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1. ΚΟΠΟ
θνπόο ηεο παξνύζαο νδεγίαο είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν
δεηγκαηνιεςίαο θαη απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ ζαιαζζηλνύ λεξνύ πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηελ αλίρλεπζε θαη
ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ζαιάζζησλ ηνμηθώλ ή/θαη δπλεηηθώο ηνμηθώλ κηθξνθπθώλ ζηα πιαίζηα ηνπ
Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Δπηηήξεζεο ησλ Εσλώλ Αιηείαο θαη Καιιηέξγεηαο Γηζύξσλ Μαιαθίσλ.
2. ΑΝΑΦΟΡΔ
Οη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζπκκνξθώλνληαη κε ην πξόηππν EN 15204:2006 γηα ηνλ πνηνηηθό θαη πνζνηηθό
πξνζδηνξηζκό ηνπ θπηνπιαγθηνύ κε ηε κέζνδν θαζίδεζεο θαηά Utermöhl (1958), ηηο νδεγίεο ηνπ Manual on
Harmful Marine Microalgae (Hallegraeff et al. 2003), θαζώο θαη ηελ θείκελε εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία
(Καλνληζκνί 853/2004 θαη 854/2004 θαη ππ. αξηζ. 1558/45842/12-04-2012 έγγξαθν ηνπ ΤΠΑΑΣ).

3.

ΟΓΗΓΙΔ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ

Οη δεηγκαηνιεςίεο σο πξνο ηε ζπρλόηεηά ηνπο ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ πηζηά ηηο νδεγίεο ηεο θεληξηθήο
αξκόδηαο αξρήο, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ππ. αξηζ. 1558/45842/12-04-2012 έγγξαθν ηνπ ΥΠΑΑΤ ή ζε
όπνην άιιν κεηαγελέζηεξν έγγξαθν πηζαλά ηηο ηξνπνπνηήζεη. Γεληθά, αλαθέξεηαη όηη νη δεηγκαηνιεςίεο λεξνύ
θαηά ηηο πεξηόδνπο ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ζπιινγή δηζύξσλ καιαθίσλ πξέπεη λα έρεη εβδνκαδηαία
ζπρλόηεηα θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνύο (κε βάζε θαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο). Η ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο αυξάνεται σε δηο εβδνκαδηαίσο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην
(π.ρ επίπεδα αθζνλίαο ησλ ηνμηθώλ ή/θαη δπλεηηθώο ηνμηθώλ κηθξνθπθώλ αλώηεξα ησλ νξίσλ
επαγξύπλεζεο).
Πξνθεηκέλνπ ηα δείγκαηα πνπ ζπιιέγνληαη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνύ θαη λα θηάζνπλ
ζην εξγαζηήξην θαηάιιεια πξνο εμέηαζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ:
Σα δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ησλ ηνμηθώλ ή/θαη
δπλεηηθώο ηνμηθώλ κηθξνθπθώλ ιακβάλνληαη από νιόθιεξε ηε ζηήιε ηνπ λεξνύ (νινθιεξσκέλα
δείγκαηα, όρη από ηελ επηθάλεηα ή ηνλ ππζκέλα) θαη απνζηέιινληαη ζπληεξεκέλα ζηελ ΔΜΘΣΜ-ΑΠΘ.
πγθεθξηκέλα, ηα δείγκαηα ιακβάλνληαη κε πιαζηηθό ζσιήλα δηακέηξνπ 3-5cm, ν νπνίνο θαζειθύεηαη
θαηαθόξπθα ζηε ζηήιε ηνπ λεξνύ κε ηε βνήζεηα βαξηδίσλ ζην θάησ άθξν ηνπ. Όπσο θαίλεηαη ζηελ
εηθόλα, ν ζσιήλαο ζα πξέπεη λα θέξεη ζην θάησ άθξν ηνπ βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ώζηε λα ζπιιέγεηαη
λεξό όζν ν ζσιήλαο θαζειθύεηαη (βαιβίδα αληεπηζηξνθήο αλνηρηή) θαη λα ζθξαγίδεη κόιηο ζηακαηά ε
θαζέιθπζε. Επηπιένλ, ζην αλώηεξν ηκήκα ηνπ ζσιήλα ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθή
ζηξόθηγγα ή απιά έλα θαηάιιεινπ κεγέζνπο πώκα πνπ παξακέλεη αλνηρηό θαηά ηελ θαζέιθπζε θαη
ζθξαγίδεη κόιηο ε θαζέιθπζε έρεη νινθιεξσζεί. Οη δεηγκαηνιήπηεο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα
πξνζεθηηθνί θαηά ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο ώζηε λα κε ζπιιέγεηαη πιηθό από ηνλ ππζκέλα θαζώο θάηη
ηέηνην είλαη πηζαλό λα θαηαζηήζεη ηα δείγκαηα αθαηάιιεια πξνο εμέηαζε ιόγσ πςειήο ζπγθέληξσζεο
ζσκαηηδηαθνύ πιηθνύ. Σηε ζπλέρεηα ν ζθξαγηζκέλνο ζσιήλαο αλειθύεηαη θαη αλνίγνληαο ηηο βαιβίδεοΤπεύζπλνο ύληαμεο
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αδεηάδεη

ην

πεξηερόκελό ηνπ ζε κεγάιν
θαζαξό

δνρείν

(10-30L

αλάινγα κε ην βάζνο ηνπ
ζηαζκνύ). Από ην ζπλνιηθό
όγθν ηνπ νινθιεξσκέλνπ
δείγκαηνο λεξνύ ιακβάλεηαη
κεηά από καλή αλάδεπζε
ππν-δείγκα ζε πιαζηηθή
θηάιε (βι. ζεκείσζε 1),
όπνπ άκεζα πξνζηίζεηαη ή
έρεη

πξνεγνπκέλσο

πξνζηεζεί δηάιπκα Lugol
(βι. ζεκείσζε 2) πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί ην δείγκα.
Σα δείγκαηα πνπ δε ζπληεξνύληαη άκεζα είλαη αθαηάιιεια γηα πνζνηηθή εμέηαζε.
εκείσζε 1. Ζ θηάιε πξέπεη λα είλαη από πνιπαηζπιέλην (PE) ή πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), λα είλαη θαζαξή θαη
δηαθαλήο, λα έρεη κέγηζην όγθν 500ml. Ζ θηάιε δελ πξέπεη λα είλαη δηαπεξαηή ζε ή λα αληηδξά κε
ην ρξεζηκνπνηνύκελν ζπληεξεηηθό. O ζπλδπαζκόο ηεο θηάιεο θαη ηνπ βηδσηνύ πώκαηνο πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη πδαηνζηεγέο θαη ζρεδόλ αεξνζηεγέο θιείζηκν. Ο ιαηκόο ηεο θηάιεο πξέπεη λα είλαη αξθεηά
επξύο. Οη θηάιεο πξέπεη λα γεκίδνληαη κε ην λεξό ηνπ δείγκαηνο κέρξη πεξίπνπ 80% (400ml ζηηο θηάιεο
ησλ 500ml).
εκείσζε 2. Πξνζηίζεληαη 2ml δηαιύκαηνο Lugol αλά 500ml δείγκαηνο. ε γεληθέο γξακκέο πξέπεη λα πξνζηίζεηαη
αξθεηό Lugol ώζηε ην δείγκα λα απνθηήζεη ην ρξώκα ηνπ θνληάθ. Σν Ησδηνύρν δηάιπκα Lugol
παξαζθεπάδεηαη σο εμήο:
- δηάιπζε 100gr KI (Ησδηνύρν Κάιην) ζε 1L απεζηαγκέλν ή απηνληζκέλν λεξό,
- πξνζζήθε 50gr Ησδίνπ (θξπζηαιιηθνύ),
- αλαθίλεζε κέρξη δηάιπζεο.
Οπνηνδήπνηε πηζαλό ίδεκα πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη κε κεηάγγηζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ ηε ρξήζε ηνπ.
Σν δηάιπκα Lugol κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε ζθνπξόρξσκε θηάιε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κέρξη θαη
γηα 1 έηνο. Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν Ησδηνύρν δηάιπκα Lugol είλαη δπλαηό λα αγνξαζηεί από
θαηάιιεινπο θαηά ηόπνπο πξνκεζεπηέο.

