 
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ήταν αυξημένες και εντοπίζονταν χωρικά κοντά στις περιοχές που βρίσκεται η πηγή 

ρύπανσης. 

1.2 Βαρέα μέταλλα 

Τα βαρέα μέταλλα, αν και συνιστούν μαζί με τα ραδιενεργά και τα συνθετικά οργανικά τις 

τρεις κύριες ομάδες ρύπων στο περιβάλλον, είναι φυσικά συστατικά του στερεού φλοιού της 

Γης.  

Ως βαρέα μέταλλα ορίζονται εκείνα τα χημικά ανόργανα σταθερά στοιχεία που έχουν 

Σχετική Ατομική Μάζα μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του σιδήρου (Fe) . Βρίσκονται τόσο 

στην αβιοτική ύλη ( πχ ως συστατικά του φλοιού της Γης) όσο και σε όλους τους βιοτικούς 

οργανισμούς. Στα βαρέα μέταλλα περιλαμβάνονται αφενός στοιχεία που είναι αβλαβή και 

απαραίτητα για την ανάπτυξη των έμβιων οργανισμών σε μικρές μόνο συγκεντρώσεις όπως 

το κοβάλτιο, ο χαλκός, το νικέλιο,  ο ψευδάργυρος και αφετέρου άλλα στοιχεία που δεν έχει 

διευκρινισθεί πλήρως η μεταβολική τους αξία όπως το αρσενικό*, ο κασσίτερος κ.α., ή είναι 

τοξικά ανεξαρτήτου συγκέντρωσης όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, το αντιμόνιο *, ο 

υδράργυρος, κ.α.( Βαλαβανίδης Αθ., 2007). 

Τα βαρέα μέταλλα επιδρούν με διάφορους τρόπους στα έμβια όντα είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Σε κατάλληλη συγκέντρωση κάποια από αυτά είναι απαραίτητα για τη διατήρηση 

της ζωής επηρεάζοντας τη φυσιολογία των οργανισμών καθώς οι οργανισμοί χρειάζονται 

καθημερινά μεταλλικά ιχνοστοιχεία για την πέψη, την αναπνοή, τον μεταβολισμό, την 

αποκατάσταση βλαβών και μεταλλάξεων κ.α. . Σε περίπτωση στέρησής τους προκαλούνται 

διαταραχές, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένη βιοχημική διαδικασία και 

εξαφανίζονται μετά από επαναχορήγηση (Förstner and Wittman, 1983). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι από τα 30 απαραίτητα για τη ζωή στοιχεία, 17 είναι μέταλλα και 4 μεταλλοειδή (Cotton 

and Wilkinson, 1983). 

Προβλήματα εμφανίζονται στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις και 

χρόνια έκθεση οργανισμών σε αυτά, δημιουργώντας έτσι  διάφορες τοξικές επιδράσεις  για 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον (Κουιμτζής Θ. 1989).  Από τα πλέον επιβλαβή βαρέα 

μέταλλα είναι το κάδμιο, ο μόλυβδος, το νικέλιο, ο ψευδάργυρος, το αρσενικό, ο υδράργυρος 

και ο χαλκός. Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών ορισμένων βαρέων 

μετάλλων.  

 

 

 

 

* το αρσενικό και το αντιμόνιο ανήκουν στην κατηγορία των μεταλλοειδών αλλά έχει επικρατήσει να 
συμπεριλαμβάνονται στα βαρέα μέταλλα  
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 Χαλκός (Cu) 

Ο χαλκός αποτελεί στοιχείο της πρώτης δευτερεύουσας ομάδας του Περιοδικού 

Συστήματος. Στο περιβάλλον συναντάται είτε ως αυτοφυής είτε ενσωματωμένος σε 

διάφορα ορυκτά. Μέσω της απόπλυσης των εδαφών από τις ατμοσφαιρικές 

κατακρημνίσεις καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον που αποτελεί αποδέκτη όλων 

των στοιχείων που μελετάμε στην παρούσα εργασία. Πέρα από τη φυσική 

προέλευσή του μεγάλη συμμετοχή στην δημιουργία μεγάλων συγκεντρώσεων στο 

θαλάσσιο περιβάλλον έχουν και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Οι διάφορες 

επιμεταλλώσεις, οι γαλβανοποιήσεις, τα απόβλητα διυλιστηρίων πετρελαίου και 

βιομηχανιών χημικών προϊόντων αλλά κυρίως η διαδικασία εξόρυξής του ρυπαίνουν 

το περιβάλλον με το συγκεκριμένο στοιχείο (Jernelov, 1994). Σε κλειστούς κόλπους 

καταβυθίζεται σε σωματιδιακή μορφή κοντά στο σημείο εισόδου στη θάλασσα, για το 

λόγο αυτό συνήθως στις περιοχές ενδιαφέροντος συναντάται σε μεγάλες ποσότητες 

σε παραλιακά νερά. Ο χαλκός σε κάποιες συγκεντρώσεις είναι πολύ τοξικός για τους 

οργανισμούς. Στους βενθικούς οργανισμούς μάλιστα η επίδρασή του είναι μεγάλη και 

τοξική και για το λόγο αυτό ενώσεις του περιέχονται στα χρώματα που 

χρησιμοποιούνται ως επικάλυψη κάτω από την ύφαλο γραμμή των σκαφών ώστε να 

παρεμποδίζεται η ανάπτυξη οργανισμών (στρειδιών κ.α.) (Ντούλα Μαρία, 2004).  Σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις επηρεάζει την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν και κατά τη 

συνέπεια την υπόλοιπη τροφική αλυσίδα ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι είναι από τα 

μέταλλα που χαρακτηρίζονται από έντονη βιοσυσσώρευση. Η τοξική του δράση που 

αναφέρθηκε προηγουμένως προκύπτει από την καταστροφή-δηλητηρίαση των 

ενζύμων που καταλύουν την πρόσληψη και αφομοίωση άλλων απαραίτητων για τη 

διατήρηση της ζωής ιχνοστοιχείων, όπως ο ψευδάργυρος και το μαγγάνιο. Επίσης 

επηρεάζει το μηχανισμό φωτοσύνθεσης του φυτοπλαγκτόν. Στον άνθρωπο οι 

υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν νεφρικές ανεπάρκειες και διαταραχές στο νευρικό 

κεντρικό σύστημα. 

 

 Νικέλιο (Ni) 

Το Ni ανήκει στην ομάδα VIII του περιοδικού συστήματος. Βρίσκεται σχεδόν σε 

πολλά σημεία πάνω στη γη και καταλαμβάνει περίπου το 0,008% κατά βάρος του 

φλοιού της με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης. Όπως και τα περισσότερα στοιχεία σε 

μικρές συγκεντρώσεις είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των οργανισμών ενώ σε 

υψηλές έχει μεγάλη τοξικότητα. Τα ιόντα του νικελίου έχουν είτε ανασταλτική είτε 

διεγερτική δράση σε πολλά ένζυμα του οργανισμού.  Το Ni καταλήγει στη θάλασσα 

από διάφορες πηγές όπως είναι τα διάφορα μητρικά πετρώματα (περιδοτίττες, 

δουνίτες και πυροξενίτες με υψηλές συγκεντρώσεις, οι γάββροι και οι βασάλτες με 
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μικρότερη συγκέντρωση), οι γεωργικές δραστηριότητες (μικρή συμμετοχή καθώς τα 

λιπάσματα δεν είναι πλούσια σε νικέλιο σε αντίθεση με το κάδμιο), ατμοσφαιρικές 

αποθέσεις (κυρίως από καύση ορυκτών καυσίμων τόσο σε αστική όσο και σε 

βιομηχανική χρήση) και από απόβλητα ( κυρίως εργοστασίων γαλβανισμού αλλά και 

οικιακών απορρυπαντικών) (Θάνος Νικόλας, 2010). 

 

 Μόλυβδος (Pb) 

Ο μόλυβδος ανήκει στην τέταρτη ομάδα του περιοδικού Συστήματος και 

συναντάται συνήθως σε ορυκτά όπως ο γαληνίτης. Η χρήση του Pb στη σύγχρονη 

εποχή ποικίλει, με κυριότερη αυτή της χρησιμοποίησής του ως αντικροτικό πρόσθετο 

στις βενζίνες των αυτοκινήτων  των αυτοκινήτων. Άλλες χρήσεις του είναι σε 

διυλιστήρια πετρελαίου, στην παραγωγή μπαταριών, στα λιπάσματα και στα 

πετροχημικά. Στις παραθαλάσσιες αστικές περιοχές μέσω της αερομεταφοράς 

καθώς και της έκπλυσης των δρόμων από τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις ο 

μόλυβδος καταλήγει άμεσα στη θάλασσα. Στο θαλάσσιο περιβάλλον, στο οποίο 

καταφθάνει με όλους τους τύπους μεταφοράς μου έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, 

υπάρχει τόσο στη διαλυτή όσο και στη σωματιδιακή του μορφή. Κατά κύριο λόγο 

προσκολλάτε σε σωματίδια αποσάθρωσης βιολογικής προέλευσης καταβυθιζόμενο 

στις παράκτιες περιοχές και απομακρύνεται από την υδάτινη στήλη πολύ γρήγορα με 

αποτέλεσμα μόνο ένα μικρό μέρος της διαλυτής του φάσης φτάνει στην ανοιχτή 

θάλασσα . Σύμφωνα με τον Μ.Σκούλλο (1988) οι ανθρωπογενείς προσθήκες στις 

θάλασσες είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιες αυτών που προέρχονται από τη φυσική 

διάβρωση.  

Ο Pb  χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερο τοξικό μέταλλο με συνέπεια την αναστολή της 

δράσης πολλών ενζύμων στους οργανισμούς. Στον άνθρωπο η είσοδος μολύβδου 

γίνεται μέσω της αναπνοής και της κατανάλωσης ρυπασμένης τροφής με κύρια 

συμπτώματα νεφροπάθειες, προβλήματα ακοής εγκεφαλοπάθειες και μπορεί να 

προκαλέσει ακόμα και το θάνατο στα μικρά παιδιά σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις 

(OSPAR Commission, 2004). 

 

 Κάδμιο(Cd) 

Το Cd ανήκει στην δεύτερη δευτερεύουσα ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. Στη φύση 

βρίσκεται υπό τη μορφή ορυκτού πολύ σπάνια μόνο του και συνήθως υψηλές 

συγκεντρώσεις καδμίου ανιχνεύονται τοπικά κυρίως σε ορυκτά ψευδαργύρου ή μικτά 

ορυκτά χαλκού-μολύβδου- ψευδαργύρου. Αποτελεί σπάνιο στοιχείο του φλοιού της 

γης και ανευρίσκεται σε συγκεντρώσεις 0,15-0,20 ppm συνήθως με τη μορφή αλάτων 

του (Κουτσελίνης,1997). Γενικώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές 
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όπως ως συστατικό σε κράματα μετάλλων, σε βαφές, σε μπαταρίες, ως 

σταθεροποιητής PVC, σε φωλτοβολταικά, λιπάσματα, τσιμέντο καθώς και αλλού.  

Δεν αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη βιολογική λειτουργία των οργανισμών και 

συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των επικίνδυνων σε παγκόσμια κλίμακα ουσιών 

του ΟΗΕ. Πηγή εισόδου του Cd στον ανθρώπινο οργανισμό είναι οι τροφές, το νερό, 

ο αέρας και το κάπνισμα καθώς βρίσκεται ως ιχνοστοιχείο στα περισσότερα είδη 

διατροφής, ακόμα και απουσία περιβαλλοντικής ρύπανσης ενώ η αθροιστική του 

συσσώρευσή στον ανθρώπινο οργανισμό (βιοσυσσώρευση) έχει ως αποτέλεσμα να 

υπάρχουν συγκεντρώσεις καδμίου πολύ υψηλές που μπορεί να ξεπερνούν το ανεκτό 

επίπεδο ολική πρόσληψης ανά εβδομάδα (7μg/kg σωματικού βάρους) που έχει 

θεσπιστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) (Σιδέρης Α., 2009). Η 

χρόνια έκθεση και οι υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν διάφορα 

σύνδρομα και επιδράσεις από τα οποία αξίζει να σημειωθούν  οι πνευμονικές και 

αναπαραγωγικές βλάβες καθώς και οι τερατογεννέσεις ειδικά τη περίοδο πριν και 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Στο θαλάσσιο περιβάλλον έχει την τάση να δεσμεύεται αρκετά ισχυρά με 

οργανικούς υποκαταστάτες, ενώ οι κύριες μορφές του βρίσκονται υπό ιονική μορφή ή 

χλωριοσύμπλοκα σε διαλυτή φάση (Scoullos M et al. 2001). Στα θαλάσσια φυτά η 

τοξικότητά του είναι παρόμοια με αυτή του νικελίου, του μολύβδου και του τρισθενούς 

χρωμίου ενώ στα ασπόνδυλα εξαρτάται από της φυσικοχημικές παραμέτρους τους 

νερού καθώς και από το είδος του οργανισμού. 

 

 Ψευδάργυρος(Zn) 

Ο Zn ανήκει στην ίδια υποομάδα του Π.Π. μαζί με το Cd και το Cu. Στη φύση 

βρίσκεται σε σχετικά μικρές ποσότητες παρόλο που εμφανίζεται σε σχετικά μεγάλο 

αριθμό ορυκτών. Ο Zn αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στοιχείο για την ανάπτυξη όλων 

των ζωντανών οργανισμών και βρίσκεται σε αφθονία στο κρέας, το συκώτι, τα 

θαλασσινά, τα αυγά , το γάλα καθώς και σε μικρότερες συγκεντρώσεις στα φρούτα 

και τα λαχανικά. Σε αυξημένες συγκεντρώσεις δύναται να προκαλέσει ερεθισμούς, 

μυϊκή δυσκαμψία και πόνο, ναυτία και πεπτικά έλκη (Σιδέρης Α., 2009). 

Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από Zn μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

δύο τρόπους: είτε ως φυσική διεργασία, με την αποσάθρωση και την διάβρωση του 

γήινου φλοιού και τη μεταφορά του μέσω της απόπλυσης των εδαφών, των ποταμών 

και της ατμοσφαιρικής απόθεσης, είτε ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων όπως η εξόρυξη, η επεξεργασία και η χρήση μεταλλευμάτων 

(Σκούλλος Μ., 1999). Η είσοδός του στο θαλάσσιο περιβάλλον γίνεται σε διαλυτή ή 

σωματιδιακή μορφή. Σε κλειστούς ρυπασμένους κόλπους βρίσκεται κυρίως 
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συνδεδεμένος με ανόργανους αλλά και οργανικούς υποκαταστάτες μέσω 

μηχανισμών συμπλοκοποίησης και συγκαταβύθισης. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρατίθενται για διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο (ρυπασμένων και μη) τιμές 

συγκεντρώσεων του Zn (σε μg/g) 

 

Περιοχή 
Zn μg/g 
ξηρού 

βάρους 
Παρατηρήσεις 

Μη ρυπασμένες 
περιοχές 

    

      

Μαύρη Θάλασσα 147   

Βαλτική Θάλασσα 110   

Κυανή ακτή 55-110   

Τελ Αβιβ Χάϊφα 22-85 Θέρος  

  20-47 Χειμώνας 

Ν.Δ. Αφρική 68   

Ρυπασμένες περιοχές     

      

Ολλανδική Θάλασσας 
Βάδης 

350-490   

Κόλπος Βενετίας 90-200   

Δέλτα του Clyde 1680   

Κόλπος Ελευσίνας  2440 Μέγιστη τιμή 

  125-1500 Διακύμανση στην επιφάνεια 

  100 Κάτω από την επιφάνεια 

  60-80 Τιμή φυσικού υποστρώματος 

 

Πίνακας 1.1: Παραδείγματα συγκεντρώσεων Zn σε παραλιακά ιζήματα, 

 (Πηγή: Scoullos, 1981) 

 

 Αρσενικό (As) 

Το αρσενικό είναι μέταλλο το οποίο προκαλεί ρύπανση στα θαλάσσια ιζήματα και 

η παρουσία του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες του 

ανθρώπου. Οι μορφές του αρσενικού στο περιβάλλον, τόσο σε υδάτινα όσο και σε 

χερσαία συστήματα, διαχωρίζονται σε οργανικές και οργανικές ενώσεις. Οι 

καταστάσεις σθένους του αρσενικού είναι: -3, 0, +1, +3 και +5. Το στοιχειακό 

αρσενικό (σθένους 0) εµφανίζεται σπάνια σε κανονικές συνθήκες. Οι µορφές +3 και 

+5 εντοπίζονται σε µια ποικιλία ορυκτών και σε φυσικά νερά. Πριν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων περί της τοξικότητας ή μη, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η 

κατάσταση σθένους καθώς αυτή είναι που επηρεάζει την τοξικότητα των ενώσεων 

του αρσενικού. Για παράδειγμα η αρσίνη (AsH3) (-3) είναι η τοξικότερη µορφή 

αρσενικού (Environmental Protection Agencyem, 2000). 
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1.3 Τοξικότητα των βαρέων μετάλλων  

 

Από περιβαλλοντική άποψη, δύο παράγοντες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ταξινόμηση 

των στοιχείων, η τοξικότητα και η βιοδιαθεσιμότητα, η οποία καθορίζει την ευκολία με την 

οποία προσλαμβάνονται από τους οργανισμούς. Με βάση αυτά τα κριτήρια ,τα στοιχεία 

μπορούν να ταξινομηθούν σε (α) μη επικίνδυνα, (β) τοξικά αλλά πολύ δυσδιάλυτα ή πολύ 

σπάνια και (γ) πολύ τοξικά και διαθέσιμα (Wood 1974).  

Ο όρος της τοξικότητας χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα μιας ουσίας – εν 

προκειμένω των βαρέων μετάλλων – να επηρεάζει τις ζωτικές λειτουργίες ενός βιολογικού 

συστήματος ή ενός ζωντανού οργανισμού (Βαλαβανίδης Αθ.,2007). Η τοξικότητα των 

βαρέων μετάλλων είναι διαπιστωμένη από αρχαιοτάτων χρόνων, παρόλα αυτά η 

αναγνώριση και η διερεύνηση των τοξικών τους ιδιοτήτων έχει πραγματοποιηθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες. Στην σύγχρονη ιστορία έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά ρύπανσης 

από βαρέα μέταλλα με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να στραφεί η επιστημονική κοινότητα στην μελέτη και διευρένηση της 

δράσης αυτών.  

