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ΣΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΚΟΛΠΟΤ  

Αθανάζιορ Βαλαβανίδηρ, Θωμαΐρ Βλασογιάννη 

Σμήμα Υημείαρ, Δπγ. Υημείαρ Πεπιβάλλονηορ, Πανεπιζηήμιο Αθηνών  

E-mail : valavanidis@chem.uoa.gr, thvlach@chem.uoa.gr  

Η ζαιάζζηα ξύπαλζε ζην αξσληθό ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο   
ήηαλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πεξηβαιινληηθά  πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο θαη 
απνηέιεζκα  ηεο ππέξκεηξεο αλάπηπμεο ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Αζήλαο.  
πγρξόλσο ζηνλ θόιπν ηεο Διεπζίλα πνπ είλαη ηκήκα ηνπ αξσληθνύ 
βξίζθνληαη νη πεξηζζόηεξεο θαη κεγαιύηεξεο βηνκεραλίεο ηεο Αηηηθήο 
(δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ, λαππεγεία, ρπηήξηα, βηνκεραλίεο ηζηκέληνπ, θ.ιπ). Σα 
αζηηθά θαη βηνκεραληθά απόβιεηα ηεο Αηηηθήο επηβάξπλαλ ζεκαληηθά ην 
ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηνπ αξσληθνύ θαζώο θαη ε δηαθίλεζε πινίσλ, νη 
εξγαζίεο επηρσκάησζεο, ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ην ξεύκα ηνπ Αγ. 
Γεσξγίνπ πνπ κεηέθεξε πγξά απόβιεηα βπξζνδεςείσλ, βηνκεραληώλ ράξηνπ 
θαη ζηξαγγίζκαηα ηνπ ρώξνπ ηαθήο απνξξηκκάησλ ησλ ΄Αλσ Ληνζίσλ. 

Ο Κόιπνο ηνπ αξσληθνύ έρεη έθηαζε 2900 km2 θαη  κέγηζην βάζνο 
428 m , κέζε ζεξκνθξαζία 13-16 νC  θαη αιαηόηεηα 38-39 ν/νν. ην αξσληθό 
δελ εθβάιινπλ πνηάκηα  θαη ε θπθινθνξία ησλ πδάησλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν 
πνζνζηό από ηνπο ηνπηθνύο αλέκνπο. Η ππεξβνιηθή ξύπαλζε ησλ 
πεξαζκέλσλ δεθαεηηώλ   ζην  αξσληθό ήηαλ απνηέιεζκα ησλ ηεξάζηησλ 
πνζνηήησλ αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ δύν πόιεσλ κε απνηέιεζκα λα 
έρεη ζρεκαηηζζεί έλα παρύ ζηξώκα «λεθξήο» ύιεο ζηνλ ππζκέλα κε πςειέο 
ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ, νξγαληθνύο πνιπθπθιηθνύο αξσκαηηθνύο 
πδξνγνλάλζξαθεο θαη αλόξγαλα ηδήκαηα. 

 
 

Σα ιύκαηα, πνπ ππνινγίζζεθαλ ζε 800.000 θπβηθά κέηξα ηελ εκέξα 
θαηέιεγαλ ρσξίο επεμεξγαζία θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξνθεξάκνπ ζρεκάηηζαλ 
έλα παρύ ζηξώκα 8 κέηξσλ, πνπ εκπόδηδε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηβίσζε ησλ 
ζαιάζζησλ κηθξννξγαληζκώλ (θπηνπιαγθηόλ, δσνπιαγθηόλ) θαη θαηά θαηξνύ 
νδήγεζε ζε ζάλαην ή εμαθάληζε πνιιώλ ςαξηώλ. ΄Όηαλ ζηε δεθαεηία 1980  νη 
Δπξσπατθέο ρώξεο είραλ 70-80% βηνινγηθό θαζαξηζκό ησλ ιπκάησλ ηνπο, ε 
Διιάδα δελ είρε νύηε έλα ζηαζκό. 

mailto:valavanidis@chem.uoa.gr
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Σν Δζληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ  έθαλε ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο 

όια απηά ηα ρξόληα θαη δεηγκαηνιεςίεο ζε 16 δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηελ 
πεξηνρή γηα βαξέα κέηαιια θαη άιινπο ξύπνπο θαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ 
ππνγξάκκηδε ζηνπο αξκόδηνπο ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε  ηνπ Κόιπνπ ηνπ 
αξσληθνύ θαη ηνλ θίλδπλν λα λεθξσζεί από δσή. πγρξόλσο, ην 
Δξγαζηήξην Υεκείαο Πεξηβάιινληνο θαηέγξαθαλ κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν 
από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηελ θαηαλνκή  ησλ κεηάιισλ, ζηελ 
αησξνύκελε, πδαηηθή θαη ηδεκαηνγελή  θάζε, θαζώο  θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα 
ζε νξγαληθό άλζξαθα  θαη αλζξαθηθώλ αιάησλ (Πξόγξακκα ειέγρνπ 
Ρύπαλζεο ηνπ αξσληθνύ Κόιπνπ). Οη κεηξήζεηο απηέο έδεηρλαλ 
αλεζπρεηηθά επίπεδα ξύπσλ θαη κεγάινπο θηλδύλνπο γηα ην νηθνζύζηεκα 
ηνπ θόιπνπ. Με ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ επεμεξγαζίαο ζηελ Φπηάιιεηα ηα 
επίπεδα βαξέσλ κεηάιισλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ αξσληθνύ κεηώζεθαλ 
ζεκαληηθά. Αιιά θαη άιιεο παξάκεηξνη ξύπαλζεο ζην αξσληθό έδεημαλ 
ζεκαληηθή πηώζε. 

 
Σο Κένηπο Δπεξεπγαζίαρ Λςμάηων ηος απωνικού ζηην  Φςηάλλεια 
 
       Οη πξώηεο ελέξγεηεο γηα ην έξγν θαη ην μεθίλεκα έγηλε ην 1983. Σν έξγν 
ππνινγίζζεθε όηη ζηνίρηζε ζπλνιηθά 70 δηζεθαηνκκύξηα δξαρκέο θαη είλαη έλα από 
ηα κεγαιύηεξα ζηελ Δπξώπε.. Σν έξγν απνηειείηαη από ηελ Μεραληθή Δπεμεξγαζία 
ησλ ιπκάησλ ζην Αθξνθέξακν (Κεξαηζίλη), ηνλ δίδπκν ππνζαιάζζην αγσγό από ην 
Αθξνθέξακν ζην λεζί ηεο Φπηάιιεηαο, όπνπ βξίζθνληαη νη  εγθαηαζηάζεηο 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κέρξη θαη ην βηνινγηθό θαζαξηζκό θαη ζπιινγή ηεο ιάζπεο.  
        ηελ πξώηε θάζε (μεθίλεζε ην 1994, 32 δηζεθαηνκκύξηα δξρ θόζηνο) 
γίλνληαλ ε εζράξσζε-εμάκκσζε ησλ ιπκάησλ  θαη κόλν πξσηνβάζκηα θαζίδεζε 
ζηελ Φπηάιιεηα θαη κεηά δηαρένληαλ ζην αξσληθό ζε κεγάιν βάζνο. ¨Δηζη 
πεξηνξίζζεθε ην ξππαληηθό θνξηίν θαηά 35-40%. Ακέζσο ε δηαθάλεηα ησλ λεξώλ 
βειηηώζεθε ζην αξσληθό (από 6 ζηα 14 κέηξα). Αιιά ε ξύπαλζε ζπλερίζζεθε. ηε 
δεύηεξε θάζε (1999) κε ζπκπιήξσζε θαη επέθηαζε ππαξρόλησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
‘εγηλε δπλαηή ε κείσζε ηνπ θνξηίνπ ησλ αησξνπκέλσλ θαη ησλ νξγαληθώλ θνξηίσλ 
θαηά 90%. Σειηθά, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ (2005)  ηα ιύκαηα 
είλαη ηειείσο θαζαξά θαη κε ηειηθά απνιύκαλζε κε ππεξηώδή αθηηλνβνιία 
εηζηξέθνπλ ζην Κόιπν. Βέβαηα παξακέλεη ην πξνβιήκαηα ηεο ζπζζώξεπζεο  
ιπκαηνιάζπεο πνπ ζπγθεληξώλεηαη ζην λεζί  (25.000 ηόλνη, πξόζθαηα γίλεηαη 
πξνζπάζεηα κε πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα δηάζεζή ηεο) θαη ηνπ απνβαινκέλνπ 
λεξνύ (20.000 θπβηθά κέηξα εκεξεζίσο), ην νπνίν κπνξεί επίζεο λα δηαηεζεί  γηα 
πόηηζκα (κία ζθέςε είλαη γηα ην Πνηθίιν ΄Οξνο). Παξάιιεια ζηελ Φπηάιιεηα 
ιεηηνπξγεί κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο κε ηελ θαύζε 
βηναεξίνπ θαη θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο. 
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    Η ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φπηάιιεηαο 
(ΚΔΛΦ) έρεη αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά (ΚΤΑ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ 
Όξσλ 140774/11-06-2009), ζύκθσλα κε ηελ νπνία «ε μεξακέλε ηιύο κπνξεί λα 
δηαηίζεηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο θαύζηκν ζε 
ηζηκεληνβηνκεραλίεο, ζε ζεξκνειεθηξηθά εξγνζηάζηα, ….γηα απνθαηαζηάζεηο 
εδαθώλ,…», ελώ ηα παξαπξντόληα (εζραξίζκαηα θαη άκκνο) κεηαθέξνληαη θαη 
δηαηίζεληαη θαζεκεξηλά ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο ηνπ ΔΚΓΝΑ, βάζεη ζρεηηθήο 
δεθαεηνύο ζύκβαζεο.  

 

ΟΙ Μεηξήζεηο ησλ ξύπσλ δείρλνπλ όηη ν αξσληθόο έρεη βειηησζεί 
ζεκαληηθά θαη ε ζαιάζζηα δσή μαλαγπξίδεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε  
 Από ηελ επνρή πνπ ε Φπηάιιεηα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί (1994) θαη κε ην πέξαζκα ηνπ 
εηώλ ε πνηόηεηα ηεο ζαιάζζηαο δσήο θαη ησλ λεξώλ ηνπ αξσληθνύ έρεη βειηησζεί. Οη 
ςαξάδεο ηνπ αξσληθνύ βξίζθνπλ ζηα δίρηπα ηνπο γόπεο, ζαξδέιεο θαη γαύξνπο. 
Δθηόοε όκσο από ηα βαξέα κέηαιια ζην αξσληθό ειέγρεηαη εδώ θαη ρξόληα ε 
ζπγθέληξσζε νξγαλνρισξησκέλσλ ελώζεσλ ζε κύδηα Mytilus gallonoprovincialis 
(1993-97) ρακειέο ζπγθεληξώζεηο. 

Γηάθνξεο έξεπλεο ζην αξσληθό έδεημαλ όηη  ν πιεζπζκόο ησλ ςαξηώλ πνπ 
δνύζαλ πξηλ από πνιιά  ρξόληα άξρηζαλ λα επαλέξρνληαη. Χο δείθηε γηα ηελ πνηόηεηα 
ησλ λεξώλ νη εξεπλεηέο θαηέγξαςαλ είδε όπσο ζθνξπηόο, ζαινύβαξδνο, 
κπαξκπνύλη, ζηύξα, ιείηζεο, ξνθνί, κπαθαιηάξνη, ιπζξίληα,  θνπηζνκνύξεο, θιπ.. 
Φαξόηνπνη ζηνλ αξσληθό ππάξρνπλ πνιινί, έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο είλαη ην 
λεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ αλνηρηά ηεο Βνπιηαγκέλεο ζην νπνίν γύξσ από απηό είλαη 
γεκάην πάγθνπο κέζα ζηε ζάιαζζα πνπ καδεύνπλ θαη πνιιά ςάξηα, όπσο ζηείξεο, 
ζθπξίδεο, ξνθνύο,  αθόκα θαη κηθξνύο μηθίεο.   
 

