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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το αυτογραφικό σύστηµα παρακολούθησης και προειδοποίησης του Ευρώτα ξεκίνησε τη 
λειτουργία του κατά τη θερινή περίοδο του 2004. Κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας του, 
αποτυπώθηκε στις χρονοσειρές των µετρήσεων η διαφορετική κατάσταση του ποταµού τόσο 
από σηµείο σε σηµείο, όσο σε διάφορες χρονικές περιόδους. Επίσης, αποκτήθηκε χρήσιµη 
εµπειρία για τη συσχέτιση των µετρούµενων παραµέτρων µε τις εστίες και τα χρονικά 
διαστήµατα εισροής λυµάτων στο ποτάµι, αλλά και σχετικά µε την ερµηνεία των ηµερήσιων 
και εποχικών µεταβολών των µετρήσεων καθώς και µε τον εντοπισµό σφαλµάτων που µπορεί 
να οφείλονται σε βλάβες ή άλλα συµβάντα. H παρακολούθηση έχει µέχρι στιγµής δείξει ότι η 
επιβάρυνση είναι µικρή από την περιοχή του άνω ρου µέχρι την είσοδο του ποταµού στην 
αστική περιοχή της Σπάρτης, ενώ από τη Σπάρτη µέχρι τη Σκούρα ο Ευρώτας δέχεται µεγάλες 
πιέσεις. Ταυτόχρονα, µέσα από τις χρονοσειρές αυτές γίνεται έµµεση τεκµηρίωση φαινοµένων 
όπως ο ευτροφισµός, που δείχνουν καθαρά τις συνέπειες από την επιβάρυνση του ποταµού π.χ. 
από τις επιστρεφόµενες αρδεύσεις και το οργανικό φορτίο, στις συνθήκες επιβίωσης του 
οικοσυστήµατος, που απεικονίζεται στην οξυγόνωση του νερού. Επίσης δηµιουργήθηκαν 
έντονοι προβληµατισµοί σχετικά µε την επιβάρυνση των υδροφόρων οριζόντων από τους 
ρύπους που µεταφέρει το επιφανειακό νερό. 
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ABSTRACT 
The real time monitoring and warning system of Evrotas River started operating during the 
summer of 2004. The variation of the water quality status among the monitoring areas through 
time was recorded in the time series, during the first period of operation. Useful experience was 
obtained about the correlation of measured parameters and the time spans of pollutant inflow to 
the river system, and about the erroneous measurements that may be due to malfunction or other 
incidents. Monitoring so far has shown that Evrotas River suffers relatively little pressure from 
the Vivari station till uphill from Sparta city, while from Sparta till Skoura pressure is very 
serious. At the same time, indirect documentation of phenomena such as eutrofication is 
possible, showing clearly the consequences from the pollutant inflow to the river, e.g. organic 
load is depicted through dissolved oxygen. A question rising from the surface water quality 
status evaluation is the influence and pressure on groundwater, in areas where aquifers are 
hydraulically connected to the river. 
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1. Εισαγωγή  
Το αυτογραφικό σύστηµα παρακολούθησης και προειδοποίησης του Ευρώτα ξεκίνησε τη 
λειτουργία του κατά τη θερινή περίοδο του 2004 (Μαριολάκος και συν., 2005, υπό 
δηµοσίευση). Με την ολοκλήρωση των µετρήσεων και του µηνός Ιανουαρίου 2005, και σε 
συνδυασµό µε τις µετρήσεις των προηγούµενων µηνών και ιδιαίτερα του Νοεµβρίου και του 
∆εκεµβρίου 2004, υπάρχει πλέον µια εικόνα για τη διακύµανση της ποιότητας στον ποταµό 
Ευρώτα, η οποία, αν και δεν είναι ευχάριστη, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την ανίχνευση των 
µηχανισµών ρύπανσης του νερού. Με την έναρξη της υγρής περιόδου, που συνδυάζεται αφενός 
µε την αύξηση των βροχοπτώσεων και της παροχής του ποταµού και αφετέρου µε την αύξηση 
της δραστηριότητας που σχετίζεται µε την επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων (ελιά, 
εσπεριδοειδή), πλήθυνε ο αριθµός και η σοβαρότητα των επεισοδίων ρύπανσης στο ποτάµι. 
Ένα βασικό σηµείο που πρέπει από την αρχή να ξεκαθαριστεί είναι ότι, αν και κατά την 
περίοδο αυτή αυξάνεται η ρίψη υγρών λυµάτων στο ποτάµι από τις σταθερές εστίες των οποίων 
η δραστηριότητα αυξάνεται, η ρύπανση του Ευρώτα δεν οφείλεται αποκλειστικά σε αυτές. 
Αυτό µπορεί να τεκµηριωθεί από το γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρά επεισόδια ρύπανσης, των 
οποίων τα χαρακτηριστικά δεν είχαν καµία σχέση µε τις συνηθισµένες εξάρσεις, και 
ανιχνεύονται πολύ εύκολα από το συνδυασµό των τιµών που καταγράφουν οι αισθητήρες. Είναι 
αρκετά πιθανό να γίνεται εκµετάλλευση της περιοχής που συνήθως επιβαρύνεται από σταθερές 
αιτίες ρύπανσης, για ανεξέλεγκτη ρίψη λυµάτων έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι η ρύπανση 
οφείλεται στους «συνήθεις υπόπτους». Αυτό που είναι γενικά βέβαιο είναι ότι, ενώ η 
επιβάρυνση της ποιότητας από το Βιβάρι µέχρι τη γέφυρα της Σπάρτης δεν είναι θεαµατική, 
όσον αφορά τους παρακολουθούµενους δείκτες, από τη Σπάρτη µέχρι τη Σκούρα η επιβάρυνση 
είναι µεγάλη. 
Κατά το µήνα Ιανουάριο παρατηρήθηκαν τέτοια επεισόδια ρύπανσης που οδήγησαν στην 
κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στη Σκούρα, αλλά και των αρµόδιων φορέων (ΤΕ∆Κ, 
∆ήµος Θεραπνών, Νοµαρχία Λακωνίας και ΥΠΕΧΩ∆Ε). ∆υστυχώς, όπως έχει τονίσει η 
επιστηµονική οµάδα και στην αλληλογραφία µε την ΤΕ∆Κ Λακωνίας, είναι απαραίτητη η 
διαρκής εγρήγορση της κοινωνίας και των φορέων ως προς τη ρύπανση του Ευρώτα, γιατί ενώ 
η διαπίστωση του προβλήµατος από την πλευρά του Πανεπιστηµίου µπορεί να είναι άµεση 
µέσω του συστήµατος παρακολούθησης, η ταυτοποίηση του είδους και της προέλευσης της 
ρύπανσης απαιτεί την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης διαδικασίας δειγµατοληψίας, αυτοψίας και 
αναλύσεων από την πλευρά της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχίας. 
Κατά τις επισκέψεις µελών της επιστηµονικής οµάδας στις θέσεις των σταθµών µετά τα 
έκτακτα επεισόδια ρύπανσης του Ιανουαρίου, διαπιστώθηκε ότι αφενός οι περιοχές που 
παρακολουθούνται συγκεκριµένα για τη ρύπανση όντως συνεισφέρουν σταθερά, αλλά και ότι 
τα έκτακτα περιστατικά δεν φαίνεται να οφείλονται σε αυτές τις εστίες. Για παράδειγµα, οι 
αισθητήρες στο σταθµό της Σκούρας έχουν πρόσφατα καλυφθεί από πολύ λεπτή µαύρη και 
δύσοσµη ιλύ, ενώ η ταυτόχρονη εικόνα από τους σταθµούς της Αγίας Κυριακής και της 
Ριβιώτισσας είναι κιτρινοπράσινο χρώµα νερού και ιλύος. 
 
