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Περιεχόμενα Παρουςίαςθσ

• Θ Οδθγία Πλαίςιο Περί Τδάτων (2000/60/ΕΚ, Ο.Π.Τ.) 

• Θ κατάςταςθ των υδάτινων ςυςτθμάτων (2013)

• Θ ςχζςθ των αηωτοφχων λιπαςμάτων με τθν κατάςταςθ των υδάτινων 
ςυςτθμάτων 

• Ηϊνεσ ανάςχεςθσ κατά μικοσ υδατορεμάτων
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Θ Οδθγία Πλαίςιο Περί Τδάτων (2000/60/ΕΚ, Ο.Π.Τ.)*1+
• Σζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 22 Δεκεμβρίου 2000

• Εναρμόνιςθ Κυπριακισ νομοκεςίασ: «Περί προςταςίασ και Διαχείριςθσ 
των Τδάτων Νόμοσ του 2004» (Ν.13(Ι)/2004)

• τόχοι: 

– Προςταςία και βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ όλων των επιφανειακϊν και 
υπόγειων υδάτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ

– Αποφυγι περαιτζρω υποβάκμιςθσ τθσ κατάςταςθσ των νερϊν και θ 
επίτευξθ μιασ «καλισ κατάςταςθσ» (μζχρι το 2015)

– Μείωςθ και ζλεγχοσ ρφπανςθσ από όλεσ τισ πθγζσ

• Διαχειριςτικι μονάδα είναι το «φςτθμα Τδάτων» (Water Body)

• Θ Οδθγία απαιτεί τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των φορζων
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Θ Οδθγία Πλαίςιο Περί Τδάτων (2000/60/ΕΚ, Ο.Π.Τ.)*2+

• Περιβαλλοντικοί τόχοι:

– Καλι Οικολογικι Κατάςταςθ ι Καλό Οικολογικό Δυναμικό*

– Καλι Χθμικι Κατάςταςθ

• Θ εφαρμογι τθσ Οδθγίασ περιλαμβάνει αρικμό δράςεων με ςυγκεκριμζνο 
χρονοδιάγραμμα, π.χ.:

– Προςδιοριςμόσ χαρακτηριςτικϊν τθσ Περιοχισ Λεκάνθσ Απορροισ

– Προςδιοριςμόσ των πιζςεων που αςκοφνται ςτα ςυςτιματα υδάτων

– Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των πιζςεων -> ςημαντικζσ πιζςεισ

– Προγράμματα παρακολοφθηςησ (βιολογικά, υδρομορφολογικά, 
φυςικο-χθμικά και χθμικά ποιοτικά ςτοιχεία) -> κατάςταςη υδάτων

– Διαβοφλευςη με εμπλεκόμενουσ φορείσ και με το κοινό 

– Σχζδια Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ & Πρόγραμμα Μζτρων

*) για Ιδιαίτερα Σροποποιθμζνα Τδάτινα ϊματα
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Θ Οδθγία Πλαίςιο Περί Τδάτων (2000/60/ΕΚ, Ο.Π.Τ.)*3+

• Εφαρμογι ςε κφκλουσ – κάκε κφκλοσ ζχει διάρκεια ζξι χρόνια 

http://www.gov.scot/Resource/Img/206020/0060390.gif
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Θ κατάςταςθ των υδάτινων ςυςτθμάτων (2013)*1+

• Βιολογικά Ποιοτικά τοιχεία (ΒΠ)

• Τδρομορφολογικά Π

• Χθμικά & φυςικο-χθμικά Π

• υνκικεσ κρεπτικϊν ουςιϊν

• υγκεκριμζνοι ρφποι

• Πζντε κλάςεισ κατάςταςθσ: 
υψηλή – καλή – μζτρια – ελλιπήσ - κακή

• Οικολογικι κατάςταςθ:

• Προςδιοριςμόσ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ 
παρακολοφκθςθσ αρικμοφ Ποιοτικϊν τοιχείων (Π)
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Θ κατάςταςθ των υδάτινων ςυςτθμάτων (2013)*2+

• Χθμικι κατάςταςθ:

• Προςδιοριςμόσ με βάςθ τισ Ουςίεσ Προτεραιότθτασ

• Οδθγία 2008/105/EΚ & Οδθγία 2013/039/ΕΚ

• Βαρζα μζταλλα, φυτοφάρμακα, βιομθχανικοί ρφποι, 
πανταχοφ παρόντεσ επίμονοι ρφποι, κ.α.