Η τοξικότητα των μετάλλων σχετίζεται με το φαινόμενο της βιοσυσσώρευσης η οποία 

ποικίλει από μέταλλο σε μέταλλο και από οργανισμό σε οργανισμό. Η συνεχής έκθεση του 

ανθρώπινου οργανισμού σε βαρέα μέταλλα έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με βλάβες σε 

ζωτικές λειτουργίες και όργανα, όπως νευροφυσιολογικές διαταραχές, νεφρικές βλάβες, 

γενετικές αλλοιώσεις κυττάρων (μεταλλάξεις), τερατογενέσεις, καρκινογενέσεις, καθώς και με 

επιβλαβείς επιδράσεις στην ενζυμική, ορμονική και αναπαραγωγική δραστηριότητα. 

Επιπροσθέτως έχουν καταγραφεί μέχρι και θάνατοι λόγω έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις 

(Σιδέρης Αντώνιος, 2009). 

1.4 Θαλάσσια ιζήματα 

 

Το θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να διαχωριστεί σε 3 κύρια τμήματα τα οποία εξαρτώνται 

το ένα από το άλλο. Αυτά είναι το υδατικό στοιχείο (υδάτινη στήλη), ο πυθμένας (τα 

θαλάσσια ιζήματα) καθώς και οι διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι ζουν στο νερό και στα 

ιζήματα.  

Τα ιζήματα είναι οργανικοί και ανόργανοι κόκκοι, τα μεγέθη των οποίων ποικίλουν 

ανάλογα με το μέγεθος, το βάρος τους αλλά και το είδος του κόκκου, καθιζάνουν ως 

αιρούμενα σωματίδια μέσω της υδάτινης στήλης δημιουργώντας με το πέρασμα του χρόνου 

ένα κάλυμμα, τον θαλάσσιο πυθμένα (Ντούλα Μαρία, 2004).Τα ιζήματα μπορούν να 

καταταχθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων, τη σύσταση και 
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το περιβάλλον απόθεσής τους. Κατά τη μελέτη της ρύπανσης μιας περιοχής πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και πολλοί παράγοντες που ο καθένας επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο 

το επίπεδο της ρύπανσης. Για παράδειγμα οι φυσικοχημικές συνθήκες της υδάτινης στήλης, 

και ειδικά στη διεπιφάνεια νερού-ιζήματος, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 

στη μελέτη επεισοδίων ρύπανσης.   

 

1.4.1 Χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ιζημάτων 

 

Οι ωκεανογράφοι κατατάσσουν τα θαλάσσια ιζήματα ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα 

των κόκκων, την πυκνότητα, το χρώμα και τη σύνθεση. Σύμφωνα με τον Ν Τσιμενίδη, 2000,  

τα χαρακτηριστικά των ιζημάτων είναι: 

 

 Μέγεθος των κόκκων 

Για την κατάταξη των ιζημάτων ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διάφοροι πίνακες, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 

Τα συστατικά των ιζημάτων που συναντώνται συχνότερα είναι η άμμος, η ιλύς και ο 

άργιλος. Η σχέση που συνδέει την αριθμητική κλίμακα των Φ με τη διάμετρο των 

κόκκων d σε mm (γεωμετρική διάμετρο) είναι: 

 

Φ = -log2(d)  (1.1) 
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Διάμετρος κόκκων ιζήματος 

Τάξη μεγέθους Φ mm 

(αριθμητική 
κλίμακα) 

(γεωμετρική 
κλίμακα) 

-2 4 

Ψηφίδες Κροκάλες -1,5 2,5 

-1 2 

-0,5 1,4 πολύ 
χονδρόκοκκη 

Άμμος 

0 1 

0,5 0,71 
χονδρόκοκκη 

1 0,5 

1,5 0,355 
μεσόκοκκη 

2 0,25 

2,5 0,18 
λεπτόκοκκη 

3 0,125 

3,5 0,09 
πολύ λεπτόκοκκη 

4 0,0625 

>4 >0,0625 χονδρόκοκκη ιλύς 

 

Πίνακας1.2: Κατάταξη ιζημάτων με βάση το μέγεθος των κόκκων 

 (Πηγή: Ψιλοβίκος Α,1985) 

 

Το μέγεθος των κόκκων βοηθά τους μελετητές να διερευνήσουν την καταγωγή του 

ιζήματος αλλά και τον τρόπο μεταφοράς του στην συγκεκριμένη θέση. Ένα πολύ 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ιζήματα με ίδια διάμετρο κόκκων αποδεικνύουν 

μεταφορά με το μηχανισμό των κυμάτων και του ανέμου. 

 

 Πυκνότητα και σχήμα 

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δίνουν ενδείξεις για την καταγωγή και την 

δύναμη του μέσου μεταφοράς. Διαφορετικές πυκνότητες οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι η προέλευση των κόκκων είναι από διαφορετικές πηγές. Το σχήμα των κόκκων 

δίνει επίσης πολλές πληροφορίες. Ομοιόμορφα, για παράδειγμα, κυκλικά σωματίδια 

φανερώνουν ότι έχουν μεταφερθεί από μεγάλες αποστάσεις και έχουν διαχωριστεί 

από τον άνεμο ή τα κύματα. 

 

 Χρώμα 

Τα θαλάσσια ιζήματα μπορούν να έχουν διάφορα χρώματα ανάλογα με τα ορυκτά 

που περιλαμβάνουν σε μεγάλο ποσοστό. Λευκά ιζήματα έχουν μεγάλη ποσότητα 

ανθρακικού ασβεστίου ενώ το μαύρο χρώμα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 

στο ίζημα πολλές θειούχες ενώσεις σιδήρου και μαγγανίου. Το κίτρινο χρώμα 
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δηλώνει την παρουσία σιδήρου σε μορφή υδροξειδίου ενώ το καφετί προς το κίτρινο 

την παρουσία οξειδίου του σιδήρου στη μορφή του αιματίτη. Σημαντικό επίσης είναι 

και το γεγονός ότι το μαύρο χρώμα δηλώνει συνήθως συνθήκες υποξείας ενώ το 

κίτρινο, το καφέ και το κόκκινο δηλώνει οξειδωμένο περιβάλλον. 

 

 Ορυκτολογική σύνθεση 

Στα θαλάσσια ιζήματα τα ορυκτά που συναντώνται συνήθως, κατά σειρά 

αφθονίας, είναι: πυριτικά, ανθρακικά, οξείδια και υδροξείδια, φωσφορικά και θειικά. 

 

 Πάχος ιζημάτων και βαθμός εναπόθεσης. Το πάχος των ιζημάτων δίνει 

ενδείξεις καταγωγής και ηλικίας του πυθμένα. Σε περιοχές για παράδειγμα κοντά σε 

εκβολές μεγάλων ποταμών, τα ιζήματα μπορεί να συσσωρεύονται με βαθμό αρκετών 

μέτρων ανά έτος. Σε βαθύτερα νερά, μακριά από τις παράκτιες περιοχές, τα 

μικροσωματίδια που καταφθάνουν εναποτίθονται σιγά σιγά στον πυθμένα για να 

σχηματίσουν τα ιζήματα των βαθιών θαλασσών. Ο βαθμός εναπόθεσης της λάσπης 

στα σημεία αυτά είναι της τάξης των 2 χλστμ κάθε 1000 χρόνια. Σε μεγάλα βάθη ο 

βαθμός αυτός παραμένει σταθερός για εκατομμύρια χρόνια και έτσι από το πάχος 

τους οι γεωλόγοι προσδιορίζουν την ηλικία των ιζημάτων. 

  

Τα θαλάσσια ιζήματα, σύμφωνα με τους Sir John Murray και  A.E. Renard, ανάλογα με το 

περιβάλλον απόθεσής τους, διακρίνονται σε νηρητικά και πελαγικά. Τα πελαγικά 

συναντώνται σε νερά μεγάλου βάθους και αποτελούνται από λεπτόκοκκα υλικά. Τα νηρητικά 

(χερσαία) ιζήματα, στα οποία αναφέρεται και η συγκεκριμένη μελέτη, αποτίθενται στην 

παράκτια ζώνη και αποτελούνται κυρίως από χερσογενή προϊόντα διάβρωσης μεγάλης 

διαμέτρου κόκκων. Τα ιζήματα αυτά αποτελούνται από ιλύ, άμμο , χαλίκια, στάχτη 

ηφαιστείων και άλλα υλικά που εκβάλλουν από την ξηρά σε γειτονικές θάλασσες και 

μεταφέρονται κατά μήκος της ακτογραμμής με ρεύματα, ανέμους και τη δράση των κυμάτων. 

Τα βαρύτερα αντικείμενα και τα υλικά με μεγάλους κόκκους εναποτίθενται πλησιέστερα στα 

σημεία προέλευσής τους και μεταφέρονται γενικά σε μικρότερες αποστάσεις και 

περισσότερο αργά, ενώ ελαφρότερα αντικείμενα και υλικά σε μικρούς κόκκους μπορεί να 

μεταφερθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε διαφορετικές διευθύνσεις, ανάλογα με τα 

ρεύματα, τις πυκνότητες του νερού στα διάφορα βάθη και το μέγεθος, σχήμα και πυκνότητα 

των κόκκων.  
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1.4.2 Υπολογισμός παραμέτρων μεγέθους ιζημάτων -γραφική μέθοδος Folk &  

Ward 

 

Για να μπορέσει να γίνει αξιολόγηση της κοκκομετρία των ιζημάτων, έχουν προταθεί 

διάφορες μεθοδολογίες από ερευνητές τα προηγούμενα χρόνια. O R.L.Folk  έχει προτείνει τη 

γραφική μέθοδο, κατά την οποία γίνεται ο υπολογισμός των ακόλουθων παραμέτρων: 

γραφικός μέσος όρος μεγέθους, γραφική σταθερή απόκλιση, γραφική λοξότητα και  γραφική 

κύρτωση. Μελετώντας τις συγκεκριμένες παραμέτρους μεταξύ του συνόλου των δειγμάτων 

μπορούν να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για την προέλευση των ιζημάτων. Επίσης 

στην περίπτωση δειγματοληψίας πυρήνων ιζημάτων, η σύγκριση των παραμέτρων αυτών 

στα υποδείγματα κατά βάθος του πυρήνα, μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για το 

χρονικό της ιζηματαπόθεσης.    

 

 Μέσος όρος μεγέθους 

Ουσιαστικά αποτελεί τον αντίστοιχο μαθηματικό μέσο όρο (mean) που υπολογίζεται σε 

μια κανονική κατανομή. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου γίνεται χρήση της ακόλουθης 

σχέσης: 

M= (𝚽𝟏𝟔+𝚽𝟓𝟎+𝚽𝟖𝟒)/3  (1.2) 

 

Ο μέσος όρος μεγέθους είναι συνάρτηση του εύρους του μεγέθους των διαθέσιμων 

υλικών και της ποσότητας της ενέργειας που μεταδίδεται στα ιζήματα το οποίο εξαρτάται 

απo την τρέχουσα ταχύτητα μεταφοράς.. Κατά τον R L.Folk (1974), το µέσο µέγεθος της 

άµµου εξαρτάται από την κυµατική ενέργεια. Όσο µεγαλύτερη είναι η κυµατική ενέργεια τόσο 

µεγαλύτερο είναι το µέγεθος των κόκκων.  

 

 Σταθερή απόκλιση  

Η σταθερή απόκλιση σ (shortening) μετράει την συγκέντρωση των κόκκων του συνόλου 

του δείγματος γύρω από το μέσο όρο του και είναι γνωστή ως ταξινόμηση ή διαβάθμιση. 

Προκύπτει από την ακόλουθη σχέση: 

 

σ= (Φ84-Φ16)/4 + (Φ95-Φ5)/6,6 (1.3) 

 

Μετράει την ομοιογένεια ή ετερογένεια των στοιχείων του πληθυσμού σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα: 
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σ διαβάθμιση 

< 0,35Φ πολύ καλή 

0,35Φ - 0,50Φ καλή 

0,50 Φ - 0,71 Φ μετρίως καλή 

0,71Φ - 1Φ  μέτρια 

1Φ - 2Φ κακή  

2Φ - 4Φ  πολύ κακή 

>4Φ εξαιρετικά κακή 

 

Πίνακας 1.3: Ταξινόμηση των ιζημάτων σε σχέση με τη διαβάθμισή τους με βάση τη 

σταθερή απόκλιση (Πηγή: Folk, 1974) 

 

Παραλίες όπου είναι εκτεθειμένες σε συνεχόμενο κυματισμό ή εκβάλλουν σε αυτές 

ποτάμια, είναι χειρότερα διαβαθμισμένες σε σχέση με επίπεδες και ήπιες ακτές με μικρή 

εισροή ιζημάτων. Σε περιπτώσεις όπου μελετώνται τα ιζήματα  κατά βάθος, με τη λήψη 

καρότων, καλή και σταθερή διαβάθμιση των ιζημάτων δηλώνει και σταθερές υδροδυναμικές 

συνθήκες κατά την πάροδο των χρόνων. Θαλάσσια ρεύματα με σταθερή δυναμική (μεγάλη ή 

μικρή) δίνουν ιζήματα με καλύτερη διαβάθμιση κόκκων σε σχέση με ρεύματα με εναλλαγή 

έντασης από χαλαρή μέχρι βίαιη. Στις θαλάσσιες άμμους οι διακυμάνσεις της ταξινόμησης 

ποικίλουν από πολύ καλή , καλή και μέτρια καλή ταξινόμηση ενώ στις ποτάμιες άμμους 

ποικίλουν από μέτρια καλή, μέτρια και κακή ταξινόμηση (Friedman, 1967).  

 

 Λοξότητα 

 

Sk=(Φ16+Φ84-2*Φ50)/2*(Φ84Φ16) (1.4) 

 

Οι τιμές της γραφικής λοξότητας (Sk) εκφράζουν την συμμετρία ή μη της κατανομής των 

κόκκων γύρω από το μέσο όρο της κατανομής ενός πληθυσμού. Αρνητικές τιµές λοξότητας 

δείχνουν ότι λεπτόκοκκο υλικό από τα ιζήµατα έχει αποσπασθεί και αποµακρυνθεί από την 

περιοχή µε τη δράση των κυµάτων και των ρευµάτων. 
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Sk Ταξινόμηση 

από 1Φ έως 0,3Φ έντονα θετική 

από 0,3Φ έως 0,1Φ θετική 

από 0,1Φ έως -0,1Φ συμμετρική 

από -0,1Φ έως -0,3Φ αρνητική 

από -0,3 Φ έως - 1 Φ έντονα αρνητική 

 

Πίνακας 1.4: Διαβαθμίσεις σε σχέση με τη γραφική λοξότητα (Πηγή: Folk, 1974) 

 

 Κύρτωση  

Είναι µια µέτρηση του βαθµού διαβάθµισης των άκρων µιας κοκκοµετρικής καµπύλης σε 

σχέση µε τη διαβάθµιση του κεντρικού τµήµατός της. Για κανονικές κατανοµές, δηλαδή για 

ιζήµατα µε οµοιόµορφη διαβάθµιση σε όλα τα κλάσµατά τους, παίρνει την τιµή 1.Η κύρτωση 

προκύπτει από την ακόλουθη σχέση: 

 

Ku=(Φ95-Φ5)/2,44*(Φ75-Φ25) (1.5) 

 

1.4.3 Δειγματοληψία ιζημάτων 

 

Για να θεωρηθεί μια δειγματοληψία ιζημάτων πετυχημένη, το ίζημα που θα 

παραληφθεί θα πρέπει να είναι: 

 Καθαρό, δηλαδή το δείγμα να μην έχει επιμολυνθεί, κυρίως από τα όργανα 

δειγματοληψίας 

 Αδιατάραχτο, δηλαδή να μην έχει διαταραχτεί η στρωμάτωση του δείγματος 

και να αντικατοπτρίζει την φυσική του στρωματογραφία, η οποία είναι αποτέλεσμα της 

διαδικασίας καθίζησης των σωματιδίων . 

 

Η δειγματοληψία επιφάνειας των ιζημάτων γίνεται συνήθως με Δράγα (dredge) ή με 

δειγματολήπτη με σιαγόνες (δειγματολήπτης Petersen) Οι Δράγες χρησιμοποιούνται κυρίως 

για τη συλλογή αδρομερών ιζημάτων, όπως οι κόνδυλοι μαγγανίου. Οι δειγματολήπτες με 

σιαγόνες χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία πιο λεπτόκοκκων ιζημάτων. 

Υποεπιφανειακά δείγματα ιζημάτων -υπό μορφή πυρήνων – συλλέγονται με 

πυρηνοδειγματολήπτες  (εικόνα 1.1). 
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Εικόνα 1.1: Διάφοροι δειγματολήπτες ιζημάτων (α) Κλασσικός τύπος δράγας, (β) 

Δειγματολήπτης με σιαγόνες (PETERSEN) (γ) κλασσικός τύπος πυρηνοδειγματολήπτη 

(Πηγή εικόνας: Ν.Τσιμενίδης, 2000) 

 

Οι υποθαλάσσιες δειγματοληψίες πραγματοποιούνται με δύτες. Αυτή η μέθοδος μπορεί 

να αποδώσει δείγματα πολύ καλής ποιότητας και έλεγχο των συνθηκών δειγματοληψίας. 

Βέβαια υστερεί έναντι των άλλων μεθόδων καθώς μπορεί να γίνει μόνο σε περιοχές με 

προσιτά βάθη, με μείωση του χρόνου εργασίας με την αύξηση του βάθους. Πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στην διατάραξη του ιζήματος από τον ίδιο τον δύτη (Ν. Τσιμενίδης, 2000).   

 

1.5 Πηγές εισόδου βαρέων μετάλλων στα υδάτινα 

οικοσυστήματα 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της παρούσας έρευνας η θάλασσα αποτελεί τον τελικό 

αποδέκτη για τα βαρέα μέταλλα, όπως και για τους περισσότερους ρύπους του 

περιβάλλοντος. Για να μπορέσει να χαραχθεί μια βιώσιμη στρατηγική που να συμβαδίζει με 

την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να κατανοηθούν και να διερευνηθούν στις 

περιοχές ενδιαφέροντος οι πηγές και οι μηχανισμοί με τους οποίους εισέρχονται οι ρύποι 

στα υδάτινα οικοσυστήματα. Μια σειρά από φυσικές διεργασίες όπως η διάβρωση της 

παράκτιας ζώνης από τα κύματα και τους παγετώνες, η μεταφορά από τη χέρσο με τα 

ποτάμια, η υποθαλάσσια ηφαιστειακή δράση και η ατμοσφαιρική κατακρήμνιση, είχαν και 

έχουν σαν αποτελέσματα τη μεταφορά των ρύπων  στο θαλάσσιο σύστημα. Η αύξηση των 
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συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων στη θάλασσα οφείλεται σε φυσικές διεργασίες και σε 

ανθρωπογενείς πηγές, οι οποίες προκαλούν και τη ρύπανση του περιβάλλοντος.  