2. Γενική συγκριτική εικόνα των σταθµών 
Η διαδικασία της επιλογής των κρίσιµων ορίων για την ενεργοποίηση της προειδοποίησης του 
συστήµατος του Ευρώτα απαιτεί µια διαδικασία ξεχωριστής προσέγγισης των αναµενόµενων 
ακραίων καταστάσεων για κάθε παράµετρο, σταθµό προς σταθµό (Μαριολάκος και συν., 2005, 
υπό δηµοσίευση). Στα πλαίσια αυτά έγινε µια σειρά υπολογισµών από τη χρονοσειρά των 
µετρήσεων, και προέκυψαν οι ακραίες (µέγιστη και ελάχιστη) και η µέση τιµή για κάθε 
παράµετρο σε κάθε θέση.  
Πρέπει να τονιστεί ότι οι µετρήσεις της θολότητας κρίθηκε σκόπιµο να αποκλειστούν από την 
οµάδα των παραµέτρων στις οποίες τίθενται όρια συναγερµού. Παρόλο που η θολότητα είναι 
µια πολύ χρήσιµη παράµετρος, η λειτουργία των αισθητήρων µέχρι σήµερα έχει δείξει ότι η 
λειτουργία των αισθητήρων είναι αξιόπιστη µόνο στους σταθµούς που υπάρχει συνεχής ροή και 
η κατάσταση του νερού είναι γενικά καλή. Στους σταθµούς που εντοπίζονται προβλήµατα, η 
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οµαλή λειτουργία παύει γρήγορα µετά από κάθε συντήρηση, και οι µετρήσεις δεν είναι συνεχώς 
αξιόπιστες, οπότε αναµένονται πολλές περιπτώσεις ψευδών συναγερµών. 
Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων για τον προσδιορισµό των ακραίων και µέσων τιµών των 
παραµέτρων, έγινε προσπάθεια να εξαιρεθούν από τη χρονοσειρά όλες εκείνες οι µετρήσεις που 
είτε είναι λανθασµένες λόγω κάποιας βλάβης συσκευής και λογισµικού, είτε δεν αναφέρονται 
στο νερό επειδή κάποιοι αισθητήρες βρίσκονται κατά διαστήµατα στον αέρα, λόγω απουσίας 
ροής. Αποκλείστηκαν για παράδειγµα όλες οι αρνητικές τιµές, αλλά και σειρές µετρήσεων που 
εµφανώς αποκλείεται να αναφέρονται στο νερό που ρέει στη συγκεκριµένη θέση. Για 
παράδειγµα, σε κάποιους σταθµούς όταν η αγωγιµότητα είναι µικρότερη από 200µS, σ τις 
συγκεκριµένες περιοχές συνήθως δεν ρέει νερό. Η µέτρηση έχει γίνει σε υγρή ιλύ που έχει 
µείνει πάνω στον αισθητήρα µεταξύ των περιόδων χαµηλής ροής. Η µέτρηση λοιπόν αυτή της 
αγωγιµότητας, και κατά συνέπεια και οι υπόλοιπες ταυτόχρονες µετρήσεις για τη θέση αυτή, 
αποκλείστηκαν από τους υπολογισµούς. Παρά ταύτα, πρέπει να γίνει σαφές ότι εφόσον δεν 
υπάρχει µέτρηση της ροής σε κάθε θέση, είναι αναµενόµενο να υπάρχουν και λανθασµένες 
µετρήσεις µέσα στις χρονοσειρές, αν και ελάχιστες σε σχέση µε το πλήθος των µετρήσεων. 
Σηµειώνεται ότι το σύστηµα λαµβάνει µετρήσεις κάθε δέκα λεπτά, οπότε ο µέσος όρος µιας 
τιµής π.χ. για ένα εικοσιτετράωρο, λαµβάνεται από 144 µετρήσεις. 
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Εικόνα 1 – Μεταβολή των ακραίων και µέσων τιµών του pH από σταθµό σε σταθµό, από ανάντη 
προς κατάντη (οι σταθµοί Βιολογικός, Ριβιώτισσα και Αγία Κυριακή βρίσκονται εκτός της κύριας 
κοίτης). Οι τιµές προκύπτουν από τη χρονοσειρά των µετρήσεων από τον Ιούλιο 2004 ως και τον 
Ιανουάριο 2005. 
Figure 1 – Variation of extreme and mean values of pH from station to station, from uphill to 
downhill (stations Viologikos, Riviotissa and Agia Kyriaki are not on the main riverbed). The 
values derive from the time series of measurements from July 2004 to January 2005). 
 
