ΠΟΡΗΜΑ
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ
ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012, κεηά από αίηεζε ηνπ πληνληζηηθνύ
Οξγάλνπ ησλ Φνξέσλ ηεο Ηεξηζζνύ θαη ησλ πέξημ, εμνπζηνδόηεζε Δπηηξνπή εηδηθώλ,
από κέιε ηνπ Γηδαθηηθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηεο ρνιήο, λα απνθαλζεί
γηα ην ‘εάλ θαη θαηά πόζν ε επέθηαζε ησλ κεηαιιεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Β. Α.
Υαιθηδηθή είλαη ζπκβαηή κε αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο, ε Γεσξγία, ε
Κηελνηξνθία, ε Μειηζζνθνκία, ε Αιηεία, θ. ά.’.
Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη από ηα αθόινπζα κέιε:
1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο
2. Γεκάζε-Θεξηνύ Κνξηέζζα, Καζεγήηξηα Γελδξνθνκίαο
3. Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο, Καζεγεηήο Μειηζζνθνκίαο
4. Λαδαξίδεο Υαξάιακπνο, Καζεγεηήο Μεραληθήο Σξνθίκσλ
5. Νηθνιάνπ Νηθόιανο, Καζεγεηήο Ακπεινπξγίαο
6. Νηόηαο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο Γηαηξνθήο Αγξνηηθώλ Εώσλ
7. Παλαγησηόπνπινο Κπξηάθνο, Καζεγεηήο Δδαθνινγίαο (ζπληνληζηήο)
8. έκνο Αλαζηάζηνο, Καζεγεηήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
9. Σζηάιηαο Ησάλλεο, Λέθηνξαο Δθαξκ. Φπζηνι. Φπηώλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο.

Ζ Δπηηξνπή αθνύ κειέηεζε ην ‘Δπελδπηηθό ρέδην Αλάπηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ
Καζζάλδξαο από ηελ «Διιεληθόο Υξπζόο» Α. Δ. (2006)’, ηε ‘Μειέηε
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ Μεηαιιεπηηθώλ-Μεηαιινπξγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ
ηεο Δηαηξείαο Διιεληθόο Υξπζόο ζηε Υαιθηδηθή (ΜΠΔ)’ θαη έιαβε ππόςε
απνθάζεηο Θεζκηθώλ θαη Δπηζηεκνληθώλ Φνξέσλ όπσο ηνπ πκβνπιίνπ
Πεξηβάιινληνο ηνπ ΑΠΘ, ηνπ Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΑΠΘ θαη ηνπ Σερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο/Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαηέιεμε ζηα αθόινπζα:
1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
Ζ πεξηνρή πνπ έρεη παξαρσξεζεί ζηε εηαηξία ‘ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ ΑΔ’, γηα
κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (Ν.3220/2004) ραξαθηεξίδεηαη από έληνλν επηθαλεηαθό
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αλάγιπθν, έρεη έθηαζε 317.000 ζηξεκκάησλ θαη θαιύπηεηαη θαηά πεξίπνπ 90 % από
δάζε. Μεγάιν κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο απνηειεί πεξηνρή NATURA 2000 αιιά
ππάξρνπλ ζε απηήλ θαη άιιεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο. Ζ πεξηνρή επίζεο
ραξαθηεξίδεηαη από πινύζηα ρισξίδα θαη παλίδα κε ζπάληα, θηλδπλεύνληα θαη
απζηεξώο πξνζηαηεπόκελα από δηεζλείο ζπκβάζεηο είδε. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό
ηεο πεξηνρήο είλαη ε εθηεηακέλε αθηνγξακκή ηεο (πεξίπνπ 77 ρηιηόκεηξα).
Ζ βνξεηναλαηνιηθή (Β. Α.) Υαιθηδηθή έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθνύο αξραηνινγηθνύο
θαη ηζηνξηθνύο ρώξνπο θαζώο είλαη γελέηεηξα ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ζε απηήλ βξίζθεηαη
ε Γηώξπγα ηνπ Ξέξμε ελώ απνηειεί ηελ πύιε ηνπ Αγίνπ Όξνπο. Πέξαλ απηώλ ππάξρεη ζεκαληηθόο αξηζκόο αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξσλ κηθξόηεξεο ίζσο ζεκαζίαο νη νπνίνη θαιύπηνπλ όκσο κηα πνιύ καθξά ρξνληθή πεξίνδν (από ηελ
Παιαηνιηζηθή επνρή, ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο, ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο
Αξραηόηεηαο, ηνπο Διιεληζηηθνύο ρξόλνπο, ην Βπδάληην θαη κέρξη ηε ζύγρξνλε επνρή
(Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, 2012)).
Σν ηδηαίηεξν θπζηθό θάιινο ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο αξραηνινγηθνύοηζηνξηθνύο ρώξνπο έρεη σο απνηέιεζκα ε πεξηνρή λα απνηειεί πνιύ ζεκαληηθό
ηνπξηζηηθό πξννξηζκό, θπξίσο παξάθηην ζεξηλό, από Έιιελεο θαη μέλνπο. Ζ
ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνύ ζην ΑΔΠ ηεο Β.Α. Υαιθηδηθήο εθηηκάηαη ζε 15-20 % ηνπ
ηνπηθά παξαγόκελνπ ΑΔΠ (Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο,
2012). Πηζηεύεηαη σζηόζν όηη ε πεξηνρή πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο θαη
άιισλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ (Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο,
2012) πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ.
ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο έρεη αλαθεξζεί θαη θαηαγξαθεί κεγάινο
αξηζκόο ζεηζκώλ από ηελ αξραηόηεηα έσο θαη ηηο εκέξεο καο. Μόλν θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 20νπ αηώλα αλαθέξνληαη νθηώ ζεηζκνί εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο ήηαλ κεγέζνπο από
7 έσο 7,5 (1905, 1932 θαη 1968), ηέζζεξηο από 6,1 έσο 6,6 (1902, 1923, 1947 θαη
1978) θαη έλαο 5,3 (1995) βαζκνύο ηεο θιίκαθαο Richter (Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ
Δπηπηώζεσλ Μεηαιιεπηηθώλ-Μεηαιινπξγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο Διιεληθόο Υξπζόο ζηε Υαιθηδηθή (ΜΠΔ), Παξάξηεκα Υ, εηζκνηεθηνληθή Μειέηε,
Πίλαθαο 2).
2. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Οη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υαιθηδηθήο δίλνληαη αλά
είδνο, επηθάλεηα θαη σο πνζνζηό ζηνλ Πίλαθα 1. Όπσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 1, 3

κεηαμύ ησλ θαιιηεξγεηώλ επηθξαηνύλ ηα ζηηεξά θαη αθνινπζνύλ νη ειηέο, ελώ νη άιιεο θαιιηέξγεηεο ζπλαληώληαη ζε κηθξόηεξα πνζνζηά.
Πίλαθαο 1. Δθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη θαιιηέξγεηεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή
Δλόηεηα Υαιθηδηθήο Καιιηέξγεηα
(ζηξέκκαηα)

Έθηαζε

Πνζνζηό %
ηηεξά 427.237
45,86
Αξαβόζηηνο 3.547 0,38
Όζπξηα
681
0,07
Βηνκεραληθά θπηά
18.468 1,98
Κηελνηξνθηθά θπηά 37.437 4,02
Κεπεπηηθά
14.327 1,54
Πεπνλνεηδή 3.700 0,40
Ακπέιηα
18.874 2,03
Διηέο 280.559
30,11
Γελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο
30.638 3,29
ύλνιν θαιιηεξγνύκελσλ
835.468
89,67
ύλνιν θαιιηεξγήζηκσλ
931.675
100,00
Αγξαλάπαπζε 96.207 10,33
Πεγή : ΔΛ.ΣΑΣ – Γεσξγηθή ηαηηζηηθή 2009.
ηελ πεξηνρή πνπ ζρεδηάδεηαη λα επεθηαζνύλ νη κεηαιιεπηηθέο-κεηαιινπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (Γήκνο Αξηζηνηέιε) απαληώληαη νη ίδηεο θαιιηέξγεηεο αιιά ηα
ζηηεξά πηζηεύεηαη όηη αληηπξνζσπεύνπλ κηθξόηεξα πνζνζηά από όηη ζην ζύλνιν ηεο
Υαιθη-δηθήο ελώ ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο εθηηκάηαη όηη αληηπξνζσπεύεη κεγαιύηεξα
πνζν-ζηά κε ζπλερώο απμεηηθή ηάζε. ε απηή ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ (ΜΠΔ,
Παξάξηεκα ΗΗΗ.1.3, Πίλαθαο 1, ζει. 2 [290]) 108.900 ζηξέκκαηα θαιιηεξγνύκελσλ
εθηάζεσλ θαζώο θαη 276.400 ζηξέκκαηα βνζθνηόπνη πνπ δπλεηηθά επηηξέπνπλ ηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο. Δπίζεο ζηε ΜΠΔ (Παξάξηεκα ΗΗΗ.1.3,
Πίλαθαο 3, ζει. 4 [299]), αλαθέξεηαη όηη ζην Γήκν Αξηζηνηέιε ππάξρνπλ 1.196
εθκεηαιιεύζεηο εθ ησλ νπνίσλ 912 είλαη γεσξγηθέο, 104 θηελνηξνθηθέο θαη 180
κηθηέο.
3. ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΩΡΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ – ΦΑΔΗ ΣΖ
ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Σν ζρεδηαδόκελν λα πινπνηεζεί έξγν πεξηιακβάλεη (ΜΠΔ, Με Σερληθή Πεξίιεςε,
ζει. 1-3): α) ππνέξγν ηξαησλίνπ. Αλάπηπμε πθηζηάκελνπ κεηαιιείνπ θαη ιεηηνπξγία πθηζηάκελνπ εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνύ, θαηαζθεπή δύν λέσλ εγθαηαζηάζεσλ
εμππεξέηεζεο πινίσλ κεηαθνξάο θνξηίνπ, β) ππνέξγν θνπξηώλ. Αλάπηπμε λένπ
(επηθαλεηαθνύ θαη ππόγεηνπ) κεηαιιείνπ, εξγνζηάζην εκπινπηηζκνύ (δπλακηθόηεηαο
24.000 ηόλσλ εκεξεζίσο) θαη δύν εγθαηαζηάζεηο (θξάγκαηα) απόζεζεο εμνξπθηηθώλ
απνβιήησλ θαη απνβιήησλ εκπινπηηζκνύ, γ) ππνέξγν Οιπκπηάδαο. Αλάπηπμε πθηζηάκελνπ κεηαιιείνπ θαη αλαθαίληζε πθηζηάκελνπ εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνύ, δ)
ππνέξγν Μαληέκ Λάθθνπ. Δξγνζηάζην εκπινπηηζκνύ, εξγνζηάζην κεηαιινπξγηθήο
θαηεξγαζίαο κε αθαξηαία ηήμε (flash smelting), εξγνζηάζην παξαγσγήο ζεηηθνύ νμένο
(δπλακηθόηεηαο πεξίπνπ 1000 ηόλσλ εκεξεζίσο) κε αγσγό κεηαθνξάο θαη δεμακελέο
απνζήθεπζεο, εγθαηάζηαζε απόζεζεο απνβιήησλ θαη ζηνά πξνζπέιαζεο.
Από ηνπο ηίηινπο θαη κόλν ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνύλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ππάξρνπζεο θαη ιεηηνπξγνύζεο από δεθαεηίεο εγθαηαζηάζεηο, γίλεηαη άκεζα θαλεξό όηη ην ζπλνιηθό έξγν είλαη πνιύ κεγαιύηεξν από ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Δηδηθόηεξα, γηα νξηζκέλεο από απηέο
ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο, ιόγσ ηεο θύζεο αιιά θαη ηεο δπλακηθόηεηάο ηνπο, νη επηπηώζεηο ζην γεληθόηεξν πεξηβάιινλ ζα είλαη πνιύ ζνβαξέο θαη κόληκεο, δειαδή ζα πθίζηαληαη θαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαεηηώλ ή θαη εθαηνληάδσλ ρξόλσλ από ην πέξαο απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ωο ηέηνηεο ζεσξνύληαη

i) ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ζεηηθνύ νμένο κε ηνπο αγσγνύο κεηαθνξάο θαη ηηο
δεμακελέο απνζήθεπζεο,
ii) ην εξγνζηάζην κεηαιινπξγηθήο θαηεξγαζίαο κε αθαξηαία ηήμε θαη
iii) ην ππνέξγν ησλ θνπξηώλ (επηθαλεηαθή εμόξπμε, εξγνζηάζην εκπινπηη-ζκνύ,
θξάγκαηα απόζεζεο εμνξπθηηθώλ απνβιήησλ θαη απνβιήησλ ε-κπινπηηζκνύ).
Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη όιεο απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο εγθπκνλνύλ κεγάινπο θηλδύλνπο θαη ζα έρνπλ κε αλαζηξέςηκεο επηπηώζεηο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. Οη ζπλέπεηεο όκσο ζα είλαη αθάληαζηα κεγαιύηεξεο θαη ζα πξνθαιέζνπλ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ζηελ πεξίπησζε αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ή έληνλεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σέηνηεο ζπλζήθεο δελ ζα πξέπεη λα απνθιείνληαη θαζώο ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο θαη ζεκαληηθά πιεκκπξηθά θαηλόκελα. Δπίζεο, από πιεπξάο ζεηζκηθόηεηαο ε πεξηνρή εληάζζεηαη ζηε δώλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο ΗΗ (ηζρπξά ζεηζκόπιεθηε πεξηνρή). Δμ άιινπ, ε δηεζλήο εκπεηξία από παιαηόηεξα θαη πξόζθαηα παξόκνηα επεηζόδηα είλαη εμόρσο δηδαθηηθή.
Από ηηο ζρεδηαδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, νη επηπηώζεηο ησλ νπνίσλ ζην πεξηβάιινλ ζα είλαη πνιύ ζνβαξέο, κόληκεο θαη κε
αλαζηξέςηκεο, ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζην ππνέξγν ησλ θνπξηώλ. ε απηήλ ηελ
πεξηνρή ν αξηζκόο, ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,
πνπ ζα αλαθεξζνύλ αθξνζηγώο ζηε ζπλέρεηα, είλαη ηέηνηα πνπ νη επηπηώζεηο ηνπο ζα
επεξεά-ζνπλ πνιύ κεγαιύηεξεο εθηάζεηο από νπνηνδήπνηε άιιν έξγν.
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηό ην κέγεζνο ηεο ζρεδηαδόκελεο κεηαιιεπηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνύλ επηγξακκαηηθά όιεο νη θάζεηο
απηήο ηεο επέκβαζεο θαζώο θαη νη αλακελόκελεο επηπηώζεηο. (Όια ηα πνζνηηθά
ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεηαιιείνπ, ηνπ
εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνύ, ησλ θξαγκάησλ, θ.η.ι. έρνπλ ιεθζεί από ηε ΜΠΔ). Οη
θάζεηο ηεο ζρεδηαδόκελεο επέκβαζεο κπνξνύλ ζε αδξέο γξακκέο λα αλαθεξζνύλ σο
αθνινύζσο:
α) απνςίισζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ζε κηα έθηαζε κεγαιύηεξε ησλ 2.500
ζηξεκκάησλ (ΜΠΔ, Πίλαθαο 5.10.1-1)
β) απνκάθξπλζε θαη απόζεζε ‘θπηηθήο γεο’ (επηθαλεηαθνύ εδάθνπο). Από όιε ηελ
έθηαζε ζηελ νπνία ζα ζρεκαηηζηεί ν θξαηήξαο ηεο επηθαλεηαθήο εμόξπμεο θαη ζα
θαηαζθεπαζηνύλ ηα θξάγκαηα θαη νη όπνηεο θηηξηαθέο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο,
ζα απνκαθξπλζεί ην επηθαλεηαθό έδαθνο θαη ζα απνηεζεί ζε άιια ζεκεία. Απηό ζα
γίλεη κε ζθνπό λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί απηό ην έδαθνο γηα ηελ θάιπςε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ θξαηήξα θαη ησλ ηεικάησλ κεηά ην πέξαο ησλ εμνξπθηηθώλ
εξγαζηώλ. Ζ απόζεζε θπηηθήο γεο ζα νδεγήζεη ζε επηπιένλ θάιπςε θαη θαηαζηξνθή
ηεο ππάξρνπζαο βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή απόζεζεο
γ) όξπμε ελλέα (9) γεσηξήζεσλ πεξηκεηξηθά ηνπ θξαηήξα θαη κέρξη βάζνπο 140 κέηξσλ ρακειόηεξα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, γηα πξν-απνζηξάγγηζε ηνπ
κεηαιιείνπ θαη άληιεζε λεξνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνύ
δ) θαηαζθεπή θξαγκάησλ από ηα απόβιεηα εμόξπμεο. Σα απόβιεηα εμόξπμεο θαηά
ηε ΜΠΔ ππεξβαίλνπλ ηα 36 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ζηα 11 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο
επηθαλεηαθήο εμόξπμεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ηα απόβιεηα εμόξπμεο δελ
πεξηέρνπλ ηα πξνο εθκεηάιιεπζε κέηαιια (θπξίσο ρξπζό θαη ραιθό) ζε νηθνλνκηθά
ζπκθέξνπζεο αλαινγίεο, όκσο πεξηέρνπλ όια ηα ππόινηπα ζηνηρεία (βαξέα κέηαιια)
ηνπ κεηαιιεύκαηνο
ε) επηθαλεηαθή εμόξπμε ηνπ κεηαιιεύκαηνο πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα αλέιζεη ζε
24.000 ηόλνπο εκεξεζίσο θαη ζπλνιηθά ζε 66,9 εθαηνκκύξηα ηόλνπο θαη ζα
επηηπγράλεηαη κε εθζθαθή θαη ειαθξά ή ηζρπξή αλαηίλαμε (ΜΠΔ, Κύξηα Μειέηε,
ζει. 5.3-24). Ζ εκεξήζηα ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθώλ ζα θπκαίλεηαη (ΜΠΔ, Πίλαθαο

5.3.2-5) από 4,32 έσο 6 ηόλνπο ελώ ν θξαηήξαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ
εμόξπμε ζα έρεη δηάκεηξν 705 θαη βάζνο 220 κέηξα
ζη) κεηαθνξά – πξόζξαπζε – απόζεζε κεηαιιεύκαηνο ζε ζηεγαζκέλε πιαηεία
απνζεθεπηηθήο ηθαλόηεηαο 80.000 ηόλσλ
δ) ιεηνηξίβεζε – ρεκηθή επεμεξγαζία (εκπινπηηζκόο). Σα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα πνπ
πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη (ΜΠΔ, Κύξηα Μειέηε, ζει. 5.3-61)
λαηξηνύxνο ηζνπξνππιηθή μαλζάηε, ζπιιέθηεο aeropromoter, αθξηζηηθά (κεζπιηζνβνπηπι-θαξβηλόιε θαη Dowfroth) θαη θξνθηδσηηθά κέζα
ε) κεηαθνξά α) ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο, πνπ απνηειεί κόιηο ην 1,97 % ηνπ
κεηαιιεύκαηνο, ζην εξγνζηάζην κεηαιινπξγίαο ζην Μαληέκ Λάθθν θαη β) ησλ
απνβιήησλ εκπινπηηζκνύ, πνπ απνηεινύλ ην 98,03% ηνπ κεηαιιεύκαηνο, ζηα
θξάγκαηα / ηέικαηα.
4. ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
α) Δδάθε
Ζ θάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο ιόγσ απόζεζεο ‘θπηηθήο γεο’ ζα νδεγήζεη ζε
ππνβάζκηζε θαη θαηαζηξνθή ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαη πέξαλ ηεο απνςηισκέλεο
πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ε ζπλερήο άληιεζε λεξνύ από πξννδεπηηθά κεγαιύηεξα βάζε, ζα
πξνθαιέζεη ππνβηβαζκό ηεο ππεδάθεηαο ζηάζκεο λεξνύ θαη μήξαλζε ηνπ
επηθαλεηαθνύ εδάθνπο ζε αθηίλα ρηιηνκέηξσλ από ην επηθαλεηαθό όξπγκα θαζώο θαη
ππνβάζκηζε θαη θαηαζηξνθή ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο πνιύ πέξαλ ηεο πεξηνρήο πνπ
απνςηιώζεθε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ βξνρνπηώζεσλ, ζηελ επηθάλεηα ηνπ γπκλνύ
πιένλ εδάθνπο ην λεξό ζα απνξξέεη επηθαλεηαθά, ζπρλά ζα εκθαλίδνληαη πιεκκπξηθά
επεηζόδηα θαη ζα πξνθαινύληαη έληνλεο δηαβξώζεηο. Σειηθό απνηέιεζκα όισλ ησλ
πξνεγνύκελσλ θαηλνκέλσλ ζα είλαη ε απώιεηα πνιύηηκνπ εδάθνπο, ε απώιεηα λεξνύ,
ιόγσ αδπλακίαο ηνπ λα δηεηζδύζεη ζην εζσηεξηθό ηνπ εδάθνπο, ε ξύπαλζε θαη
θαηαζηξνθή ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θαιιηεξγεηώλ ζε ρακειόηεξα ζεκεία ηεο
επηθάλεηαο.
Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επηθαλεηαθήο εμόξπμεο (11 έηε), ζα παξάγεηαη ζθό-λε
κεηαιιεύκαηνο πνπ θαηά ηε ΜΠΔ (Πίλαθαο 5.3.9-3) ζα αλέξρεηαη ζε 2.162 ηόλνπο
αλά ώξα ζηνπο ρώξνπο ηνπ κεηαιιείνπ θαη (Πίλαθαο 5.3.9-2) ζε 954 ηόλνπο αλά ώξα
ζηνπο ρώξνπο απόζεζεο ηνπ κεηαιιεύκαηνο. Σα ηεκαρίδηα απηήο ηεο ζθόλεο δελ είλαη
αδξαλή αιιά απνηεινύληαη από ζεηνύρεο ελώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ όπσο αληηκνλίνπ,
αξζεληθνύ, βαξίνπ, θαδκίνπ, ρξσκίνπ, ραιθνύ, ζηδήξνπ, καγγαλίνπ, ληθειίνπ, κνιύβδνπ, πδξαξγύξνπ, ςεπδαξγύξνπ, θ.ά. Οξηζκέλα από απηά ηα κέηαιια (ραιθόο, ζίδεξνο, καγγάλην θαη ςεπδάξγπξνο) είλαη απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία γηα ηα θπηά,
ηα δώα θαη ηνλ άλζξσπν. Όκσο ζε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο εκθαλίδνπλ ηνμηθή
δξάζε. Σα ππόινηπα από ηα βαξέα κέηαιια ζεσξνύληαη σο ηζρπξώο ηνμηθά γηα ηα
θπηά, ηα δώα θαη ηνλ άλζξσπν. Οη ηεξάζηηεο απηέο πνζόηεηεο ζθόλεο (ζπλνιηθά
3.116 ηόλνη αλά ώξα) ζα κεηαθηλνύληαη κε ηνλ άλεκν θαη ζα απνζέηνληαη σο μεξή
απόζεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζηα επηθαλεηαθά λεξά θαη ζην ππέξγεην ηκήκα
ησλ θπηώλ (Habashi, 1992). Δπίζεο ε ζθόλε πνπ ζα θπθινθνξεί ζηελ αηκόζθαηξα
κπνξεί λα κεηαθηλεζεί κε ην λεξό ηεο βξνρήο θαη λα πξνθαιέζεη ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο (άκεζα κε ην λεξό ηεο βξνρήο ή έκκεζα θαηά ηελ άξδεπζή ηνπ κε ξππαζκέλν
λεξό) θαη ησλ θπηώλ (ιόγσ πξόζιεςεο ξππαζκέλνπ εδαθηθνύ λεξνύ). Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο πνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ε ζθόλε κεηαιιεύκαηνο ζηελ
αηκόζθαηξα αξθεί λα αλαινγηζηεί θαλείο όηη, ζηε ρώξα καο έξρεηαη ζθόλε από ηε
Βόξεηα Αθξηθή.
Καζώο γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ αηκόζθαηξα, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα αλαθεξζεί όηη,
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επηθαλεηαθήο εμόξπμεο, ζα εθπέκπνληαη ζύκθσλα κε ηε

ΜΠΔ θαη ζε πνιύ απμεκέλεο πνζόηεηεο δηάθνξα αέξηα (κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα,
νμείδηα ηνπ αδώηνπ, πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο, δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη αησξνύκελα
ζσκαηίδηα ΡΜ10 (δηακέηξνπ κηθξόηεξεο από 10 κηθξόκεηξα) θαη ΡΜ2,5 (δηακέηξνπ
κηθξόηεξεο από 2,5 κηθξόκεηξα). Όια απηά ηα νπνία ζπκπνζνύληαη ζε πεξηζζόηεξν
από 715 ηόλνπο εηεζίσο (γηα ην 1ν θαη 2ν έηνο ιεηηνπξγίαο, ΜΠΔ Πίλαθαο 5.3.9-4)
θαη πεξηζζόηεξν από 950 ηόλνπο εηεζίσο (γηα ηα έηε ιεηηνπξγίαο από ην 3ν έσο 11ν,
ΜΠΔ Πίλαθαο 5.3.9-5) ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, είλαη πνιύ
επηθίλδπλνη ξππαληέο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ (Ly-Verdu θαη ζπλ., 2010) θαη
ζπκβάινπλ ζηελ εληνλόηεξε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ
θιηκαηηθή αιιαγή.
