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 Εξετάςτθκαν 21 ψυχρζσ και 2 κερμζσ πθγζσ. 

Οι ψυχρζσ πθγζσ είναι αςβεςτοανκρακικζσ και 

νατριοφχεσ, χαρακτθρίηονται από εξαιρετικά 

χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ διαλυμζνων αλάτων 

(Μ.Ο. 63,7 mg/L), ςε ςφγκριςθ με 75 Ελλθνικά 

και 518  εμφιαλωμζνα νερά από 24 Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ, και παρουςιάηουν κυρίωσ μαλακά ι 

μζτριασ ςκλθρότθτασ νερά (< 120 mg/L CaCO3). 

Οι κερμζσ πθγζσ είναι νατριο-χλωριοφχεσ, πολφ 

ςκλθρζσ (~2000 mg/L CaCO3), πλοφςιεσ ςε άλατα (αγωγιμότθτα: ~18.000 μS/cm) και 

ιχνοςτοιχεία. Στισ κερμζσ πθγζσ οι τιμζσ τθσ αγωγιμότθτασ, των χλωριόντων, τθσ αμμωνίασ 

και του μαγγανίου υπερβαίνουν τα όρια ςτο πόςιμο νερό (Skoulikidis et al., 2014).  

*: Μζςοσ Όροσ

 Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυγκεντρϊςεισ διαλυμζνου οξυγόνου και ενϊςεων του αηϊτου 

και φωςφόρου, θ φυςικοχθμικι (Φ/Χ) ποιότθτα των  υδατορεμάτων  τθσ Σαμοκράκθσ - 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ για τα Ύδατα 2000/60 ΕΕ  - 

κυμαίνεται από άριςτθ ζωσ καλι (βλ. Skoulikidis et al., 2006). Εξαίρεςθ αποτελοφν ο 

Κατςαμπάσ και το Λάκωμα που δζχονται ανεπεξζργαςτα αςτικά λφματα, όπου θ  Φ/Χ 

ποιότθτα είναι από μζτρια και κάτω, γεγονόσ που απαιτεί δράςεισ αποκατάςταςθσ. 

 Η ςφςταςθ και οι χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ διαλυμζνων αλάτων ςτα επιφανειακά νερά 

τθσ Σαμοκράκθσ οφείλονται: α) ςτθ φφςθ των πετρωμάτων του νθςιοφ, και ειδικά του 

γρανίτθ που είναι δυςδιάλυτοσ, β) ςτθ μεγάλθ ταχφτθτα ροισ τόςο των ρεμάτων (ειδικά 

των ρεμάτων υποβάκρου), όςο και των υπόγειων νερϊν που αναπτφςςονται ςτον 

αποςακρωμζνο μανδφα (αμμοχάλικο) των μαγματικϊν πετρωμάτων του νθςιοφ, και γ) ςτθ 

μικρι εδαφοκάλυψθ. Αποτζλεςμα είναι θ  μειωμζνθ αλλθλεπίδραςθ νεροφ πετρϊματοσ/ 

εδάφουσ που δίνει νερά με ςφςταςθ που δε ςυςχετίηεται με το πζτρωμα τθσ Λ.Α., αλλά 

προςομοιάηει με τθ ςφςταςθ τθσ βροχισ. 

Rx: βροχζσ, xS: πθγζσ, x: ρζματα

 Ανάλυςθ ομαδοποίθςθσ ζδειξε ότι, 
ενϊ θ ςφςταςθ του ποτάμιου νεροφ 
ςτθ χϊρα είναι ςυνάρτθςθ τθσ 
γεωλογίασ (π.χ. Skoulikidis et al., 2006; 
Skoulikidis, 2009; Skoulikidis, 2018), ςτθ 
Σαμοκράκθ δεν υπάρχει ςθμαντικι 
ςυςχζτιςθ μεταξφ ποιότθτασ νερϊν και 
πετρωμάτων, ακόμα και αν τα 
τελευταία παρουςιάηουν ςθμαντικι 
γεω-χθμικι διαφορετικότθτα (π.χ. γρανίτεσ και οφιόλικοι). Επιπλζον, ζδειξε ότι θ ςφςταςθ 
πθγϊν και ρεμάτων ςχετίηεται με τθ ςφςταςθ των βροχοπτϊςεων.  

 Εξετάςτθκαν 44 ςτακμοί από 23 ρζματα. Τα νερά τουσ ανικουν ςτον αςβεςτοανκρακικό 

τφπο και παρουςιάηουν χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ διαλυμζνων αλάτων (Μ.Ο. 166,4 mg/L), 

υποδιπλάςιεσ από το Μ.Ο. των Ελλθνικϊν ποταμϊν (348,3 mg/L). Όςον αφορά τισ ενϊςεισ 

αηϊτου και φωςφόρου που κεωροφνται δείκτεσ ρφπανςθσ, τα ρζματα τθσ Σαμοκράκθσ 

παρουςιάηουν πολφ χαμθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ από το Μ.Ο. των Ελλθνικϊν ποταμϊν 

(Skoulikidis, 2018). 
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  Αξιοπερίεργο για τισ υψθλζσ 

περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ του νθςιοφ, 

είναι το γεγονόσ των ςχετικά μεγάλων 

ςυγκεντρϊςεων νιτρικϊν ιόντων ςτα 

υδατορζματα, ακόμα και ςε μεγάλα 

υψόμετρα όπου επικρατοφν ςχεδόν 

αδιατάρακτεσ ςυνκικεσ. Κακϊσ 

απουςιάηουν ςθμειακζσ πθγζσ 

ρφπανςθσ από τισ περιςςότερεσ λεκάνεσ 

απορροισ και το βρόχινο νερό 

παρουςιάηει χαμθλότερεσ ςυγκεν-

τρϊςεισ νιτρικϊν ςε ςχζςθ με τα επιφανειακά νερά, εικάηεται 

ότι μζροσ των νιτρικϊν προζρχονται από τθν επίδραςθ των 

περιττωμάτων από τισ κατςίκεσ ελευκζρασ βοςκισ και ςε 

ευτροφικζσ ςυνκικεσ μζςα ςτισ «βάκρεσ», λόγω τθσ 

αποςφνκεςθσ οργανικοφ υλικοφ φυςικισ προζλευςθσ 

(Skoulikidis, 2018). 


