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Το α΄ μέρος της εργασίας ασχολήθηκε με την περιβαλλοντική κατάσταση που επικρατεί 
στο εγκαταλειμμένο μεταλλείο Άγιος Φίλιππος στην περιοχή Κίρκης και ιδίως στην περιο-
χή του εργοστασίου εμπλουτισμού του μεταλλεύματος. Τα τέλματα εμπλουτισμού και τα 
συμπυκνώματα, καθώς επίσης και οι σωροί ακατέργαστου μεταλλεύματος και τα χημικά 
αντιδραστήρια, μεταξύ των οποίων και κυανιούχο νάτριο, αποτελούν διαρκή πηγή έκλυσης 
τοξικών μετάλλων και επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον, απειλώντας τη δημόσια υγεία. 
Όλα αυτά τα υλικά είναι εκτεθειμένα στα βρόχινα νερά, μεταφέρονται στο υδρολογικό σύ-
στημα, κυρίως στον παρακείμενο μικρό ποταμό Ειρήνη και καταλήγουν στο Θρακικό Πέ-
λαγος, ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. 
Η δειγματοληψία και η γεωχημική μελέτη στο β΄ μέρος της εργασίας περιλαμβάνει: 

(1) τα ιζήματα στα τμήματα του ρέματος Κιρκάλων και του ποταμού Ειρήνης που οριοθε-
τούν την περιοχή του εργοστασίου, (2) τα εδάφη της περιοχής του εργοστασίου, (3) τα εδά-
φη καλλιεργήσιμων αγρών περιφερειακά της περιοχής του εργοστασίου, και (4) τα ιζήματα 
κατά μήκος του ποταμού Ειρήνης από την περιοχή του εργοστασίου μέχρι την εκβολή του 
στο Θρακικό Πέλαγος. Πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις μιας σειράς κυρίων στοι-
χείων και ιχνοστοιχείων με τις μεθόδους ICP-AES, TXRF και AAS σε 120 δείγματα. Η πα-
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ρούσα εργασία εστιάζεται στην εξέταση των βασικών μεταλλικών στοιχείων (Fe, Mn, Pb, 
Zn, Cu, As και Cd) που υπάρχουν στο εξορυχθέν ή κατεργασμένο μετάλλευμα. Για την ε-
κτίμηση της επιβάρυνσης των ιζημάτων και εδαφών, προσδιορίσθηκαν ειδικά για την ερ-
γασία αυτή οριακές τιμές, οι οποίες προέκυψαν από τις χημικές αναλύσεις μη επιβαρημέ-
νων ιζημάτων και εδαφών της ίδιας της περιοχής μελέτης. Οι οριακές αυτές τιμές είναι: Pb 
18 ppm, Zn 72 ppm, Cu 22 ppm, As 15 ppm και Cd 0,2 ppm. 
Η επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή του εργοστασίου βρέθηκε άκρως επιβαρημένη. 

Στα περισσότερα δείγματα, η περιεκτικότητα σε μόλυβδο και ψευδάργυρο ξεπερνά τα 5.000 
ppm. Σε ορισμένες θέσεις, μετρήθηκαν περιεκτικότητες σε Pb, Zn, Cu, As και Cd έως 
33.400, 40.000, 2.500, 1.700 και 290 ppm αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές είναι αντίστοιχα 1850, 
555, 115, 110 και 1450 φορές ανώτερες από τις οριακές τιμές. 
Οι ανώτερες τιμές συγκέντρωσης στα δείγματα των ιζημάτων κατά μήκος του ποταμού 

Ειρήνης ήταν: Pb 22.830 ppm, Zn 6.210 ppm, Cu 760 ppm, As 1.700 ppm και Cd 51 ppm. 
Οι τιμές αυτές είναι αντίστοιχα 1.270, 85, 35, 115 και 255 φορές υψηλότερες από τις οριακές 
τιμές. Στα αργιλικά κλάσματα των δειγμάτων αυτών μετρήθηκαν σχεδόν διπλάσιες έως 
τριπλάσιες τιμές περιεκτικότητας Pb: 37.800 ppm, Zn: 21.550 ppm, Cu: 1.030 ppm και Cd: 
133 ppm, οι οποίες είναι αντίστοιχα 2100, 300, 47 και 665 φορές ανώτερες των οριακών τι-
μών. Οι ιδιαίτερα υψηλές αυτές τιμές περιεκτικότητας στο αργιλικό κλάσμα των ιζημάτων 
έχουν ιδιάζουσα σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι τα λεπτόκοκκα αυτά υλικά αιωρούνται, κι-
νούνται και μεταναστεύουν ευκολότερα στο νερό του ποταμού. 
Τα πιο επικίνδυνα δευτερογενή ορυκτά στα εδάφη είναι τα διάφορα θειικά άλατα που 

σχηματίζονται από τη διάβρωση των μεταλλευτικών αποβλήτων, τα οποία περιέχουν μεγά-
λες ποσότητες Pb, Cu και ιδιαίτερα S, Zn και Cd. Τα άλατα αυτά επειδή είναι ευδιάλυτα σε 
νερό, αποτελούν ιδανικό μέσο εκπομπής των χημικών αυτών στοιχείων στο υδρολογικό σύ-
στημα.  

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια της δημοσιοποίησης στοιχείων του ερευνητικού προγράμματος «Τα 
μεταλλεία Κίρκης και εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων», που έγινε κατά την 
τελευταία πενταετία από επιστημονική ομάδα των Ινστιτούτων Ορυκτολογίας, Πετρο-
γραφίας και Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, παρουσιάσθηκαν στο 
α΄ μέρος της εργασίας [1] τα αποτελέσματα της γεωχημείας και ορυκτολογίας των με-
ταλλευτικών τελμάτων και συμπυκνωμάτων που εγκαταλείφθηκαν στην περιοχή του 
εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλεύματος, 3 km ανατολικά τού χωριού Κίρκης και 
δίπλα στο ρέμα Κιρκάλων και στον ποταμό Ειρήνη. Στο α΄ μέρος της μελέτης παρου-
σιάσθηκαν επίσης τα εξής στοιχεία: 

 
• Η γεωγραφική διάρθρωση της περιοχής μεταξύ Κίρκης και Αλεξανδρούπολης και 

του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Ειρήνης. 
• Το ιστορικό του μεταλλείου Άγιος Φίλιππος και των εγκαταστάσεων του εργοστα-

σίου εμπλουτισμού μεταλλεύματος. 
• Η εμφάνιση και η ορυκτολογική σύσταση του μεταλλεύματος. 
• Η επικρατούσα κατάσταση στο μεταλλείο Άγιος Φίλιππος και ιδιαίτερα στην περιο-

χή του εργοστασίου εμπλουτισμού η οποία είναι κορεσμένη με μεταλλευτικά από-
βλητα και χημικά αντιδραστήρια. 

• Οι μέθοδοι έρευνας και ανάλυσης. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία ισχύουν εισαγωγικά και για το β΄ μέρος της μελέτης, το ο-

ποίο ασχολείται ειδικά με την εκτίμηση της επιβάρυνσης τοξικών και βαρέων μετάλλων 
σε εδάφη της περιοχής του εργοστασίου και σε ιζήματα του ρέματος Κιρκάλων και του 
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ποταμού Ειρήνης μέχρι την εκβολή του στο Θρακικό Πέλαγος. Σε επιμέρους θέματα της 
εργασίας αυτής, η ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου συνεργάσθηκε 
με τον Τομέα Ορυκτολογίας–Πετρολογίας–Κοιτασματολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. 

2 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

2.1 Προσδιορισμός οριακών τιμών 

Για την εκτίμηση της επιβάρυνσης ιζημάτων και εδαφών με τοξικά μέταλλα, καθιε-
ρώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές διαφόρων κρατών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
οριακές τιμές για τις επιτρεπτές περιεκτικότητες εδαφών, ιζημάτων, νερών κ.λπ. σε 
τοξικές ουσίες. Οι προτεινόμενες αυτές οριακές τιμές είναι υψηλότερες από αυτές των 
πετρωμάτων του φλοιού της Γης. Στον Πίνακα 1, δίνονται ενδεικτικά τιμές περιεκτικό-
τητας Zn, Pb, As και Cd σε διάφορα βασικά πετρώματα και συνολικά στον εξωτερικό 
φλοιό της Γης. 

Ο Watzl [3] έχει αναλύσει δείγματα ιζημάτων του μη επιβαρημένου τμήματος του 
ποταμού Ειρήνης, μεταξύ Κίρκης και του σημείου εκβολής του ρέματος Κιρκάλων (Ει-
κόνα 1), το οποίο είναι ανεπηρέαστο από τα μεταφερόμενα υλικά του μεταλλείου Αγίου 
Φιλίππου ή του εργοστασίου εμπλουτισμού. Οι αναλύσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν  για 
τον προσδιορισμό των οριακών τιμών [4]. Στην παρούσα μελέτη προστίθενται αναλύ-
σεις από τρία ακόμη δείγματα μη επιβαρημένων εδαφών περιφερειακά του εργοστασίου, 
οι οποίες δείχνουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές περιεκτικότητας όλων γενικά των μεταλλι-
κών στοιχείων (Πίνακας 2). Σημειώνεται ότι οι μέσες τιμές των εν λόγω αναλύσεων 
είναι συγκρίσιμες με αυτές των οριακών τιμών μη επιβαρημένων αργιλικών ιζημάτων 
που προτάθηκαν από τους Τurekian και Wedepohl [5]. Για την εκτίμηση της επιβάρυν-
σης των μελετηθέντων ιζημάτων προτιμήθηκαν εδώ ως ιδανικές οριακές τιμές σύγκρι-
σης οι μέσοι όροι περιεκτικοτήτων των μη επιβαρημένων ιζημάτων και εδαφών που 
ανήκουν σε αυτή την ίδια περιοχή μελέτης: Pb 18 ppm, Zn 72 ppm, Cu 22 ppm, As 15 
ppm και Cd 0,2 ppm (Πίνακας 2). 
 
 

Πίνακας 1 
Μέσες τιμές περιεκτικότητας στοιχείων σε ορισμένα βασικά πετρώματα  

του εξωτερικού φλοιού της Γης [2]. 
 

 Περιεκτικότητα (ppm) 

 

 
Πράσινοι 
σχιστόλιθοι 

 
Ανδεσίτες 

 
Ρυόλιθοι 

Ψαμμίτες, 
κροκαλλοπαγή, 

αργιλικοί  
σχιστόλιθοι 

 
Ασβεστόλιθοι 

Ανώτερος  
φλοιός 
της Γης 

Zn 65 60 100  20–100 20 70 
Pb 17 11 24  5–25 5 12,5 
As < 1  2 3,5  1–13 1 1,5 
Cd < 1 0,1 0,3 0,1–0,8  0,3 – 
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Εικόνα 1:  Θέσεις δειγματοληψίας εδαφών στην άμεση περιοχή του εργοστασίου 
(F1–F16, F30), σε περιφερειακά καλλιεργήσιμους αγρούς (F17–F29) και 
στα τμήματα του ποταμού Ειρήνης (Er) του ρέματος Kιρκάλων (Kr) που 
οριοθετούν την περιοχή του εργοστασίου. P38: σημείο κάθετης τομής 
παλαιότερης δειγματοληψίας [3] (βλ. επίσης Εικόνα 2Β).  

Figure 1:  Soil-samples location at the area around the flotation plant (F1–F6, F30), 
at the adjacent cultivated areas (F17-F29) and at the sediments of Eirini 
river (Er) and the Kirkalon stream (Kr) close to the plant. P38: vertical 
section sampled by Watzl [3] (see also Figure 2B).  

 
 

Πίνακας 2 
Προσδιορισμός οριακών τιμών μη επιβαρημένων ποτάμιων ιζημάτων [3] και εδαφών 

(F 21, 22, 23) της περιοχής μελέτης. Σύγκριση με οριακές τιμές μη επιβαρημένων 
αργιλικών ιζημάτων [5]. 

 
 Βάθος Περιεκτικότητα (ppm) 

 Τομή / Δείγμα  (cm) Pb Zn Cu As Cd 
28 / 43 0–30 20 93 24 18 0,2 
28 / 42 30–40 19 59 20 18 0,2 
34 / 51 0–30 20 79 21 21 0,3 
34 / 52 30–35 30 89 26 16 0,3 
35 / 55 0–25 18 71 19 14 0,2 
35 / 54 30–75 16 62 19 14 0,3 
35 / 54 75–100 14 60 18 18 0,1 
 F 21 0–10  9 67 27 11 0,2 
 F 22 0–10 15 65 17 7 0,2 
 F 23 0–10 21 74 27 9 0,2 

Μέσος όρος = οριακή τιμή  
(Turekian & Wedepohl [5])  

18 
(20) 

72 
(95) 

22 
(45) 

15 
(13) 

0,2 
(0,3) 
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2.2 Γεωχημεία ιζημάτων και εδαφών στην περιοχή του εργοστασίου 

Για την εκτίμηση της επιβάρυνσης των ιζημάτων και εδαφών στην περιοχή του ερ-
γοστασίου έγιναν οι εξής δειγματοληψίες: 

α)  Σε ιζήματα του ποταμού Ειρήνης και του ρέματος Κιρκάλων. Η δειγματοληψία 
αυτή περιορίσθηκε στα τμήματα των ποταμών τα οποία οριοθετούν αντίστοιχα νό-
τια και δυτικά την άμεση περιοχή του εργοστασίου. 

β)  Στην επιφάνεια του εδάφους της άμεσης περιοχής του εργοστασίου. 
γ)  Στην επιφάνεια καλλιεργήσιμων εδαφών περιφερειακά της περιοχής του εργοστα-

σίου, δηλαδή δυτικά του ρέματος Κιρκάλων και νότια του ποταμού Ειρήνη.  
δ) Ο τρόπος δειγματοληψίας σχολιάζεται στην εκάστοτε σχετική ενότητα. Οι θέσεις 

δειγματοληψίας και των τριών επάνω περιπτώσεων παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. 

Γεωχημεία ιζημάτων του ρέματος Κιρκάλων και του ποταμού Ειρήνης — Για τον 
προσδιορισμό της χημικής σύστασης των χαλαρών ιζημάτων από το νότιο τμήμα του 
ρέματος Κιρκάλων που οριοθετεί τη βορειοδυτική πλευρά της περιοχής του εργοστασί-
ου, μέχρι την εκβολή του στον ποταμό Ειρήνη παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 αναλύ-
σεις 7 δειγμάτων (Kr 6, Kr 7, Kr 5, Kr 1, Kr 4, Εικόνα 1 και S30/43, S8/11, Εικόνα 2A). 
Σημειώνεται ότι τα δύο τελευταία δείγματα προέκυψαν από παλαιότερη δειγματοληψία 
[3, 4]. Οι ανώτερες τιμές που προέκυψαν από τις αναλύσεις αυτές ήταν Pb 3.410 ppm, 
Zn 6.210 ppm, Cu 170 ppm, As 113 ppm και Cd 47 ppm. Η μέγιστη επιβάρυνση του Pb, 
Zn και Cd είναι αντίστοιχα 190, 80 και 235 φορές μεγαλύτερη από αυτή των προσδιορι-
σθέντων οριακών τιμών για μη επιβαρυμένα εδάφη και ιζήματα (Πίνακας 2). 
 