Σα απόβιεηα εμόξπμεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ,
νη ζσξνί θαηαηεκαρηζκέλνπ θαη ιεηνηξηβεκέλνπ κεηαιιεύκαηνο ην νπνίν έρεη πνιύ
απμεκέλε εηδηθή επηθάλεηα, αιιά θαη ηα απόβιεηα εκπινπηηζκνύ, θαηά ηελ επαθή
ηνπο κε ην λεξό θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ αέξα (ηδηαίηεξα παξνπζία θάπνησλ
βαθηεξίσλ) απνδίδνπλ κεηαιιηθά-, ζεηηθά- θαη πδξνγόλν-ηόληα. Όια απηά απνηεινύλ
ηελ όμηλε απνξξνή (ζηξαγγίζκαηα), ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε ηνπ pH (νμίληζε) ηνπ
εδάθνπο θαη επηβάξπλζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ κε
βαξέα κέηαιια (Garbarino θαη ζπλ., 1995). Με ηε δξάζε βαθηεξίσλ θαη παξνπζία
νξγαληθώλ νπζηώλ, νξηζκέλα βαξέα κέηαιια κεηαηξέπνληαη ζε κεζπιηθέο κνξθέο νη
νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ηνμηθέο (Nagajyoti θαη ζπλ., 2010). Ζ ρξεζηκνπνίεζε γηα άξδεπζε ξππαζκέλνπ κε βαξέα κέηαιια επηθαλεηαθνύ ή ππόγεηνπ λεξνύ, επηηείλεη ηε
ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο ελώ ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο πόζηκνπ από δώα θαη αλζξώπνπο,
νδεγεί ζε ζπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζηνλ νξγαληζκό ηνπο.
Ζ κείσζε ηνπ pH ηνπ εδάθνπο θαη ε απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε βαξέα κέηαιια
ζα θαηαζηήζνπλ ην έδαθνο αθαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελδηαίηεκα από
νξγαληζκνύο θαη κηθξννξγαληζκνύο θαζώο επίζεο θαη σο ππόζηξσκα αλάπηπμεο
θπηώλ.
Έρεη βξεζεί, ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ρώξεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ή ιεηηνπξγνύζαλ κεηαιιεία
ρξπζνύ όηη, εδάθε πνπ γεηηληάδνπλ κε κεηαιιεία ή βξίζθνληαη αθόκε θαη ζε κεγάιε
απόζηαζε από απηά, παξακέλνπλ ξππαζκέλα κε βαξέα κέηαιια θαη αξθεηέο 10-εηίεο
ή θαη 100-εηίεο κεηά ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαιιείσλ (Prieto, 1998, Peplow,
1999, Navarro θαη ζπλ., 2008, Hye-Sook Lim θαη ζπλ., 2008, Oyarzun θαη ζπλ., 2009,
Nagajyoti θαη ζπλ., 2010).
Οξηζκέλεο από ηηο επηπηώζεηο ηεο επέθηαζεο ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηα
εδάθε πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, πεξηγξάθνληαη σο ‘δπλεηηθέο επηπηώζεηο’
θαη ζην ‘Δπελδπηηθό ρέδην Αλάπηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο από ηελ
Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.’ (2006, ζειίδα 7-20) ρσξίο όκσο λα αμηνινγνύληαη.
β) Τδαηηθό δπλακηθό
Ζ ζπλερήο άληιεζε λεξνύ κε ηηο ελλέα γεσηξήζεηο πνπ ζα αλνξπρζνύλ πεξηκεηξηθά
ηεο επηθαλεηαθήο εμόξπμεο, ζα πξνθαιέζεη ππνβηβαζκό ηεο ππεδάθεηαο ζηάζκεο λεξνύ (θαη ηνπ πδξνθνξέα) θαη επνκέλσο ηεο ζηάζκεο ησλ ππαξρνπζώλ γεσηξήζεσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη μήξαλζε ηνπ επηθαλεηαθνύ
εδάθνπο ζε αθηίλα ρηιηνκέηξσλ από ηελ πεξηθέξεηα ηνπ επηθαλεηαθνύ νξύγκαηνο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πνζόηεηα ηνπ αληινύκελνπ ύδαηνο ηζνδπλακεί κε ηηο αλάγθεο λεξνύ ύδξεπζεο πεξίπνπ 25.000 θαηνίθσλ. Οη επηπηώζεηο ηεο ππνβάζκηζεο ηεο
ζηάζκεο ηνπ πδξνθνξέα (εμάληιεζε πεγώλ, πεξηνξηζκόο επηθαλεηαθώλ απνξξνώλ,
πεξηνξηζκόο ηνπ εκπινπηηζκνύ ησλ πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ ησλ πεδηλώλ πεξηνρώλ)
αλαθέξνληαη θαη ζηε ΜΠΔ. Έλαο αθόκε ιόγνο γηα ηελ απώιεηα λεξνύ νθείιεηαη ζην
όηη, ζηελ επηθάλεηα ηνπ γπκλνύ πιένλ εδάθνπο ην λεξό, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ

βξνρνπηώζεσλ, ζα απνξξέεη επηθαλεηαθά, δε ζα δηεηζδύεη ζην εζσηεξηθό ηνπ
εδάθνπο θαη νπζηαζηηθά ζα ‘ράλεηαη’ γηα ηελ πεξηνρή.
Όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ, είλαη ζίγνπξν όηη
απηή ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά από όιεο ηηο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη νη
επηπηώζεηο ζα είλαη κε αλαζηξέςηκεο. Ηδηαίηεξα, όηαλ ην πιενλάδνλ, από ην
αληινύκελν, λεξό επαλαδηνρεηεύεηαη ζηνλ πδξνθνξέα, ζα επηθέξεη κόληκε ξύπαλζε
ησλ ππόγεησλ πδάησλ.
γ) Καιιηεξγνύκελα θπηά – Γεσξγία
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζθόλε κεηαιιεύκαηνο πνπ ζα θπθινθνξεί ζηελ
αηκόζθαηξα ζα επηθαζήζεη ζην ππέξγεην ηκήκα ησλ θπηώλ, ζρεκαηίδνληαο ζπρλά έλα
παρύ ζηξώκα ζηελ επηθάλεηα ησλ θύιισλ. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα
παξεκπνδίδνληαη δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θπηώλ όπσο ε δηαπλνή θαη ε θσηνζύλζεζε
(Axaris θαη ζπλ., 1981). Δπηπιένλ, ηα βαξέα κέηαιια πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή ηε
ζθόλε απνξξνθώληαη δηα κέζνπ ησλ ζηνκαηίσλ ησλ θύιισλ. Δπίζεο, θπηά πνπ
αλαπηύζζνληαη ζε πεξηβάιινλ (έδαθνο, λεξό, αηκόζθαηξα) επηβαξπκέλν κε βαξέα
κέηαιια, ηα πξνζιακβάλνπλ θαη κε ην ξηδηθό ηνπο ζύζηεκα ζε απμεκέλεο αλαινγίεο
θαη έηζη επέξρεηαη ζπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζε όινπο ηνπο θπηηθνύο ηζηνύο. Σν
γεγνλόο απηό έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζε θπζηνινγηθέο θαη κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο
θαη δηεξγαζίεο ησλ θπηώλ όπσο, ελεξγόηεηα ελδύκσλ, ζρεκαηηζκόο πξσηετλώλ,
κεηαθνξά ζαθράξσλ θαη πξόζιεςε θαη κεηαθνξά ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ θαη λεξνύ
(Nagajyoti θαη ζπλ., 2010). Ζ πνζόηεηα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ πνπ πξνζιακβάλνληαη
θαη ζπζζσξεύνληαη από ηα θπηά εμαξηάηαη από ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνύλ, ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο (pH, αεξηζκόο, δπλακηθό νμεηδναλαγσγήο,
γνληκόηεηα θαζώο θαη ζπγθέληξσζε θαη ρεκηθή κνξθή κε ηελ νπνία βξίζθνληαη ηα
βαξέα κέηαιια ζην έδαθνο) αιιά θαη από ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ππέξγεηνπ θαη ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ θπηώλ. Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν
εκθαλίδνληαη ηα ζπκπηώκαηα ηνμηθόηεηαο βαξέσλ κεηάιισλ ζηα θπηά δηαθέξεη
αλάινγα κε ην είδνο θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ, ην είδνο, ηε ρεκηθή κνξθή
θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ θαζώο θαη από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο.
Σέινο, ηα βαξέα κέηαιια θαη νη ελώζεηο ηνπο δε δηαζπώληαη θαη δε βηναπνηθνδνκνύληαη.
Σα ζπκπηώκαηα πνπ εκθαλίδνπλ θπηά πνπ αλαπηύζζνληαη ζε πεξηβάιινλ κε πςειέο
ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ είλαη ε κεησκέλε αλάπηπμε ή αδπλακία αλάπηπμεο
ηνπ ππέξγεηνπ θαη ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο, ε πξόσξε γήξαλζε θαη ηέινο ε κάξαλζε
(Di Salvatore θαη ζπλ., 2008). ε πεξηπηώζεηο πνπ ηα θπηά θαηνξζώζνπλ λα
επηβηώζνπλ, παξαηεξείηαη απμεκέλε ζπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζε θαξπνύο,
ζπόξνπο θαη ζηνπο ππόινηπνπο θπηηθνύο ηζηνύο πνπ ζπλήζσο θαηαλαιώλνληαη σο
λσπά γεσξ-γηθά πξντόληα. Ζ θαηαλάισζε ηέηνησλ πξντόλησλ από δώα ή / θαη ηνλ
άλζξσπν, δε-ιαδή ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα έρεη πνιύ ζνβαξέο
ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ησλ δώσλ θαη ησλ αλζξώπσλ. Από όζα είλαη γλσζηά κέρξη
ζήκεξα όια ζρεδόλ ηα θαιιηεξγνύκελα θπηά πνπ έρνπλ θάπνηα νηθνλνκηθή ζεκαζία
επεξεάδνληαη (αξλεηηθά) από ηελ παξνπζία ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ
κεηάιισλ ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμήο ηνπο.
Μεγάινο αξηζκόο επηζηεκνληθώλ – εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ απαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ αθνξνύλ ηηο επηπηώζεηο κεηαιιεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηδηαίηεξα
εθείλσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ απόιεςε ρξπζνύ, θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη πνιιέο
δεθαεηίεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαιιείσλ (Nagajyoti θαη ζπλ.,
2010). Παξόκνηα απνηειέζκαηα από κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηεο ίδηαο ή
δηαθνξεηηθήο κνξθήο, ππάξρνπλ θαη ζε πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο όπσο α) ζην Λαύξην,
όπνπ ε Γεκνηηθή Αξρή ζπζηήλεη ζηνπο θαηνίθνπο λα κελ θαιιηεξγνύλ ιαραληθά,

ειηέο θαη ακπέιηα θαη λα κε ζπιιέγνπλ άγξηα ρόξηα, ηα δε παηδηά λα κελ ‘παίδνπλ κε
ηα ρώκαηα’ θαη β) ζηελ πεξηνρή Γεξαθηλήο Υαιθηδηθήο όπνπ ηα εδάθε ξππάλζεθαλ
θαη νη θαιιηέξγεηεο ζηηεξώλ θαη ειηάο είηε εγθαηαιείθζεθαλ είηε ππέζηεζαλ κεγάιεο
δεκηέο ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ ρηιηνκέηξσλ, από ηελ ηνμηθή ‘ζθόλε’
θακίλνπ ζηελ νπνία γηλόηαλ θξύμε ιεπθόιηζνπ γηα παξαγσγή καγλεζίαο, κεηά από
κηθξήο δηάξθεηαο ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο (Axaris θαη ζπλ., 1981). Θα πξέπεη λα
ζεκεησζεί όηη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε πνζόηεηα ζθόλεο πνπ δηέθεπγε ζηελ
αηκόζθαηξα ήηαλ θαηά πνιύ κηθξόηεξε από απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ΜΠΔ γηα ηε
ζρεδηαδόκελε επέθηαζε ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε Β.Α. Υαιθηδηθή.
Σα θπηά πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηε Β. Α. Υαιθηδηθή (ειηέο, άκπεινο, ζηηεξά,
ιαραλνθνκηθά, νπσξνθόξα, ρνξηνδνηηθά, θ.ά.) έρνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη
εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα ηνμηθόηεηαο όηαλ ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμήο ηνπο
παξαηεξνύληαη απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ (Kabada-Pendias, 2001,
Di Salvatore θαη ζπλ., 2008).
Οη επηπηώζεηο ηεο ζρεδηαδόκελεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε νξηζκέλα από ηα
θπηά πνπ θαιύπηνπλ κεγάιν κέξνο ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο,
δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα θάπσο πεξηζζόηεξν αλαιπηηθά.
ηηεξά: Φπηά ζηηεξώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζε πεξηβάιινλ επηβαξπκέλν κε βαξέα
κέηαιια ηα πξνζιακβάλνπλ θαη έηζη απηά κεηαθέξνληαη ζηα δηάθνξα θπηηθά κέξε
αιιά θαη ζηνπο ζπόξνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ηα βαξέα κέηαιια κπαίλνπλ ζηελ
ηξνθηθή αιπζίδα είηε άκεζα, όηαλ ν ζπόξνο (πρ ζηηάξη) θαηαλαισζεί από ηνλ
άλζξσπν είηε έκκεζα, όηαλ ν ζπόξνο ρξεζηκνπνηεζεί σο δσνηξνθή. Οη πςειέο
ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε θπζηνινγία θαη ηελ
αύμεζε ησλ θπηώλ, κεηώλνπλ ηελ παξαγόκελε βηνκάδα θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
ην ζάλαην ηνπ θπηνύ (Farrag θαη ζπλ., 2012). Ζ δηαζεζηκόηεηα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ
εμαξηάηαη από ηελ αληίδξαζε ηνπ εδάθνπο (pH) θαη απμάλεη κε ηε κείσζε ηνπ pH.
Αθόκε θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ην pH ηνπ εδάθνπο βξίζθεηαη ζε ‘θπζηνινγηθέο’ ηηκέο,
ζε κεηαιιεπηηθέο πεξηνρέο κπνξεί λα κεησζεί, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ιόγσ ηεο
όμηλεο απνξξνήο.
Σα ρεηκεξηλά θαη εαξηλά ζηηεξά, όπσο ην ζηηάξη θαη ην θαιακπόθη, πνπ είλαη από ηηο
θύξηεο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, ραξαθηεξίδνληαη σο θπηά δείθηεο, δειαδή ε
ζπγθέληξσζή ηνπο ζε βαξέα κέηαιια ζην ζπόξν, ην εκπνξηθά ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ
θπηνύ, είλαη αλάινγε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ κεηάιισλ ζην έδαθνο (Farrag θαη ζπλ.,
2012). Έηζη, ε ζπζζώξεπζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην ζπόξν ηνπ ζηηαξηνύ κπνξεί
λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα, αλ είλαη γλσζηή ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζην επηθαλεηαθό
ζηξώκα ηνπ εδάθνπο θαη ε δηαθπγή ησλ κεηάιισλ ζηελ αηκόζθαηξα, ώζηε εύθνια λα
εθηηκεζεί ν δπλεηηθόο θίλδπλνο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία (Bermudez θαη ζπλ., 2012).
Ζ ζπγθέληξσζε βαξέσλ κεηάιισλ ζην ζπόξν ηνπ ζηηαξηνύ πνπ θαιιηεξγείηαη ζε εδάθε πνπ γεηηληάδνπλ κε κεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπλήζσο, ππεξβαίλεη ηα
επηηξεπηά όξηα (Dong θαη ζπλ., 2012).
Διηά: Γέλδξα ειηάο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε εδάθε ξππαζκέλα κε βαξέα κέηαιια ή
αξδεύνληαη κε λεξό πςειήο ζπγθέληξσζεο ζε βαξέα κέηαιια, ζπζζσξεύνπλ ηα
βαξέα κέηαιια ζηηο ξίδεο, ζηνπο λένπο βιαζηνύο αιιά θαη ζηνπο θαξπνύο. Δπίζεο,
όηαλ ζηελ αηκόζθαηξα θπθινθνξεί ζθόλε κεηαιιεπκάησλ, απηή επηθάζεηαη ζηηο
επηθάλεηεο ησλ θύιισλ απνθξάζζνληαο ηα ζηνκάηηα θαη παξεκπνδίδνληαο ηελ
αληαιιαγή αεξίσλ. Έηζη, ηα θύιια απνξξνθνύλ κεησκέλε πνζόηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα θαη ν ξπζκόο θσηνζύλζεζεο κπνξεί λα κεησζεί έσο θαη 70 % (Θεξηόο.
Πξνζσπηθή ζπδήηε-ζε). Απηό νδεγεί ζε κεησκέλε παξαγσγή ζαθράξσλ θαη αθαξπία
ηεο ειηάο επί πνιιά έηε (Θεξηόο, 2005).