 

Συγκεκριμένα: 

 Με το πέρασμα των χρόνων σε περιοχές με ζώνες μεταλλοφόρων 

σχηματισμών παρατηρείται γεωλογική αποσάθρωση με αποτέλεσμα να αυξάνονται 

οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στο πυθμένα της παράκτιας περιοχής. Οι 

συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων που προκύπτουν μόνο από φυσικές 

διεργασίες και όχι από ανθρωπογενείς δραστηριότητες ονομάζονται συγκεντρώσεις 

υποβάθρου. 

 Τα βαρέα μέταλλα εισέρχονται στο περιβάλλον και μέσω της ατμόσφαιρας. 

Έτσι παρατηρείται ατμοσφαιρική εναπόθεση των αερομεταφερόμενων μορίων από 

την ηφαιστειακή δραστηριότητα, τον καπνό της δασικής πυρκαγιάς, τα εκκρίματα των 

φυτών, από αστικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.α.Βέβαια η εκτίμηση του ποσοστού 

της ρύπανσης που προκύπτει μόνο από τον παραπάνω μηχανισμό εισόδου είναι 

πολύ δύσκολη καθώς  δεν αποτελεί σημειακή πηγή ρύπανσης.  

 Μία από τις σημαντικότερες πηγές βαρέων μετάλλων αποτελούν τα 

μεταλλευτικά- μεταλλουργικά απόβλητα. Τα μέταλλα που συνδέονται με αυτή την 

πηγή είναι Fe, Mn , Zn , Cu και Ni. Στις βιομηχανίες εξόρυξης μεταλλευμάτων η 

ρύπανση του περιβάλλοντος προκύπτει είτε μέσω φυσικών διεργασιών με την 

απόπλυση των βαρέων μετάλλων από την επίδραση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου 

στα ορυκτά τα οποία βρίσκονταν βαθιά στο φλοιό της γης είτε από άμεση ή έμμεση 

απόρριψη στείρων αποβλήτων που προκύπτουν από την επεξεργασία και περιέχουν 

μεγάλο ποσοστό βαρέων μετάλλων. Εξίσου σημαντική συνεισφορά έχουν και οι 

βιομηχανίες παραγωγής, επεξεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων (π.χ. 

χαλυβουργίες). Τα παραδείγματα ρύπανσης περιοχών από βιομηχανίες εξόρυξης 

είναι αρκετά ενώ εκτενής αναφορά θα γίνει στη συνέχεια της μελέτης. 

 Στις παράκτιες αστικές περιοχές σημαντική είναι και η επιβάρυνση της 

θάλασσας με βαρέα μέταλλα (Cu, Pb, Zn, Ag και Cd) από τα αστικά λύματα είτε ως 

σημειακές πηγές (αγωγούς) είτε ως αποστράγγιση των βρόχινων νερών (η έκπλυση 

των δρόμων των λόγων των ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων έχει ως αποτέλεσμα 

μεγάλες ποσότητες Pb να καταλήγουν στην θάλασσα). Επιβάρυνση προκύπτει και 

λόγω των γεωργικών δραστηριοτήτων και κυρίως λόγω της χρήσης λιπασμάτων. 

 

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ειδικότερα αυτές που είναι σε μεγάλο βαθμό 

παρεμβατικές στο περιβάλλον (μεγάλης έντασης), σε συνδυασμό με τα εκάστοτε 

χαρακτηριστικά των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μπορούν να μεταβάλλουν τους τρόπους 
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κατανομής των μετάλλων και το βαθμό διαθεσιμότητάς τους στους οργανισμούς. Αυξημένη 

είσοδος μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι δυνατόν να αυξήσει την κινητικότητά τους 

στην στήλη του νερού συμβάλλοντας έτσι στη μεταβολή του βαθμού τοξικότητάς τους στους 

οργανισμούς.  

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στα   ιζήματα συνήθως υπερβαίνουν κατά 3 ή 5 φορές 

εκείνες του υπερκείμενου νερού (Bryan G. W. and Langston W. J. ,1992) Κατά συνέπεια τα 

μέταλλα, που προέρχονται από ανθρωπογενείς επιδράσεις και παράκτιες πηγές ρύπανσης, 

μπορούν τις περισσότερες φορές να ανιχνευθούν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα από 

την ανάλυση του ιζήματος ώστε να προκύψουν και οι διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων των 

μετάλλων. Οι τελικές συγκεντρώσεις των μετάλλων στα θαλάσσια ιζήματα δεν καθορίζονται 

μόνο από τις εισόδους των μεταλλικών ενώσεων αλλά επηρεάζονται και από διεργασίες 

στην επιφάνεια των σωματιδίων καθώς και από οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. 

 

1.6 Κατανομή και δέσμευση των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα 

 

Τα βαρέα μέταλλα που εν τέλει καταλήγουν στο υδάτινο σύστημα και ύστερα από την 

καταβύθιση μέσω της στήλης του νερού επικάθονται στον πυθμένα αλληλεπιδρούν με τα 

ιζήματα και έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκράτησή τους. Το ποσοστό των στοιχείων που δεν 

συγκρατούνται παραμένει διαθέσιμο για να αλληλεπιδράσει με τους βιολογικούς δείκτες. Τα 

μέταλλα στα ιζήματα μπορεί να συνδέονται με διάφορους τρόπους με αποτέλεσμα να 

ανιχνεύονται στα εξής κλάσματα (Ι. Δαμικούκα,2011): 

 διαλυτά στο νερό των πόρων 

 ανταλλάξιμα είτε με ιοντανταλλαγή είτε με προσρόφηση: 

Η ιοντοανταλλαγή στην περίπτωση των ιζημάτων, αφορά την ικανότητα των 

ορυκτών να συγκρατούν προσωρινά ιόντα στις επιφάνειές τους με ασθενείς 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις  

Η προσρόφηση είναι κυρίαρχη διεργασία στα ιζήματα, και υπεύθυνη για τη 

συσσώρευση των μετάλλων στην επιφάνειά τους, όταν διαλυτά μέταλλα 

προσκολλώνται στις επιφάνειες του σωματιδιακού υλικού. Η προσρόφηση των 

μετάλλων στις γεωχημικές φάσεις των ιζημάτων βασίζεται σε ηλεκτροστατικής 

φύσεως αλληλεπιδράσεις και εξαρτάται από το επιφανειακό φορτίο των σωματιδίων, 

το οποίο επηρεάζεται από το pH. 

 ενωμένα με ανθρακικά: τα μέταλλα αντιδρούν και ενώνονται με τα ανθρακικά 

ιόντα και κατακρημνίζονται ως αδιάλυτα ανθρακικά άλατα στην περίπτωση που οι 
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συγκεντρώσεις είναι υψηλές και υπάρχει υπέρβαση της σταθεράς του γινομένου 

διαλυτότητας των ανθρακικών αλάτων  

 προσροφημένα σε οξείδια/υδροξείδια του σιδήρου και του μαγγανίου: οι 

οξειδοαναγωγικοί κύκλοι του μαγγανίου και του σιδήρου αποτελούν πολύ 

σημαντικούς παράγοντες δέσμευσης αλλά και ανακύκλωσης των μετάλλων μεταξύ 

υγρής και στερεάς φάσης 

 ενωμένα με θειικά ή οξείδια 

 προσροφημένα σε άργιλο:  ενωμένα ή προσροφημένα στο οργανικό υλικό: η 

οργανική ύλη στα ιζήματα είναι φυσικής προέλευσης και προέρχεται κυρίως από 

φυτικά και ζωικά υπολείμματα 

 ενωμένα με σουλφίδια 

 ενσωματωμένα στο πλέγμα ορυκτών όπως τα πυριτκά άλατα 

 

Η σχετική ικανότητα κατακράτησης μετάλλων σε συστατικά του ιζήματος ακολουθεί την 

εξής σειρά: οξείδια του Mn > οργανική ύλη > οξείδια του Fe > αργιλικά ορυκτά.  

Η κατανομή των βαρέων μετάλλων στο ίζημα εξαρτάται επίσης και από τη διάμετρο των 

κόκκων. Τα βαρέα μέταλλα δε βρίσκονται ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλα τα κλάσματα 

των κόκκων. Έχει παρατηρηθεί ότι τα λεπτόκοκκα κλάσματα, κυρίως αργιλικά ορυκτά, 

περιέχουν σχετικά μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. Οι συγκεντρώσεις αυτές 

ελαττώνονται στα κλάσματα ιλύος και λεπτόκοκκης άμμου που αποτελούνται κυρίως από 

χαλαζία. Στα χονδρόκοκκα κλάσματα η παρουσία ορυκτών που περιέχουν βαρέα μέταλλα 

οδηγεί σε αύξηση της περιεκτικότητας τους σε βαρέα μέταλλα.  

Με το μέγεθος των κόκκων επίσης μεταβάλλεται και το περιεχόμενο των ιζημάτων σε 

φορείς βαρέων μετάλλων. Για παράδειγμα τα οξείδια σιδήρου προτιμούν τις επιφάνειες 

λεπτόκοκκων σωματιδίων, και οι χουμικές ενώσεις τείνουν να συσσωρεύονται σε μικρής ή 

μέσης διαμέτρου κόκκους ιλύος. Τα φωσφορικά επίσης προτιμούν τα χονδρόκοκκα. Στις 

μελέτες για τον προσδιορισμό του ολικού περιεχομένου των βαρέων μετάλλων σε ιζήματα 

χρησιμοποιείται το κλάσμα < 63 μm. Το κλάσμα αυτό έχει προταθεί από τους Förstner και 

Salomons (1984) για τους ακόλουθος λόγους:  

 

1. Τα βαρέα μέταλλα βρίσκονται κυρίως στα σωματίδια αργίλου και ιλύος.  

2. Το κλάσμα αυτό αντιστοιχεί στο υλικό που μεταφέρεται σε αιώρημα.  

3. Η υγρή κοσκίνηση δεν επηρεάζει τις συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που χρησιμοποιείται νερό από το ίδιο σύστημα.  

4. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει γίνει χρησιμοποιώντας το κλάσμα αυτό και 

επιτρέπει έτσι τη σύγκριση των αποτελεσμάτων.  
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1.7 Αναδιάλυση των μετάλλων από ιζήματα στη στήλη του 

ύδατος  

 

Ένας από τους σημαντικούς λόγους για τους οποίους ερευνούνται οι ολικές 

συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων καθώς και η κατανομή τους στα ιζήματα είναι και οι 

πιθανότητες επανακινητοποίησής τους. Ιζήματα τα οποία έχουν ρυπανθεί και περιέχουν 

υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων αποτελούν δευτερογενή πηγή ρύπων ακόμα και 

όταν σταματήσει η αιτία (φυσική ή ανθρωπογενής) που προκαλεί τη ρύπανση. Τα 

ενσωματωμένα μέταλλα  κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, που μπορεί να είναι φυσικές, χημικές 

και βιολογικές, επαναδιαλυτοποιούνται και μέσω της υπερκείμενης υδάτινης μάζας είναι 

βιοδιαθέσιμα και μπορούν εισέρθουν στην τροφική αλυσίδα. Για το λόγο αυτό είναι 

σημαντικό κατά τη δειγματοληψία θαλάσσιων ιζημάτων για τον προσδιορισμό 

συγκεντρώσεων βαρέων μέταλλων,  να γίνεται παράλληλα και έρευνα για τις φυσικοχημικές 

και βιολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δειγματοληψίας.   

Στις φυσικές συνθήκες εντάσσονται η μετακίνηση και η ροή του νερού των πόρων και των 

σωματιδίων στην υπερκείμενη υδάτινη στήλη. Σε αυτή τη διαδικασία συνεπικουρούν ο 

μηχανισμός των κυμάτων, οι παλίρροιες και τα ρεύματα (Λ. Αρβανίτης, 2006). Οι βιολογικές 

συνθήκες περιλαμβάνουν τη δράση των μικροοργανισμών που μέσω της βιοχημικής 

οξείδωσης μεταβολίζουν οργανικά σύμπλοκα, απελευθερώνοντας έτσι τα δεσμευμένα βαρέα 

μέταλλα (Förstner U & Wittmann G T W., 1983). Παράλληλα πρέπει να γίνουν στο πεδίο και 

μετρήσεις για τον προσδιορισμό των χημικών συνθηκών. Οι διεργασίες που κινητοποιούν τα 

μέταλλα είναι: 

α) Επιδράσεις στην περιεκτικότητα του άλατος: αύξηση της αλατότητας έχει ως 

αποτέλεσμα την επαναδιαλυτοποίηση των βαρέων μετάλλων καθώς τα κύρια ιόντα του 

νερού ανταγωνίζονται και τείνουν να καταλάβουν τις θέσεις των μετάλλων. 

β) Διαφορές στην οξύτητα: μείωση του PH (όξινη βροχή, όξινα βιομηχανικά απόβλητα 

και απόβλητα εξορύξεων) οδηγεί σε διάλυση των ανθρακικών και των υδροξειδίων, αλλά και 

σε εκρόφηση μεταλλικών κατιόντων λόγω αυξημένου ανταγωνισμού από τα H+.  

γ) Μεταβολές στις οξειδοαναγωγικές συνθήκες: συνθήκες υποξίας ευνοούν την 

διαλυτοποίηση των οξειδίων του Fe και του Mn απελευθερώνοντας τα ενσωματωμένα ή 

προσροφημένα μέταλλα.  
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Εικόνα 1.2: ο οξειδοαναγωγικός κύκλος του μαγγανίου 

1.8 Δείκτες προσδιορισμού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

ιζημάτων 

δεί 

Η μελέτη της κατανομής των ολικών συγκεντρώσεων των μετάλλων στα ιζήματα (δηλαδή 

των μετάλλων εντός και εκτός του ορυκτού πλέγματος) αποτελεί σημαντική προσέγγιση για 

την εκτίμηση του βαθμού επιβάρυνσης ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ο αναλυτικός 

προσδιορισμός των ποσοτικών σχέσεων των μετάλλων  στα κλάσματα των ιζημάτων καθώς 

και η σχέση των συγκεντρώσεων με τις χημικές μορφές αποτελούν σημαντική προσέγγιση 

στην εκτίμηση του βαθμού βιοδιαθεσιμότητας των μετάλλων. 

Επιπλέον η εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης των θαλάσσιων ιζημάτων της κάθε υπό 

μελέτη περιοχής από βαρέα μέταλλα μπορεί να γίνει και με την εισαγωγή περιβαλλοντικών 

δεικτών.  Οι δείκτες ρύπανσης είναι απλές μαθηματικές σχέσεις που βασίζονται στη 

σύγκριση των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων που προκύπτει από την ανάλυση των 

δειγμάτων του ιζήματος με τιμές μη ρυπασμένων συστημάτων της ίδιας περιοχής 

(συγκέντρωση υποβάθρου). Μια αντικειμενική δυσκολία αποτελεί ο προσδιορισμός  της 

συγκέντρωσης υποβάθρου (Bn). Βιβλιογραφικά έχουν χρησιμοποιηθεί ως Bn συγκεντρώσεις 

στις εισόδους των ρυπασμένων κόλπων. Τέτοια παραδείγματα είναι ο κόλπος Taranto στις 

ακτές τις Ιταλίας στην έρευνα των Buccolieri et al (2006).  
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1.8.1 Δείκτης γεωσυσσώρευσης Igeo 

 

Ο δείκτης Igeo προτάθηκε από τον Muller το 1979 και χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει τη 

ρύπανση με βάση ένα σύστημα κατάταξης ενώ υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο: 

 

Igeo= log2[(Cn/1.5Bn)] (1.6) 

 

όπου Cn: μετρούμενη συγκέντρωση μετάλλου στο υπό εξέταση δείγμα και Bn: 

συγκέντρωση υποβάθρου 

Με βάση τον δείκτη γεωσυσσώρευσης τα θαλάσσια συστήματα χωρίζονται σε επτά 

κατηγορίες, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

Δείκτης Igeo Κατηγορία Ποιότητα Ιζήματος 

< 0 0 Μη ρυπασμένο 

0-1,0 1 Μη ρυπασμένο έως ελαφρά ρυπασμένο 

1,0-2,0 2 Μέτρια ρυπασμένο 

2,0-3,0 3 Από μέτρια έως πολύ ρυπασμένο 

3,0-4,0 4 Πολύ ρυπασμένο 

4,0-5,0 5 Πολύ έως πολύ ισχυρά ρυπασμένο 

> 5,0 6 Πολύ ισχυρά ρυπασμένο 

 

Πίνακας 1.5: Κατηγορίες ρύπανσης θαλάσσιων συστημάτων σύμφωνα με Igeo 

(Πηγή: Müller 1981) 

 

1.8.2 Δείκτες ποιότητας ιζημάτων ERL/ERM 

 

Όπως έχει αναφερθεί στα αρχικά κεφάλαια της παρούσας μελέτης μέχρι κάποιο επίπεδο 

οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων, που συναντώνται στο θαλάσσιο περιβάλλον, όχι 

μόνο δεν είναι επικίνδυνα αλλά αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία 

των οργανισμών. Όταν όμως ξεπεραστεί το επίπεδο αυτό γίνονται τοξικά και επικίνδυνα. Για 

να μπορέσουν να προσδιορίσουν ποιο είναι το μεταίχμιο τοξικότητας για τα βαρέα μέταλλα 

οι Long et al (1995), ύστερα από έρευνα, κατέληξαν σε εννέα μέταλλα τα οποία 

παρουσιάζουν βιολογική ή οικολογική επίδραση στους οργανισμούς. Όρισαν τον δείκτη ERL 

(effects range-low) σαν τη  μικρότερη συγκέντρωση μετάλλου που δημιουργούσε επιβλαβή 

αποτελέσματα σε ποσοστό 10% των παρελθόντων μελετών και τον ERM (effects range-
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medium) σύμφωνα με τον οποίο το 50% των μελετών ανέφεραν επικίνδυνα αποτελέσματα. 

Έτσι οι τιμές κάτω από το δείκτη ERL είναι μάλλον απίθανο να δημιουργήσουν προβλήματα 

ενώ όσες είναι πάνω από τον δείκτη  ERM δηλώνουν έντονη τοξικότητα. Τέλος οι τιμές πάνω 

από τον δείκτη ERL αλλά κάτω από το δείκτη ERM είναι μια ένδειξη για πιθανή εμφάνιση 

τοξικών αποτελεσμάτων. Επίσης έχουν προταθεί και οι δείκτες TEL/PEL οι οποίοι 

χρησιμοποιούν γεωμετρικούς μέσους ποσοστών από επιδράσεις ή μη, για ελαφρώς 

διαφορετικά επίπεδα κατωφλίων. 

 

Στοιχείο ERL (mg/Kg dw) ERM (mg/Kg dw) TEL (mg/Kg dw) PEL (mg/Kg dw) 

Pb 46,7 218 30,2 112 

Cd 1,2 9,6 0,68 4,21 

Cr 81 370 52,3 160 

Ni 20,9 51,6 15,9 42,8 

Hg 0,15 0,71 0,13 0,7 

Zn 150 410 124 271 

Cu 34 270 18,7 108 

As 8,2 70 7,24 41,6 

Ag 1 3,7 0,73 1,77 

 

Πίνακας 1.6:  Προδιαγραφές ποιότητας ιζημάτων (mg/kg ξηρού βάρους)  

(Πηγή: Κ. Σαμαρά και συνεργ.,2013) 

 

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία EPA (WAC 173-204-420 και WAC 173-204-

250) της πολιτείας της Ουάσιγκτον (ΗΠΑ), η ανώτατη αποδεκτή τιμή για το As προκειμένου 

να ληφθούν άμεσα μέτρα αποκατάστασης (remediation) ορίζονται τα 93 ppm. Για το Cr 

ορίζονται τα 270 ppm, για το Cu είναι τα 390 ppm, για το Pb τα 530 ppm και για το Zn η τιμή 

είναι 960 ppm. 
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Κεφάλαιο 2 

Περιοχή μελέτης 

2.1 Γενικά στοιχεία 

 

Ο κόλπος της Ιερισσού γεωγραφικά ανήκει στο ανατολικό τμήμα του νομού Χαλκιδικής 

στο δήμο Αριστοτέλη και αποτελεί τμήμα του Β. Αιγαίου. Ο κόλπος έχει έκταση 166 km2 και 

όγκο 8,3* 109 m3. Το βόρειο τμήμα του συνδέεται με τον Στρυμωνικό κόλπο. Οι κλίσεις του 

πυθμένα του είναι αρκετά απότομες κοντά στην ακτή, με την ισοβαθή των 50 m να βρίσκεται 

πολύ κοντά στην ακτή. Στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του κόλπου παρατηρείται ένα 

υποθαλάσσιο κοίλωμα με μέγιστο βάθος τα 80m. Η κλίση του πυθμένα μειώνεται προς την 

είσοδο του κόλπου και κλείνει ελαφρώς στο ΝΑ τμήμα του παρουσιάζοντας ένα επικλινές 

βάθους 65-70m. Ο κόλπος αποτελείται κατά κύριο λόγο από αμμώδεις ακτές ενώ από την 

είσοδο του κόλπου και μέχρι το βάθος του παρατηρούνται βραχώδης εκτάσεις. 

Χαρακτηριστική είναι και η βραχώδης έκταση στο κεντρικό τμήμα των ακτών του κόλπου. Η 

βαθυμετρία του κόλπου φαίνεται χαρακτηριστικά στον ακόλουθο χάρτη. 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Χάρτης βαθυμετρίας του κόλπου της Χαλκιδικής (Πηγή: Χατζή Π., 2012) 
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2.2 Μορφολογικά και γεωλογικά στοιχεία 

 

Γεωλογικά η περιοχή εντάσσεται στους πολυμεταμορφικούς κρυσταλλοσχιστώδεις 

σχηματισμούς της Σερβομακεδονικής ζώνης (Kockel & Walther, 1968)  που καταλαμβάνει το 

βορειοανατολικό και ανατολικό τμήμα της Χαλκιδικής. Τα πετρώματα της Σερβομακεδονικής 

Μάζας θεωρούνται από τα παλαιότερα των ελληνικών πετρωμάτων και η ηλικία τους 

ανάγεται στην προ-Κάμβριο εποχή. Λόγω της ηλικίας τους τα πετρώματα έχουν δεχτεί την 

επίδραση και των δύο βασικών ορογενετικών κύκλων, του Ερκύνιου και του Αλπικού με 

αποτέλεσμα την πολυμεταμόρφωση τους. Από τις γεωλογικές αυτές διαδικασίες προέκυψε 

και η πλούσια μεταλλοφορία της περιοχής. Πρόκειται για συμπαγή και διάσπαρτη 

χρυσοφόρα, θειούχο μεταλλοφορία, υδροθερμικής προέλευσης. Κύρια ορυκτά του 

κοιτάσματος είναι ο σιδηροπυρίτης, ο αρσενοπυρίτης, ο γαληνίτης και ο σφαλερίτης, ενώ 

δευτερεύοντα ο τεταραεδρίτης, χαλκοπυρίτης, βουρνιτίτης, μπουλανζερίτης, μαρκασίτης, 

πυροττίτης και εναργίτης.  

 

Εικόνα 2.2: Γεωλογικός χάρτης του βορείου τμήμα του κόλπου της Ιερισσού  

(Πηγή: E. Kelepertzis et al, 2012). 
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2.3 Υδρολογικά στοιχεία  

 

Στον υπό μελέτη κόλπο εκβάλει μια ομάδα υδατορεμάτων με βασικότερο το ρέμα του 

Κοκκινόλακα που αποτελεί παρακλάδι του ρέματος Ασπρόλακας. Η λεκάνη απορροής του 

συγκεκριμένου ρέματος καλύπτει και το μεγαλύτερο τμήμα της συνολικής λεκάνης. Στην 

λεκάνη αυτή βρίσκεται και η Στρατονίκη και οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των μεταλλείων 

Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών.  Η υδρολογία της περιοχής παρουσιάζεται καλύτερα 

σε χάρτη που ακολουθεί.  

 

   

Εικόνα 2.3: Υδρολογικός χάρτης περιοχής 
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2.4 Χρήσεις γης 

 

Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής αποτελείται από δάση και χαμηλή βλάστηση ενώ 

σημαντικές είναι και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις όπου υπάρχουν κυρίως φυτείες ελιάς. Στην 

περιοχή συμπεριλαμβάνεται και το Στρατονικό όρος, ύψους 850 μ., που προστατεύεται από 

το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «NATURA 2000», ως περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας 

και το Κάκκαβο όρος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η φυσική ιδιομορφία του Δήμου, που 

ξεκινάει από ορεινές και δασώδεις περιοχές, για να καταλήξει σε ανοιχτές θάλασσες και 

καθαρές αμμουδιές. Διαθέτει συνολικά 230 χλμ. παραλίες. Το αστικό περιβάλλον της 

περιοχής περιλαμβάνει τα χωριά Ιερισσός, Νέα Ρόδα και Στρατώνι στην παράκτια ζώνη και 

τη Στρατωνίκη στην ενδοχώρα ενώ παρατηρείται και το φαινόμενο της διάσπαρτης δόμησης. 

Τέλος στις χρήσεις γης έχουμε και τη βιομηχανία της περιοχής με κυριότερη αυτή της 

εξόρυξης μεταλλευμάτων. 

 

 

 

Εικόνα 2.4: Χάρτης χρήσεων γης της υπό μελέτης περιοχής (Πηγή: Εθνική Υποδομή 

Γεωχωρικών Πληροφοριών, Corine landcover 2000 (08/2011)) 
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2.5 Περιβαλλοντικές πιέσεις  

 

Από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται ο κόλπος της Ιερισσού είναι 

οι ρύποι που προέρχονται από την έντονη μεταλλευτική και βιομηχανική δραστηριότητα που 

υπάρχει στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Κύρια μεταλλευτική δραστηριότητα στη ΒΑ 

Χαλκιδικής αποτελεί το Μεταλλευτικό Κέντρο (Καταφιώτη Μαλαμάτη, 2008) που 

περιλαμβάνει: 

 Το μεταλλείο Μαντέμ Λάκκος, Μαύρες Πέτρες και τις μεταλλευτικές παράκτιες 

εγκαταστάσεις (εργοστάσιο μεταφόρτωσης, ταινιόδρομος κ.α) στο Στρατώνι 

 Το κοίτασμα μαγγανίου του Δ.Μ. Βαρβάρας 

 Το μαγγανιούχο κοίτασμα στην περιοχή Πιαβίτσα 

 Το μεταλλείο Ολυμπιάδας και τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

Από τις παραπάνω δραστηριότητες  οι τρείς πρώτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην επιβάρυνση  συγκεκριμένα του κόλπου της Ιερισσού με βαρέα μέταλλα.  

 

 

Εικόνα 2.5: Χάρτης με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης 

 

Στην περιοχή μάλιστα, τα τελευταία χρόνια σχεδιάζεται και βρίσκεται προς εκτέλεση 

επέκταση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων (Σκουριές, όρος Κάκαβος) σε πολύ μεγαλύτερη 

ένταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο περαιτέρω 

επιβάρυνσης του κόλπου της Ιερισσού με ρύπους ανθρωπογενούς προέλευσης. 
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Εικόνα 2.6: Χάρτης σχεδιαζόμενων επεκτάσεων των εγκαταστάσεων εξόρυξης 

 

Γενικά οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τις εξορυκτικές δραστηριότης και από την 

επεξεργασία του χρυσού είναι σοβαρές για το περιβάλλον και τα έμβια όντα. Μείζονας 

σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι οι επενδύσεις καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, είναι 

επενδύσεις παρεμβατικές σε πολύ μεγάλο βαθμό για το περιβάλλον και οι επιπτώσεις 

συνεχίζουν να υφίστανται ακόμα και μετά από τη διακοπή των εργασιών. Κατά κύριο λόγο 

οφείλονται στα απόβλητα που αποθέτονται σε τεχνητές λίμνες ή σε τεχνητά φράγματα-

τέλματα και έχουν μεγάλο δείκτη περιβαλλοντικής επικινδυνότητας λόγω των τοξικών 

χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται κατά τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος 

καθώς και στην αυξημένη παρουσία βαρέων μετάλλων στο προς εκμετάλλευση μετάλλευμα 

(Cr, Cu,As,Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Hg κ.α.) (Π. Παναγιωτόπουλος,2012). Λόγο όμως του 

γεγονότος ότι τα γεωχημικά χαρακτηριστικά των πρωτογενών εδαφών της περιοχής είναι 

πλούσια σε βαρέα μέταλλα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διερεύνηση και την 

εκτίμηση της πηγής των ρύπων καθώς ένα τμήμα τους θα μπορούσε να προέρχεται, όπως 

αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1.5 , και από την φυσική αποσάρθρωση των εδαφών 

(Κελερπετζής Α. κα, 2006). Παρ όλα αυτά μπορούν να προκύψουν συγκεκριμένες ενδείξεις 

που μας βοηθούν να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. 

 

 

Στις υπόλοιπες περιβαλλοντικές πιέσεις της περιοχής θα μπορούσαμε να εντάξουμε: 

 Την έλλειψη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στο Στρατώνι 
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 Τις επιφανειακές απορροές υδάτων από τους δρόμους των παράκτιων 

οικισμών λόγω των κατακρημνίσεων με αποτέλεσμα τη φόρτιση της θάλασσας με 

οργανικούς και ανόργανους ρύπους (π.χ.Pb) 

 Τούς χώρους ελλιμενισμού μικρών σκαφών (Στρατώνι,Ιερισσός, Ν.Ρόδα) που 

έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της περιοχής με αστικά απορρίμματα και τον 

κίνδυνο της διαρροής πετρελαίου από τα σκάφη 

 Την χρήση γεωργικών λιπασμάτων τα οποία μέσω της διήθησης καταλήγουν 

στον υδροφόρο ορίζοντα και κατ επέκταση στη θάλασσα.  

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εκτίμησης του βαθμού ρύπανσης των 

ιζημάτων του κόλπου της Ιερισσού σε βαρέα μέταλλα που προκύπτουν από τις 

περιβαλλοντικές πιέσεις και τη φυσική αποσάθρωση. Επίσης από τη μεταβολή των 

συγκεντρώσεων αυτών κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων γίνεται μια προσπάθεια 

διερεύνησης της προέλευσης των ρύπων.  
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Κεφάλαιο 3 

Μέθοδοι & Υλικά 

3.1 Εργασίες πεδίου 

 

Η πραγματοποίηση της δειγματοληψίας έγινε στις 7 Ιουλίου 2014 αφού είχε προηγηθεί 

επίσκεψη στην περιοχή στις 25 Ιουνίου 2014 για την αναγνώριση του πεδίου έρευνας καθώς 

και για την οργάνωση και το σχεδιασμό της δειγματοληψίας. Συνολικά συλλέχθηκαν 5 

πυρήνες ιζήματος στα σημεία ενδιαφέροντος και σε βάθη από 9-11 μέτρα καθώς και ένα 

επιφανειακό δείγμα στην είσοδο του κόλπου όπως φαίνεται στο χάρτη που ακολουθεί. 

Παράλληλα έγιναν και δειγματοληψίες νερού στα σημεία ακριβώς πάνω από το δείγμα του 

ιζήματος, για να μετρηθούν φυσικοχημικές παράμετροι. Για την εκτέλεση της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε εξωλέμβιο σκάφος της περιοχής. Η  δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με 

δύτη και συγκεκριμένα με την τεχνική της ελεύθερης κατάδυσης. 

  

 

Εικόνα 3.1: Χάρτης με τα σημεία της δειγματοληψίας 
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3.1.1 Συντεταγμένες σημείων δειγματοληψίας 

 

Για την πλοήγηση και τον προσδιορισμό τη θέσης του πλοίου χρησιμοποιήθηκε 

Δορυφορικό Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (Global Positioning System G.P.S.)  της 

εταιρείας Lowrance τύπου HDS 5. 

 

Σταθμός Γεωγρ. Πλάτος  Γεωγρ. Μήκος Βάθος 

Ier_1 40o 23' 88,7΄΄ 23o 53' 31,9΄΄ 9,7 

Kokk_1 40o 26' 86,7΄΄ 23o 50' 42,0΄΄ 9 

Kokk_2 40o 27' 30,5΄΄ 23o 50' 12,5΄΄ 10,5 

Strat_1 40o 31' 06,3΄΄ 23o 50' 02,5΄΄ 9,5 

Strat_2 40o 30' 77,0΄΄ 23o 49' 82,7΄΄ 9,8 

Eleuth_1 40o 31' 82,9΄΄ 23o 55' 44,6΄΄ 9 

Πίνακας 3.1: Συντεταγμένες σημείων δειγματοληψίας 

 

3.1.2 Δειγματοληψία ιζήματος 

 

Για την δειγματοληψία χρησιμοποιήθηκε σωλήνας διαμέτρου 6 cm και μήκος 60cm από 

PVC καθώς  είναι σημαντικό να αποφεύγεται η επιμόλυνση του δείγματος (Βutler, l. R. P., 

Σcott, R. o. & Jenkins, r. 1988). Ο σωλήνας κόπηκε σε δύο τμήματα κατά μήκος του άξονά 

του. Στη συνέχεια τα δύο τμήματα ενώθηκαν ξανά για να δημιουργήσουν τη γεωμετρία του 

αρχικού σωλήνα με τη χρήση ταινίας ενώ εξωτερικά χρησιμοποιήθηκαν και σφιγκτήρες για 

να διασφαλιστεί ότι δεν θα αστοχήσει η διάταξη του σωλήνα τη στιγμή της βύθισής του μέσα 

στο ίζημα στον πυθμένα της θάλασσας.  Με αυτόν τον τρόπο, μετά τη δειγματοληψία, 

ανοίγοντας τους εξωτερικούς σφιγκτήρες και αφαιρώντας την ταινία, ο πυρήνας του ιζήματος 

μπορεί να βγει αδιατάρακτος. Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στην ακόλουθη 

εικόνα. 
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Εικόνα 3.2: Διάταξη για την λήψη των πυρήνων 

 

Ο δύτης αφού καταδυόταν στο επιθυμητό βάθος, στο προεπιλεγμένο σημείο, βύθιζε 

κάθετα το σωλήνα στο πυθμένα με τη χρήση σφύρας 3Kg. Εν συνεχεία αφού έκλεινε το 

πάνω μέρος του σωλήνα ,που εξείχε του πυθμένα, με τάπα από εξιλασμένη πολυστερίνη, 

τραβούσε και αφαιρούσε τη διάταξη με το περιεχόμενο ίζημα. Μόλις αποκολλούνταν ο 

πυρήνας, ο δύτης έκλεινε τον σωλήνα και από το κάτω μέρος, εγκλωβίζοντας έτσι το καρότο 

του ιζήματος μέσα στο σωλήνα και αναδυόταν στο σκάφος διατηρώντας τον πάντα σε 

κάθετη διεύθυνση. Επάνω στο σκάφος ο σωλήνας σφραγίζονταν άμεσα με ταινία και 

αποθηκεύονταν κατακόρυφα. Με αυτόν το τρόπο διατηρήθηκε η ακεραιότητα του 

συλλεγμένου ιζήματος και αποφεύχθηκε η ανάμειξη του αερόβιου και του αναερόβιου 

στρώματος διότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει μεταβολές στα φυσικοχημικά και βιολογικά 

χαρακτηριστικά του, και να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των ρύπων καθώς και τη δυνητική 

τοξικότητα των ιζημάτων.  

 

3.1.3 Δειγματοληψία νερού 

 

Πριν γίνει η δειγματοληψία του ιζήματος ο δύτης συνέλεγε δείγμα νερού στο ίδιο σημείο 

στην επιφάνεια πάνω από τον πυθμένα, στην διεπιφάνεια δηλαδή ιζήματος-νερού, για να 

γίνει έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια παράμετροι όπως το pH, η αλατότητα και το διαλυμένο οξυγόνο μπορούν να 

επηρεάσουν την κινητικότητα των βαρέων μετάλλων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

συνθήκες που να ευνοούν την επαναδιαλυτοποίση των μετάλλων στην υπερκείμενη στήλη 

του ύδατος αυξάνοντας έτσι την βιοδιαθεσιμότητα των ρύπων. Για την συλλογή των 
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δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν πλαστικά μπουκάλια νερού (0,5 l) τα οποία πριν την χρήση 

τους είχαν πλυθεί με απιονισμένο νερό. Επίσης έγινε επιτόπια μέτρηση της αλατότητας, της 

αγωγιμότητας και της θερμοκρασίας του νερού στη διεπιφάνεια νερού - ιζήματος. 