• Δφο κλάςεισ κατάςταςθσ: επιτυγχάνει ι αδυνατεί να 
επιτφχει καλι χθμικι κατάςταςθ

επιτυγχάνει καλι χθμικι κατάςταςθ

αδυνατεί να επιτφχει καλι χθμικι κατάςταςθ
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Θ κατάςταςθ των υδάτινων ςυςτθμάτων (2013)*3+

Οικολογικι κατάςταςθ
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Θ κατάςταςθ των υδάτινων ςυςτθμάτων (2013)*4+

Χθμικι κατάςταςθ
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υςχζτιςθ: Πιζςεισ από γεωργία με οικολογικι κατάςταςθ

Box Plot of SLFert_TN grouped by  Stts3_Eco; categorized by ClassRivTp

ALL_SWB_02Dec2014 111v*230c

Exclude condition: v46="UNKNOWN" or v0=196 or v0=201 or v51="YES"
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• Φορτίο αηϊτου από λιπάςματα vs. οικολογικι κατάςταςθ (H, G, MPB) 
και ανά τφπο ποταμοφ (ClassRivTP: P, I, Ih, E)

• Ποτάμια με «χειρότερθ» οικολογικι κατάςταςθ ζχουν αυξθμζνο 
φορτίο αηϊτου από λιπάςματα 
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υςχζτιςθ: Πιζςεισ από γεωργία με βιολογικι κατάςταςθ

• Φορτίο αηϊτου από λιπάςματα vs. βιολογικι κατάςταςθ (H, G, MPB) 
και ανά τφπο ποταμοφ (ClassRivTP: P, I, Ih, E)

• Ποτάμια με «χειρότερθ» βιολογικι κατάςταςθ ζχουν αυξθμζνο φορτίο 
αηϊτου από λιπάςματα 
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Αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ κρεπτικϊν ουςιϊν 
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Αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ κρεπτικϊν ουςιϊν 
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Συμπζραςμα:  ΝΟ3 είναι  ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ μθ-
επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ 
(δθλ. τθσ καλισ οικολογικισ κατάςταςθσ) ςε αρκετοφσ ποταμοφσ.

Αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ κρεπτικϊν ουςιϊν 
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Διαδρομζσ κρεπτικϊν ουςιϊν από τισ καλλιζργειεσ 
ςτα υδάτινα ςυςτιματα 

• Με τθν επιφανειακι 
απορροι

• Διείςδυςθ ςτθν 
ακόρεςτθ ηϊνθ και ςτο 
υπόγειο νερό

• Με τθ βαςικι απορροι, 
από το υπόγειο νερό ςτο 
υδατόρεμα (όταν θ 
ςτάκμθ του υπόγειου 
νεροφ είναι ψθλότερθ 
από το υδατόρεμα) https://www.pca.state.mn.us/water/nitrogen-

study-looks-sources-pathways
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υμπεράςματα

• Τπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ των πιζςεων από τθ γεωργία με τθ 
βιολογικι κατάςταςθ υδάτινων ςυςτθμάτων

• Ποτάμια με «χειρότερθ» βιολογικι και οικολογικι  
κατάςταςθ ζχουν αυξθμζνο φορτίο αηϊτου από λιπάςματα 

• ΝΟ3 είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ μθ-επίτευξθ 
των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ 

• Τπάρχουν διάφορεσ διαδρομζσ κρεπτικϊν ουςιϊν  ςτα 
υδάτινα ςυςτιματα

• Μζτρο μετριαςμοφ:

• Αφξθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ του χϊρο εφαρμογισ των 
λιπαςμάτων και του υδατορζματοσ 

• Επιμικυνςθ τθσ διαδρομισ -> περιςςότερθ 
απονιτροποίθςθ & «φιλτράριςμα» των κρεπτικϊν ουςιϊν 
κατά τθν διαδρομι τουσ προσ τα υδατορζματα
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ΚΓΠΚ 1    Δθμιουργία ηωνϊν ανάςχεςθσ 
κατά μικοσ υδατορεμάτων

• κοπόσ: Προςταςία των ποτάμιων υδάτινων 
ςυςτθμάτων

• τισ ηϊνεσ ανάςχεςθσ απαγορεφεται θ χριςθ αηωτοφχων 
λιπαςμάτων ςε απόςταςθ:
• μικρότερθ των 10 μζτρων από ρυάκια,  

• 50 μζτρων από λίμνεσ και ποταμοφσ ςτουσ οποίουσ υπάρχει ροι 
νεροφ και  

• 300 μζτρων από πθγζσ ι γεωτριςεισ που χρθςιμοποιοφνται για 
υδατοπρομικεια, εκτόσ εάν ορίηεται για τθν ςυγκεκριμζνθ 
γεϊτρθςθ ηϊνθ προςταςίασ βάςθ του περί Ελζγχου τθσ 
Ρφπανςθσ των Νερϊν (Μζτρα Προςταςίασ των Τπόγειων 
Νερϊν) Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 45/1996).
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Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ


