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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι περιεκτικότητες και η κατανομή των  βαρέων μετάλλων Pb, 
Cu, Zn, Cr και Nι σε παράκτια ιζήματα της βόρειας ακτής του κόλπου της Ελευσίνας . Από την 
παρούσα έρευνα προκύπτει ότι οι περιεκτικότητες των πιο πάνω βαρέων μετάλλων κυμαίνονται για 
το Pb 18-61 ppm, για το Cu 6-74 ppm, για το Zn 44-187 ppm, για το Cr 5-25 ppm και για το Ni 8-31 
ppm. Διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες θέσεις δειγματοληψίας τα ιζήματα είναι ιδιαίτερα επιβαρημέ-
να με περιεκτικότητες των πιο πάνω βαρέων μετάλλων. Η επιβάρυνση αυτή των παράκτιων ιζημά-
των του κόλπου της Ελευσίνας με βαρέα μέταλλα συνδέεται με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
(βιομηχανίες-βιοτεχνίες, ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, λύματα κεντρικού αποχετευτικού 
αγωγού, κλπ) οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες γύρω από την εξεταζόμενη περιοχή.
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ABSTRACT
In the present study the concentrations and the distribution of the heavy metals Pb, Cu, Zn, Cr and 
Ni on the coastal sediments of the northern coast of Elefsis Bay are examined. The concentration 
range for Pb is 18-61 ppm, for Cu 6-74 ppm, for Zn 44-187 ppm, for Cr 5-25 ppm and for Ni 8-31. 
In certain sampling positions the sediments were found to be particularly enriched by the above 
mentioned heavy metals. This enrichment of the coastal sediments of Elefsis Bay by heavy metals 
is due to various human activities (factories, shipyards, Athens sewage discharge, etc), which are 
particularly intense in the surrounding area.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
γύρω από τον κόλπο της Ελευσίνας έχουν ανα-
πτυχθεί πολυάριθμες βιομηχανίες και βιοτεχνίες 
οι οποίες εντάσσονται στην ευρύτερη βιομη-
χανική ζώνη του Θριάσιου πεδίου (Scoullos 
1979, Αμπατζόγλου 1998). Οι βιομηχανίες αυ-
τές σε συνδυασμό με άλλες ανθρώπινες δρα-
στηριότητες όπως π.χ. ναυπηγοεπισκευαστική 
δραστηριότητα,, λύματα κεντρικού αποχετευ-
τικού αγωγού, κλπ, έχουν ως αποτέλεσμα την 
επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του 
κόλπου της Ελευσίνας με σημαντικό ρυπαντικό 
φορτίο βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών 
ουσιών. Ενδεικτικές προς τούτο είναι οι εργα-
σίες των  Voutsinou 1981, Voutsinou et al. 1989, 
Scoullos 1979, 1981, 1985, Karavoltsos et al. 
1999,  Αμπατζόγλου 1998.
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των περι-
εκτικοτήτων και της κατανομής των βαρέων 
μετάλλων Pb, Cu, Zn, Cr και Ni σε παράκτια 
ιζήματα της βόρειας ακτής του κόλπου της 

Ελευσίνας και η αποτίμηση του βαθμού επιβά-
ρυνσης των ιζημάτων από τα πιο πάνω βαρέα 
μέταλλα. Παράλληλα εξετάζεται και η ορυκτο-
λογική σύσταση των ιζημάτων.

ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ
Είκοσι τρία δείγματα επιφανειακών παράκτιων 
ιζημάτων συλλέχτηκαν από τη ζώνη διαβροχής 
(swash zone) της αμμώδους παραλίας της βό-
ρειας ακτής του κόλπου της Ελευσίνας (Σχ.1) 
(Μάιος 1998) (Αλευράς 2001). Ο προσδιορι-
σμός των βαρέων μετάλλων Pb, Cu, Zn, Cr και 
Ni έγινε στο λεπτόκοκκο κλάσμα των ιζημά-
των (ιλύς και άργιλος), το οποίο διαχωρίστη-
κε με κόσκινο οπής πλέγματος 0,063mm, με 
φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης. 
Προηγουμένως πραγματοποιήθηκε μερική δι-
αλυτοποίηση των δειγμάτων με εκχύλιση με 
HCl  0,5 Ν κατά Agemian and Chau (1976). Στο 
λεπτόκοκκο κλάσμα των ιζημάτων έγινε επίσης 
και ορυκτολογική ανάλυση με περιθλασιμετρία 
ακτίνων Χ.