3.1.4 Παράμετροι επιλογής σημείων δειγματοληψίας 

 

Παράλληλα με την εκτίμηση της ρύπανσης των επιφανειακών ιζημάτων του κόλπου της 

Ιερισσού στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε προσπάθεια να εκτιμηθούν και οι  συγκεντρώσεις 

των βαρέων μετάλλων κατά τη διάρκεια των χρόνων καθώς και  η διερεύνηση της πιθανής 

προέλευσης των ρύπων. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να γίνει συλλογή πυρήνων ιζήματος 

και όχι μόνο επιφανειακού δείγματος. Η κάθετη κατανομή των βαρέων μετάλλων στα καρότα 

ιζημάτων (sediment cores) δίνει πληροφορίες για τα στρώματα που έχουν εναποτεθεί 

πρόσφατα και αποτελεί αποθήκη πληροφοριών περιέχοντας τις συγκεντρώσεις βαρέων 

μετάλλων με το πέρασμα του χρόνου.  Επίσης επιτρέπει τη εξαγωγή συμπερασμάτων για 

την προέλευση της συσσώρευσης των μετάλλων (φυσικός εμπλουτισμός ή αποτέλεσμα 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων). Η μελέτη αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, εάν είναι γνωστή η 

ταχύτητα ιζηματογένεσης και υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού με ραδιοισοτοπικές τεχνικές. 

Συνήθως χρησιμοποιούνται για τους προσδιορισμούς αυτούς τα ισότοπα 210-Pb και 137- 

Cs. Οι διάφορες στιβάδες του ιζήματος σ’ ένα καρότο μπορούν να διαφοροποιηθούν 

χρονολογικά και να δώσουν πληροφορίες για το ιστορικό της ρύπανσης. Η ρύπανση που 

οφείλεται σε πρόσφατες ανθρώπινες δραστηριότητες, σπάνια επεκτείνεται κάτω από 50 cm 

από την επιφάνεια του ιζήματος. Αυτό όμως εξαρτάται και από την ταχύτητα της 

ιζηματογένεσης. Συνήθως καρότο 1m καλύπτει μία περίοδο τουλάχιστον 200 χρόνων. Σε 

περιοχές κοντά στην ακτή και σε εκβολές ρεμάτων η ταχύτητα ιζηματογένεσης είναι υψηλή.  

Δυστυχώς στη συγκεκριμένη μελέτη δεν υπήρχε η δυνατότητα να υπολογιστεί η ταχύτητα 

ιζηματογένεσης για τον κόλπο της Ιερισσού κάτι που αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω 

μελέτης.  

 

Στο σχεδιασμό των σημείων δειγματοληψίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία των 

εκβολών των βασικών ρεμάτων και κυρίως μπροστά στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας 

εξόρυξης χρυσού στην παραλία του Στρατωνίου. Για το λόγο αυτό στα σημεία αυτά 

επιλέχθηκε να συλλεχθούν από 2 πυρήνες σε κοντινές σχετικά αποστάσεις ώστε: 

 να υπάρχει δικλίδα ασφαλείας σχετικά με την ποσότητα ιζήματος του 

δείγματος, καθώς για να γίνουν οι μετρήσεις πρέπει να προκύψουν τουλάχιστον 4gr  

δείγματος με διάμετρο μικρότερη των 64 μm 

 τουλάχιστον ο ένας από τους δύο πυρήνες να είναι αδιατάρακτος 



33 
 

 να αποκλείσουμε, όσο γίνεται, το στατιστικό λάθος. 

Επίσης το τελευταίο δείγμα με μαρκάρισμα Eleuth_1 συλλέχθηκε από την επιφάνεια του 

πυθμένα και η επιλογή του σημείου έγινε στην είσοδο του κόλπου ώστε να αποτελέσει 

δείγμα αναφοράς. Για να μπορέσουν να υπολογιστούν οι περιβαλλοντικοί δείκτες ρύπανσης 

θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεντρώσεις από το συγκεκριμένο δείγμα ως συγκεντρώσεις 

βάσης.  

 

3.2 Εργαστηριακές αναλύσεις 

3.2.1 Γενικά 

 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την κοκκομετρική ανάλυση και για τον προσδιορισμό των 

ολικών συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο 

Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. Οι μετρήσεις των 

φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο τεχνικής και 

σχεδιασμού περιβάλλοντος του τομέα υδραυλικής των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. , 

από το οποίο χρησιμοποιήθηκε και το LF 196 της εταιρείας WTW για τις μετρήσεις πεδίου.  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια η μελέτη των ιζημάτων αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για την μελέτη των επιπέδων ρύπανσης θαλάσσιων συστημάτων. Το 

πόσο σημαντική είναι η μελέτη των ιζημάτων το έχουν επισημάνει πολλοί ερευνητές, όπως 

για παράδειγμα ο Horowitz A J. (1991), ο οποίος στη μελέτη του αναφέρει τους ακόλουθους 

λόγους: 

1. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στο ανώτερο στρώμα το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως επιφανειακό ίζημα, βάθους μερικών εκατοστών, είναι κατά πολύ 

ψηλότερες από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στη διαλυτή φάση της στήλης του 

νερού, με αποτέλεσμα η ανάλυσή τους να δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα 

παρουσιάζοντας μικρότερες πιθανότητες επιμόλυνσης από τα δείγματα του νερού. 

2. Ιζήματα τα οποία είναι αδιατάρακτα αποτελούν μια ιστορική καταγραφή των 

χημικών συνθηκών και επιτρέπουν την εκτίμηση των χημικών αλλαγών κατά τη 

πάροδο του χρόνου 

3. Αλλαγές στις φυσικοχημικές παραμέτρους μπορούν να απελευθερώσουν 

στην υδάτινη στήλη ιχνοστοιχεία που ήταν δεσμευμένα στο ίζημα με αποτέλεσμα να 

γίνει πιο εφικτή η είσοδός τους στην τροφική αλυσίδα 
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4. Η δειγματοληψία και η ανάλυση των ιζημάτων του πυθμένα περιέχει τη 

βασική γεωχημική πληροφορία για μια περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αναγνώριση περιβαλλοντικών φαινομένων που οφείλονται σε σημειακές ή μη-

σημειακές πηγές ρύπανσης. 

3.2.2 Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων  

3.2.2.1 Αλατότητα-Αγωγιμότητα-Θερμοκρασία 

 

Η μέτρηση της αλατότητας καθώς και της θερμοκρασίας του νερού έγινε τη χρονική 

στιγμή της δειγματοληψίας με τη χρήση του LF 196 της εταιρείας WTW. Το συγκεκριμένο 

όργανο είναι φορητό και λειτουργεί με μπαταρίες. Συνδέεται μέσω καλωδίου με αισθητήρα ο 

οποίος αφού βυθιστεί στο επιθυμητό βάθος σταθεροποιεί την μέτρηση.  Καταγράφει την 

αλατότητα σε sal, την αγωγιμότητα σε mS/cm  και τη θερμοκρασία σε oC. 

  

 

Εικόνα 3.3: Μετρητής LF 196 αλατότητας-αγωγιμότητας-θερμοκρασίας 

 

Επίσης μέτρηση της αγωγιμότητας και της αλατότητας έγινε και στο εργαστήριο από το 

δείγματα νερού που είχαν συλλεχθεί στα πλαστικά μπουκάλια,  δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

επαλήθευσης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις μετρήσεις πεδίου. Στο 

εργαστήριο χρησιμοποιήθηκε το όργανο Inolab Cond 720 της εταιρείας WTW. 
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Εικόνα 3.4: Εργαστηριακή μέτρηση αλατότητας-αγωγιμότητας 

 

Όπως έχει επισημανθεί αύξηση της αλατότητας έχει ως αποτέλεσμα την 

επαναδιαλυτοποίηση των βαρέων μετάλλων καθώς τα κύρια ιόντα του νερού ανταγωνίζονται 

και τείνουν να καταλάβουν τις θέσεις των μετάλλων. 

 

3.2.2.2 Ph 

 

Το Ph μετρήθηκε εργαστηριακά την επόμενη μέρα της δειγματοληψίας από τα δείγματα 

νερού  με χρήση του οργάνου  HQ40d Dual-Input Digital Multi-Parameter Meter. Όξινο 

περιβάλλον οδηγεί σε διάλυση των ανθρακικών και των υδροξειδίων, αλλά και σε εκρόφηση 

μεταλλικών κατιόντων λόγω αυξημένου ανταγωνισμού από τα H+. Στο θαλασσινό νερό οι 

φυσιολογικές τιμές του Ph κυμαίνονται μεταξύ 7-8,5. 
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Εικόνα 3.5: Εργαστηριακή μέτρηση Ph 

 

3.2.2.3 Διαλυμένο οξυγόνο  

 

Για τη μέτρηση του διαλυμένου οξυγόνου δεν υπήρξε η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί 

στο πεδίο της έρευνας. Μετρήσεις έγιναν στον εργαστήριο με τη χρήση του οργάνου HQ40d 

Dual, οι οποίες θα παρουσιαστούν στην μελέτη αλλά δεν θα ληφθούν υπόψιν καθώς τα 

αποτελέσματα δεν έχουν μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας. Το διαλυμένο οξυγόνο είναι μια 

παράμετρος που μεταβάλλεται εύκολα λόγω του οξυγόνου της ατμόσφαιρας και για το λόγο 

αυτό οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται πάντα στο πεδίο. Το διαλυμένο οξυγόνο επηρεάζει τον 

οξειδοαναγωγικό κύκλο του Fe και του Mn. Έτσι συνθήκες υποξίας ευνοούν την  

διαλυτοποίηση των οξειδίων του Fe και του Mn απελευθερώνοντας τα ενσωματωμένα ή 

προσροφημένα μέταλλα. 

 

3.2.3 Αναλύσεις δειγμάτων ιζήματος 

3.2.3.1 Επεξεργασία δειγμάτων 

 

Για να πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις στα δείγματα των ιζημάτων έπρεπε πρώτα να 

γίνει μια αρχική επεξεργασία των δειγμάτων. Αφού αφαιρέθηκαν οι εξωτερικοί σφιγκτήρες 

του σωλήνα και η ταινία ανοίχτηκε με προσοχή ο σωλήνας. Στη συνέχεια καθορίστηκαν για 
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κάθε πυρήνα τα διάφορα βάθη στα οποία διαχωρίστηκαν τα δείγματα με βάση την οπτική 

παρατήρηση φροντίζοντας το πάνω μέρος του πυρήνα (επιφανειακό ίζημα) να έχει βάθος 

περίπου 10cm. Από τα δείγματα αφαιρέθηκαν διάφορα αντικείμενα όπως φύκια και ξύλα 

ενώ  διαχωρισμός του δείγματος έγινε με πλαστική σπάτουλα. Αφού διαχωρίστηκαν τα 

επιμέρους δείγματα τοποθετήθηκαν σε μικρά σκεύη, το εσωτερικό τμήμα των οποίων 

επικαλύφθηκε με λαδόκολλα τροφίμων για την αποφυγή των επιμολύνσεων. Τα δείγματα 

ξηράνθηκαν για 48 ώρες σε κλίβανο σε θερμοκρασία 50 βαθμών Κελσίου.  

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

 Κοκκομετρική ανάλυση, με τη μέθοδο του ξηρού κοσκινίσματος 

 Χημική ανάλυση με τη μέθοδο της φθορισμομετρίας ακτίνων - Χ (XRF)για τον 

προσδιορισμό των ολικών συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων 

 

Κωδικός δείγματος Κατά βάθος δείγμα Βάθος (cm) 

Ier_1 Ier_1_A 0-15  

  Ier_1_B 15-32 

  Ier_1_C 32-48 

Kokk_1 Kokk_1_A 0-16 

  Kokk_1_B 16-29 

  Kokk_1_C 29-38 

  Kokk_1_D 38-47 

Kokk_2 Kokk_2_A 0-11 

  Kokk_2_B 11_28 

  Kokk_2_C 28-42 

Strat_1 Strat_1_A 0-13 

  Strat_1_B 13-30 

  Strat_1_C 30-47 

Strat_2 Strat_2_A 0-13 

  Strat_2_B 13-28 

  Strat_2_C 28-38 

  Strat_2_D 38-47 

Eleuth_1 Eleuth_1 10 

Σύνολο δειγμάτων 18   
Πίνακας 3.2: Υποδιαίρεση των πυρήνων και κωδικοποίηση των επιμέρους τμημάτων. Ως 

σημείο μηδέν θεωρήθηκε η επιφάνεια του ιζήματος. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί σχηματική απεικόνιση των πυρήνων, που πραγματοποιήθηκε 

στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad, με το διαχωρισμό τους σε επιμέρους δείγματα.  
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Εικόνα 3.6: Σχηματική απεικόνιση πυρήνων ιζήματος 

 

3.2.3.2 Κοκκομετρική ανάλυση 

 

Ως κύριος φορέας των βαρέων μετάλλων, όσο αφορά την κοκκομετρία των ιζημάτων, έχει 

επικρατήσει τα τελευταία χρόνια η διάμετρος των κόκκων που είναι κάτω από 63 μm το 

οποίο ανήκει στο κλάσμα της ιλυοαργίλλου. Έτσι η κοκκομετρία μπορεί να δώσει χρήσιμες 

πληροφορίες για την αξιολόγηση των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα. 

Αμέσως μετά την ξήρανση των δειγμάτων ακολούθησε η μηχανική ανάλυση με τη μέθοδο 

του κοσκινίσματος. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε παλμικός δονητής καθώς και μια 

διάταξη από κόσκινα με μεταβαλλόμενη διάμετρο (1000 μm, 400 μm, 100 μm και 63 μm). 

Αφού απομακρύνθηκαν διάφορα ξένα υλικά (μικρά κλαδιά κ.α.), τα δείγματα ζυγίστηκαν σε 
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ζυγό ακριβείας του εργαστηρίου και τοποθετήθηκαν ένα τη φορά στη διάταξη κοσκινίσματος 

για περίπου 20-25 λεπτά, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

 

Εικόνα 3.7: Διάταξη μηχανικού κοσκινίσματος 

 

Στη συνέχεια αφού ζυγίστηκε το περιεχόμενο κάθε κόσκινου και υπολογίστηκε το 

ποσοστό % κατά βάρος για κάθε κλάσμα μεγέθους κόκκων, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή 

GRAFTEX (Adolfo Uriarte & George Voulgaris, 1991) σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran, 

με την οποία υπολογίστηκαν οι παράμετροι της κοκκομετρίας. 

 

3.2.3.3 Στοιχειακή ανάλυση με φθορισμομετρία ακτίνων-Χ (XRF) 

3.2.3.3.1 Γενικά 

Τα δείγματα ύστερα από την απαραίτητη επεξεργασία τους, που θα περιγραφεί αναλυτικά 

στη συνέχεια του κεφαλαίου, αναλύθηκαν για τον προσδιορισμό των ολικών συγκεντρώσεων 

των κυρίων στοιχείων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση με φθορισμό 

ακτίνων Χ. Η στοιχειακή ανάλυση των δειγμάτων έγινε με το φασματοφωτόμετρο διασποράς 

ενέργειας XEPOS της εταιρείας SPECTRO που ανήκει στον εργαστηριακό εξοπλισμό του 

εργαστηρίου Ελέγχου  Ρύπανσης Περιβάλλοντος του τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Για την 

παραγωγή των ακτίνων Χ πρωτογενώς, η συσκευή διαθέτει λυχνία, τύπου VF50, με άνοδο 

από Pb, η οποία αποδίδει μέγιστη ισχύ ίση με 40Watt. 
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Εικόνα 3.8: Φασματοφωτόμετρο φθορισμού ακτίνων Χ SPECTRO-XEPOS 

 

3.2.3.3.2 Προεπεξεργασία δειγμάτων για ανάλυση XRF 

Η φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ έχει τη δυνατότητα εφαρμογής σχεδόν σε κάθε 

τύπο στοιχειακού προσδιορισμού. Στην παρούσα έρευνα αναλύθηκαν δείγματα θαλάσσιου 

ιζήματος. Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση είναι απαραίτητο να γίνει η παρασκευή μιας 

ταμπλέτας του δείγματος. Για την ταμπλέτα χρησιμοποιήθηκε το λεπτόκοκκο από τη 

διαδικασία του ξηρού κοσκινίσματος. Από κάθε δείγμα χρησιμοποιήθηκαν 4g ιζήματος ( d< 

63 μm) τα οποία αναμίχθηκαν με 1 g συνδετικού  υλικού SpectroBlend (σύσταση 77,1% 

C,5.4% H, 4.7% N). Η ζύγιση των ποσοτήτων έγινε σε ζυγό ακριβείας ενώ η ανάμιξη έγινε 

σε μηχανικό αναδευτήρα (εικόνα 3.9). Στη συνέχεια το υλικό τοποθετήθηκε σε ειδικό καλούπι 

μέσα σε πρέσα (εικόνα 3.10) και ύστερα από εφαρμογή πίεσης περίπου 10 tn και για 

διάστημα 10 λεπτών προέκυψαν τα ειδικά δισκία (ταμπλέτες) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

για την στοιχειακή ανάλυση. Οι ταμπλέτες που παρασκευάστηκαν (εικόνα 3.11) 

τοποθετήθηκαν στο φασματοφωτόμετρο και η διάρκεια ανάλυσής τους ήταν περίπου 10 

λεπτά/ταμπλέτα. 
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Εικόνα 3.9: Παλμικός αναδευτήρας  και ζυγός ακριβείας του εργαστηρίου 

 

 

 

Εικόνα 3.10: Κλίβανος  και υδραυλική πρέσα του εργαστηρίου 
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Εικόνα 3.11: Δισκίο (ταμπλέτα) δείγματος 

 

3.2.3.3.3 Αρχή λειτουργίας μεθόδου XRF 

Στη συγκεκριμένη μέθοδο η αρχή λειτουργίας βασίζεται στη διέγερση ενός ηλεκτρονίου 

εσωτερικής ατομικής στιβάδας από προσπίπτουσα ακτινοβολία κατάλληλης ενέργειας. Κατά 

τη μετάπτωση του ατόμου στη βασική του κατάσταση, ηλεκτρόνιο ανώτερης ενεργειακής 

στάθμης (L) καταλαμβάνει την κενή θέση της εσωτερικής στιβάδας και η μετάβαση 

συνοδεύεται από την εκπομπή φωτονίου ενέργειας στην περιοχή των ακτίνων Χ. Η εκπομπή 

ακτινοβολίας ακτίνων Χ είναι πιο πιθανή όσο τα άτομα έχουν μεγαλύτερο ατομικό αριθμό και 

περισσότερες ηλεκτρονιακές στοιβάδες. Στα άτομα με μικρούς ατομικούς αριθμούς και λίγα 

ηλεκτρόνια, είναι πιθανό η περίσσεια ενέργεια αντί να ακτινοβοληθεί, να απορροφηθεί από 

κάποιο ηλεκτρόνιο των εξωτερικών ηλεκτρονικών στοιβάδων (Εργαστηριακές Ασκήσεις στo 

εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ). 