Πίνακας 3 
Χημικές αναλύσεις ιζημάτων από τα τμήματα του ρέματος Κιρκάλων (Kr) και του 

ποταμού Ειρήνης (Er) που οριοθετούν την περιοχή του εργοστασίου. 
 

  Περιεκτικότητα (ppm) 
 Δείγμα Pb Zn Cu As Cd 

Kr 6 146 425 41 11 2 
Kr 7 445 3.582 88 22 21 
Kr 5 99 174 32 14 1 
Kr 1 3.409 3.006 138 113 30 
Kr 4 554 891 72 27 7 

S30/46* 647 6.210 171 53 47 

Kr 

S8/11* 178 5.518 114 34 39 
Er 8 32.079 3.409 1.420 1.715 13 
Er 9 850 2.542 131 36 22 
Er 2 9.040 5.047 566 294 73 Er 

Er 3 1.880 5.074 179 83 73 
Δείγμα (βάθος, cm)  

63 (0–15) 1.893 1.132 199 69 11 
62 (15–55) 22.828 2.654 757 1.697 20 
61 (55–65) 645 1.336 156 68 8 
60 (65–75) 7.754 1.335 127 198 14 

Τομή 
P38† 
Er 

59 (75–95) 505 3.221 90 47 31 
*  Δείγματα S30/46 και S8/11: αναλύσεις ιζήματος του ρέματος Κιρκάλων από παλαιότερη 

δειγματοληψία [3, 4]. 
 †  Τομή P38: Αναλύσεις ιζήματος πλευρικά του ποταμού Ειρήνης σε τομή βάθους 95 cm νότια   

του εργοστασίου από παλαιότερη δειγματοληψία [3, 4]. 
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Εικόνα 2:  Θέσεις δειγματοληψίας ιζημάτων κατά μήκος του ποταμού Ειρήνης μέ-
χρι το Θρακικό Πέλαγος. Α: Σημεία δειγμάτων χαλαρού ιζήματος του 
ποταμού. Β: Σημεία κάθετων τομών σταθερού ιζήματος στις παράπλευ-
ρες αναβαθμίδες (στα σημεία με δύο ή τρία ψηφία έγινε δειγματοληψία 
σε τομές και στην 2η ή και 3η αναβαθμίδα).  

Figure 2:  Stream sediment location points along the Eirini river up to Thracean 
sea. Α: Stream sediment samples. Β: Samples along vertical sections 
through the river terraces (at the positions with two or three digits have 
been taken samples at the second and third terrace as well). 

 
 

Μεγαλύτερη είναι γενικά η επιβάρυνση στα ιζήματα του ποταμού Ειρήνης στη νό-
τια πλευρά της περιοχής του εργοστασίου. Ελήφθησαν τέσσερα δείγματα σε μια από-
σταση 450 m, τα οποία έδειξαν μεγάλες τιμές συγκέντρωσης στοιχείων με τις ανώτερες 
τιμές περιεκτικότητας σε μόλυβδο, ψευδάργυρο και κάδμιο να υπερβαίνουν τις αντί-
στοιχες οριακές τιμές κατά 1.780, 70 και 365 φορές. Οι τιμές συγκέντρωσης Cu και As 
ήταν σχετικά χαμηλότερες σε τρία δείγματα, όπως και στα αντίστοιχα του ρέματος Κιρ-
κάλων, ενώ στο τέταρτο δείγμα (Er 8) η περιεκτικότητα σε Cu ήταν 1.420 ppm και As 
1.710 ppm, 65 και 115 φορές αντίστοιχα ανώτερες των οριακών τιμών. Οι υψηλές αυτές 
τιμές συγκέντρωσης στοιχείων είναι σε συμφωνία με αντίστοιχες τιμές που έχουν προ-
κύψει και από άλλη έρευνα [6] στα ίδια τμήματα του ρέματος Κιρκάλων και του ποτα-
μού Ειρήνης στη νότια πλευρά της περιοχής του εργοστασίου.  

Γενικά παρατηρείται ότι οι ποσοτικές διακυμάνσεις περιεκτικοτήτων του As συσχε-
τίζονται με αυτές του Pb και του Cu, ενώ το Cd συσχετίζεται με το Zn. Για τη συσχέτιση 
των μεταλλικών αυτών στοιχείων έγινε ήδη λόγος στο α΄ μέρος της εργασίας [1] και 
ακολουθούν επ’ αυτού παρατηρήσεις και στις επόμενες παραγράφους. 
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Τα αναλυθέντα δείγματα παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις στις περιεκτικότητες 
των μετάλλων, οι οποίες οφείλονται σε τυχαία γεγονότα διαρροών, μεταφοράς και από-
θεσης των μεταλλοφόρων αποβλήτων. Οι σχετικά υψηλότερες τιμές π.χ. του δείγματος 
Kr 1 πιθανόν να οφείλονται στη διαρροή των αποβλήτων από την αστοχία του τοιχώμα-
τος της λεκάνης Β4 (Εικόνα 1). Επίσης, η υπερβολικά μεγάλη περιεκτικότητα του δείγ-
ματος Er 8 σε Pb, Cu και As είναι πιθανόν να σχετίζεται με απόθεση στην περιοχή α-
πορριμμάτων παλαιότερης επεξεργασίας μεταλλεύματος πλουσιότερου σε γαληνίτη (και 
χαλκούχων ορυκτών) απ’ ό,τι σφαλερίτη–βουρτσίτη. 

Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται επίσης οι αναλύσεις ιζήματος παλαιότερης δειγμα-
τοληψίας [3] μιας κάθετης τομής (P38) βάθους 95 cm στην παράπλευρη αναβαθμίδα του 
ποταμού Ειρήνης νότια του εργοστασίου (Εικόνες 1 και 2B). Συγκρίνοντας με τις ανα-
λύσεις δειγμάτων Er 8, 9, 2 και 3, παρατηρούνται (α) εξίσου μεγάλες διακυμάνσεις 
συγκέντρωσης στοιχείων (π.χ. Pb: 850 έως 32.080 ppm και As: 36 έως 1.715 ppm), 
και (β) μεμονωμένα υπερβολικά υψηλές περιεκτικότητες μετάλλων.  

Από τα στοιχεία αυτά εξάγονται τα εξής συμπεράσματα:  
• Η επιβάρυνση των ιζημάτων του ποταμού δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί γεωμετρι-

κά, διότι η χημική τους σύσταση παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις ακόμη και σε 
απόσταση μερικών εκατοστών του μέτρου. 

• Η επιβάρυνση των ιζημάτων αυτών δε μπορεί να εκτιμηθεί ούτε χρονικά, διότι οι 
συχνές μεταβολές χημικής σύστασης είναι συνάρτηση της εποχικής κατανομής και 
έντασης των βροχοπτώσεων που ρυθμίζουν την ροή του ποταμού και την διασπορά 
των μεταλλευτικών αποβλήτων.  