Άκπεινο: Ζ άκπεινο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ
κεηάιισλ (ραιθόο, καγγάλην, κόιπβδνο) ζην έδαθνο (Declan θαη Petroczi, 2008). Ζ
ηνμηθόηεηα ηνπ ραιθνύ ζε θπηά ακπέινπ έρεη σο ζύκπησκα ηελ πνιύ βξαδεία
αλάπηπμε ηνπ ππέξγεηνπ θαη ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο (Toselli θαη ζπλ., 2009). Ζ
ηνμηθό-ηεηα ηνπ καγγαλίνπ πξνθαιεί κεησκέλε αλάπηπμε θαη εκθάληζε
κειαλόκνξθσλ θειί-δσλ ζε ηκήκαηα ηνπ θπηνύ. Ο κόιπβδνο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ
ησλ βαξέσλ κεηάι-ισλ πνπ ζπζζσξεύνληαη ηόζν ζηηο ξάγεο ησλ θαξπώλ ηεο
ακπέινπ όζν θαη ζηα θύι-ια (Karagiannidis θαη Nikolaou, 2000). Απμεκέλεο
πνζόηεηεο κνιύβδνπ ζηηο ξάγεο θαζηζηνύλ απαγνξεπηηθή ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο
δ) Κηελνηξνθία
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ξύπαλζε ηνπ αέξα, ησλ πδάησλ αιιά θαη ησλ εηδώλ δηαηξνθήο ηνπο, έρεη ζπλέπεηεο ζηελ αλάπηπμε, ζηελ πγεία θαη ζηελ επηβίσζε
ησλ δσηθώλ νξγαληζκώλ. Σα αγξνηηθά θαη νηθόζηηα δώα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα
ζηα βαξέα κέηαιια όηαλ απηά ππάξρνπλ ζε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο ζηελ
αηκόζθαηξα, ζην λεξό θαη ζηελ ηξνθή ηνπο. Σα ζπκπηώκαηα, νμέα ή ρξόληα, πνπ
εκθαλίδνληαη ζηα δώα πνηθίινπλ θαη εμαξηώληαη από ην είδνο ησλ δώσλ, ηελ ειηθία
ηνπο θαη ην είδνο θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ βαξέσο κεηάιινπ πνπ εηζήρζε ζηνλ
νξγαληζκό ηνπ. Μεηαμύ ησλ ζπκπησκάησλ αλαθέξνληαη παζήζεηο ηνπ ήπαηνο θαη
ησλ λεθξώλ, ηύθισζε, απνβνιή εκβξύνπ, παξάιπζε θαη ζάλαηνο.
Αλαθέξεηαη όηη ζηε Β. Διιάδα από ηνπο ζαλάηνπο δώσλ πνπ νθείινληαη ζε
δειεηεξηάζεηο, ηα βαξέα κέηαιια απνηεινύλ ην δεύηεξν θύξην αίηην (Guitart θαη
ζπλ., 2010). Μεηαμύ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζε απηέο ηηο ζπλέπεηεο, πξσηεύνληα ξόιν
παίδεη ν ραιθόο (Guitart θαη ζπλ., 2010). Μηα άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αθνξά
ζηελ πεξηνρή Οιπκπηάδαο Υαιθηδηθήο (πνπ αλήθεη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο
ζρεδηαδό-κελεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) όπνπ ε Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο ηεο
Ν. Α. Υαιθηδηθήο απνθάζηζε ην 2010 λα ‘απνκνλώζεη ηελ εθηξνθή δύν
θηελνηξόθσλ θαη λα επηβάιιεη απαγόξεπζε εμόδνπ ησλ δώσλ θαη ησλ πξντόλησλ
ηνπο από ηελ εθκεηάιιεπζε, ιόγσ παξνπζίαο κνιύβδνπ ζε δείγκα γάιαθηνο, ζε
ζπγθεληξώζεηο πςειόηεξεο ηνπ επηηξεπηνύ νξίνπ’.
Καζώο ηα βαξέα κέηαιια βηνζπζζσξεύνληαη ζε δηάθνξα όξγαλα (ήπαξ, λεθξνύο) ή
ηζηνύο ησλ δώσλ, ε ζπγθέληξσζή ηνπο απμάλεη κε ηελ ειηθία ηνπο. Έηζη, πςειόηεξεο
ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ παξαηεξνύληαη ζε δώα πνπ εθηξέθνληαη γηα
κεγαιύηεξν δηάζηεκα (βννεηδή, αηγνπξόβαηα) από όηη ζε ρνίξνπο θαη πνπιεξηθά.
Δπνκέλσο, δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο βαξέσλ κεηάιισλ παξαιακβάλνληαη από ηνλ
άλζξσπν θαηά ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο πνπ πξνέξρεηαη από δηαθνξεηηθά δώα.
ε) Μειηζζνθνκία: Ζ κειηζζνθνκία, ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηάο ηεο, έρεη ζεκαληηθή
ζπνπδαηόηεηα θαη αμίδεη ιεπηνκεξέζηεξεο αλαθνξάο. ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα
(ΠΔ) Υαιθηδηθήο ππάξρνπλ πεξίπνπ 814 κειηζζνθόκνη νη νπνίνη θαηέρνπλ 152.385
θπςέιεο δειαδή ην 9,7% ηνπ ζπλόινπ ηεο ρώξαο (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ, 2009). Από απηνύο νη 389 (48 %) είλαη επαγγεικαηίεο θαη δνπλ
απνθιεηζηηθά από ηα εηζνδήκαηα ηεο κειηζζνθνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. Οη ππόινηπνη
είλαη εξαζηηέρλεο κειηζζνθόκνη νη νπνίνη εληζρύνπλ ην εηζόδεκά ηνπο αζθώληαο
κειηζζνθνκία κε κεγάιν αξηζκό θπςειώλ. ηε Υαιθηδηθή ππάξρνπλ 84 θπςέιεο αλά
ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν όηαλ ν κέζνο όξνο ππθλόηεηαο θπςειώλ ζηελ Διιάδα, ε
νπνία θαηαηάζζεηαη πξώηε ζηελ Δπξώπε, είλαη κόιηο 11 θπςέιεο αλά ηεηξαγσληθό
ρηιηόκεηξν (Θξαζπβνύινπ, 1998).
Ο αξηζκόο ησλ θπςειώλ ζηελ Υαιθηδηθή απμάλεηαη ζεκαληηθά ην Φζηλόπσξν, όηαλ
θπςέιεο από ηελ ππόινηπε Διιάδα κεηαθέξνληαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
κειηησδώλ εθθξίζεσλ ηνπ εληόκνπ Marchalina hellenca ην νπνίν παξαζηηεί ζηε

ραιέπην θαη ηξαρεία πεύθε. Τπνινγίδεηαη όηη ην 65% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο κειηνύ
ζηελ Διιάδα παξάγεηαη από ηα πεπθνδάζε θαη όηη ε Υαιθηδηθή καδί κε ηε Θάζν
είλαη νη θπξηόηε-ξεο κειηζζνθνκηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο γηα ηελ παξαγσγή
πεπθόκεινπ (Θξαζπβνύινπ, 2012). Παξάιιεια κε ηελ πεύθε, ν Υνινκώληαο (όξνο
Τςίδσλ) θαιύπηεηαη από ππθλή βιάζηεζε θπιινβόισλ δέλδξσλ (δξπόο θαη άιισλ
πιαηύθπιισλ), ηελ νπνία επίζεο ρξεζηκνπνηνύλ νη κέιηζζεο. Ζ κειηζζνθνκηθή
ρισξίδα ηεο πεξηνρήο ζπκπιεξώλεηαη κε θαζηαληέο, αγξηνθνπληνπθηέο, αλνημηάηηθα
ξείθηα, θνπκαξηέο, θνπηζνππηέο, ζκπξληέο θαη πνιιά άιια θπηά ηα νπνία όρη κόλν
πξνζθέξνπλ θαη ζπληεξνύλ έλα κεγάιν αξηζκό κειηζζώλ αιιά θαη απνηεινύλ
θαηαθύγην γηα ηηο θπςέιεο νιόθιεξεο ηεο Υαιθηδηθήο αιιά θαη άιισλ πεξηνρώλ.