Τα διαγράµµατα των Εικόνων 1, 2, 3 και 4 δείχνουν τη σχέση µεταξύ των σταθµών για τις 
υπολογισθείσες τιµές κάθε παραµέτρου, εκτός φυσικά από τη θολότητα, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν. 
Αυτό που είναι φανερό µε την πρώτη µατιά και στα τέσσερα διαγράµµατα είναι ότι, ενώ οι 
µέσες τιµές τουλάχιστον του pH, της αγωγιµότητας και της θερµοκρασίας είναι αρκετά κοντά 
µεταξύ τους, οι ακραίες τιµές παρουσιάζουν πολύ µεγάλες διαφορές, γεγονός βέβαια πολύ 
φυσικό, αν ληφθεί υπόψη ότι συγκρίνονται σταθµοί της κύριας κοίτης µαζί µε παραποτάµους 
και την έξοδο του βιολογικού καθαρισµού. 
Πιο συγκεκριµένα, τέσσερις από τους σταθµούς (Βιβάρι, Γέφυρα Σπάρτης, Σκούρα, Σκάλα) 
βρίσκονται πάνω στην κύρια κοίτη του Ευρώτα, και γενικά παρουσιάζουν συνεχή ροή. Οι 
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σταθµοί Βιολογικός, Ριβιώτισσα και Αγία Κυριακή παρεµβάλλονται µεταξύ της Γέφυρας της 
Σπάρτης και της Σκούρας, αλλά δεν βρίσκονται στην κύρια κοίτη του ποταµού. Ο σταθµός του 
βιολογικού καθαρισµού βρίσκεται στην έξοδο της µονάδας και µετράει σε συνθήκες 
ελεγχόµενης ροής επεξεργασµένων λυµάτων. Οι άλλοι δύο σταθµοί (Ριβιώτισσα και Αγία 
Κυριακή) βρίσκονται σε χειµάρρους που συµβάλλουν στον Ευρώτα ανάντη της Σκούρας και 
µετράνε σε συνθήκες περιοδικής ροής, µε εισροή λυµάτων από σταθερές εστίες (µονάδες 
χυµοποιίας). 
Παρατηρώντας τις µεταβολές στους τέσσερις σταθµούς που βρίσκονται πάνω στην κύρια κοίτη, 
µπορούν συνοπτικά να αναφερθούν τα ακόλουθα για το χρονικό διάστηµα Ιούλιος 2004 – 
Ιανουάριος 2005: 
• Στο διάγραµµα του pH φαίνεται ότι η µέση τιµή της παραµέτρου αυξάνεται από το Βιβάρι 

