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Ο σταθμός στο Φινοκαλιά ως σταθμός περιοχικού υποβάθρου 

O Σταθμός Ατμοσφαιρικών Μετρήσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης λειτουργεί από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών 

(ΕΠΕΧΗΔΙ) στο Φινοκαλιά Λασιθίου από το 1993 ( http://finokalia.chemistry.uoc.gr/) 

και παρέχει σε συνεχή βάση δεδομένα επιφανειακού όζοντος από το 1998 και 

αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) από το 2004. 

Ο σταθμός στο Φινοκαλία αποτελεί σταθμό περιοχικού υποβάθρου στην Ανατολική 

Μεσόγειο, τόσο για το Βόρειο όσο και για το Νότιο Αιγαίο και βρίσκεται κοντά στην 

βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης (35o20'N, 25o40'E) στην κορυφή ενός λόφου με 

υψόμετρο 250 μέτρα. Ο σταθμός ατενίζει απρόσκοπτα την θάλασσα σε οπτική γωνία 

μεταξύ  270ο και 90ο, τομέας που καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό ανέμων (περίπου 

65%) που φθάνουν στο σταθμό και στον οποίον δεν υπάρχουν τοπικές πηγές 

ρύπανσης. Η κοντινότερη μεγάλη πόλη (περίπου 150 χιλιάδες κάτοικοι) είναι το 

Ηράκλειο Κρήτης σε απόσταση 50 χιλιομέτρων (σε ευθεία γραμμή) δυτικά του 

σταθμού, το πλησιέστερο μικρό χωριό βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων στα 

νότια ενώ παρατηρείται έλλειψη σημαντικής ανθρωπογενούς δραστηριότητας σε μια 

απόσταση τουλάχιστον 15 χλμ.  

Mε πρωταρχικό στόχο τη μελέτη της διασυνοριακής ρύπανσης και συγκεκριμένα του 

οργανικού σωματιδιακού φορτίου της ατμόσφαιρας της Ν.Α. Μεσογείου, η περιοχή 

επιλέχθηκε λόγω του υψηλού αιολικού δυναμικού της, το οποίο ελαχιστοποιεί τη 

τοπική επίδραση με αποτέλεσμα την ανάδειξη της μεταφοράς χημικών ενώσεων από 

μεγάλη απόσταση από τα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής (π.χ. Αθήνα και 

Κωνσταντινούπολη), από βιομηχανικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια, τη Ρωσία και 

τη κεντρική Ευρώπη, από μεγάλες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή και τέλος από 

μεταφορά ερημικής σκόνης από την Σαχάρα.  

Μέσα στα 27 χρόνια λειτουργίας του ο σταθμός έχει εξελιχθεί σε σταθμό αναφοράς 

για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη χώρα μας και γενικότερα για το ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον της Ν.Α. Μεσογείου. Ταυτόχρονα είναι ο αρχαιότερος σταθμός στην 

περιοχή, ο μοναδικός στο είδος του σε ακτίνα 700 χιλιομέτρων και έτσι λόγω της 

θέσης του θεωρείται ως αντιπροσωπευτικός για την περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου. 

Μέσα από τις μετρήσεις του σταθμού βλέπουμε την ιστορία της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στη περιοχή μας. 

1. Για το όζον, μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Φινοκαλιά και 

ταυτόχρονα στο Αιγαίο πέλαγος έχουν καταδείξει την απουσία σημαντικών 

διαφοροποιήσεων από δυτικά έως ανατολικά της Κρήτης και καθώς και 

μεταξύ του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου κατά τη διάρκεια όλων των 

εποχών για αέριες μάζες που έχουν παρόμοια προέλευση (Kouvarakis et al., 

2000; 2002) . Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι ο κύριος παράγοντας που 

προκαλεί τα αυξημένα επίπεδα όζοντος πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο 

http://finokalia.chemistry.uoc.gr/
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Θάλασσα είναι η μεταφορά αερίων μαζών μεγάλης κλίμακας και έτσι, τα  

δεδομένα όζοντος στο Φινοκαλιά, όπου υπάρχει καταγεγραμμένη και η 

μεγαλύτερη χρονοσειρά στην ανατολική Μεσόγειο, έχουν περιφερειακή 

σπουδαιότητα. Τα συμπεράσματα αυτά υποστηρίζονται και από την ανάλυση 

με μοντέλα μεταφοράς και χημείας (Myriokefalitakis et al., 2017) καθώς και 

από εκστρατείες μετρήσεων με αεροπλάνα στην Μεσόγειο με βάση το 

Φινοκαλιά και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου (Lelieveld et al., 2001). 