 
Γεωχημεία εδαφών της άμεσης περιοχής του εργοστασίου — Η δειγματοληψία περιε-
λάμβανε την απόξεση του ανώτερου τμήματος του εδάφους, βάθους 1–3 cm μικρών 
περιοχών διαμέτρου 10 έως 30 m. Το υλικό των αποξέσεων συγκεντρώνονταν κατόπιν 
σε ένα ενιαίο δείγμα. Συνολικά συλλέχθηκαν 23 συγκεντρωτικά δείγματα από τα αντί-
στοιχα τμήματα, καλύπτοντας έτσι την άμεση περιοχή του εργοστασίου έκτασης περί-
που 300 m × 400 m. Οι θέσεις της δειγματοληψίας παρουσιάζονται στον χάρτη της  
Εικόνας 1.  

Κατά την εργαστηριακή διαδικασία, πριν την κονιοποίηση των δειγμάτων αφαιρέ-
θηκαν με κοσκίνισμα οι κόκκοι μεγέθους άνω των 2 mm. 

Οι χημικές αναλύσεις των επιφανειακών αυτών δειγμάτων παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 4. Η Εικόνα 3 δίνει την γενική διακύμανση και κατανομή των περιεκτικοτήτων 
σε Zn, Pb, Cu, As και Cd και της συσχέτισης των στοιχείων αυτών μεταξύ τους. Από τις 
αναλύσεις του Πίνακα 4 προκύπτουν τα εξής γενικά συμπεράσματα: 

Η χημική σύσταση των αναλυθέντων δειγμάτων από την επιφάνεια του εδάφους 
γύρω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις παρουσιάζει ποικιλία διακυμάνσεων. Σχεδόν όλα 
τα δείγματα είναι άκρως επιβαρημένα με μέταλλα και με εξαίρεση τα δύο δείγματα F7 
και F15, παρουσιάζουν περιεκτικότητες σε Pb, Zn, Cu, As και Cd της τάξης των μεταλ-
λευτικών τελμάτων, μερικά μάλιστα της τάξης των συμπυκνωμάτων. Τα περισσότερα 
δείγματα περιέχουν μόλυβδο και ψευδάργυρο άνω των 5.000 ppm. Σε ορισμένα σημεία 
δίπλα στο εργοστάσιο (δείγματα F6 και F8), οι περιεκτικότητες σε Pb, Zn, Cu, As και 
Cd ανέρχονται έως 33.360, 40.000, 2.520, 1.700 και 290 ppm αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές 
είναι αντίστοιχα 1.850, 555, 115, 110 και 1.450 φορές ανώτερες από αυτές των μη επι-
βαρημένων εδαφών και ιζημάτων. Ακόμα υψηλότερες περιεκτικότητες μετρήθηκαν στο 
δείγμα F11, το οποίο φαίνεται ότι είναι επηρεασμένο από το υλικό των μεταλλοφόρων 
συμπυκνωμάτων που είναι διασκορπισμένα πλησίον της θέσης του δείγματος. 
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Πίνακας 4 
Χημικές αναλύσεις δειγμάτων από την επιφάνεια του εδάφους  

στην περιοχή του εργοστασίου. 
  

 Περιεκτικότητα (ppm) 
Δείγμα Pb Zn Cu As Cd 
F1 1.778 2.499 140 66 19
F2 1.979 3.147 133 58 27
F3 4.530 8.145 211 347 47
F3a 3.186 3.399 349 176 45
F4 9.126 20.333 554 233 205
F5 16.549 18.994 603 264 178
F6 33.362 40.015 2.522 787 293
F7 128 214 33 13 1,7
F8 31.459 16.549 2.118 1.732 134
F9 11.132 6.666 647 297 31
F10 10.568 9.091 449 211 70
F11 37.380 78.165 3.100 1.259 703
F12* 5.321 6.188 304 112 52
F13* 6.598 1.406 116 82 10
F14* 16.515 1.888 522 317 10
F15* 360 625 79 87 7,3
F16 2.945 4.898 189 156 65
F30 6.977 1.435 376 285 10
*  Δείγματα κάθετης τομής βάθους 65 cm (F12: 0–15 cm, F13: 

15–25 cm, F14: 25–45 cm και F15: 45–65 cm) 
 
 

Οι χαμηλές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στα δείγματα F7 και F15 αποδί-
δονται στα εξής: Το πρώτο δείγμα λήφθηκε από ένα απομακρυσμένο από το εργοστάσιο 
σημείο, το οποίο φαίνεται ότι παρέμεινε ανεπηρέαστο από τα γειτονικά απόβλητα της 
λεκάνης Β6 (Εικόνα 1). Το δεύτερο δείγμα (F15) αποτελεί το σχετικά «ανεπηρέαστο» 
μητρικό έδαφος σε βάθος 45–65 cm στο κατώτερο τμήμα μια κάθετης τομής, ενώ τα 
ανώτερα δείγματα της τομής παρουσιάζουν πολλαπλάσια υψηλότερες περιεκτικότητες 
σε Pb, Zn, Cu, As και Cd. Επίσης, παρατηρείται ότι η ανώτερη τιμή σε Pb (και Cu, As) 
μετρήθηκε στο δείγμα βάθους 25–45 cm, ενώ τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε Zn (και 
Cd) παρουσιάζει το επιφανειακό δείγμα της τομής. Η ασύμμετρη αυτή αναλογία μολύ-
βδου/ψευδαργύρου οφείλεται μάλλον σε κατά διαστήματα αλλαγές σύστασης του εξο-
ρυχθέντος μεταλλεύματος, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην παραγωγή των μεταλλευ-
τικών συμπυκνωμάτων και τελμάτων που επιβαρύνουν το έδαφος της περιοχής του 
εργοστασίου. 
 
Γεωχημεία καλλιεργήσιμων εδαφών περιφερειακά της περιοχής του εργοστασίου — 
Η δειγματοληψία περιλαμβάνει συλλογή δειγμάτων εδαφών αγρών νότια του ποταμού 
Ειρήνης και δυτικά του ρέματος Κιρκάλων, δηλαδή εκτός της στενής περιοχής του ερ-
γοστασίου εμπλουτισμού. Σε 13 επιμέρους περιοχές διαμέτρου 10 έως 30 m ελήφθησαν 
εκάστοτε σε 3 έως 6 σημεία επιφανειακά δείγματα εδάφους (βάθος μέχρι 5–10 cm), τα 
οποία κατόπιν αναμιγνύονταν σε ένα ολικό δείγμα. Οι θέσεις των συγκεντρωτικών αυ-
τών δειγμάτων φαίνονται στην Εικόνα 1. Κατά την επεξεργασία των δειγμάτων στο 
εργαστήριο αφαιρέθηκαν με κοσκίνισμα πριν την κονιοποίηση οι κόκκοι άνω των 2 mm.  
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Εικόνα 3:  Κατανομή περιεκτικοτήτων και συσχέτιση των στοιχείων Pb, Zn, Cu, As 

και Cd: Α: στην επιφάνειας εδάφους της άμεσης περιοχής του εργοστα-
σίου. Β: σε καλλιεργήσιμα εδάφη περιφερειακά της περιοχής του εργο-
στασίου. 

Figure 3: Distribution and correlation of the trace elements Pb, Zn, Cu, As and Cd. 
Α: at the soil surface surrounding the plant. Β: at cultivated areas sur-
rounding the plant. 

 
 

Οι χημικές αναλύσεις των 13 αντιπροσωπευτικών δειγμάτων παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 5. Τα τρία πιο απομακρυσμένα από το εργοστάσιο δείγματα F21, F22 και F23 
παρουσιάζουν γενικά ιδιαίτερα χαμηλές τιμές περιεκτικότητας σε όλα τα μεταλλικά 
στοιχεία, οι οποίες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό 
οριακών τιμών μη επιβαρημένων εδαφών και ιζημάτων.  

