
ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΑ  

Η μέθοδος συλλογής του δείγματος των βενθικών μακροασπονδύλων θα είναι η ημι-ποσοτική 
τρίλεπτη σάρωση του πυθμένα (ISO 7828) σε όλα τα πιθανά ενδιαιτήματα των θέσεων του 
ποταμού. Το εργαλείο συλλογής του βένθους θα είναι απόχη επιφάνειας 575 cm2, με άνοιγμα 
πόρων διχτυού 0,9 mm και βάθος διχτυού 40 cm. Η μέθοδος δειγματοληψίας συνίσταται στην 
τοποθέτηση της απόχης κατάντη του δειγματολήπτη και στην ανατάραξη του βυθού για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τριών λεπτών. Εντός των τριών λεπτών, όλα τα ενδιαιτήματα 
που αναγνωρίστηκαν θα πρέπει να καλυφθούν ανάλογα με την επιφάνεια που καλύπτουν. Τα 
πιθανά ενδιαιτήματα θα αναγνωριστούν σύμφωνα με τον πίνακα των ενδιαιτημάτων 
(Chatzinikolaou et al. 20061). Ταυτόχρονα με τη συλλογή των βενθικών μακροασπονδύλων, θα 
συμπληρώνεται και το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας που βρίσκεται παρακάτω.  

Στο πρωτόκολλο αυτό απαιτείται να καταγράφονται πρόσθετες πληροφορίες, όπως: 

− Στοιχεία δειγματοληψίας: 

▪ όνομα ή κωδικός της θέσης, 
▪ ονοματεπώνυμο ερευνητή/τριας υπεύθυνου/ης της δειγματοληψίας, 
▪ ονοματεπώνυμο του ατόμου που συμπλήρωσε το πρωτόκολλο, 
▪ ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας, 
▪ συντεταγμένες της θέσης,  
▪ υψόμετρο της θέσης. 

− Φωτογραφία ή Video της θέσης,  

− υδρομορφολογικά στοιχεία: 
▪ σύσταση υποστρώματος,  
▪ υδρολογικές μετρήσεις (πλάτος και βάθος νερού, ροή). 

− Στοιχεία βλάστησης (σκίαση της θέσης, κάλυψη παρόχθιας βλάστησης, κάλυψη υδρόβιας 
βλάστησης). 

− Συνθήκες κατά την δειγματοληψία (θερμοκρασία αέρα, μετεωρολογικές συνθήκες). 

− In situ φυσικοχημικές μετρήσεις του νερού (διαλυμένο οξυγόνο, θερμοκρασία, 
αγωγιμότητα, pH, θολερότητα). 

− Δείγματα νερού προς ανάλυση ex situ:  
▪ του βιολογικώς απαιτούμενου οξυγόνου σε 5 ημέρες, 
▪ των βασικών θρεπτικών ιόντων (Ν-ΝΗ4, Ν-ΝΟ2, Ν-ΝΟ3, P-PO4) 
▪ Χλωριόντα. 

Για αναλυτικές πληροφορίες βλ. Συννημένο Πρωτόκολο  

Τα βενθικά μακροασπόνδυλα στη συνέχεια θα μεταφέρονται στο εργαστήριο, σε διάλυμα 
φορμόλης 4% ή αλκοόλης 70%, για ανάλυση και ταυτοποίηση σύμφωνα με σχετικές κλείδες 
Tachet et al. (2000)2, Campaioli et al. (1994)3. Η ταυτοποίηση των βενθικών μακροασπονδύλων 
θα γίνει μέχρι το ταξινομικό επίπεδο της οικογένειας, εκτός από τους ολιγόχαιτους (επίπεδο 
κλάσης). Η ταξινόμηση της βιολογικής κατάστασης σε πέντε (5) κλάσεις ποιότητας με βαση τα 
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μακροασπόνδυλα θα στηριχθεί σε νέο δείκτη που βρίσκεται σε τελικό στάδιο ανάπτυξης από την 
Εθνική Επιτροπή της ΕΓΥ. 
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