 

 

Εικόνα 3.12: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 
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Στο φάσμα ακτίνων Χ ενός ατόμου που υποβάλλεται στην ανωτέρω διαδικασία, 

εμφανίζεται μια σειρά χαρακτηριστικών ενεργειακών κορυφών. Η ενεργειακή θέση των 

κορυφών οδηγεί στην ταυτοποίηση των στοιχείων που περιέχονται στο δείγμα (ποιοτική 

ανάλυση), ενώ από την έντασή τους προκύπτουν οι σχετικές ή απόλυτες συγκεντρώσεις των 

στοιχείων του δείγματος (ημι-ποσοτική ή ποσοτική ανάλυση). Μια τυπική διάταξη 

φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων Χ περιλαμβάνει μια πηγή πρωτογενούς ακτινοβολίας 

(ραδιοϊσότοπο ή λυχνία ακτίνων Χ) και ένα σύστημα ανίχνευσης της δευτερεύουσας 

ακτινοβολίας του δείγματος.  

Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, διαθέτει για την 

παραγωγή πρωτογενούς ακτινοβολίας λυχνία ακτίνων Χ τύπου VF50 με άνοδο από Pb, ενώ 

η ανίχνευση της ακτινοβολίας φθορισμού που εκπέμπεται από το δείγμα, πραγματοποιείται 

με τον πολυκάναλο αναλυτή Xflash-LT, ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος σε απόσταση 14 

mm από τη φθορίζουσα επιφάνεια του δείγματος (Γ.Ν.Αργυρόπουλος, 2009)  

Για ποσοτική μελέτη με τη μέθοδο XRF απαιτείται βαθμονόμηση του συστήματος με 

πρότυπα δείγματα, γνωστής περιεκτικότητας, στην περιοχή συγκεντρώσεων του υπό 

εξέταση δείγματος. Κατά την εργαστηριακή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

βαθμονόμησης Turboquant η οποία αποτελεί μια γρήγορη στοιχειακή ανάλυση των 

δειγμάτων, τα οποία βρίσκονται με τη μορφή ταμπλέτας. Ο χρόνος που απαιτείται για τη 

μέτρηση μιας ταμπλέτας δείγματος, για κάθε συνθήκη διέγερσης, ανέρχεται στα 300 s. Για 

τον τελικό υπολογισμό των ολικών συγκεντρώσεων η μέθοδος εφαρμόζει τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων, χρησιμοποιώντας τη βάση ατομικών δεδομένων. Όλη διαδικασία 

επεξεργασίας των δεδομένων πραγματοποιείται από ειδικό λογισμικό το οποίο εν τέλει 

παρουσιάζει πίνακα με τις τελικές συγκεντρώσεις των στοιχείων που αναλύθηκαν. Τα 

αποτελέσματα δίνονται σε g/ 100 g (%) του δείγματος.  

Οι ελάχιστες συγκεντρώσεις που είναι δυνατόν να προσδιοριστούν μέσω της 

φασματοσκοπίας XRF (όρια ανίχνευσης), καθορίζονται τόσο από τα όρια ανίχνευσης του 

ανιχνευτικού συστήματος όσο και από τα όρια ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου (π.χ. 

προετοιμασία του δείγματος, χρονική διάρκεια της μέτρησης κλπ.). Ανάλογα με το είδος του 

στοιχείου που προσδιορίζεται και τη μήτρα του δείγματος τα κατώτερα όρια ανίχνευσης 

κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 10 και 100 ppm. 
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3.2.4 Οργανολογία 

 

Συγκεντρωτικά τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία για τον 

προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των μετάλλων και των φυσικοχημικών παραμέτρων του 

νερού είναι: 

 φαματοφωτόμετρο διασποράς ενέργειας XEPOS της εταιρείας SPECTRO 

 παλμική διάταξη κοσκινίσματος της εταιρείας FRITSCH 

 ζυγός ακριβείας B70 KERN ακρίβειας 0,0001 g  

 υδραυλική πρέσα της εταιρείας SPECAC 

 κλίβανος 

 μετρητής Ph και διαλυμένου οξυγόνου HQ40d Dual-Input Digital Multi-

Parameter Meter 

 Μετρητής αλατότητας-αγωγιμότητας-θερμοκρασίας LF 196 WTW 
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Κεφάλαιο 4 

Αποτελέσματα 

4.1 Αποτελέσματα φυσικοχημικών παραμέτρων 

 

Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο πεδίο της έρευνας όσο και στο 

εργαστήριο προέκυψε οι ακόλουθοι πίνακες. 

 

Σημείο 
δειγματοληψίας 

Θερμοκρασία 
(οC) 

Αλατότητα 
(sal)_μέτρηση 

πεδίου 

Αγωγιμότητα 
(mS/cm)_μέτρηση 

πεδίου 

Ier_1 25 33,5 49,9 

Kokk_1 25 33,5 49,8 

Kokk_2 25 33,5 49,8 

Strat_1 25 33,2 49,7 

Strat_2 25 33,2 49,9 

Eleuth_1 24 33,2 50,1 

Πίνακας 4.1: Φυσικοχημικές παράμετροι από μετρήσεις πεδίου 

 

Σημείο 
δειγματοληψίας 

pH 
Αλατότητα 

(sal)_μέτρηση 
εργαστηρίου 

Αγωγιμότητα 
(mS/cm)_μέτρηση 

εργαστηρίου 

Διαλυμένο 
οξυγόνο (mg/l) 

Ier_1 7,95 33,3 50,7 8,79 

Kokk_1 8,04 33,3 50,7 9,1 

Kokk_2 8,03 33,4 50,8 8,96 

Strat_1 7,98 33,3 50,7 8,67 

Strat_2 7,64 33,2 50,6 8,69 

Eleuth_1 8,01 33,3 50,8 10,08 

Πίνακας4.2: Φυσικοχημικές παράμετροι από εργαστηριακές μετρήσεις 

 

Όπως παρατηρείται στους παραπάνω πίνακες τα εργαστηριακά αποτελέσματα των 

μετρήσεων συνάδουν με αυτά των μετρήσεων πεδίου επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθότητά 

τους. 
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4.2 Κοκκομετρική σύσταση ιζημάτων 

4.2.1 Μακροσκοπική περιγραφή των δειγμάτων 

 

 Σημείο δειγματοληψίας Ier_1 

Ο πυρήνας στο σημείο αυτό είχε συνολικό μήκος 48 cm και αποτελούνταν κατά κύριο 

λόγο από μεσόκοκκη άμμο. Παρατηρήθηκε παρουσία θραυσμάτων κελυφών και χαλίκων. 

 

 

 

Εικόνα 4.1:Φωτογραφία του πυρήνα ιζήματος Ier_1 
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 Σημείο δειγματοληψίας Kokk_1 

Ο πυρήνας αποτελούνταν κυρίως από λεπτόκοκκη άμμο στα ανώτερα στρώματα ενώ 

χαρακτηριστικές ήταν μερικές στρωματώσεις από  μαύρη αμμοϊλύς στο τμήμα του πυρήνα 

κάτω από το επιφανειακό ίζημα. Συνολικό μήκος πυρήνα 47 cm. 

 

Κ  

 

Εικόνα 4.2:  Φωτογραφία πυρήνας ιζήματος Kokk_1 
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 Σημείο δειγματοληψίας Kokk_2 

Και ο αυτός ο πυρήνας  αποτελούνταν κυρίως από λεπτόκοκκη άμμο. Εδώ 

στρωματώσεις από  μαύρη αμμοϊλύς εμφανίστηκαν στο κατώτερο τμήμα του πυρήνα σε 

συνδυασμό με θραύσματα κελύφων. Το χρώμα του ιζήματος γινόταν διαβαθμιδωτά πιο 

σκούρο κατά βάθος του πυρήνα.  Συνολικό μήκος πυρήνα 42 cm. 

 

 

 

Εικόνα 4.3: Φωτογραφία πυρήνα ιζήματος Kokk_2 
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 Σημείο δειγματοληψίας Strat_1 

Ο πυρήνας αποτελούνταν από χονδρόκοκκη άμμο και είχε συνολικό μήκος 47 cm. 

 

 

 

 

Εικόνα 4.4: Φωτογραφία πυρήνα ιζήματος Strat_1 
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 Σημείο δειγματοληψίας Strat_2 

Ο πυρήνας αποτελούνταν από μεσόκκοκη και λεπτόκοκκη άμμο. Είχε συνολικό μήκος 47 

cm. Στα κατώτερα τμήματα του πυρήνα το χρώμα του ιζήματος  σκούραινε και 

αποτελούνταν από πιο λεπτόκοκκη σύσταση. 

 

 

 

 

Εικόνα 4.5: Φωτογραφία πυρήνα ιζήματος Strat_2 
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 Σημείο δειγματοληψίας Eleuth_1 

Το δείγμα αυτό ήταν επιφανειακό και αποτελούνταν από χονδρόκοκκη έως πολύ 

χονδρόκοκκη άμμο. Χαρακτηριστικό του δείγματος ήταν η έντονη οσμή οργανικών 

συστατικών και η ύπαρξη πολλών θραυσμένων κελυφών. 

 

 

 

Εικόνα...: Φωτογραφία δείγματος ιζήματος Eleuth_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

4.2.2 Αποτελέσματα κοκκομετρικής ανάλυσης 

 

Από την κοσκίνηση και τη ζύγιση του δείγματος ύστερα από την ξήρανση προέκυψαν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα. 

 

Σημεία 
δειγματοληψίας 

No 
d > 1000 
μm 0 Φ 

 d> 400 
μm 1,32 

Φ 

d > 100 
μm 3,32 

Φ 

d > 63 
μm 4 Φ   

d < 63 
μm 4 Φ 

Σύνολο 
δείγματος 

(g) 

Ier_1 

Ier_1_A 3,5 22,3 473,3 15,5 3,5 518,1 

Ier_1_B 5,7 33,3 472,4 30 10,4 551,8 

Ier_1_C 23,9 52,8 421,1 16,9 8,8 523,5 

Kokk_1 

Kokk_1_A 1,9 5,0 496,7 27,2 6,7 537,5 

Kokk_1_B 5,7 5,7 329,0 23,4 6,1 369,9 

Kokk_1_C 1,7 3,4 213,9 25,9 5,6 250,5 

Kokk_1_D 2,7 7,4 283,0 28,3 5,1 326,5 

Kokk_2 

Kokk_2_A 2,0 3,0 333,3 15,1 4,8 358,2 

Kokk_2_B 4,1 13,6 525,4 18,6 6,4 568,1 

Kokk_2_C 19 16,4 353,7 23,8 8,5 421,4 

Strat_1 

Strat_1_A 34,6 167,3 226,4 0,8 1,8 430,9 

Strat_1_B 52,9 209,9 288,7 2,7 4,1 558,3 

Strat_1_C 12,8 91,2 452,8 11,5 3,9 572,2 

Strat_2 

Strat_2_A 5,5 81,1 447,5 21,8 5,6 561,5 

Strat_2_B 4,3 64,1 674,9 25,5 9,9 778,7 

Strat_2_C 5,5 45,9 273,1 9,8 7,9 342,2 

Strat_2_D 5,7 35,6 228,5 13,1 4,7 287,6 

Δείγμα 
αναφοράς 
Eleuth_1 

Eleuth_1 426,3 434,1 324,1 1,7 2,1 1188,3 

Πίνακας 4.3:  Ποσότητες των ιζημάτων που ζυγίστηκαν στα κόσκινα (σε g) 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη 

χρήση του προγράμματος Graftex των Adolfo Uriarte & George Voulgaris του 

πανεπιστημίου του Southampton (November 1991). 

Υπολογίστηκε ο μέσος όρος μεγέθους, η σταθερή απόκλιση, η λοξότητα και η κύρτωση 

καθώς και τα ποσοστά των ιζημάτων που έχουν διάμετρο πάνω και κάτω από το όριο των 

63μm. Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Σημεία 
δειγματο-

ληψίας 

Κωδικός 
δείγματος 

MEAN (Φ) SORT (Φ) SKEW (Φ) 
KURT 
(Φ) 

Διαβάθμιση 
κατά Robert 

L.FOLK 

Ποσοστό 
ιζήματος (%)  
d>0,063mm  

Ποσοστό 
ιζήματος (%)  
d<0,063mm 

Ier_1 

Ier_1_A 1,94 0,37 -0,02 1,03 καλή  99,32 0,68 

Ier_1_B 1,88 0,43 -0,1 1,23 καλή  98,12 1,88 

Ier_1_C 1,75 0,57 -0,21 1,72 μετρίως καλή  98,32 1,68 

Kokk_1 

Kokk_1_A 2,07 0,33 -0,01 1,01 πολύ καλή  98,75 1,25 

Kokk_1_B 2,01 0,35 -0,01 1,01 πολύ καλή  98,35 1,65 

Kokk_1_C 2,03 0,34 -0,01 1,01 πολύ καλή  97,76 2,24 

Kokk_1_D 2 0,35 -0,01 1,01 πολύ καλή  98,44 1,56 

Kokk_2 

Kokk_2_A 2,06 0,34 -0,01 1,01 πολύ καλή  98,66 1,34 

Kokk_2_B 2,01 0,35 -0,01 1,01 πολύ καλή  98,87 1,13 

Kokk_2_C 1,85 0,56 -0,23 1,88 μετρίως καλή 97,98 2,02 

Strat_1 

Strat_1_A 1,22 0,74 -0,3 1,03 μέτρια  99,58 0,42 

Strat_1_B 1,19 0,77 -0,33 1,03 μέτρια  99,27 0,73 

Strat_1_C 1,68 0,54 -0,19 1,41 μετρίως καλή  99,32 0,68 

Strat_2 

Strat_2_A 1,73 0,48 -0,12 1,3 καλή 99,00 1,00 

Strat_2_B 1,85 0,43 -0,09 1,2 καλή  98,73 1,27 

Strat_2_C 1,74 0,5 -0,14 1,39 καλή  97,68 2,32 

Strat_2_D 1,75 0,51 -0,15 1,43 μετρίως καλή 98,37 1,63 

Δείγμα 
αναφοράς 
Eleuth_1 

Eleuth_1 0,4 1,19 -0,17 0,86 κακή 99,82 0,18 

Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας μετρήσεων 
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Όπως παρατηρείται τα υποδείγματα του πρώτου πυρήνα (Ier_1) ανήκουν στην κατηγορία 

της μεσόκκοκης άμμου ενώ η διάμετρος τους αυξάνεται κατά βάθος του πυρήνα. Τα ιζήματα 

των πρώτων στρώματων είναι καλά διαβαθμισμένα ενώ παρατηρείται ασθενέστερη 

διαβάθμιση στο κατώτερο στρώμα. Οι τιμές της λοξότητας είναι για όλα τα υποδείγματα 

αρνητικές, με την κατώτερη στρωμάτωση να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αρνητική τιμή.  

Ο πυρήνας στο σημείο Kokk_1 ανήκει στην κατηγορία της λεπτόκοκκης άμμου. Εδώ η 

μέση διάμετρος των ιζημάτων ακολουθεί μια μικρή κατά βάθος αύξηση που θα μπορούσαμε 

να τη θεωρήσουμε ως μηδενική. Στον πυρήνα αυτόν και στο δείγμα Kokk_1_C παρατηρείται 

το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ιζήματος από το σύνολο των δειγμάτων με διάμετρο 

μικρότερη των 63 μm. Τα ιζήματα όλων των υποδειγμάτων θεωρούνται πολύ καλά 

διαβαθμισμένα, με ίδιες αρνητικές τιμές λοξότητας.  

Στο πυρήνα στο σημείο Kokk_2 παρατηρούνται τα ίδια χαρακτηριστικά με το 

προηγούμενο σημείο δειγματοληψίας, με τη μόνη διαφορά να εμφανίζεται στο κατώτερο 

στρώμα του πυρήνα. Εκεί το ίζημα είναι πιο χονδρόκοκκο σε σχέση με τα ανώτερα 

στρώματα, μετρίως καλά διαβαθμισμένο και με μεγαλύτερη αρνητική τιμή λοξότητας.  

Ο πυρήνας στο σημείο Strat_1 περιέχει τα πιο χονδρόκοκκα ιζήματα από όλους τους  

πυρήνες δειγματοληψίας του κόλπου.  Κατατάσσονται στην κατηγορία της χονδρόκοκκης 

άμμου. Έχουν έντονα αρνητικές τιμές λοξότητας και μέτρια διαβάθμιση ιζημάτων. Στο 

τελευταίο δείγμα, στο κατώτερο τμήμα του πυρήνα, η διαβάθμιση του ιζήματος εμφανίζεται 

λίγο καλύτερη. 

Ο τελευταίος πυρήνας (Strat_2) ανήκει στην κατηγορία της μεσόκοκκης άμμου. Η 

διαβάθμιση των ιζημάτων στα πρώτα στρώματα είναι καλή.  Διαφορά παρατηρείται και σε 

αυτόν τον πυρήνα στο κατώτερο στρώμα του, όπου η διαβάθμισή του ιζήματος γίνεται 

ασθενέστερη (μετρίως καλή). Η λοξότητα παρουσιάζει για όλα τα υποδείγματα αρνητικές 

τιμές. Στον πυρήνα αυτόν και στο δείγμα Stat_2_C παρατηρείται το μέγιστο ποσοστό 

ιζήματος από το σύνολο των δειγμάτων με διάμετρο μικρότερη των 63 μm. 