Σχήμα 1. Α: Οι παραλίες Κόκκινο Λιμανάκι και Μαρίκες της περιοχής Ραφήνας, 
Β: Θέσεις δειγματοληψίας Κόκκινο Λιμανάκι, Γ: Θέσεις δεογματοληψίας Μαρίκες
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ορυκτολογία: Τα ιζήματα αποτελούνται κυρίως 
από χαλαζία, αργιλικά ορυκτά (κυρίως μοντμο-
ριλονίτη και ιλλίτη) και ανθρακικά ορυκτά (κυ-
ρίως ασβεστίτη και δολομίτη). Εντοπίστηκαν 
επίσης Κ-άστριοι και γύψος και σε ίχνη πλαγιό-
κλαστα και οξείδια σιδήρου. 
Γεωχημεία: Οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις πα-
ρουσιάζονται στις περιεκτικότητες του Zn (44-
187 ppm), του Cu (6-74 ppm), του Pb (18-61 
ppm) και οι μικρότερες στις περιεκτικότητες του 
Ni (8-31 ppm) και του Cr (5-25 ppm). Αξίζει να 
αναφερθεί ότι το δείγμα 5 παρουσιάζει πολύ χα-
μηλές περιεκτικότητες στα περισσότερα από τα 
μελετηθέντα βαρέα μέταλλα (Pb 22 ppm, Zn 45 
ppm, Ni 13 ppm, Cr 9 ppm και Cu 6 ppm).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως ήταν αναμενόμενο λόγω των πολυπληθών 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τα μελετηθέντα 
παράκτια ιζήματα περιέχουν περιεκτικότητες 
των βαρέων μετάλλων Pb, Cu, Zn, Cr και Ni. 
(Σχ.2). Γενικά, δεν παρατηρείται τάση αύξησης 
ή μείωσης των περιεκτικοτήτων προς τη μια ή 
την άλλη κατεύθυνση κατά μήκος της ακτο-

γραμμής, η οποία θα υποδήλωνε κάποια συγκε-
κριμένη πηγή ρύπανσης. Εξαίρεση αποτελεί ο 
Zn ο οποίος ανατολικά του δείγματος 11 απα-
ντάται σε αυξημένες περιεκτικότητες οι οποίες 
πιθανόν αποδίδονται στις κοντινές βιομηχανίες. 
Για εκτίμηση του βαθμού επιβάρυνσης των 
ιζημάτων σε βαρέα μέταλλα χρησιμοποιείται 
υποθετικά ως βάση σύγκρισης (background) το 
δείγμα 5 το οποίο παρουσιάζει πολύ χαμηλές 
περιεκτικότητες σε όλα σχεδόν τα μελετηθέντα 
μέταλλα και στην άμεση γειτνίαση του οποίου 
δεν παρατηρείται κάποια συγκεκριμένη πηγή 
ρύπανσης. Έτσι διαπιστώνεται ότι ορισμένα 
ιζήματα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα σε βαρέα 
μέταλλα. Ιδιαίτερα, όσον αφορά το Cu, τα ιζή-
ματα είναι επιβαρημένα μια έως δώδεκα φορές 
σε σχέση με το δείγμα 5. Όσον αφορά τα μέταλ-
λα Pb, Zn, Ni και Cr, τα ιζήματα είναι επιβαρη-
μένα σε σύγκριση με το δείγμα 5 μια ως περίπου 
τρεις φορές. Σημειώνεται ότι για τα ιζήματα του 
πυθμένα του κόλπου της Ελευσίνας έχουν ανα-
φερθεί μέσες συγκεντρώσεις Cu 35-120ppm, Pb 
90-350ppm, Ni 80-90ppm, Cr 70-100ppm (ολι-
κή διάσπαση, Voutsinou et al. 1989) 

Αριθμός δειγμάτων
Σχήμα 2. Κατανομή των περιεκτικοτήτων των βαρέων μετάλλων Pb, Zn, Ni, Cr, Cu στα εξε-
τασθέντα ιζήματα
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Από τη μελέτη των διαγραμμάτων συσχέτισης 
μεταξύ των βαρέων μετάλλων δεν προέκυψαν 
για τα περισσότερα μέταλλα ισχυρές θετικές 
συσχετίσεις, προφανώς λόγω των πολυάριθμων 
πηγών προσφοράς βαρέων μετάλλων στην περι-
οχή. Ισχυρή θετική συσχέτιση παρουσιάζουν τα 
μέταλλα Cr και Ni (Σχ.3), η οποία υποδηλώνει 
κοινή προέλευση ή και όμοια γεωχημική συμπε-
ριφορά.
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Σχήμα 3. Διάγραμμα συσχέτισης Cr-N