προς τη Σπάρτη, και στη συνέχεια µειώνεται προς τη Σκούρα, και αυξάνεται ελαφρά και 
πάλι προς τη Σκάλα. 

• Στο διάγραµµα της αγωγιµότητας, φαίνεται ότι η µέση τιµή της παραµέτρου αυξάνεται από 
το Βιβάρι προς τη Σπάρτη, και στη συνέχεια µειώνεται σταδιακά µέχρι τη Σκάλα. 

• Στο διάγραµµα του διαλυµένου οξυγόνου, φαίνεται ότι η µέση τιµή µειώνεται σταθερά από 
το Βιβάρι µέχρι τη Σκάλα. Σηµειώνεται πάντως ότι αυτή η µεταβολή δεν ταυτίζεται µε τη 
µεταβολή του βαθµού κορεσµού, στον οποίο πρέπει να υπολογιστεί και η θερµοκρασία. Οι 
αντίστοιχοι υπολογισµοί που έχουν γίνει για το βαθµό κορεσµού µε βάση την τιµή 
αναφοράς για τις αντίστοιχες θερµοκρασίες, έδειξαν ότι ο βαθµός κορεσµού αυξάνεται 
ελαφρά από το Βιβάρι προς τη Σπάρτη, και στη συνέχεια µειώνεται µέχρι τη Σκάλα 
(Mariolakos et al., 2005). 