Το δείγμα αναφοράς στην είσοδο του κόλπου αποτελείται από χονδρόκοκκη άμμο με 

πολύ ασθενή διαβάθμιση των ιζημάτων. Εδώ το ποσοστό των κόκκων με διάμετρο 

μικρότερη των 63μm είναι πολύ μικρό. 
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4.3 Αποτελέσματα ολικών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν οι συγκεντρώσεις των 

στοιχείων (σε ppm) Zn, Cr, As, Pb, Cu, Mn και Ni. Τα συγκεκριμένα στοιχεία παρουσίασαν 

αυξημένες συγκεντρώσεις και θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και σύγκριση με 

παλιότερες συγκεντρώσεις στην περιοχή μελέτης αλλά και με άλλες περιοχές του ελλαδικού 

χώρου.  Τα αποτελέσματα των συγκεντρώσεων όλων των στοιχείων καθώς και τα όρια 

ανίχνευσης και τα σφάλματα των μετρήσεων., που προέκυψαν από τη φασματοσκοπία 

φθορισμού ακτίνων Χ (XRF), παρουσιάζονται αναλυτικά σε πίνακα του παραρτήματος. 
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Σημείο 
δειγματοληψίας 

No 

Συγκεντρώσεις (ppm) 

Zn Cr As Pb Cu Mn Ni 

Ier_1 

Ier_1_A 100,4 751 15,2 61 17,5 1277 41,1 

Ier_1_B 185,9 710 30 105,6 33,5 977 59,1 

Ier_1_C 154,2 476 26 105,1 28,6 723 54,7 

Kokk_1 

Kokk_1_A 1030 1010 400,4 484,1 66 4258 106,8 

Kokk_1_B 1286 838 426,4 650,2 69,1 4512 113,3 

Kokk_1_C 1377 795 373,2 796,7 68,4 4514 115,6 

Kokk_1_D 1457 706 375,1 952 75,1 3906 119,5 

Kokk_2 

Kokk_2_A 638,6 781 291,6 468,4 59,1 2654 99,5 

Kokk_2_B 1191 515 469,9 778,1 74 3911 116,2 

Kokk_2_C 1433 764 392,3 953,6 92,8 4257 120,3 

Strat_1 

Strat_1_A 1083 201 588,5 1071 291,1 2847 74,4 

Strat_1_B 868,9 291 495,6 795,9 304,3 3353 70,8 

Strat_1_C 1002 365 621,5 722,4 238,2 4147 69,2 

Strat_2 

Strat_2_A 4322 316 9006 2436 345,9 9601 42,6 

Strat_2_B 7164 1235 14340 3738 611,8 18150 50,9 

Strat_2_C 6358 1424 11960 3214 391,4 18270 39,5 

Strat_2_D 7828 769 17430 4677 557,7 17500 49,8 

Δείγμα 
αναφοράς 
Eleuth_1 

Eleuth_1 103,5 89 20 78,4 19,6 427 18,3 

Πίνακας4.5: Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε ppm 
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Οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στα επιφανειακά ιζήματα είναι σε υψηλά 

επίπεδα σε όλα τα δείγματα εκτός από το σημείο δειγματοληψίας Ier_1 που βρίσκεται 

μπροστά στην Ιερισσό καθώς και στην είσοδο του κόλπου Eleuth_1. Ιδιαίτερα στην περιοχή 

του Στρατωνίου, και στον πυρήνα που συλλέχθηκε στο κέντρο και μπροστά στον οικισμό, οι 

συγκεντρώσεις των επιφανειακών ιζημάτων είναι πάρα πολύ υψηλές αποτελώντας το πιο 

ρυπασμένο σημείο του κόλπου.  

Για την καλύτερη παρακολούθηση της μεταβολής των συγκεντρώσεων των βαρέων 

μετάλλων κατασκευάστηκαν διαγράμματα μεταβολής των συγκεντρώσεων κατά βάθος του 

πυρήνα. Στον οριζόντιο άξονα τοποθετήθηκαν τα δείγματα κατά βάθος, με το σημείο μηδέν 

να είναι η επιφάνεια του πυθμένα, ενώ στον κατακόρυφο τοποθετήθηκαν οι συγκεντρώσεις 

των βαρέων μετάλλων σε ppm. Οι συγκεντρώσεις του Μn είναι μεγαλύτερης τάξης μεγέθους 

από τα υπόλοιπα στοιχεία και για το λόγο αυτό δεν συμπεριλήφθηκαν στα διαγράμματα. 

 

 

Διάγραμμα 4.1: Μεταβολή των συγκεντρώσεων των στοιχείων κατά βάθος στο σημείο 

δειγματοληψίας Ier_1 (Ιερισσός) 

 

Στον πυρήνα αυτόν παρατηρούμε αύξηση κατά βάθος των συγκεντρώσεων των 

περισσότερων στοιχείων. Εξαίρεση αποτελεί το Cr η συγκέντρωση του οποίου μειώνεται 

όσο κατεβαίνουμε βαθύτερα στο πυθμένα. Το As μαζί με το Ni διατηρούν σχετικά σταθερές 

τιμές. 
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Διάγραμμα 2: Μεταβολή των συγκεντρώσεων των στοιχείων κατά βάθος στο σημείο 

δειγματοληψίας Kokk_1 (ρέμα Κοκκινόλακα) 

 

 

Διάγραμμα 3: Μεταβολή των συγκεντρώσεων των στοιχείων κατά βάθος στο σημείο 

δειγματοληψίας Kokk_2 (ρέμα Κοκκινόλακα) 
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Η μεταβολή των συγκεντρώσεων στους πυρήνες Kokk_1 & Kokk_2 ακολουθεί σχετικά 

παρόμοια κατανομή. Ο Zn και ο Pb αυξάνονται κατά βάθος σε αντίθεση με το Cr που και σε 

αυτά τα σημεία δειγματοληψίας μειώνονται όσο κατεβαίνουμε στα κατώτερα στρώματα του 

πυρήνα. 

 

 

Διάγραμμα 4: Μεταβολή των συγκεντρώσεων των στοιχείων κατά βάθος στο σημείο 

δειγματοληψίας Strat_1 (Στρατώνι) 

 

Στον πυρήνα Strat_1 όλα τα στοιχεία μειώνονται κατά βάθος του πυρήνα. Εξαίρεση 

αποτελεί και πάλι το Cr η συγκέντρωση του οποίου αυξάνεται στα κατώτερα στρώματα του 

πυρήνα 
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Διάγραμμα 5: Μεταβολή των συγκεντρώσεων των στοιχείων κατά βάθος στο σημείο 

δειγματοληψίας Strat_2 (Στρατώνι) 

 

Στον τελευταίο πυρήνα παρατηρούμε αύξηση των συγκεντρώσεων των βαρέων 

μετάλλων κατά βάθος του πυρήνα. Όλα τα στοιχεία εδώ ακολουθούν την ίδια μεταβολή. 

Χαρακτηριστικές είναι επίσης και οι τιμές του As και του Zn.  
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Κεφάλαιο 5 

Συζήτηση 

5.1. Φυσικοχημικές παράμετροι ύδατος 

Η μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων σε μια περιοχή βοηθά να γίνει κατανοητή η 

πιθανότητα επαναδιαλυτοποίησης των μετάλλων στο νερό. Όπως έχει αναφερθεί ιζήματα τα 

οποία έχουν ρυπανθεί λειτουργούν ως δευτερογενής πηγή ρύπανσης και η ύπαρξη 

συγκεκριμένων συνθηκών ευνοούν την επανακινητοποίησή τους.  

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει ότι η θερμοκρασία κυμαίνεται σε 

κανονικά για την εποχή επίπεδα (Ιούλιος) και για βάθη ως 10 μέτρα, ενώ σε όλους τους 

σταθμούς δειγματοληψίας οι τιμές τις θερμοκρασίας είναι κοντινές. Στο σταθμό Eleuth_1 

παρατηρείται λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία γεγονός που ίσως οφείλεται στο ότι το σημείο 

βρίσκεται ανοιχτά στην είσοδο του κόλπου. Η  αλατότητα στις μετρήσεις πεδίου κυμαίνονται 

σε φυσιολογικές τιμές (Ν. Τσιμενίδης, 2000).  Τέλος όσο αφορά το pH στη διεπιφάνεια 

νερού-ιζήματος όλες οι τιμές κυμαίνονται μέσα στα όρια που κυμαίνεται το θαλασσινό νερό, 

δηλαδή μεταξύ 7- 8,5.  

Τα θαλάσσια ύδατα έχουν μεγάλο ρυθμό ανανέωσης και ειδικότερα σε ανοιχτούς 

κόλπους. Έτσι η παρακολούθηση των τιμών πρέπει να γίνεται περιοδικά με 

επαναληψιμότητα και για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

5.2 Βαθμός ρύπανσης επιφανειακών ιζημάτων 

 

Για να μπορέσει να εκτιμηθεί ο βαθμός ρύπανσης των επιφανειακών ιζημάτων για τα 

σημεία δειγματοληψίας στον κόλπο της Ιερισσού, γίνεται η εισαγωγή του δείκτη Igeo. Ως 

επιφανειακά ιζήματα για την υπό μελέτη περιοχή έχει οριστεί το πρώτο υποδείγμα από τον 

κάθε πυρήνα. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση που έχει αναφερθεί στο 

Κεφάλαιο 1. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας των αποτελεσμάτων για το δείκτη 

γεωσυσσώρευσης και για τα 5 σημεία δειγματοληψίας. 
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Σημείο 

δειγματοληψίας 

Δείκτης γεωσυσσώρευσης Igeo 

Zn Cr As Pb Cu Mn Ni 

Ier_1 -0,63 2,49 -0,98 -0,95 -0,75 1,00 0,58 

Kokk_1 2,73 2,92 3,74 2,04 1,17 2,73 1,96 

Kokk_2 2,04 2,55 3,28 1,99 1,01 2,05 1,86 

Strat_1 2,80 0,59 4,29 3,19 3,31 2,15 1,44 

Strat_2 4,80 1,24 8,23 4,37 3,56 3,91 0,63 

Πίνακας 5.1: Δείκτης γεωσυσσώρευσης Igeo 

 

Σημείο 

δειγματοληψίας 
Μέσος όρος Κατηγορία Ποιότητα ιζήματος 

Ier_1 0,11 0 μη ρυπασμένο 

Kokk_1 2,47 3 μέτρια έως πολύ ρυπασμένο 

Kokk_2 2,11 3 μέτρια έως πολύ ρυπασμένο 

Strat_1 2,54 3 μέτρια έως πολύ ρυπασμένο 

Strat_2 4,35 5 πολύ έως πολύ ισχυρά ρυπασμένο 

Πίνακας 5.2: Ποιότητα ιζημάτων στα σημεία δειγματοληψίας 

 

Όπως προκύπτει από τους δείκτες Igeo τα πιο ρυπασμένα ιζήματα του κόλπου 

βρίσκονται στην περιοχή μπροστά στο Στρατώνι με κατάταξη στην κατηγορία 5. 

Συγκεκριμένα μάλιστα για το αρσενικό η περιοχή αυτή ανήκει στην κατηγορία ιζημάτων 6 και 

θεωρείται πολύ ισχυρά ρυπασμένη. Στην έρευνα που πραγματοποίησαν στην περιοχή το 

2012 οι F.K.Pappa et al. βρίσκουν  συγκεντρώσεις της ίδιας τάξης μεγέθους για το σημείο 

αυτό του κόλπου. Συγκεκριμένα για το αρσενικό και το μόλυβδο επιβεβαιώνεται η έρευνα 

του 2012 για τις πολύ υψηλές συγκεντρώσεις των στοιχείων αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το σημείο Strat_2 είναι  ελαφρώς ρυπασμένο για το στοιχείο Cr και σχεδόν μη ρυπασμένο 

για το στοιχείο του Ni. 

Στο Strat_1, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σχετικά κοντά στο Strat_2, παρουσιάζει  πολύ 

ρυπασμένα ιζήματα σύμφωνα με τον δείκτη Igeo αλλά σε βαθμό αρκετά μικρότερο. Και σε 

αυτό το σημείο πολύ έως πολύ ισχυρά ρυπασμένα είναι τα ιζήματα σε ότι αφορά το As και 

το Pb. 

Τα ιζήματα που βρίσκονται στα σημεία Kokk_1 & Kokk_2 (Κοκκινόλακας) ανήκουν στην 

κατηγορία 3 και θεωρούνται μέτρια ως πολύ ρυπασμένα. Η προέλευση των ρύπων μπορεί 

να είναι τόσο από το ρέμα του Κοκκινόλακα, όσο και από την περιοχή του Στρατωνίου, με 

την στερεομεταφορά των λεπτόκοκκων ιζημάτων στα οποία προσροφώνται τα βαρέα 
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μέταλλα. Και σε αυτό το σημείο το αρσενικό βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις και τα 

ιζήματα χαρακτηρίζονται ως πολύ ρυπασμένα για το στοιχείο αυτό. Κατά φθίνουσα σειρά η 

ρύπανση των ιζημάτων από τα βαρέα μέταλλα είναι:  As > Cr > Mn > Zn > Pb > Ni > Cu. 

Τέλος στο σημείο δειγματοληψίας Ier_1 (Ιερισσός) τα ιζήματα με βάση το δείκτη 

γεωσυσσώρευσης χαρακτηρίζονται ως μη ρυπασμένα.  

 

Συγκρίνοντας τις τιμές των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων των επιφανειακών 

ιζημάτων του κόλπου της Ιερισσού με τους δείκτες ποιότητας ιζημάτων προκύπτουν ότι όλα 

τα μέταλλα είναι πιθανόν να εμφανίσουν τοξικές επιπτώσεις στην περιοχή καθώς το 

μεγαλύτερο ποσοστό των δειγμάτων βρίσκεται πάνω από τον δείκτη ERM. Συγκεκριμένα για 

την περιοχή του Στρατωνίου και του Κοκκινόλακα και για τα στοιχεία Zn, Pb, As οι 

συγκεντρώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από τον δείκτη ERM ,γεγονός που σημαίνει έντονη 

τοξικότητα στις περιοχές αυτές, ενώ για το Νι και το Cu κυμαίνονται ανάμεσα στους δείκτες 

ERL και ERM. Για την περιοχή μπροστά από την Ιερισσό τα στοιχεία Zn και Cu έχουν 

συγκεντρώσεις μικρότερες του ERL και είναι μάλλον απίθανο να δημιουργήσουν 

προβλήματα ενώ για το Pb, το  As και το Ni οι συγκεντρώσεις είναι ανάμεσα στους δύο 

δείκτες γεγονός που αποτελεί μια ένδειξη για πιθανή εμφάνιση τοξικών αποτελεσμάτων. 

 

Τέλος όσο αφορά τα επιφανειακά ιζήματα και ιδιαίτερα στο Στρατώνι και τις εκβολές του  

Κοκκινόλακα οι συγκεντρώσεις που προέκυψαν από τις εργαστηριακές αναλύσεις είναι 

υψηλότερες σε σχέση με επιφανειακά ιζήματα άλλων περιοχών στον Β.Αιγαίο. Στο 

παράρτημα και στον πίνακα Β παρατίθεται πίνακας με τις ελάχιστες και τις μέγιστες 

συγκεντρώσεις από αντίστοιχες έρευνες στο Β. Αιγαίο. 

 

5.3 Διερεύνηση της μεταβολής των βαρέων μετάλλων κατά 

βάθος των πυρήνων 

Η μελέτη πυρήνων ιζημάτων μπορεί να δώσει στοιχεία για το παρελθόν. Ιδιαίτερα με τον 

προσδιορισμό της ιζηματογένεσης μιας περιοχής με τη χρήση ραδιοϊσοτόπων, μπορεί να 

γίνει χρονικός προσδιορισμός για οποιοδήποτε σημείο κατά  βάθος του πυρήνα και με αυτόν 

τον τρόπο να γίνει διερεύνηση της προέλευσης των ρύπων. Ο  προσδιορισμός του ρυθμού 

ιζηματογένεσης αποτελεί μια ακριβή και δύσκολη διαδικασία, που στα πλαίσια της 

παρούσας διπλωματικής δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί και αποτελεί αντικείμενο για 

περαιτέρω έρευνα. Παρ όλα αυτά γίνεται μια προσέγγιση της χρονικής αντιστοιχίας των 

δειγμάτων κατά βάθος των πυρήνων με την περίοδο εναπόθεσής τους στον πυθμένα του 

κόλπου.  
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Από την κοκκομετρία των ιζημάτων καθώς και από τη στατιστική ανάλυση των 

υποδειγμάτων του κάθε πυρήνα μπορούν να προκύψουν στοιχεία τα οποία δίνουν ενδείξεις 

για να κατανοηθεί η προέλευση των ιζημάτων. Κατά την μελέτη της κοκκομετρίας των 

ιζημάτων των πυρήνων στα κατώτερα στρώματα όλων των πυρήνων παρατηρείται αλλαγή 

της διαβάθμισής τους (πίνακας 4.4). Συγκεκριμένα στα πρώτα στρώματα υπάρχει καλή και 

σταθερή διαβάθμιση των ιζημάτων, γεγονός που υποδηλώνει σταθερές υδροδυναμικές 

συνθήκες κατά την περίοδο εναπόθεσής τους. Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι στο κατώτερο 

στρώμα όλων των πυρήνων η διαβάθμιση γίνεται ασθενέστερη, κάτι που σύμφωνα με 

πολλούς ερευνητές (R.L. Folk,1974) θα μπορούσε να υποδηλώνει ένα διαφορετικό και ίσως 

βίαιο υδρολογικό ή γεωλογικό συμβάν. Σύμφωνα με τον Folk ασθενώς διαβαθμισμένα 

ιζήματα εμφανίζονται σε περιοχές απόθεσης ιζημάτων (ιζηματογένεσης) τα οποία 

προέρχονται από τη διάβρωση των ακτών και από τους χείμαρρους που εκβάλλουν στην 

ακτογραμμή.  

Η ιζηματογένεση σε παράκτιες περιοχής με ρέματα τα οποία έχουν έντονη στερεοπαροχή 

,όπως είναι και η υπό μελέτη περιοχή, είναι συνήθως μεγάλη. Έτσι η  λήψη πυρήνων 

ιζημάτων της τάξεως των 50cm σε τέτοιες περιοχές οδηγεί σχετικά λίγο πίσω στο χρόνο. 

Αυτό συνδυαστικά με την παρατήρηση του Folk για τα ιζήματα με ασθενή διαβάθμιση, όπως 

αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και με το γεγονός ότι στην περιοχή 

μελέτης είχε πραγματοποιηθεί ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο στις 10/2/2010 με 

βροχοπτώσεις με περίοδο επαναφοράς 1/1000 χρόνια (πόρισμα ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2010), οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι ίσως τα κατώτερα στρώματα των πυρήνων αντιστοιχούν στη χρονική 

εκείνη περίοδο. Σε αυτό το συμπέρασμα συνεπικουρεί και το γεγονός ότι στα κατώτερα 

στρώματα των πυρήνων, και κυρίως στον πυρήνα Strat_2 μπροστά από την παραλία του 

Στρατωνίου, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων είναι υπερβολικά υψηλές. Εξετάζοντας αυτό το 

σενάριο οι έντονες βροχοπτώσεις είναι πιθανό να παρέσυραν ιζήματα από τη χέρσο, είτε 

από τα ρέματα τις περιοχής τα οποία περιέχουν ορυκτά στοιχεία, είτε από την περιοχή 

αποθήκευσης των αποβλήτων της εξορυκτικής δραστηριότητας που βρίσκονται ανάντη του 

Στρατωνίου, και  να κατέληξαν στη θάλασσα ρυπαίνοντας έτσι σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό 

τα ιζήματα του κόλπου. 