Από τα αναλυθέντα δείγματα μόνο το δείγμα F17 παρουσιάζει σχετικά υψηλές πε-
ριεκτικότητες σε Pb, Zn και Cd οι οποίες υπερβαίνουν τις οριακές τιμές αντίστοιχα κατά 
29, 14 και 38 φορές. Η θέση αυτή, στην καμπή του ποταμού Ειρήνης (Εικόνα 1) είναι 
πιθανόν επηρεασμένη από τη μεταφορά υλικού υπερχείλισης του ποταμού. Ένα μέρος 
από τα υπόλοιπα δείγματα είναι ελαφρώς επηρεασμένα από αέριες μεταφορές και οι 
τιμές του Pb, Zn και Cd υπερβαίνουν έως 7, 4 και 8 φορές αντίστοιχα τις οριακές τιμές.  
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Πίνακας 5 
Χημικές αναλύσεις δειγμάτων από την επιφάνεια καλλιεργησίμων  

εδαφών περιφερειακά της περιοχής του εργοστασίου. 
 

 Περιεκτικότητα (ppm) 
Δείγμα Pb Zn Cu As Cd 
F17 521 976 73 34 7,5
F18 108 238 42 15 1,6
F19 20 93 35 16 0,3
F20 109 252 38 18 1,6
F21  9 67 27 11 0,2
F22 15 65 17 7 0,2
F23 21 74 27 9 0,2
F24 55 102 30 11 0,5
F25 24 116 31 6 0,2
F26 37 95 30 11 0,5
F27 45 132 42 9 0,5
F28 37 158 46 19 0,8
F29 58 133 41 14 0,4

 
 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά μια γενική εικόνα της κατανομής και 
διακύμανσης των περιεκτικοτήτων σε Zn, Pb, Cu, As και Cd και η συσχέτιση των με-
τάλλων αυτών μεταξύ τους στην επιβαρυμένη περιοχή του εργοστασίου (Εικόνα 3Α) και 
στα εδάφη των περιφερειακών καλλιεργήσιμων αγρών (Εικόνα 3Β). Σαφής είναι και 
εδώ η εξαιρετικά καλή γεωχημική σχέση μεταξύ Cd και Zn, ακόμη και στα περιθώρια 
των ελαχίστων περιεκτικοτήτων στα μη επιβαρυμένα εδάφη. Οι διακυμάνσεις περιεκτι-
κοτήτων του As συνδέονται με αυτές του Pb και Cu. Το As όμως συνδυάζεται και εδώ 
καλύτερα με το Cu.  

2.3 Γεωχημεία ιζημάτων κατά μήκος του ποταμού Ειρήνη μέχρι το Θρακικό 
Πέλαγος 

 Σχετικά με τη γεωχημεία των ιζημάτων του ποταμού Ειρήνη παρουσιάσθηκαν λε-
πτομερή στοιχεία από την ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου σε αδη-
μοσίευτες εκθέσεις (π.χ. [3]), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν πλούσιο εικονογραφικό υλι-
κό και ακριβή καταχώρηση των σημείων δειγματοληψίας σε τοπογραφικό χάρτη. Ένα 
μέρος των μελετών αυτών έχει ήδη δημοσιευθεί [4, 7]. Στην παρούσα εργασία γίνεται 
μια συνοπτική ανακεφαλαίωση των στοιχείων αυτών σε συνδυασμό με όλα τα άλλα 
δεδομένα που προέκυψαν από τη νεότερη ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη των 
διαφόρων μεταλλευτικών αποβλήτων.  

Στην Εικόνα 2 εμφανίζονται οι θέσεις δειγματοληψίας μεταξύ του εργοστασίου ε-
μπλουτισμού (επίπλευση ή «Flotation») και της Αλεξανδρούπολης κατά μήκος του πο-
ταμού Ειρήνη συνολικής απόστασης 23 km. Η μεταφορά τοξικών στοιχείων από τα νερά 
υπόγειας στοάς αποστράγγισης του μεταλλείου Άγιος Φίλιππος και η χημική σύσταση 
του αργιλικού ιζήματος του ρέματος Κιρκάλων παρουσιάστηκε στο α΄ μέρος της εργα-
σίας [1]. 
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Στις περιγραφές που ακολουθούν γίνεται εκτίμηση της επιβάρυνσης των ιζημάτων 
σε τοξικά στοιχεία κατά μήκος του ποταμού Ειρήνη μέχρι την Αλεξανδρούπολη που 
προέρχεται κυρίως από τα μεταλλοφόρα υλικά της περιοχής του εργοστασίου εμπλουτι-
σμού. 

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων μελετών αναλύθηκαν επίσης δείγματα ιζημά-
των του μη επιβαρημένου τμήματος του ποταμού Ειρήνη μεταξύ Κίρκης και του σημεί-
ου εκβολής του ρέματος Κιρκάλων (Εικόνα 2), το οποίο σίγουρα είναι ανεπηρέαστο από 
μεταφερόμενα υλικά του μεταλλείου ή του εργοστασίου. Οι αναλύσεις αυτές σε συνδυ-
ασμό με βιβλιογραφικά δεδομένα θεωρούνται ως οριακές τιμές για την εκτίμηση της 
επιβάρυνσης των υπόλοιπων δειγμάτων (Πίνακας 2). 

Συνολικά έγιναν 70 αναλύσεις ιζημάτων κατά μήκος του ποταμού Ειρήνης σε κύρια 
στοιχεία και σε πολλά ιχνοστοιχεία. Η μέθοδος ανάλυσης και τα κριτήρια επιλογής των 
βασικότερων μεταλλικών στοιχείων περιγράφηκαν στο α΄ μέρος της εργασίας [1].  

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η χημική ανάλυση των χαλαρών ιζημάτων του ποτα-
μού Ειρήνης σε 10 θέσεις (Εικόνα 2Α) από την περιοχή του εργοστασίου μέχρι το Θρα-
κικό Πέλαγος. Περιληπτικά μπορούν να αναφερθούν οι εξής παρατηρήσεις: 
• Οι τιμές περιεκτικότητας των στοιχείων ήταν πολλαπλάσιες των οριακών τιμών. 
• Η συγκέντρωση Zn στα περισσότερα δείγματα είναι μεγαλύτερη των 2.000 ppm και 

ανέρχεται έως τα 6.000 ppm. Oι περιεκτικότητες αυτές είναι αντίστοιχα 30 έως 85 
φορές μεγαλύτερες από την οριακή τιμή. 

• Οι τιμές περιεκτικότητας του Pb, Cu και As είναι αντίστοιχα έως 40, 8 και 3 φορές 
υψηλότερες των οριακών τιμών. 

• Την μεγαλύτερη επιβάρυνση παρουσιάζει το Cd, οι τιμές συγκέντρωσης του οποίου 
ήταν 50–100 φορές υψηλότερες από την προτεινόμενη οριακή τιμή (0,2 ppm). 

 
Πίνακας 6 

Χημικές αναλύσεις των χαλαρών ιζημάτων του ποταμού Ειρήνη από την  
περιοχή του εργοστασίου μέχρι την εκβολή του στο Θρακικό Πέλαγος  

(για τις θέσεις δειγματοληψίας, βλ. Εικόνα 2A) . 
 

