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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

αθροίσεις 
κυανοβακτηρίων  

απειλή για τα υδάτινα οικοσυστήματα 

σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας 

κυλινδροσπερμοσίνες (CYN) 

ηπατοτοξίνες Cylindrospermopsis, 
Anabaena, 
Aphanizomenon, 
Raphidiopsis και  Lyngbya 

ραγδαία εξάπλωση σε 
πολλά υδάτινα σώματα 
τροπικών και εύκρατων 
περιοχών 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Μηνιαίες δειγματοληψίες: 
• pH 
•  θερμοκρασία νερού 
• αγωγιμότητα  
• διαλυμένο οξυγόνο 
• N-NH4 , Ν-ΝΟ3, Ν-ΝΟ3, P-PO4 
• χλωροφύλλη-a 

 
 

• ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες 
κυλινδροσπερμοψίνες, σύμφωνα με 
τη μέθοδο των Fastner et al., (2003) 
και την αναλυτική τεχνική της 
ELISA 

Λίμνη Κάρλα:  
•Κλειστή λεκάνη επιμήκους μορφής 
Ρηχή λίμνη 
• Εισροές νερού από τον Πηνειό   και 
επιφανειακές απορροές 
• Δίκτυο Natura 2000 
• Μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής  
• Ένα από τα μεγαλύτερα 
περιβαλλοντικά  Έργα της       
Ευρώπης.  
  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

•H συγκέντρωση των εξωκυττάριων  
CYN είχε αρνητική συσχέτιση με τη 
συγκέντρωση του διαλυμένου 
οξυγόνου (r2=0,665, p<0,05) και 
θετική συσχέτιση με τα νιτρικά ιόντα 
(r2=0,715, p<0,05) και τη 
συγκέντρωση των ενδοκυττάριων 
CYN (r2=0,951, p<0,05).  
 
•H συγκέντρωση των ενδοκυττάριων 
CYN είχε αρνητική συσχέτιση με τη 
συγκέντρωση του διαλυμένου 
οξυγόνου (r2=0,729, p<0,05) και 
θετική συσχέτιση με τα νιτρικά ιόντα 
(r2=0,760, p<0,05) και τη θερμοκρασία 
(r2=0,601, p<0,05).  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

•Βρέθηκαν τρεις κύριες 
συνιστώσες που εξηγούν το 94% 
της διακύμανσης των δεδομένων 
.Ο  άξονας 1 εξηγεί το 19% της 
διακύμανσης, ο άξονας 2 εξηγεί το 
65,4% της διακύμανσης και ο 
άξονας 3 εξηγεί το  9,6% της 
διακύμανσης 
•Kύριοι παράμετροι που 
συνεισφέρουν στον άξονα 1 είναι  
οι ενδοκυττάριες CYN, η 
χλωροφύλλη-a και η 
θερμοκρασία, στον άξονα 2 
συνεισφέρει κυρίως η 
αγωγιμότητα  ενώ στον άξονα 3 
συνεισφέρει το διαλυμένο 
οξυγόνο 
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•Οι υψηλές τιμές των θρεπτικών ιόντων και της χλωροφύλλης-a αποδεικνύουν τον 
ευτροφικό χαρακτήρα της λίμνης και την ανθρωπογενή επίδραση. 
 
•Ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη κυανοβακτηρίων. 
 

•Πρώτη φορά  πραγματοποιείται ανίχνευση κυλινδροσπερμοψινών   σε ελληνικό 
υδάτινο σώμα. 
 

•Η παρουσία των CYN στο νερό της Λίμνης Κάρλας σχετίζονται με την παρουσία του 
κυανοβακτηρίου  Sphaerospermopsis aphanizomenoides η οποία επιβεβαιώθηκε από 
μελέτες των Papadimitriou et al., (2013). 
 
•Οι συγκεντρώσεις των CYN  στη Λίμνη Κάρλα είναι συγκρίσιμες με αυτές άλλων 
εύκρατων εσωτερικών υδάτων. Εντούτοις, είναι αποτρεπτικές για την χρήση του νερού 
της Λίμνης Κάρλας ως πόσιμο. 
 
•Παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων ευνοούν 
την ανάπτυξη κυανοβακτηριακών ειδών (Long et al., 2001), εξηγώντας  πιθανότατα και 
τη συσχέτιση αυτών των παραγόντων με τις CYN. 
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