• Στο διάγραµµα της θερµοκρασίας φαίνεται µια ελαφρά αύξηση από το Βιβάρι προς τη 
Σπάρτη, και µια ελαφρά µείωση από τη Σκούρα προς τη Σκάλα. 
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Εικόνα 2 – Μεταβολή των ακραίων και µέσων τιµών της αγωγιµότητας. 
Figure 2 - Variation of extreme and mean values of conductivity. 
 
Εξάλλου ειδικότερα για το οξυγόνο, το οποίο αποτελεί ίσως την ενδεικτικότερη και πλέον 
ευαίσθητη παράµετρο αξιολόγησης σχετικά µε την περιβαλλοντική κατάσταση των 
επιφανειακών υδάτων, έγινε αξιοποίηση και όλων των διαθέσιµων πηγών µετρήσεων από το 
πρόγραµµα µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας και το πρόγραµµα MEDSPA, µε κατάλληλη 
επεξεργασία των στοιχείων ώστε να είναι συγκρίσιµα. 
Το Υπουργείο Γεωργίας έχει πραγµατοποιήσει µηνιαίες µετρήσεις στις θέσεις Στενό Βορδόνιας 
(που σε αδρές γραµµές είναι θέση συγκρίσιµη µε το Βιβάρι, δηλαδή ελέγχει περιοχή του άνω 
ρου του Ευρώτα) και Γέφυρα Βρονταµά, νότια από τη Σκούρα, στην είσοδο του καρστικού 
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πεδίου βόρεια της Σκάλας (Εικόνα 5). Όπως φαίνεται από την καµπύλη του βαθµού κορεσµού 
του οξυγόνου στο νερό για το σταθµό του Στενού Βορδόνιας, κατά τη περίοδο 1990-2001, οι 
τιµές είναι πολύ υψηλές (µε όρους σταθερότυπων σχεδόν πάντα στα όρια του πολύ καλού), και 
οι διακυµάνσεις πολύ µικρές από µήνα σε µήνα. Οι τιµές των µετρήσεων είναι αρκετά κοντά 
στην τιµή του µέσου όρου για κάθε µήνα. Αντίστοιχα, κατά τους µήνες Μάιο – Σεπτέµβριο ο 
βαθµός κορεσµού είναι ακόµα υψηλότερος στη Γέφυρα Βρονταµά, ενώ αντίθετα, κατά τους 
µήνες ∆εκέµβριο – Απρίλιο, παρατηρείται σηµαντική µείωση. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι 
η καµπύλη του µέσου όρου έχει εξοµαλύνει τις µεγάλες διαφορές που παρατηρούνται από έτος 
σε έτος στον ίδιο µήνα, πράγµα που σηµαίνει ότι η εικόνα κατά περιόδους µπορεί να είναι πολύ 
καλύτερη ή πολύ χειρότερη. Παρά ταύτα, είναι φανερή η επίδραση της αστικο-βιοµηχανικής 
ρύπανσης της πεδιάδας της Σπάρτης στο βαθµό κορεσµού του οξυγόνου, δηλαδή στο οργανικό 
φορτίο που φέρει το νερό του ποταµού εισερχόµενο στο καρστικό πεδίο της Σκάλας. 
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Εικόνα 3 - Μεταβολή των ακραίων και µέσων τιµών του διαλυµένου οξυγόνου. 
Figure 3 - Variation of extreme and mean values of dissolved oxygen. 
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Εικόνα 4 - Μεταβολή των ακραίων και µέσων τιµών της θερµοκρασίας. 
Figure 4 - Variation of extreme and mean values of temperature. 
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Το πρόγραµµα MEDSPA δεν είχε συµπεριλάβει τους ίδιους σταθµούς µε το Υπουργείο 
Γεωργίας στην έρευνα, συµπεριέλαβε όµως τους σταθµούς Γέφυρα Σπάρτης, Σκούρα και 
Σκάλα, που αντιστοιχούν στο δίκτυο τηλεµετρικής παρακολούθησης που λειτουργεί σήµερα. 
Έτσι έγινε µια ποιοτική, λόγω της φύσης των δεδοµένων, σύγκριση µε τα δεδοµένα του 
δικτύου. Μια πρώτη παρατήρηση που έγινε είναι ότι κατά το µήνα Αύγουστο 1991 το οξυγόνο 
µετρήθηκε χαµηλότερα στη Σπάρτη από τη Σκούρα, πράγµα που δεν ίσχυε κατά τον Αύγουστο 
του 2004. Κατά το µήνα Οκτώβριο του 2001, η Σκούρα είχε υψηλότερο οξυγόνο από τη 
Σπάρτη, όπως και τον Οκτώβριο του 2004. Επίσης, µπορεί να παρατηρηθεί ότι κατά τους µήνες 
Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 1992 η Σκούρα είχε περισσότερο οξυγόνο από τη Σκάλα, 
ενώ κατά τον Ιούλιο του 1992 αντιστράφηκαν οι όροι. 
Αντίστοιχα, µε τις σηµερινές µετρήσεις στο ποτάµι φαίνεται ότι µέχρι στιγµής κατά το 
Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο η Σκούρα έχει περισσότερο οξυγόνο από τη Γέφυρα Σπάρτης, 
ενώ κατά τους υπόλοιπους µήνες έχει λιγότερο. Οι τιµές στη Σκάλα παρουσιάζουν την αντίθετη 
τάση, δηλαδή κατά τους µήνες Αύγουστο, Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2004 έχει 
πολύ λιγότερο οξυγόνο από τη Σκούρα, ενώ κατά το ∆εκέµβριο του 2004 και τον Ιανουάριο του 
2005 έχει περισσότερο. 
Στα διαγράµµατα των Εικόνων 6 και 7 παρουσιάζονται οι χρονοσειρές των µετρήσεων του 
διαλυµένου οξυγόνου για το χρονικό διάστηµα Ιούλιος 2004 – Ιανουάριος 2005 στους 
σταθµούς Σπάρτη και Σκάλα, καθώς και οι καµπύλες µεταβολής του ηµερήσιου µέσου όρου 
(144 µετρήσεις). Στο σταθµό της Σπάρτης που υπήρχε συνεχής ροή κατά το µέχρι στιγµής 
διάστηµα της παρακολούθησης, παρατηρείται µια µείωση των τιµών το φθινόπωρο, και 
µεγαλύτερο εύρος ηµερήσιας διακύµανσης κατά το τέλος του θέρους. Στο σταθµό της Σκάλας, 
που η ροή στο τέλος της ξηράς περιόδου και στην αρχή της υγρής τροφοδοτείται µόνο από τις 
πηγαίες εκφορτίσεις της περιοχής και φυσικά είναι πολύ χαµηλή, το οξυγόνο κυµαίνεται σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα, ενώ µε την έναρξη της επιφανειακής ροής το οξυγόνο ανεβαίνει σε 
υψηλά επίπεδα. Ένα ερώτηµα προς διερεύνηση είναι που οφείλονται οι χαµηλές τιµές του 
οξυγόνου στη Σκάλα, µε τουλάχιστον τρεις πιθανές εξηγήσεις, χωρίς η µια να αποκλείει την 
άλλη: 
• Η ροή είναι τόσο µικρή που δεν αρκεί για να µετρήσει σωστά ο αισθητήρας µέτρησης του 

οξυγόνου. 
• Η απόσταση από τις πηγαίες εκφορτίσεις είναι τόσο µικρή που δεν προλαβαίνει το νερό να 

αεριστεί αρκετά από την έξοδό του από τον υδροφόρο µέχρι το σηµείο µέτρησης. 
• Το νερό του καρστικού υδροφόρου που εκφορτίζεται στη Σκάλα έχει τόσο οργανικό 

φορτίο που καταναλώνεται όλο το οξυγόνο. 
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Εικόνα 5 – Μηνιαία µεταβολή του µέσου βαθµού κορεσµού µεταξύ Βορδόνιας και Γέφυρας 
Βρονταµά κατά τη διάρκεια του έτους (Στοιχεία Υπουργείου Γεωργίας, επεξεργασµένα). 
Figure 5 – Monthly variation of mean oxygen saturation between Vordonia and Vrontamas 
Bridge during a year (Data from Ministry of Agriculture, modified). 
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ΣΠΑΡΤΗ - ∆/ΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 
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Εικόνα 6 – Η χρονοσειρά των µετρήσεων και η µεταβολή της µέσης ηµερήσιας τιµής του 
οξυγόνου στο σταθµό Σπάρτη. 
Figure 6 – The time series of measurements and the variation of mean daily value of oxygen at 
the Sparti station. 
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Εικόνα 7 - Η χρονοσειρά των µετρήσεων και η µεταβολή της µέσης ηµερήσιας τιµής του οξυγόνου 
στο σταθµό Σκάλα. 
Figure 7 - – The time series of measurements and the variation of mean daily value of oxygen at 
the Skala station. 
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3. Ερµηνεία των ηµερήσιων µεταβολών και σηµασία για το σύστηµα ειδοποίησης 
Η συχνότητα των µετρήσεων του αυτογραφικού δικτύου (κάθε δέκα λεπτά) επιτρέπει την 
παρακολούθηση µεταβολών που δεν είναι δυνατό να γίνουν αντιληπτές ούτε να διερευνηθούν 
µε την τακτική µέτρηση, ακόµα και σε καθηµερινή βάση. Όλες οι παράµετροι παρουσιάζουν 
µεταβολές από στιγµή σε στιγµή, καθώς το ποτάµι είναι ένα δυναµικό σύστηµα που 
µεταβάλλεται µε µεγάλη ταχύτητα. Κάποιες παράµετροι, µε πιο χαρακτηριστική το οξυγόνο, 
παρουσιάζουν υπό κανονικές συνθήκες φυσική ηµερήσια περιοδικότητα, εντός κάποιων ορίων 
(Μαλεφάκης, 1999). Αυτή η διακύµανση µπορεί να αποτυπωθεί µε εξαιρετική ακρίβεια µε τη 
συχνότητα µέτρησης που εφαρµόζεται στο δίκτυο του Ευρώτα, µε αποτέλεσµα να γίνονται 
αντιληπτές και οι οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τη φυσική κατάσταση.  
Στα διαγράµµατα των Εικόνων 8 και 9,  απεικονίζονται αυτές οι µεταβολές σε ένα ενδεικτικό 
χρονικό διάστηµα στους σταθµούς Βιβάρι και Ριβιώτισσα, αντίστοιχα. Οι σταθµοί αυτοί είναι 
ενδεικτικοί στο είδος τους, ο σταθµός Βιβάρι ως σταθµός αναφοράς σε σχέση µε τη φυσική 
κατάσταση του ποταµού και ο σταθµός Ριβιώτισσα ως σταθµός επιτήρησης, καθώς ελέγχει 
συγκεκριµένη µικρή περιοχή µε συγκεκριµένες εστίες ρύπων. 
Όπως φαίνεται στο διάγραµµα της Εικόνας 8, η θερµοκρασία και το διαλυµένο οξυγόνο 
εµφανίζουν ηµερήσια περιοδικότητα, που σχετίζεται αντίστοιχα µε τη διακύµανση της 
θερµοκρασίας αέρα και το µεταβολισµό των οργανισµών που φωτοσυνθέτουν. Αυτή η οµαλή 
διακύµανση γύρω από πολύ καλές τιµές είναι µια προφανής ένδειξη της φυσικής κατάστασης 
του ποταµού στη θέση αυτή, και της απουσίας των συνεπειών της ανθρώπινης επίδρασης.  
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Εικόνα 8 – Μεταβολές τριών 24ώρων (21 ως 24/12/04) στη θέση Βιβάρι. 
 
Αντίθετα, η περίπτωση της Ριβιώτισσας (Εικόνα 9) είναι χαρακτηριστική γιατί δείχνει πολύ 
καθαρά την ανθρώπινη επίδραση. Καταρχήν πρόκειται για ένα χείµαρρο που συµβάλλει στον 
Ευρώτα και που δεν έχει συνεχή ροή, και τους περισσότερους µήνες το χρόνο έχει πολύ χαµηλή 
ή καθόλου ροή. Σε αυτά τα χρονικά διαστήµατα, οι τιµές των µετρήσεων δείχνουν 
ατµοσφαιρικές συνθήκες (υψηλή διακύµανση της θερµοκρασίας, αγωγιµότητα κοντά στο 
µηδέν, πολύ υψηλό οξυγόνο). Η λειτουργία παρακείµενης χυµοποιίας της οποίας τα λύµατα 
διατίθενται στο συγκεκριµένο χείµαρρο, έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχει ροή σε χρονικά 
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διαστήµατα που υπό κανονικές συνθήκες δεν υπάρχει. Επειδή όµως η λειτουργία του 
εργοστασίου γίνεται σε ορισµένες ηµέρες και ώρες, το αποτέλεσµα στην καταγραφή των 
µετρήσεων είναι θεαµατικό, ειδικά όταν τα λύµατα είναι ανεπεξέργαστα. Συγκεκριµένα, την 
ώρα που ξεκινά η διάθεση στο χείµαρρο, το οξυγόνο από τις πολύ υψηλές ατµοσφαιρικές τιµές 
πέφτει αµέσως κοντά στο µηδέν, και αυξάνεται απότοµα και η αγωγιµότητα. Το αποτέλεσµα, 
όπως φαίνεται στο διάγραµµα είναι ο συνδυασµός δύο καµπύλων «τετραγωνικού παλµού», που 
αντιστοιχούν στην αγωγιµότητα και το οξυγόνο, και δείχνουν πότε ακριβώς ξεκινά και σταµατά 
η διάθεση των λυµάτων στο χείµαρρο. Ίσως να µην είναι υπερβολικό να ειπωθεί ότι, από αυτή 
τη διαπίστωση και µόνο, το σύστηµα είναι σε µεγάλο βαθµό επιχειρησιακά αξιόπιστο. 
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Εικόνα 9 - Μεταβολές τριών 24ώρων (21 ως 24/12/04) στη θέση Ριβιώτισσα. 
 
4. Συµπεράσµατα - Συζήτηση 
Αναφέρονται εν συντοµία µερικά από τα µέχρι στιγµής συµπεράσµατα όπως προκύπτουν από 
τη διακύµανση των τιµών: 
 Η κατάσταση του ποταµού είναι όπως αναµενόταν πολύ καλή στο τµήµα της λεκάνης που 

ελέγχεται από το σταθµό στο Βιβάρι. 
 Στο σταθµό της γέφυρας της Σπάρτης:  

o Η ποιότητα είναι συνήθως πολύ καλή ή καλή µε βάση τα όρια ποιότητας ως προς 
τους δείκτες που παρακολουθούνται.  

o Σε σπάνιες περιπτώσεις παρατηρείται σοβαρή επιβάρυνση. 
 Ο βιολογικός καθαρισµός έχει γενικά πολύ σταθερή λειτουργία, η οξυγόνωση όµως 

χρειάζεται οπωσδήποτε περαιτέρω βελτίωση. 
 Στα δύο ρέµατα (Ριβιώτισσα και Αγία Κυριακή) παρατηρείται αναµφισβήτητη επιβάρυνση 

από τις χυµοποιίες (περισσότερο στην Αγία Κυριακή). 
 Στη Σκούρα αθροίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό της αστικής, αγροτικής και βιοµηχανικής 

ρύπανσης της περιοχής της Σπάρτης µε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην οικολογία και 
κινδύνους για την υγεία των κατοίκων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η επιβάρυνση που 
παρατηρείται στη Σκούρα προέρχεται και από άλλες πηγές ρύπανσης εκτός από τις 
χυµοποιίες (ελαιουργεία κ.λπ.). ∆εδοµένης της υδραυλικής επικοινωνίας του ποταµού µε 
τον υδροφόρο ορίζοντα των προσχώσεων, αναµένεται ότι η ρύπανση του ποταµού έχει και 
στα υπόγεια ύδατα επιπτώσεις, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο περαιτέρω έρευνας. 
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 Στη Σκάλα η ποιότητα παρουσιάζει µεγάλες διαφορές µεταξύ ξηράς και υγρής περιόδου. 
Πρέπει να διερευνηθεί η επιβάρυνση της ποιότητας του καρστικού υδροφόρου που 
αναπτύσσεται βόρεια του σταθµού, στην περιοχή µεταξύ Βρονταµά και Σκάλας. 
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