Θέση Αριθμός  Περιεκτικότητα (ppm) 
δείγματος δείγματος km† Pb Zn Cu As Cd 

S 44 72 7,0 135 1.204 43 28 18 
S 3 5 8,0 424 1.750 76 58 15 

S 24 37 13,0 564 2.147 105 52 26 
S 20 32 16,0 505 2.262 88 35 31 
S 16 25 17,0 780 3.114 111 58 42 
S 12 20 18,0 586 3.319 94 42 30 
S 40 65 21,5 307 2.615 76 36 21 
S 37 58 23,0 439 5.126 147 40 37 
S 30 46* 23,5 647 6.210 171 53 47 
S 8 11* 24,0 178 5.518 114 34 39 

*  Τα δείγματα 46 και 11 είναι από το ρέμα Κιρκάλων, περίπου 200 m πριν την 
εκβολή του στον ποταμό Ειρήνη. 

† km = χιλιομετρική απόσταση από την εκβολή του ποταμού Ειρήνης στο 
Θρακικό Πέλαγος. 

 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι περιεκτικότητες των τοξικών αυτών 

στοιχείων διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται στο αργιλικό κλάσμα των ίδιων δειγμάτων 
(Πίνακας 7). Η περιεκτικότητα σε Zn ανέρχεται στα 21.500 ppm, του Pb μέχρι 
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2.270 ppm, του Cu μέχρι 470 ppm και του As έως 410 ppm, τιμές οι οποίες είναι αντί-
στοιχα 300, 125, 20 και 25 φορές υψηλότερες των προτεινόμενων οριακών τιμών. Και 
στην περίπτωση αυτή πρωτεύει το κάδμιο με περιεκτικότητα 45–138 ppm, που είναι 
κατά 225–690 φορές υψηλότερη από την αντίστοιχη οριακή τιμή. 

Οι υψηλές αυτές περιεκτικότητες στο αργιλικό κλάσμα των ιζημάτων έχουν ιδιαίτε-
ρη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι τα λεπτόκοκκα αυτά υλικά αιωρούνται, κινούνται και 
μεταναστεύουν ευκολότερα στο νερό του ποταμού. 

Οι Πίνακες 8 και 9 παρουσιάζουν αντίστοιχα την χημική σύσταση δειγμάτων εδα-
φών της πρώτης αναβαθμίδας και του αργιλικού κλάσματος ορισμένων δειγμάτων, απ’ 
όπου προκύπτουν τα εξής: 

Η περιεκτικότητα Pb ανέρχεται στα 9.000 ppm. Σε μία περίπτωση φτάνει έως 
22.830 ppm (2,28 % κ.β.), δηλαδή στην οριακή περιεκτικότητα κοιτάσματος. Στο αργι-
λικό κλάσμα (Πίνακας 9) ενός άλλου δείγματος μετρήθηκαν 37.800 ppm (3.78% κ.β.) 
Pb. Οι παραπάνω αναφερόμενες τρεις τιμές του μολύβδου είναι αντίστοιχα 500, 1.770, 
και 2.100 φορές υψηλότερες της προτεινόμενης οριακής τιμής. 

Το αρσενικό είναι το δεύτερο χημικό στοιχείο με πολύ υψηλές περιεκτικότητες στο 
έδαφος της πρώτης αναβαθμίδας. Στα ολικά δείγματα κυμαίνεται συχνά μεταξύ 50 και 
310 ppm (3–20 φορές μεγαλύτερες τιμές της αντίστοιχης οριακής τιμής και σε ένα δείγ-
μα ανέρχεται στα 1.700 ppm (110 φορές υψηλότερη τιμή της αντίστοιχης οριακής τι-
μής). Στο αργιλικό κλάσμα απαντώνται συχνότερα τιμές περιεκτικότητας άνω των 100 
και ανέρχονται μέχρι και 1.020 ppm. 

Oι τιμές περιεκτικότητας του Cu στην πρώτη αναβαθμίδα είναι επίσης υψηλότερες 
από αυτές των ιζημάτων μέσα στον ποταμό και παρουσιάζουν μέγιστη τιμή στο ολικό 
δείγμα 760 ppm (35 φορές υψηλότερη της οριακής τιμής) και στο αργιλικό κλάσμα 
1.030 ppm (45 φορές υψηλότερη της οριακής τιμής). Ο Zn και το Cd παραμένουν σε 
γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, όπως και στα προαναφερθέντα χαλαρά ιζήματα του 
ποταμού. 

 
 

Πίνακας 7 
Χημικές αναλύσεις του αργιλικού κλάσματος (< 65 μm) από τα ίδια  

δείγματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 
 

Θέση Αριθμός  Περιεκτικότητα (ppm) 
δείγματος δείγματος km  Pb Zn Cu As Cd 

S 44 72 7,0 244 3.008 70 19 63 
S 3 5 8,0 8.500 5.335 142 46 71 

S 24 37 13,0 1.488 5.115 218 72 76 
S 20 32 16,0 1.381 6.965 221 58 74 
S 16 25 17,0 2.412 6.508 287 62 55 
S 12 20 18,0 2.642 11.420 360 93 98 
S 40 65 21,5 694 6.128 185 47 45 
S 37 58 23,0 1.322 11.771 340 81 93 
S 30 46* 23,5 2.272 15.277 359 112 138 
S 8 11* 24,0 267 21.550 468 32 117 
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Πίνακας 8 
Χημικές αναλύσεις των εδαφών της πρώτης αναβαθμίδας του ποταμού Ειρήνης (για τις 

θέσεις των τομών, βλ. Εικόνα 2Β). 
 

Θέση Αριθμός Βάθος Περιεκτικότητα (ppm) 
τομών δείγματος δείγματος (cm) km† Pb Zn Cu As Cd 

14   0–30 0,3  131 265 75 28 0,7 P 9 13* 30–70 0,3  21  75 15 13 0,2 
19   0–20 0,5  291 617 43 33 5,3 
18* 20–45 0,5 129 272 23 25 3,1 P 11 
17* 45–80 0,5 744  1.441  138 67  16,8 
2   0–35 3,0 185 513 34 26 5,2 P 1 1* 35–40 3,0  45 138 20 24 1,0 

P 22 4   0–10 10,0 617  2.201 81 48  15,2 
P 2 3 10–25 10,0 719  2.102  100 37  23,4 

P 21 33   0–05 16,0 717  2.050 85 39  32,7 
26   0–15 17,0 780  3.114  111 52  38,7 
27* 15–60 17,0 975  2.483  126 63  24,3 P 17 
28* 60–80 17,0  9.480  4.483  294  310  38,0 
22   0–15 18,0  4.377  6.044  298  196  51,7 P 13 21 15–35 18,0  47 153 18 21 0,7 
67   0–10 21,5 954  1.769 85 43  19,6 P 41 66 11–25 21,5  2.092  835  192  124 6,2 
63   0–15 23,0  1.893  1.132  199 69  11,0 
62* 15–55 23,0 22.828  2.654  757 1.697  19,6 
61* 55–65 23,0  645  1.336  156 68 8,3 
60* 65–75 23,0  7.754  1.335  127  198  13,6 

P 38 

59* 75–95 23,0  505  3.221  90 47  31,2 
*  Πρόσθετη ανάλυση του αργιλικού κλάσματος (Πίνακας 9). 
†  km = χιλιομετρική απόσταση από την εκβολή του ποταμού Ειρήνης στο Θρακικό Πέλαγος. 

 
 

Πίνακας 9 
Χημικές αναλύσεις του αργιλικού κλάσματος (< 65μm) δειγμάτων τμήματος 

επιλεκτικών τομών της πρώτης αναβαθμίδας. 
 