 

2. Για τα αιωρούμενα σωματίδια -πέραν των επεισοδίων ερημικής σκόνης, οι 

συγκεντρώσεις ΑΣ10 στο σταθμό στη Φινοκαλιά, δεν έχουν αξιοσημείωτες 

τοπικές επιδράσεις λόγω της θέσης του σταθμού (Mihalopoulos et al., 1997, 

Kouvarakis et al., 2000, Koulouri et al., 2008). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

συμμετοχή των θαλάσσιων σωματιδίων στα συνολικά αιωρούμενα σωματίδια 

έχει προσδιοριστεί στα περίπου 5 μg m-3 κατά μέσο όρο για τα έτη 2009-2015. 

 Όταν υπάρχει μεταφορά ερημικής σκόνης οπότε και υπάρχει έντονη χωρική και 

χρονική μεταβλητότητα της συγκέντρωσης ΑΣ10, ο σταθμός στο Φινοκαλιά 

εξακολουθεί να είναι αντιπροσωπευτικός τουλάχιστον στις περιπτώσεις που 

παρατηρούνται έντονα φαινόμενα που επηρεάζουν εκτεταμένες περιοχές της 

Ανατολικής Μεσογείου. Χαρακτηριστικό είναι ότι για την περίοδο 2006-2017, το 42% 

των επεισοδίων σκόνης που παρατηρήθηκαν στο Φινοκαλιά παρατηρήθηκαν και στο 

σταθμό στην Αγ. Μαρίνα Ξυλάτου στην Κύπρο, ενώ το 28% αυτών των επεισοδίων 

παρατηρήθηκαν στη Μπερ Σίβα στο Ισραήλ (Achilleos et al., 2020). 

 

Προσδιορισμός επιπέδων ερημικής σκόνης 

Λόγω της μη ύπαρξης σημαντικών τοπικών πηγών αιωρούμενων σωματιδίων 

ανθρωπογενούς προέλευσης που να επηρεάζουν το σταθμό του Φινοκαλιά, οι 

συγκεντρώσεις των ΑΣ10 είναι το άθροισμα του υπόβαθρου της περιοχής και της 

μεταφερόμενης σκόνης από την Αφρικάνικη ήπειρο.  

 

Εικόνα 1. Οι συγκεντρώσεις των ΑΣ10 είναι το άθροισμα του υποβάθρου και των 

ποσοτήτων ερημικής σκόνης 
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Η συνεισφορά της ερημικής σκόνης στην μετρούμενη συνολική συγκέντρωση ΑΣ10 

μπορεί να υπολογιστεί μέσω υπολογιστικών μοντέλων, χρησιμοποιώντας τη 

μεθοδολογία των Querol et al. (2006; 2009), που περιγράφεται αναλυτικά στην 

εργασία των Escudero et al. (2007). Για αυτό χρησιμοποιούνται για κάθε μέρα οι 

ρετροπορείες των αέριων μαζών μέχρι 5 μέρες πριν την άφιξή τους στη περιοχή 

δειγματοληψίας. Αυτές υπολογίζονται με την χρήση του υπολογιστικού μοντέλου 

Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) της υπηρεσίας 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) των ΗΠΑ (Stein et al., 2015, 

Rolph  et al., 2017, http://www.ready.noaa.gov). Κατόπιν ταξινομούνται ανάλογα με 

την περιοχή προέλευσής τους και προσδιορίζονται οι ‘καθαρές’ ημέρες κατά τις 

οποίες δεν υπάρχει εμφανής επίδραση ερημικής σκόνης στην περιοχή (π.χ. όχι 

νοτιάδες ή ανατολικοί άνεμοι ή άνεμοι μικτής διεύθυνσης). Έτσι επιλέγονται οι 

συγκεντρώσεις ΑΣ10 που μετρήθηκαν τις ημέρες κατά τις οποίες δεν υπάρχει σκόνη 

λόγω μεταφοράς από την έρημο.  Αυτές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της  

τιμής υποβάθρου για όλες τις μέρες των μετρήσεων και η διαφορά μεταξύ των 

παρατηρήσεων και του υπολογισμένου υποβάθρου, θεωρείται ότι αποτελεί την 

μεταφερόμενη σκόνη. Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία 

περιγράφονται στην εργασία των Escudero et al. (2007) όπως έχει επικαιροποιηθεί 

από τους Querol et al. (2009).  

Η προσαρμοσμένη μέθοδος έχει συγκριθεί επιτυχώς με προσδιορισμό της 

ερημικής σκόνης από τη χημική σύσταση των ΑΣ10  σε ατμοσφαιρικά δείγματα τόσο 

από την Κύπρο (για το 2015, κλίση 0.89 και R= 0.96) όσο και στο Φινοκαλιά (για το 

2014, κλίση 1.02 και R = 0.82, ενώ για 509 δείγματα για τα οποία έχουμε άμεσα 

διαθέσιμα δεδομένα χημικής σύστασης (Al) και τα οποία καλύπτουν την περίοδο 

2004-2016, η κλίση είναι  1.05 και R=0.81). 

 

Εικόνα 2. Σύγκριση συμμετοχής σκόνης στα ΑΣ10 με βάση την υπολογιστική μέθοδο 

(Querol et al., 2009) και με βάση τη χημική σύσταση των ΑΣ10 στο Φινοκαλιά.  
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