Απαξαηηήησο ιακβάλεηαη θαη έλα δείγκα δσληαλνύ πιηθνύ ζε θάζε ζηαζκό δεηγκαηνιεςίαο. Σν
«δσληαλό δείγκα» κπνξεί λα είλαη έλα ζπκππθλσκέλν δείγκα πιαγθηνύ ην νπνίν ζπιιέγεηαη κε
θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζύξζε εηδηθνύ πιαγθηνζπιιέθηε (άλνηγκα «καηηνύ» 20-30κm). ηελ
πεξίπησζε πνπ είλαη αδύλαηε ε ζπιινγή δεηγκάησλ κε πιαγθηνζπιιέθηε, ην θάζε ζπληεξεκέλν δείγκα
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη θαη από έλα όκνην δείγκα ζην νπνίν δελ έρεη γίλεη πξνζζήθε ζπληεξεηηθνύ
δηαιύκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν πιηθό είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή πνηνηηθή
εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ αλίρλεπζε θπηηάξσλ αθόκε θαη ζε ρακειά επίπεδα αθζνλίαο.
Ζ ζήκαλζε ησλ δεηγκάησλ πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη επδηάθξηηε.
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Καηά ηε κεηαθνξά ηνπο ηα δείγκαηα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζην ζθνηάδη, ζε ζρεηηθά ρακειή
ζεξκνθξαζία (4 –10OC). Ο κέγηζηνο ρξόλνο κεηαθνξάο ζην εξγαζηήξην δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο
36 ώξεο θαζώο ηα δείγκαηα «δσληαλνύ» πιηθνύ είλαη πηζαλό λα θαηαξξεύζνπλ.
Πξναηξεηηθά γίλνληαη επηηόπηεο κεηξήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο λεξνύ, νη ηηκέο
ησλ νπνίσλ απνζηέιινληαη καδί κε ην δηαβηβαζηηθό πνπ ζπλνδεύεη ηα δείγκαηα.
Καηά ηελ θαινθαηξηλή θαη θζηλνπσξηλή πεξίνδν (Ηνύληνο-Ννέκβξηνο) ζπληζηάηαη ε ιήςε δεηγκάησλ
καθξόθπησλ από ηελ αθηνγξακκή πιεζίνλ ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο. Πξνηείλεηαη ε ζπιινγή ησλ
πην θνηλώλ καθξόθπησλ (θπξίσο θπθώλ) από ηελ πεξηνρή θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πιαζηηθή θηάιε
ηύπνπ PE ή PVC κε ζαιαζζηλό λεξό από ηελ ίδηα πεξηνρή ρσξίο ηελ πξνζζήθε δηαιύκαηνο Lugol. Σα
ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεύλεζε ηεο επηθπηηθήο παξνπζίαο ηνμηθώλ ή/θαη δπλεηηθώο
ηνμηθώλ βελζηθώλ κηθξνθπθώλ. Σα ζπγθεθξηκέλα κηθξνθύθε ζπλήζσο δελ απαληώληαη ζηα δείγκαηα
λεξνύ (ή απαληώληαη ζε ρακειά επίπεδα αθζνλίαο) αθόκε θαη όηαλ ε επηθπηηθή ηνπο αθζνλία θπκαίλεηαη
ζε πςειά επίπεδα. ηα ελ ιόγσ κηθξνθύθε απνδίδεηαη ε ζεηηθόηεηα σο πξνο ηε ηνμηθόηεηα πνιιώλ
δεηγκάησλ δηζύξσλ καιαθίσλ θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν (θπξίσο θαινθαίξη θαη θζηλόπσξν), ελώ ζηα
δείγκαηα από ηε ζηήιε ηνπ λεξνύ ελδέρεηαη λα κελ αληρλεύεηαη δπλεηηθώο ηνμηθό θπηνπιαγθηό.
Σα δείγκαηα πξέπεη λα παξαιακβάλνληαη από ην εξγαζηήξην κέρξη θαη ηελ εκέξα Πέκπηε, πάντα
νωπίτεπα από τη μία το μεσημέπι, ώζηε λα είλαη εθηθηόο ν εγθιηκαηηζκόο ηνπο.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε-θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηηο πξναλαθεξζείζεο
κεζόδνπο, ηελ εθηέιεζε ησλ δεηγκαηνιεςηώλ θαη ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ.
ΠΡΟΟΥΗ:
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα δείγκαηα πξέπεη ζην εμήο λα απνζηέιινληαη ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:
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