Θέση Αριθμός Βάθος Περιεκτικότητα (ppm) 
τομών δείγματος δείγματος (cm) km Pb Zn Cu As Cd 

P 9 13 30–70 0,3  27 103 40  26 0,3 
18 20–45 0,5  729  1.155  106  44  13,0 P 11 
17 45–80 0,5  1.667  2.301 201  103  29,5 

P 1 1 35–40 3,0  620 676 60  27 8,8 
27 15–60 17,0  1.909  4.110  200  109  75,4 P 17 
28 60–80 17,0  37.800  3.505 1.029  579  26,4 
62 15–55 23,0  22.595  2.128  845 1.024  10,6 
61 55–65 23,0  3.135  2.304  499  105  10,0 
60 65–75 23,0  9.741  1.271  124  238 7,6 

P 38 

59 75–95 23,0  2.177  9.471  299  133  133,1 
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Τέλος οι Πίνακες 10 και 11 παρουσιάζουν τις χημικές αναλύσεις μιας σειράς δειγ-
μάτων από το ανώτερο τμήμα (βάθος 0–30 cm) των εδαφών της δεύτερης και τρίτης 
αναβαθμίδας. Από τους πίνακες αυτούς παρατηρείται γενικά μείωση των τιμών περιε-
κτικότητας των τοξικών στοιχείων, οι οποίες σε μερικά δείγματα πλησιάζουν τις επιτρε-
πτές οριακές τιμές. Στα περισσότερα όμως δείγματα οι τιμές περιεκτικότητας εξακολου-
θούν να είναι 2 έως 6 φορές υψηλότερες από τις αντίστοιχες οριακές τιμές, ενώ η περιε-
κτικότητα του καδμίου είναι έως και 11 φορές υψηλότερες από την αντίστοιχη οριακή 
τιμή. 

 
Πίνακας 10  

Χημικές αναλύσεις εδαφών της δεύτερης αναβαθμίδας του ποταμού Ειρήνη (τομή P36 
στο ρέμα Κιρκάλων, για άλλες θέσεις τομών βλ. Εικόνα 2Β). 

 
Θέση Αριθμός Βάθος Περιεκτικότητα (ppm) 
τομών δείγματος δείγματος (cm) km Pb Zn Cu As Cd 
P 10 16 0–30  0,3  95 162  39  19  0,6 
P 22 34 0–28 16,0  77 103  21  25  0,6 
P 18 30 0–14 17,0 188 424  28  24  3,9 
P 14 23 0–21 18,0 167 364  29  27  3,4 
P 42 68 0–30 21,5  36 97  20  18  0,3 
P 36 56 0–30 23,5 110 224  24  19  1,8 

 
Πίνακας 11 

Χημικές αναλύσεις  εδαφών της τρίτης αναβαθμίδας του ποταμού Ειρήνη (τομή P29 στο 
ρέμα Κιρκάλων, για άλλες θέσεις τομών βλ. Εικόνα 2Β). 

 
Θέση Αριθμός Βάθος Περιεκτικότητα (ppm) 
τομών δείγματος δείγματος (cm) km Pb Zn Cu As Cd 
P 45 73 0–30  7,0  28  86  51  23  0,4 
P 26 39 0–30 10,0  82 272  37  28  2,8 
P 15 24 0–40 18,0  51 160  23  20  0,9 
P 29 45 0–10 24,5 109 255  13  15  2,2 

 
 
Στα διαγράμματα της Εικόνας 4Α φαίνεται παραστατικά ότι τα ιζήματα του ποτα-

μού και αυτά της παράπλευρης πρώτης αναβαθμίδας έχουν περίπου την ίδια κατανομή 
περιεκτικοτήτων Zn και Cd. Επίσης, χαρακτηριστικές είναι οι υψηλές περιεκτικότητες 
ορισμένων δειγμάτων της πρώτης αναβαθμίδας σε Pb και As. Στις περιπτώσεις αυτές το 
As συνδέεται περισσότερο με το Pb απ’ ότι με το Cu. Στα διαγράμματα της Εικόνας 4Β 
συγκρίνονται τα μέταλλα των ιζημάτων κατά μήκος του ποταμού Ειρήνης, συμπεριλαμ-
βανομένων και των αργιλικών τους κλασμάτων, με αυτά των τελμάτων εμπλουτισμού. 
Οι περιεκτικότητες των ιζημάτων του ποταμού σε Zn, Cd και Pb είναι συγκρίσιμες με 
αυτές των μεταλλευτικών τελμάτων. Μόνο τα τρία δείγματα των τελμάτων της λεκάνης 
Β5 ξεχωρίζουν με σαφώς υψηλότερες περιεκτικότητες σε Cu και As. Τέλος παρατηρεί-
ται για μια ακόμη φορά η καλή γεωχημική σχέση μεταξύ Zn και Cd, καθώς και μεταξύ 
Cu και As. 
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Εικόνα 4: Κατανομή περιεκτικοτήτων και συσχέτιση των στοιχείων Pb, Zn, Cu, As 

και Cd. Α: στα χαλαρά ιζήματα του ποταμού Ειρήνης (1Α) και στα σταθερά 
ιζήματα της παράπλευρης πρώτης αναβαθμίδας (2Α). Β: Στα προαναφερό-
μενα ιζήματα (1Α και 2Α) και στα αντίστοιχα αργιλικά τους κλάσματα (1Β 
και 2Β) σε σύγκριση με την χημική σύσταση των μεταλλευτικών τελμάτων 
του εργοστασίου (3). 

Figure 4: Distribution and correlation of the trace elements Pb, Zn, Cu, As and Cd. Α: 
at the stream sediments of Eirini river (1A) and at the sediments of the 1st 
terrace (2A). Β: at the above mentioned sediments (1A and 2A) and at their 
respective clay fractions (1B and 2B) in comparison to the chemistry of the 
tailing ponds of the plant (3). 

 
 
Συμπερασματικά θα πρέπει να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις: 

• Οι χημικές παράμετροι των χαλαρών ιζημάτων μέσα στον ποταμό αντιπροσωπεύ-
ουν ασφαλώς την χημική σύσταση που επικρατεί κατά το χρονικό διάστημα της 
δειγματοληψίας. Η χημική σύσταση όμως των ιζημάτων αυτών είναι μεταβλητή α-
νάλογα με την ποσότητα και ταχύτητα του ρέοντος νερού και την τροφοδότηση των 
μεταφερόμενων υλικών. Μετά από ραγδαία βροχόπτωση, φαινόμενο συνηθισμένο 
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στις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας με ανώμαλη κατανομή των βροχοπτώσεων, 
μπορούν σε διάστημα μερικών ωρών να ξεπλυθούν και να παρασυρθούν μεγάλες 
ποσότητες ρύπων από το χώρο του εργοστασίου και να αυξηθούν έτσι οι περιεκτι-
κότητες τοξικών στοιχείων σε όλο το μήκος του ποταμού. 

• Οι υψηλές τιμές περιεκτικότητας μετάλλων στις παράπλευρες αναβαθμίδες (ιδίως 
στην πρώτη αναβαθμίδα) χαρακτηρίζουν εν μέρει υλικό παλαιότερων μεταφορών 
και εναποθέσεων αποβλήτων (υπενθυμίζεται η τελείως ανεξέλεγκτη τροφοδοσία 
των αποβλήτων στον ποταμό Ειρήνη στα πρώτα χρόνια της μεταλλευτικής δραστη-
ριότητας 1974–1980). Τα αποταμιευμένα αυτά υλικά παράπλευρα του ποταμού α-
ποτελούν μια συμπληρωματική πηγή διαρκούς τροφοδοσίας τοξικών στοιχείων. 

