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Λιμνοθάλασσες

• Από τα πλέον παραγωγικά οικοσυστήματα με μεγάλη οικολογική αξία.

Επίσης αποτελούν περιοχές με ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον κυρίως
όσον αφορά την οικονομική εκμετάλλευση των ιχθυοπαραγωγικών
δυνατοτήτων τους

• Οικοσυστημικές υπηρεσίες
• παραγωγή ψαριών – οστρακοειδών
• βελτίωση ποιότητας νερού, παγίδευση και μετασχηματισμό

θρεπτικών ουσιών και αποβλήτων, φιλτράρισμα ρύπων
• ενδιαιτήματα για πουλιά και ψάρια, βιοποικιλότητα
• οικοτουρισμός, επιστημονική γνώση



Λιμνοθάλασσες

• Αντιμετωπίζουν σημαντική υποβάθμιση-απόβλητα αστικής, βιομηχανικής
και γεωργικής προέλευσης

• Υποβάθμιση των υγροτόπων λόγω της ανάπτυξης της γεωργίας γύρω
περιοχές

Ø Ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας νερού

Ø Η παρακολούθηση στο πεδίο απαιτεί χρόνο και οικονομικούς πόρους



Δορυφορική παρακολούθηση των Λ/Θ

Πλεονέκτημα:

• οι δορυφορικές εικόνες συμβάλουν στην συστηματική παρακολούθηση της
ποιότητας νερού μεγάλων υδάτινων περιοχών με μεγάλη χρονική συχνότητα

Μειονέκτηματα:

• νεφώσεις στην περιοχή μελέτης κατά την διέλευση του δορυφόρου. Δεν
λαμβάνονται υπόψη οι δορυφορικές εικόνες με νέφωση πάνω από τις Λ/Θ
υπό μελέτη

• Απαιτούνται δεδομένα πεδίου για την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων



Ευτροφισμός

Υπέρμετρη ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού λόγω του εμπλουτισμού ενός υδατικού συστήματος με
θρεπτικά κυρίως αζώτου και φωσφόρου

• Διαταράσσεται η ισορροπία των οργανισμών στη στήλη του νερού και γενικά η ποιότητα νερού

• Περιορίζεται το διαθέσιμο ηλιακό φως στα βενθικά υδρόβια φυτά και μειώνεται το διαλυμένο
οξυγόνο στη στήλη του νερού γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μαζική θανή ψαριών
(Βιστωνίδα 2014, Ισμαρίδα 2016)

• Μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή τοξικής άλγης, η οποία μπορεί
να καταστήσει την αλιευτική παραγωγή μη βρώσιμη



Γιατί μετράμε τη Χλωροφύλλη

• Η χλωροφύλλη (Chl_a) είναι μια φωτοσυνθετική χρωστική, η οποία αποτελεί έναν από τους
κύριους δείκτες στην παρακολούθηση της ποιότητας τους νερού

• Η συγκέντρωσή της δίνει μια εκτίμηση της βιομάζας του φυτοπλαγκτού και η μέτρησή της
προσδιορίζει την διαύγεια του νερού

• Το φυτοπλαγκτόν είναι η ομάδα μικροοργανισμών που επηρεάζεται πρώτη από τον
εμπλουτισμό του νερού σε θρεπτικά

• Η αύξηση της συγκέντρωσης του φυτοπλαγκτού (άνθιση) συνδέεται με τη δημιουργία συνθηκών
ευτροφισμού



Υπολογισμός της χλωροφύλλης με
δορυφορικές εικόνες Sentinel-2

SNAP C2RCC Processor



Το C2RCC βασίζεται σε νευρωνικά δίκτυα τα οποία:

• προσδιορίζουν την ακτινοβολία που ανακλάται από το νερό
• Την ανάκτηση των οπτικών ιδιοτήτων (IOP) ενός σώματος νερού

L1 δεδομένα
Με το CR2CC μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα από Sentinels–2 and 3, MERIS, VIIRS, MODIS,

και Landsat-8.

C2RCC Processor
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Sentinel Application Platform (SNAP)

A common architecture for all Sentinel

Toolboxes is being jointly developed by

Brockmann Consult, SkyWatch and C-S called

the Sentinel Application Platform (SNAP).

https://step.esa.int/main/download/snap-download/



SNAP – Import of the satellite image

1. Import of the satellite image with Drag and Drop
2. Image visualization



SNAP – Image visualization



Well-known text (WKT)

Representation of geometry in text

Draw polygon

CTRL + C

SNAP - Area of Interest



SNAP – Graph Builder



SNAP – Graph Builder

Tools à Graph Builder

1. Add à Raster à Geometric à Resample

2. Add à Raster à Subset

3. Connect Graph



SNAP – Graph Builder



SNAP – Graph Builder - Resample



SNAP – Graph Builder - Subset



SNAP – Graph Builder - Subset



SNAP – Graph Builder



SNAP – Graph Builder



SNAP – Graph Builder



SNAP – C2RCC Processor



SNAP – C2RCC Processor



SNAP – C2RCC Processor



SNAP – C2RCC Processor
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