Οη ζπλέπεηεο ηεο επέθηαζεο ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε Β.Α. Υαιθηδηθή
ζα είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηε κειηζζνθνκία όρη κόλν ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ λνκνύ
αιιά όιεο ηεο ρώξαο γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:
α) Οη ηεξάζηηεο πνζόηεηεο ζθόλεο νη νπνίεο ζα παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εμόξπμεο θαη απόζεζεο ηνπ κεηαιιεύκαηνο, κεηαθηλνύκελεο κε ην άλεκν ζα
επηθάζνληαη, εθηόο από ην έδαθνο, ην λεξό θαη ηα θπηά, θαη ζηηο κειηηώδεηο εθθξίζεηο
ηεο πεύθεο θαη ηεο δξπόο δεκηνπξγώληαο έηζη έλα ηδηαίηεξα αξλεηηθό πεξηβάιινλ γηα
ηελ δηαηξνθή θαη ηελ επηβίσζε ησλ κειηζζώλ.
β) Απηνθπή θαη θαιιηεξγνύκελα θπηά ηα νπνία αλαπηύζζνληαη ζε εδάθε ξππαζκέλα
κε βαξέα κέηαιια, πξνζιακβάλνπλ θαη ζπζζσξεύνπλ απηά ηα κέηαιια ζηνπο ηζηνύο,
ζην λέθηαξ θαη ζηε γύξε (Pawel, 2009, Fakhimzaden θαη Lodenius, 2000). Οη
κέιηζζεο ζπιιέγνπλ θαη κεηαθέξνπλ ηα επηβαξπκέλα λέθηαξ θαη γύξε ζηε θπςέιε κε
απνηέιεζκα λα ξππαίλνληαη όια ηα πξντόληα ηνπο (Conti θαη Botre, 2001), λα
δειεηεξηάδεηαη ν γόλνο, λα κεηώλεηαη ν πιεζπζκόο θαη ηέινο λα ράλεηαη νιόθιεξν ην
κειίζζη (Wallwork θαη ζπλ., 1982). Οη κέιηζζεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο
ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε βαξέα κέηαιια γηαηί είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμνπλ, λα
κεηαθέξνπλ θαη λα απνζεθεύζνπλ ζην ελδηαίηεκά ηνπο επηβαξπκέλα κε βαξέα
κέηαιια λέθηαξ, γύξε θαη λεξό (Leita θαη ζπλ., 1996, Free θαη ζπλ., 1983).
γ) Οη κειηηώδεηο εθθξίζεηο ηεο πεύθεο θαη ηεο δξπόο θαζώο επίζεο θαη ε γύξε ηεο
θαζηαληάο είλαη εθηεζεηκέλα ζηελ ξύπαλζε από αησξνύκελε ζθόλε (Γεξνιύκνπ,
2009). Αληηζέησο ην λέθηαξ ζηα αλζνθόξα θπηά πξνζηαηεύεηαη από ηα πέηαια ηνπ
άλζνπο αιιά ξππαίλεηαη κέζσ ηνπ ρπκνύ (Pawel, 2009). Με ηνλ ηξόπν απηό ην
πεπθόκειν ή δαζόκειν ζα ππνβαζκηζηεί πνηνηηθά θαη νη έιιελεο κειηζζνθόκνη ζα
ράζνπλ κηα εμαηξεηηθή κειηζζνθνκηθή λνκή. Παξάιιεια, επεηδή ην πεπθόκειν δελ
θξπζηαιιώλεη ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ζηηο αλακίμεηο ειιεληθώλ κειηώλ γηα λα
πεξηνξίζεη ηελ ηαρύηεηα θξπζηάιισζεο ζην ηειηθό πξντόλ. Ζ πνηνηηθή ππνβάζκηζε
ηνπ πεπθόκεινπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα θαη αληίζηνηρε ππνβάζκηζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ
ειιεληθνύ κειηνύ.
δ) Ζ απνςίισζε δαζηθήο βιάζηεζεο ζε έθηαζε 2500 ζηξεκκάησλ θαη ε απόζεζε θπηηθήο γεο ε νπνία ζα θαηαζηξέςεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε ζηελ πεξηνρή απόζεζεο,
ζα επεξεάδεη αξλεηηθά θαη ηελ αλάπηπμε θαη επηβίσζε ησλ κειηζζώλ νη νπνίεο σο
γλσζηό εμαξηώληαη απνθιεηζηηθά από ηε δηαζέζηκε ρισξίδα. Θα επεξεάζεη επίζεο
αξλεηηθά άιια ήδε εληόκσλ-επηθνληαζηώλ όπσο είλαη ηα δηάθνξα είδε αγξίσλ
κειηζζώλ (ησλ νηθνγελεηώλ Αpidae, Anthophoridae, Megachilidae, Halictidae,
Colletidae θαη άιια) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ην έδαθνο σο ελδηαίηεκά ηνπο.
ε) Οη δηάθνξεο αζζέλεηεο πνπ πξνζβάινπλ ηηο κέιηζζεο είλαη ελδεκηθέο θαη εκθαλίδνληαη όηαλ απηέο θαηαπνλεζνύλ από έιιεηςε ηξνθήο θαη λεξνύ ή από ξύπαλζε ηνπ
αέξα, ηεο ηξνθήο θαη γεληθά ηνπ πεξηβάιινληνο (Ληάθνο, 1993, Θξαζπβνύινπ, 2012).
Έηζη, ε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε Β.Α. Υαιθηδηθή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ

εκθάληζε αζζελεηώλ ησλ κειηζζώλ. Σν γεγνλόο απηό ζα δεκηνπξγήζεη ηδηαίηεξα κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ εμάζθεζε ηεο κειηζζνθνκίαο ιόγσ ηνπ όηη από ην έηνο 2006
θαη κεηά δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ζεξαπεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ ζηηο θπςέιεο γηα όιεο
ηηο αζζέλεηεο ησλ κειηζζώλ, πιελ ηνπ παξαζηηηθνύ αθάξεσο βαξόα (Varroa
destructor).
ζη) Οη δπζκελείο επηπηώζεηο από ηελ κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηα
θαιιηεξγνύκελα θπηά θαη ζηελ απηνθπή βιάζηεζε ζα έρεη ζεκαληηθέο δπζκελείο
επίζεο επηπηώζεηο ζηα έληνκα επηθνληαζηέο. Ζ δξακαηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
κειηζζώλ θαη ησλ άιισλ επηθνληαζηώλ εληόκσλ ζα πεξηνξίζεη ηελ απηνθπή
βιάζηεζε, ηελ παξαγσγή ζπόξσλ, ιαραληθώλ, θαξπώλ θαη γεληθά ηνλ
πνιιαπιαζηαζκό ησλ θπηώλ ησλ νπνίσλ ε ύπαξμε εμαξηάηαη από ηελ επηθνλίαζε.
Όια ηα πξνεγνύκελα ζα απνζαξξύλνπλ ηελ εμάζθεζε ηεο κειηζζνθνκίαο όρη κόλν
ζηνπο κειηζζνθόκνπο ηεο Υαιθηδηθήο αιιά θαη κειηζζνθόκνπο άιισλ πεξηνρώλ κε
όιεο ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ζην πεξηβάιινλ.
ζη) Αιηεία-Τδαηνθαιιηέξγεηεο
ηνλ όξκν ηνπ ηξαησλίνπ ζρεδηάδεηαη ε θαηαζθεπή δύν ζπζηεκάησλ παξαβνιήο
ζθαθώλ γηα θνξηνεθθόξησζε ζηεξεώλ θαη πγξώλ θνξηίσλ. ηε ΜΠΔ επίζεο
αλαθέξεηαη όηη ηα ηδήκαηα ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα είλαη ξππαζκέλα από
πξνγελέζηεξεο απνξξίςεηο απνβιήησλ εκπινπηηζκνύ κεηαιιεπκάησλ. Δπηπιένλ,
πνιιά πδξνινγηθά ζπζηήκαηα απνξξνήο επηθαλεηαθώλ εθξένπλ θαηά κήθνο ηεο
αθηνγξακκήο ηεο πεξηνρήο. ηε ΜΠΔ δελ αλαθέξνληαη νη πηζαλέο επηπηώζεηο ζην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζηα παξάθηηα λεξά από ηνπο απμεκέλνπο πιόεο
κεγαιύηεξσλ πινίσλ, ηελ θαθή ιεη-ηνπξγία ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θνξηνεθθόξησζεο, ηα αηπρήκαηα ή ηα πιεκκπξηθά επεηζόδηα. ε θάζε πεξίπησζε,
πηζηεύεηαη όηη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζα επηβαξπλζεί αθόκε πεξηζζόηεξν θαη ζα
επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο.