• Ιδιαίτερα υψηλές τιμές περιεκτικότητας μετάλλων απαντώνται παράπλευρα του 
ποταμού στο 17ο και 19ο χιλιόμετρο πριν από την εκβολή του, δηλαδή πλησίον της 
τοποθεσίας Άγιοι Θεόδωροι. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στις ιδιάζουσες συνθήκες 
εναπόθεσης των ιζημάτων στο νοτιοανατολικό άκρο του μορφολογικού ανοίγματος 
της περιοχής του παλιού λιγνιτωρυχείου και πριν το στένωμα της κοίτης του ποτα-
μού που ακολουθεί μετά από τους Αγίους Θεοδώρους. 

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή του εργοστασίου επεξεργασίας του μεταλ-
λεύματος αποτελεί μεγάλη περιβαλλοντική πληγή μεταξύ του μεταλλείου Κίρκης και 
Αλεξανδρούπολης. Τέλματα εμπλουτισμού, μεταλλευτικά συμπυκνώματα, σωροί ακα-
τέργαστου μεταλλεύματος και πλήθος χημικών αντιδραστηρίων αποτελούν πηγές ρύ-
πανσης εδαφών, ποτάμιων ιζημάτων και νερών. Οι ρύποι αυτοί είναι εκτεθειμένοι στα 
βρόχινα νερά και μεταφέρονται στον μικρό ποταμό Ειρήνη και στη συνέχεια στο Θρα-
κικό Πέλαγος ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. 

Τα αναλυθέντα δείγματα από το έδαφος της περιοχής γύρω από το εργοστάσιο ε-
μπλουτισμού παρουσιάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις τιμές περιεκτικότητας Pb, Zn, 
Cu, As και Cd της τάξης των μεταλλευτικών τελμάτων, μερικά μάλιστα της τάξης των 
συμπυκνωμάτων. 

Τα ιζήματα κατά μήκος του ποταμού Ειρήνης είναι άκρως επιβαρημένα και παρου-
σιάζουν τιμές περιεκτικότητας Pb, Zn, Cu, As και Cd που είναι κατά θέσεις συγκρίσιμες 
με αυτές των τελμάτων εμπλουτισμού. Οι αισθητά υψηλότερες τιμές περιεκτικότητας 
των τοξικών αυτών στοιχείων στα αργιλικά κλάσματα των ποτάμιων ιζημάτων έχουν 
ιδιαίτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι τα λεπτόκοκκα αυτά υλικά αιωρούνται, κινού-
νται και μεταναστεύουν ευκολότερα στο νερό του ποταμού. 

Μια πολύ επικίνδυνη πηγή τοξικών στοιχείων αποτελούν τέλος τα διάφορα δευτε-
ρογενή θειικά άλατα που σχηματίζονται από την οξείδωση των θειούχων μεταλλικών 
ορυκτών. Η ορυκτοχημεία τους παρουσιάσθηκε στο 1ο μέρος της μελέτης. Τα θειικά 
αυτά ορυκτά άλατα περιέχουν μεγάλες ποσότητες Pb, Cu και ιδιαίτερα Zn και του πολύ 
τοξικού Cd και επειδή είναι ευδιάλυτα σε νερό, αποτελούν ιδανικό μέσο διάχυσης των 
χημικών αυτών στοιχείων στο περιβάλλον και στο υδρολογικό σύστημα. 

Ενόψει των κινδύνων επιβάρυνσης του υδρολογικού συστήματος από διαρροές το-
ξικών στοιχείων παραμένει επίκαιρο το θέμα των υφιστάμενων γεωτρήσεων τροφοδοσί-
ας πόσιμου νερού στην κοίτη του ποταμού Ειρήνης, το οποίο έθιξαν παλαιότερα οι Αρί-
κας κ.ά. [4]. Σημειώνεται ότι εκεί λειτουργούν ακόμη σήμερα τρεις γεωτρήσεις για την 
τροφοδοσία νερού στους οικισμούς Αμφιτρίτη και Μαΐστρο του Δήμου Αλεξανδρούπο-
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λης. Οι δύο γεωτρήσεις απέχουν περίπου 100 m από την κοίτη και η τρίτη βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα στη ροή του ποταμού.  
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ABSTRACT 

 
The first part of this work dealt with the environmentally inadmissible situation at the 

abandoned Agios Philippos mine and especially in the area of the beneficiation plant, 6 km 
northeast and 3 km east of Kirki village, at the Alexandroupolis region. It has been also fo-
cused on the mineralogical and geochemical composition of the tailing ponds and the min-
eral concentrates. These tailing ponds and mineral concentrates, as well as the piles of un-
processed run of mine (ROM) material and several of chemical reagents – sodium cyanide 
among them - constitute a permanent source of toxic metals and harmful compounds in the 
area of the beneficiation plant, being dangerous to the public health. All these mining 
wastes are exposed at the rain waters, and thus are transported into hydrologic network 
system, mainly in the nearby small river Erini and outfalls in the Thracean sea, east of Al-
exandroupolis. 

The sampling and the geochemical study in this second part of our work concerns: 1) the 
sediments of the Kirkalion stream and the river Eirini around the plant, 2) the soils around 
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the plant area, 3) the soils of the cultivated lands around the plant and 4) the sediments 
along the Eirini river from the plant to the Thracean sea. In this second part of the work 
120 chemical analyses of major and a number of trace elements are used, analyzed by 
TXRF and AAS methods. The present work deal –as in the first part- with the following 
heavy metals: Fe, Mn, Pb, Zn, Cu, As, and Cd which exist at the raw or processed material. 
In order to evaluate the impact of the various metals into the sediments and soils, especially 
for this work, a series of standard values have been determined, after analysing uncontami-
nated sediments and soils of the studied area. These standard values are: 18 ppm for Pb, 72 
ppm for Zn, 22 ppm for Cu, 15 ppm for As and 0,2 ppm for Cd. 

The surface area around the plant is extremely contaminated. Most of the analyzed sam-
ples contain lead and zinc more than 5,000 ppm. In places the concentrations of Pb, Zn, Cu, 
As and Cd reach up to 3,3400 ppm, 40,000 ppm, 2,500 ppm, 1,700 ppm and 290 ppm re-
spectively. These values are respectively 1850, 555, 115, 110 and 1450 times higher than 
those of the uncontaminated sediments and soils. 

At the sediments along Eirini river the highest contents of Pb is 22,830 ppm, of Zn 6,210 
ppm, of Cu 760 ppm, of As 1,700 ppm and of Cd 51 ppm. These contents are respectively 
1,270, 85, 35, 115 and 255 times higher than that the standard values. In the clay fraction of 
these samples nearly up to two to three times higher concentrations have been measured in 
Pb (37,800 ppm), Zn (21,550 ppm), Cu (1,030 ppm) and Cd (133 ppm), which are respec-
tively 2100, 300, 47 and 665 times higher than the standard values. These particularly high 
values, into the clay fraction of the sediments, are very important because of the fact that 
they are transported very easily in the river waters. 

The most dangerous mineral species are the various salt sulphates (their mineral chemis-
try have been presented in part I of this work), which are the products of weathering of the 
mining wastes, and which adsorb high quantities of Pb, Cu and especially of S, Zn and Cd 
and as they are easily dissolved in the water, they constitute the best carrier of heavy metals 
into the hydrologic system.  

 
 
 
 
 
 