Βιοδείκηερ Οξειδωηικού Stress  ζηα μύδια μποπούν να πποζδιοπίζοςν ηη 
πύπανζη 
   

Σα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη δνζεί απμεκέλε έκθαζε ζηε ρξήζε κνξηαθώλ βηνδεηθηώλ σο 
κέζν παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 
ησλ νξγαληζκώλ πνπ δηακέλνπλ ζε απηό. Tα δίζπξα θαη ηδηαίηεξα ηα κύδηα 
ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα σο βηνινγηθνί δείθηεο ζε πξνγξάκκαηα παξαθνινύζεζεο 
ηεο ξύπαλζεο ησλ πδάηηλσλ ζπζηεκάησλ (πξνγξακκα mussel watch  ζηηο ρώξεο ηεο 
Μεζνγείνπ μεθίλεζε από 2002 θαη αξρηθά κεηξάεη ζπγθεληξώζεηο ξαδηελεξγά ζηνηρεία, 
όπσο Cs-137, αιιά ηα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα δηάθνξνπο 
ξύπνπο).  

http://www.psaria.net/2009/06/blog-post_5989.html
http://www.psaria.net/2009/07/blog-post_05.html
http://www.psaria.net/2009/06/blog-post_28.html
http://www.psaria.net/2009/08/blog-post_04.html
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     Σα κύδηα επεηδή είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζε θάπνην ζηαζεξό ππόζηξσκα θαη 
δηαζέηνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θηιηξάξνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ύδαηνο  βηνζπζζσξεύνπλ 
βαξέα κέηαιια θαη νξγαληθέο ελώζεηο ζηνπο ηζηνύο ηνπο (βξάγρηα, καλδύα, πεπηηθό 
αδέλα).  

 
Φσηνγξαθία πεηξακαηηθήο δηάηαμεο πεηξακάησλ νηθνηνμηθνινγίαο κε κύδηα  

(Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ) 
  

        ην Δξγαζηήξην Υεκείαο Πεξηβάιινληνο (Παλεπηζηήκην Αζελώλ) κειεηήζεθε 
ε ρξεζηκόηεηα ησλ κπδηώλ γηα κειέηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο ζε  3 πεξηνρέο ηνπ 
αξσληθνύ (ηδηαίηεξα ζηνλ Κόιπν ηεο Διεπζίλαο θαη αλνηθηά ηεο Αίγηλαο) 
αληηνμεηδσηηθώλ δεηθηώλ ζην βηνινγηθό ζύζηεκα. Τπάξρεη δηεζλώο θαζηεξσκέλα 
πεηξάκαηα θαη πνιπάξηζκα απνηειέζκαηα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηε ρξήζε 
κπδηώλ γηα λα κειεηεζνύλ βηνδείθηεο έθζεζεο ζε ηνμηθέο ελώζεηο (κέηαιια, 
πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο (ΠΑΤ), PCBs, θιπ) θαη ηνμηθώλ 
επηδξάζεσλ ζηνλ ζαιάζζην νξγαληζκό Mytilus galloprovincialis.  

      ην καλδύα θαη ζηα βξάγρηα κπδηώλ (από δηάθνξεο πεξηνρέο) 
πξνζδηνξίζζεθαλ αξρηθά νη ζπγθεληξώζεηο κεηάιισλ θαη ΠΑΤ. Μεηά 
πξνζδηνξίζηεθαλ νη δξαζηηθόηεηεο ησλ ελδύκσλ Καηαιάζε θαη Τπεξνμεηδηθή 
δηζκνπηάζε, θαζώο θαη ηα επίπεδα ιηπηδηθήο ππεξνμείδσζεο, είηε κεηά από έθζεζε 
ησλ κπδηώλ ζε κέηαιια (όπσο θάδκην, ραιθόο, κόιπβδνο, θ.ιπ) είηε ζε κειέηε 
πεδίνπ ζε κύδηα από ηνλ θόιπν ηνπ αξσληθνύ, ζε ζρέζε κε ξύπνπο όπσο ηα 
κέηαιια θαη αξσκαηηθνί ΠΑΤ, νη νπνίνη έρνπλ νμεηδσηηθό δπλακηθό θαη δύλαληαη λα 
πξνθαιέζνπλ νμεηδσηηθό stress ζηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 
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       Σα απνηειέζκαηα  ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά θαη έδεημαλ όηη κέζα από ηα 
επίπεδα ησλ αληηνμεηδσηηθώλ ελδύκσλ κπνξεί λα γίλεη εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ 
ξύπαλζεο κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζε ζύγθξηζε κε έξεπλεο ζε «θαζαξέο» 
πεξηνρέο. Σέηνηα πεηξάκαηα κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ ζε δηάθνξεο ζάιαζζεο θαη 
ζαιάζζηνπο Κόιπνπο. Δάλ ππάξρνπλ απηόρζνλα κύδηα ηόηε κπνξνύλ λα ζπιιεγνύλ 
θαηά επνρέο θαη λα κεηαθεξζνύλ ζην εξγαζηήξην γηα πεξεηαίξσ κειέηεο θαη 
αλαιύζεηο. Δάλ δελ ππάξρνπλ κύδηα, ηόηε είλαη εθηθηό λα  ζπγθεληξσζνύλ από 
κπδνθαιιηέξγεηεο θαη λα βπζηζζνύλ ζηελ ππό κειέηε πεξηνρή γηα 2-3 εβδνκάδεο. Μεηά 
κεηαθέξνληαη ζην εξγαζηήξην θαη αλαιύνληαη. Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ηα 
ηειεπηαία ρξόληα γηα ηε κειέηε ηε ξύπαλζεο ηνπ θόιπνπ ηεο Βελεηίαο. 
       Πξόζθαηα, ην Δξγαζηήξην Υεκείαο Πεξηβάιινληνο μεθίλεζε κία δεύηεξε ζεηξά 
πεηξακάησλ κε κύδηα  γηα ηε κέηξεζε ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο (Ηξάθιεηηνο ΙΙ). 
………………………………………. 
1. Vlachogianni Th, Dassenakis M, Scoullos MJ, Valavanidis A. Integrated use of 

biomarkers (superoxide dismutase, catalase and lipid peroxidation) In mussels 
Mytilus galloprovincialis for assessing heavy metals’ pollution in coastal areas 
from the Saronikos Gullf of Greece. Marine Pollution Bulletin 54: 1361-1371, 2007. 

2. Valavanidis A, Vlachogianni Th, Triantafillaki S, Dassenakis M, Androutsos F, 
Scoullos M. Polycyclic aromatic hydrocarbons in surface seawater and in 
indigenous mussels (Mytilus galloprovincialis) from coastal areas of Saronikos 
Gulf (Greece). Estuarine, Coastal and Shelf Science 79:733-739, 2008. 

 
3.  Σοξικολογία-Οικοηοξικολογία  www.chem-tox-ecotox.org 

 

 
 

 

 ην Δξγαζηήξην Υεκείαο Πεξηβάιινληνο κειεηήζεθε ε πηζαλή 
ρξεζηκόηεηα ησλ αληηνμεηδσηηθώλ παξακέηξσλ σο βηνδείθηεο έθζεζεο ζε 
ηνμηθέο ελώζεηο θαη ηνμηθώλ επηδξάζεσλ ζηνλ ζαιάζζην νξγαληζκό Mytilus 
galloprovincialis. ην καλδύα θαη ζηα βξάγρηα κπδηώλ πξνζδηνξίζηεθαλ νη 
δξαζηηθόηεηεο ησλ ελδύκσλ θαηαιάζε θαη ππεξνμεηδηθή δηζκνπηάζε, θαζώο θαη 
ηα επίπεδα ιηπηδηθήο ππεξνμείδσζεο, είηε κεηά από έθζεζε ησλ κπδηώλ ζε 
κέηαιια όπσο ην θάδκην, ν ραιθόο, ν κόιπβδνο θαη ν ζίδεξνο, είηε ζε κειέηε 
πεδίνπ ζε κύδηα από ηνλ θόιπν ηνπ αξσληθνύ, ζε ζρέζε κε ξύπνπο όπσο ηα 
κέηαιια θαη νη αξσκαηηθνί πνιπθπθιηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, νη νπνίνη έρνπλ 
νμεηδσηηθό δπλακηθό θαη δύλαληαη λα πξνθαιέζνπλ νμεηδσηηθό stress ζηνπο 
πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 

 