 Αυτό αποτελεί ένα πιθανό σενάριο το οποίο μπορεί να δώσει μια ερμηνεία για τις ακραίες 

τιμές των συγκεντρώσεων που εμφανίζονται στα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων για 

τα κατώτερα στρώματα του πυρήνα Strat_2. Ενδεικτικά η συγκέντρωση του As στο 

κατώτερο στρώμα είναι της τάξης των 17500ppm. Αξίζει να σημειωθεί ότι για ορισμένα από 

τα στοιχεία οι συγκεντρώσεις στα στρώματα αυτά είναι πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες 

στα ιζήματα των ρεμάτων που εκβάλουν στον κόλπο (Kelepertzis E. et al, 2012). 

Για τους υπόλοιπους πυρήνες που συλλέχθηκαν  εμφανίζεται η ίδια κατανομή 

συγκεντρώσεων στο χρόνο αλλά με χαμηλότερες βέβαια τιμές, με εξαίρεση τον πυρήνα στην 
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περιοχή της Ιερισσού. Εκ τότε παρατηρείται μείωση των συγκεντρώσεων που στο τώρα 

θεωρούνται ακόμα πολύ υψηλές κατατάσσοντας, όπως αναφέρθηκε, τα ιζήματα στην 

κατηγορία των πολύ ισχυρά ρυπασμένων ιζημάτων.  

5.4 Διερεύνηση υδροδυναμικής κυκλοφορίας στον κόλπο της 

Ιερισσού 

 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη ρύπανση του κόλπου πρέπει να γίνει σύνθεση 

των αποτελεσμάτων της κοκκομετρίας και των χημικών αναλύσεων σε συνδυασμό με την 

υδροδυναμική του κόλπου της Ιερισσού. Στην περιοχή μελέτης ο ανατολικός άνεμος 

κυριαρχεί κατά κύριο λόγο όλους τους μήνες του έτους με ποσοστό εμφάνισης 20% ετησίως 

και ένταση 2-6 bft. Σύμφωνα με τη διπλωματική της Χατζή Π. (2012), στην οποία 

πραγματοποιήθηκε εφαρμογή μοντέλου προσομοίωσης της στερεομεταφοράς του κόλπου 

της Ιερισσού, ο ανατολικός άνεμος ευνοεί τη μεταφορά και απόθεση ιζημάτων στην 

παράκτια ζώνη με κατεύθυνση από το βόρειο προς το νότιο τμήμα του κόλπου. Η κίνηση 

αυτή των ιζημάτων από τον βορρά προς το νότο επιβεβαιώνεται και στην παρούσα έρευνα: 

 στα σημεία δειγματοληψίας Kokk_1 & Kokk_2 (ρέμα Κοκκινόλακα) προέκυψαν 

λεπτόκοκκα ιζήματα σε σχέση με τα σημεία Strat_1 & Strat_2 (οικισμός Στρατώνι). 

Επίσης στην περιοχή του Στρατωνίου στο βόρειο τμήμα της ακτής παρατηρήθηκε ότι 

Μτα θαλάσσια ιζήματα ήταν πολύ πιο χονδρόκοκκα (Strat_1)  σε σχέση με το σημείο 

Strat_2.  

 η τιμή της γραφικής λοξότητας  είναι έντονα αρνητική για το σημείο Strat_1, αρνητική 

για το Strat_2 και συμμετρική για τα σημεία Kokk_1 & Kokk_2. Όπως έχει 

επισημανθεί στο κεφάλαιο 1.4.2 όσο πιο αρνητική είναι η τιμή της λοξότητας τόσο 

μεγαλύτερη απόσπαση και αποµάκρυνση λεπτόκοκκων υλικών παρατηρείται στην 

περιοχή µε τη δράση των κυµάτων και των ρευµάτων.   

Όπως έχει προκύψει από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων στην περιοχή 

μπροστά στην Ιερισσό οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Μια πιθανή 

εξήγηση για τις χαμηλές συγκεντρώσεις, σε αντίθεση με τις υψηλές τιμές στο βόρειο τμήμα, 

θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι τα ιζήματα στα οποία προσροφώντας τα βαρέα 

μέταλλα έχουν μεγάλο ειδικό βάρος και επομένως μεγάλη ταχύτητα καθίζησης με 

αποτέλεσμα να μην ευνοείται η μεταφορά τους σε μεγάλες αποστάσεις προς το νότιο τμήμα 

του κόλπου. Σε μια πιθανή αύξηση των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα 

που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του κόλπου ενδέχεται να αυξηθούν οι συγκεντρώσεις 

τους και στα νότια παράκτια τμήματα.  
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Κεφάλαιο 6 

Συμπεράσματα 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας συλλέχθηκαν από τον κόλπο της 

Ιερισσού 5 πυρήνες μήκους 50 cm θαλάσσιου ιζήματος. Σκοπός της εργασίας ήταν να 

εκτιμηθεί ο βαθμός ρύπανσης των επιφανειακών ιζημάτων του κόλπου καθώς και να γίνει 

μια προσπάθεια να διερευνηθεί η μεταβολή των συγκεντρώσεων με την πάροδο του 

χρόνου. Ελέχθηκαν οι φυσικοχημικές παράμετροι του νερού στη διεπιφάνεια νερού - 

ιζήματος ενώ στα δείγματα ιζήματος που συλλέχθηκαν έγινε κοκκομετρική ανάλυση και 

στοιχειακή ανάλυση με φασματοσκόπιο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF). Από τις αναλύσεις 

προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Η τιμές της αλατότητας στις μετρήσεις πεδίου κυμαίνονται σε φυσιολογικά 

επίπεδα κάτι που ισχύει και για το pH το οποίο κυμαίνεται στα όρια του θαλασσινού 

νερού, δηλαδή μεταξύ 7- 8,5.  

 Οι τιμές των συγκεντρώσεων των μετάλλων στα επιφανειακά ιζήματα είναι 

πολύ υψηλές κάτι που επιβεβαιώνει και τις προηγούμενες έρευνες στην περιοχή. 

Συγκεκριμένα οι συγκεντρώσεις κάποιων στοιχείων στην περιοχή μπροστά από το 

Στρατώνι φτάνουν σε πολύ υψηλές τιμές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 

το As με μέγιστη συγκέντρωση 9006 ppm,  ο Pb με 2346 ppm και ο Zn με 4332 ppm. 

Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή μπροστά από τις εκβολές του ρέματος Κοκκινόλακα 

με υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων χαμηλότερης όμως τάξης μεγέθους σε 

σχέση με το Στρατώνι.  

 Με την εισαγωγή του δείκτη γεωσυσσώρευσης προκύπτει ότι τα ιζήματα 

μπροστά από το  Στρατώνι κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ ισχυρά 

ρυπασμένων ιζημάτων ενώ στην περιοχή του Κοκκινόλακα τα ιζήματα 

χαρακτηρίζονται από μέτρια έως πολύ ρυπασμένα. Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων 

Zn, Pb, As σε σχέση με τους δείκτες ποιότητας ιζημάτων ERL & ERM υποδηλώνουν  

έντονη τοξικότητα στις περιοχές αυτές, ενώ για τα στοιχεία Νι και το Cu αποτελούν 

μια ένδειξη πιθανής τοξικής δράσης. 

 Από τον πυρήνα που συλλέχθηκε μπροστά από την Ιερισσό προέκυψε το 

συμπέρασμα ότι τα ιζήματα εκεί δεν είναι ρυπασμένα. Με βάση τη σύγκρισή τους με 

του δείκτες ποιότητας είναι μάλλον απίθανο να δημιουργήσουν προβλήματα εκτός 

από τα στοιχεία Pb, As, Ni για τα οποία υπάρχει μικρή ένδειξη πιθανής τοξικής 

δράσης. Το γεγονός ότι τα ιζήματα στην περιοχή αυτή δεν είναι ρυπασμένα θα 
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μπορούσε να εξηγηθεί:  πρώτον, στο ότι δεν εκβάλουν ρέματα στην περιοχή που να 

μεταφέρουν βαρέα μέταλλα ως αποτέλεσμα είτε φυσικής διάβρωσης είτε 

ανθρωπογενούς δραστηριότητας κάτι που συμβαίνει στα υπόλοιπα σημεία 

δειγματοληψίας και δεύτερον στο γεγονός ότι η υδροδυναμική κυκλοφορία στον 

κόλπο ίσως δεν ευνοεί τη στερεομεταφορά των βαρέων μετάλλων σε τόσο μακρινές 

αποστάσεις ώστε να ρυπανθούν τα ιζήματα  του νότιου τμήματος του κόλπου.  

 Η κατά βάθος κοκκομετρική μελέτη των πυρήνων ίσως οδηγεί στην χρονική 

σύνδεση των κατώτερων στρωμάτων τους με τις ακραίες πλημμύρες του 2010 στην 

περιοχή του Στρατωνίου. Οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στα στρώματα 

αυτά κυμαίνονται σε πολύ υψηλές τιμές. Από το τότε και προς το σήμερα 

παρατηρείται μικρή  μείωση των συγκεντρώσεων που οφείλεται, είτε στη διασπορά 

των ρυπασμένων ιζημάτων προς το κεντρικό παράκτιο τμήμα του κόλπου, είτε στην 

εναπόθεση νέων στρωμάτων στην επιφάνεια του πυθμένα, τα οποία όμως 

χαρακτηρίζονται και αυτά ως πολύ ισχυρά ρυπασμένα ιζήματα.  

 

Η θάλασσα αποτελεί τον τελικό αποδέκτη για τα βαρέα μέταλλα. Για να μπορέσει να 

χαραχθεί μια βιώσιμη στρατηγική που να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος 

πρέπει να κατανοηθούν και να διερευνηθούν στις περιοχές ενδιαφέροντος οι πηγές και οι 

μηχανισμοί με τους οποίους εισέρχονται οι ρύποι στα υδάτινα οικοσυστήματα. Η παρούσα 

διπλωματική συμβάλει σε αυτή την στρατηγική και αποτελεί μια βάση δεδομένων για 

μελλοντική και συνεχή  παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης των θαλάσσιων ιζημάτων 

στον κόλπο της Ιερισσού. 
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Παράρτημα πινάκων 

Πινακας Α: Τιμές συγκεντρώσεων των στοιχείων που μετρήθηκαν στα ιζήματα του κόλπου της Ιερισσού(σε ppm). Στον πίνακα 

συμπεριλαμβάνονται τα όρια ανίχνευσης καθώς και το σφάλμα των μετρήσεων για κάθε στοιχείο. 

Σημείο 
δειγματολη-

ψίας 
No 

Mn Fe Co Ni Cu Zn As Ba Pb 

Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error 

Ier_1 

Ier_1_A 1277 15 37190 60 19,3 3,8 41,1 1,9 17,5 1,5 100,4 1,6 15,2 1 266,2 8,3 61 1,5 

Ier_1_B 977 13 33370 50 21,9 3,8 59,1 1,9 33,5 1,5 185,9 1,8 30 1,2 262,7 7,8 105,6 1,6 

Ier_1_C 723 13 32860 60 26,2 4,5 54,7 2 28,6 1,5 154,2 1,8 26 1,2 133,6 6,3 105,1 1,7 

Kokk_1 

Kokk_1_A 4258 24 89690 110 78,7 7,4 106,8 2,7 66 2 1030 5 400,4 3,3 193,4 7,3 484,1 3,3 

Kokk_1_B 4512 24 93020 110 89,7 7,8 113,3 2,9 69,1 2,1 1286 5 426,4 3,6 142,4 6,8 650,2 3,8 

Kokk_1_C 4514 24 92350 110 78,5 7,2 115,6 2,8 68,4 2 1377 5 373,2 3,7 170,1 7,1 796,7 4,1 

Kokk_1_D 3906 23 91890 110 72,6 7 119,5 2,9 75,1 2,1 1457 5 375,1 3,9 194,3 7,4 952 4,4 

Kokk_2 

Kokk_2_A 2654 19 68020 90 49,2 5,8 99,5 2,4 59,1 1,8 638,6 3,5 291,6 2,8 148,6 6,4 468,4 3 

Kokk_2_B 3911 23 80820 100 52,2 6,2 116,2 2,8 74 2,1 1191 5 469,9 3,8 153,5 6,5 778,1 4 

Kokk_2_C 4257 24 88270 110 65,9 6,8 120,3 2,8 92,8 2,2 1433 5 392,3 4 149,7 6,6 953,6 4,5 

Strat_1 

Strat_1_A 2847 22 66330 90 39,1 5,7 74,4 2,8 291,1 3,6 1083 5 588,5 4,4 255 11 1071 5 

Strat_1_B 3353 21 64310 90 47,3 5,9 70,8 2,4 304,3 3,4 868,9 4,1 495,6 3,7 289,9 8 795,9 4 

Strat_1_C 4147 24 71320 90 56,7 6,6 69,2 2,5 238,2 3,2 1002 5 621,5 4 270,7 8 722,4 3,9 

Strat_2 

Strat_2_A 9601 40 145400 200 114 11 42,6 3,9 345,9 5 4322 12 9006 16 244,7 8 2436 9 

Strat_2_B 18150 60 215800 200 123 12 50,9 5,2 611,8 7,5 7164 18 14340 20 287,2 9,6 3738 13 

Strat_2_C 18270 60 195500 200 144 13 39,5 4,7 391,4 6 6358 16 11960 20 288,7 9,1 3214 11 

Strat_2_D 17500 60 249400 300 112 11 49,8 5,7 557,7 7,5 7828 19 17430 30 521 12 4677 15 

Δείγμα 
αναφοράς 
Eleuth_1 

Eleuth_1 427 13 11610 40 18,1 4,5 18,3 2,3 19,6 1,7 103,5 1,9 20 1,3 < 56 -14 78,4 2,1 
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Πίνακας Α (συνέχεια)  

Σημείο 
δειγματολη

ψίας 
No 

Mg Al P S Cl K Ca V Cr 

Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Συγκ. Error Error Error Συγκ. Error 

Ier_1 

Ier_1_A 2109 80 7083 50 < 9.8 0 154,3 1,3 896,5 2,9 12420 60 67100 120 104,6 5,7 751 14 

Ier_1_B 3554 98 7030 44 < 8.6 -5,4 502,1 2,8 1081 3 11900 50 77650 120 101,2 5,6 710 13 

Ier_1_C 4250 120 8691 55 107,8 4 794,4 3,9 1048 3 13960 60 87050 140 134,4 6,8 476 13 

Kokk_1 

Kokk_1_A 5480 130 9223 56 < 9.3 0 161,6 1,4 494,8 2,2 12590 60 34400 80 293,6 9,6 1010 17 

Kokk_1_B 5480 130 9037 56 < 2.0 0 756 3,7 652,9 2,6 12430 60 32980 80 290,8 9,4 838 16 

Kokk_1_C 5100 130 8621 53 < 9.1 0 920,4 4,1 671,1 2,5 11990 60 30670 70 303,8 9,3 795 15 

Kokk_1_D 5570 130 9327 56 < 8.9 0 1033 4 611,8 2,4 12790 60 29760 70 314,4 9,4 706 15 

Kokk_2 

Kokk_2_A 5090 130 10110 60 9,9 2,9 <1 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

Kokk_2_B 5590 140 10990 70 < 9.8 0 283 2,1 606,2 2,6 15750 70 27670 80 256,5 9 515 15 

Kokk_2_C 5200 140 10410 60 < 9.8 0 1323 5 682,1 2,7 13490 60 29330 80 290,8 9,3 764 16 

Strat_1 

Strat_1_A 2098 81 6074 53 191,1 4,9 152 1,3 392,2 2,2 18250 80 42480 100 181,7 7 201 13 

Strat_1_B 3810 120 11640 60 25,9 1,2 424,1 2,7 1167 3 20530 80 42090 90 208 7,3 291 13 

Strat_1_C 3760 120 11480 70 78,8 2,8 510,2 3,1 1158 4 20650 80 46200 100 224,2 7,8 365 14 

Strat_2 

Strat_2_A 1158 79 7312 63 124,2 5 5046 12 933,9 3,5 17440 80 69910 140 268,6 9,1 316 18 

Strat_2_B 2650 150 5875 67 265,1 9,5 15300 20 894,8 3,9 14450 80 85150 160 313 10 1235 28 

Strat_2_C 1850 120 4278 57 248,6 9,1 14970 20 1262 4 12990 80 80660 150 288,4 9,8 1424 27 

Strat_2_D 2170 140 3476 50 319 10 17390 30 824 3,7 10910 70 70320 140 145,8 7,8 769 24 

Δείγμα 
αναφοράς 
Eleuth_1 

Eleuth_1 563 45 1481 38 207,4 8,2 700,3 4,9 7927 11 6191 53 207900 300 24,4 1,9 89 12 
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Πίνακας Β: Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε θαλάσσια επιφανειακά ιζήματα στο Β.Αιγαίο (σε mg/Kg ξηρού βάρους) 

Μελέτες στο B. Αιγαίο 
Cr Mn Ni As Pb Zn 

min max min max min max min max min max min max 

Κόλπος Ιερισσού          
παρούσα μελέτη (2014)  

201 1010 1277 9601 41 107 15,2 9006 61 2436 100 4322 

Κόλπος Ιερισσού                
Pappa F.K. et al (2012)  

80 500 7000 14000 .... .... 500 8000 800 3000 .... .... 

Κόλπος Ιερισσού                
Stamatis N. et al (2002)  

17,1 360 .... .... 2,1 144 .... .... 52,9 2233 39,6 926,8 

Στρυμονικός κόλπος                
Stamatis N. et al (2002)  

29,2 213 .... .... 9,1 72,1 .... .... 23,4 130,5 24,3 159 

NW Aagean Sea      
Karageorgis A.P. et all (2003) 

39 458 286 4336 35 407 9 37 17 265 33 429 

Θερμαϊκός κόλπος 
Zabetoglou et al (2002) 

2,8 148 81 239 17 42 .... .... 0,64 86 28 1014 

Θερμαϊκός κόλπος      
Violintzis et al (2009) 

21 470 590 890 63 130 .... .... 38 190 84 537 

Κόλπος Καβάλας           
Fytianos & Vasilikiotis (1983) 

.... .... 40,6 67 4,1 7,8 .... .... 2,95 5,25 10,4 15,9 

Ανατολική ακτή Λέσβου 
Aloupi et al (2007) 

113 164 232 365 .... .... .... .... 20,5 42,9 38 113 

 