ηελ επξύηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή ππάξρνπλ κνλάδεο πδαηνθαιιηεξγεηώλ θαη θπξίσο
κπδνθαιιηέξγεηεο. Σα κύδηα γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθώλ αλαγθώλ ηνπο δηεζνύλ
ζεκαληηθή πνζόηεηα λεξνύ κέζα από ηα βξάγρηα ηνπο θαη θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν
ζπζζσξεύνπλ βαξέα κέηαιια ζηε ζάξθα ηνπο πνπ δελ γίλνληαη εύθνια αληηιεπηά
από ηνλ θαηαλαισηή. πλεπώο απαηηνύληαη ζπλερείο έιεγρνη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πεξηεθηηθόηεηαο ζε βαξέα κέηαιια ηόζν ζην λεξό όζν θαη ζηε ζάξθα ηνπο.
δ) Πξώηεο ύιεο κεηαπνίεζεο γηα παξαγσγή ηξνθίκσλ
Ζ κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα απόιεςε ρξπζνύ νδεγεί ζε εθηεηακέλε ξύπαλζε
εδάθνπο, πδάησλ θαη θαιιηεξγεηώλ κε κηα ζεηξά βαξέσλ κεηάιισλ, ηα νπνία
κπαίλνληαο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα πξνθαινύλ ηελ εκθάληζε ζνβαξώλ βην-ηνμηθώλ
επηδξά-ζεσλ ζηνλ άλζξσπν (Duruibe θαη ζπλ., 2007). Ηδηαίηεξα ζνβαξέο είλαη νη
επηπηώζεηο ζηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο (θαη ζηνλ άλζξσπν), πνπ ζπζζσξεύνπλ ηα
βαξέα κέηαι-ια ζην ιηπώδε ηζηό (Frery θαη ζπλ, 2001, Limbong θαη ζπλ., 2003,
Castilhos θαη ζπλ., 2006).
Με δεδνκέλε ηελ εθηεηακέλε ξύπαλζε θαιιηεξγεηώλ θαη δώσλ εμ αηηίαο ηεο
ζρεδηαδόκελεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κεγάιεο θιίκαθαο, ηόζν ηα λεξά όζν
θαη νη πξώηεο ύιεο (θπηηθέο θαη δσηθέο) πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαπνίεζε θαη
παξαγσγή ηξνθίκσλ ζα είλαη ππεξβνιηθά βεβαξεκέλεο θαη αθαηάιιειεο γηα
αλζξώπηλε θαηαλάισζε.
Καηά ζπλέπεηα ε αλνηρηή εμόξπμε θαη ν εκπινπηηζκόο γηα απόιεςε ρξπζνύ δελ
κπνξνύλ θαη δελ πξέπεη λα ζπλππάξμνπλ κε νπνηαδήπνηε παξαγσγή θαη κεηαπνίεζε
γεσξγν-θηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ, αθνύ νπνηαδήπνηε ξππαζκέλε πξώηε ύιε ζέηεη
ζε θίλδπλν ηελ αλζξώπηλε πγεία, άξα είλαη αθαηάιιειε γηα κεηαπνίεζε.

Γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο ζπδήηεζεο αθνινπζεί κηα απιή αλαθνξά ησλ επηπηώζεσλ πνπ
έρνπλ νξηζκέλα κόλν βαξέα κέηαιια ζηελ αλζξώπηλε πγεία (Gibney θαη ζπλ., 2007).
Σα βαξέα κέηαιια παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ηάζε πξνζθόιιεζεο ζηνπο βηνινγηθνύο
ηζηνύο, θαη έηζη, απνξξνθνύληαη εύθνια από ηνλ νξγαληζκό, όπνπ θαη
ζπζζσξεύνληαη ζηα όξγαλα θαη ζηηο απνζήθεο ηνπ ιίπνπο.
Ζ ηνμηθόηεηα πνπ πξνθαιείηαη από ην κόιπβδν παξνπζηάδεη πνιιά ζπκπηώκαηα, ε
ζνβαξόηεξε επίπησζε, σζηόζν, είλαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζην λεπξηθό ζύζηεκα ησλ
παηδηώλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν κόιπβδνο παξεκβάιιεηαη ζηε κεηαβίβαζε ησλ
λεπξηθώλ ζεκάησλ. Σν θαηλόκελν απηό γίλεηαη εκθαλέο κέζσ ηεο ειάηησζεο ηνπ
βαζκνύ επθπΐαο (IQ) θαη κέζσ ηεο εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζπληνληζκνύ ησλ
θηλήζεσλ. ηνπο ελήιηθεο, ε έθζεζε ζε κόιπβδν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππέξηαζε θαη
άιιεο επη-πηώζεηο ζην αίκα, όπσο αλαηκία.
Σν θάδκην επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ωζηόζν, ε έθζεζε κέζσ ηεο δηαηξνθηθήο πξόζιεςεο αλ θαη κπνξεί λα είλαη ζε ρακειά επίπεδα εθόζνλ δηαξθεί γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, νδεγεί ζε βην-ζπζζώξεπζε θαδκίνπ
ζηνπο λεθξνύο θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί λεθξηθή βιάβε.
Ο πδξάξγπξνο θαη νη ελώζεηο ηνπ βην-ζπζζσξεύνληαη, επίζεο, ζηνλ νξγαληζκό θαη
ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε λεπξηθώλ δηαηαξαρώλ θαη βιάβεο ησλ λεθξώλ.
Σν αξζεληθό επζύλεηαη γηα νμεία θαη ρξόληα δειεηεξίαζε. Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ
αξζεληθνύ εμαξηάηαη από ην επίπεδν ηεο νμείδσζήο ηνπ θαη ηνλ ηύπν ηνπ ζπκπιόθνπ
πνπ ζρεκαηίδεη κε ηα νξγαληθά κόξηα ζην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ. Οη ρξόληεο επηδξάζεηο
από ηελ έθζεζε ζε αξζεληθό πεξηιακβάλνπλ γαζηξεληεξίηηδα, λεθξίηηδα θαη επαηηθέο
βιάβεο. Σν αξζεληθό ζεσξείηαη, επίζεο, θαξθηλνγόλν.
Ζ νμεία ηνμίθσζε από ην ραιθό ζηνλ άλζξσπν ζπλήζσο πξνθύπηεη από ηελ
επηκόιπλζε ηνπ πόζηκνπ λεξνύ θαη ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξνέξρνληαη από ξππαζκέλεο
πξώηεο ύιεο γηα παξαγσγή ηξνθίκσλ. Σα θιηληθά ζπκπηώκαηα ηεο ρξόληαο ηνμίθσζεο
από ραιθό γίλνληαη εκθαλή όηαλ εμαληιείηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ γηα
πξνζηαηεπηηθή δέζκεπζε ηνπ ραιθνύ ζην ήπαξ. Σα θιηληθά απηά ζπκπηώκαηα
πεξηιακ-βάλνπλ επαηίηηδα, επαηηθή θίξξσζε θαη ίθηεξν.
5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Μεηά από όζα έρνπλ αλαθεξζεί αλαιπηηθά, ε Δπηηξνπή θαηαιήγεη ζηα αθόινπζα
ζπκπεξάζκαηα:
i) Ζ ζρεδηαδόκελε κεγάιεο θιίκαθαο επέθηαζε ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ζηε Β.Α. Υαιθηδηθή ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηεο πεξηνρήο θαη
ζα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο θαη κε αλαζηξέςηκεο επηπηώζεηο ζην θπζηθό θαη
αγξνηηθό πεξηβάιινλ
ii) Ζ ζρεδηαδόκελε κεγάιεο θιίκαθαο επέθηαζε ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ζηε Β.Α. Υαιθηδηθή ΓΔΝ είλαη αεηθνξηθή θαζώο ζα κεηαβάιεη ξηδηθά ην ραξαθηήξα
ηεο πεξηνρήο από αγξνηηθή-ηνπξηζηηθή ζε δώλε βαξηάο βηνκεραλίαο
iii) Ζ ξύπαλζε από βαξέα κέηαιια ησλ πδάησλ, ηνπ εδάθνπο, ηεο ρισξίδαο, ηεο
παλίδαο θαη ησλ θαιιηεξγεηώλ ζα θαιύςεη πνιύ κεγάιεο εθηάζεηο θαη ζε πεξηνρέο πνπ
απέρνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο από ηελ πεξηνρή ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
iv) Όιεο νη αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Γεσξγία, Κηελνηξνθία, Μειηζζνθνκία,
Αιηεία, θ.ά.) αιιά θαη ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο αγξνηηθώλ
πξντόλησλ ζα ππνζηνύλ αλεπαλόξζσηεο ζπλέπεηεο. Δπνκέλσο, ζεσξνύκε όηη
v) Ζ επέθηαζε ησλ κεηαιιεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Β. Α. Υαιθηδηθή ΓΔΝ είλαη
ζπκβαηή κε ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
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