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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοπο ιήθηκε
στον ευρύτερο χώρο της Βορείου Ελλάδας και προέκυψε από τη συνεργασία του Υ.ΜΑ.Θ . και
του Α . Π . Θ . με σκοπό την ανεύρεση , συγκέντρωση , αξιολόγηση και κωδικοποίηση πρωτογενών

στοιχείων, πληροφορ ιών και δεδομένων, που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους, το υδατι
κό δυναμικό, τα προβλήματα και τη διαχείρισή τους στο χώρο αυτό . Τελικός της στόχος ήταν η
εκτίμηση του υ δατικού ισοζυγίου της περιοχής. Από την εκτεταμένη και λεπτομεριακή επε

ξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι τα υπάρχοντα προβλήματα, με
σημαντικότερο την υφαλμύρωση των παράκτιων υδατικών συστημάτων, μπορούν να λυθούν με

τον προγραμματισμό κατάλληλων έργων τοπικού αλλά και ευρύτερου χαρακτήρα.

WATER RESOURCES OF NORTHERN GREECE.
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Dινιsion

ABSTRACT
The resυlts οι a research ρroject concerning the estimation οι the Northern Greece water
balance are ρresented in this ρaρer. This project, was the oυtcome οι a cooperation between the
Ministry οι Northern Greece and the Aristotle U niνersity of Thessaloniki, in order to find, collect,
gather, process and codiιy all the aνailable data and inιormation concerning the aforementioned
area's water resoυrces νolυme, problems and management. The paper's υltimate goal was to
estimate the area's water balance. The extended and detailed process of the aforementioned
collected data proνed that the area's water concerning problems, inclυding the sea-water
intrυsion in the coastal aqυiιer systems that is the most signiιicant one, coυld be solνed throυgh
the programming of the proper water-works haνing local or wider character.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο της εργασίας είναι η εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου των υδατικών διαμερισμά
των της βορείου Ελλάδας. Στα πλαίσια της παρούσης μελέτης έγινε προσπάθεια καταγραφής και
απεικόνισης των παρακάτω πληροφοριών κατά υδατικό διαμέρισμα, που αφορούν : α) στις Λεκάνες
απορροής, β) στα Βροχομετρικό στοιχεία, γ) στις Μελέτες σχετικές με θέματα ύδρευσης, άρδευ
σης, εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, υδρογεωλογίας κ.ό., δ) στην Αρδευ
τική τακτική, ε) στην Υδρευτική τακτική και τέλος στ) στα Προβλήματα.

1.2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Βόρεια Ελλάδα έχει συνολική έκταση 41 .390 Km2 και χωρίζεται σε τέσσερα υδατικό διαμερί
σματα: α) της Δυτικής Μακεδονίας, έκτασης 12.550 Km2, που περιλαμβάνει τους νομούς Πιερίας,
Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς , Φλώρινας, σημαντικό τμήματα των νομών Ημαθίας και Πέλλας,

καθώς και μικρό τμήμα του νομού Λάρισας, β) της Κεντρικής Μακεδονίας, έκτασης 10.400 Km2,
που περιλαμβάνει τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και τμήματα των νομών Ημαθίας

και Πέλλας, γ) της Ανατολικής Μακεδονίας, έκτασης 7.200 Km2, που περιλαμβάνει τους νομούς
Σερρών καθώς και τμήματα των νομών Δράμας και Καβάλας και δ) της Θράκης, έκτασης

11.240

Km2, που περιλαμβάνει τους νομούς Ξάνθης , Ροδόπης, Έβρου , καθώς και τμήματα των νομών
Δράμας και Καβάλας.

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η όλη περιοχή αντιμετωπίσθηκε ω ς μία ενότητα για λόγους πρακτικούς , όπως για παράδειγμα ,

η δυσκολία στο διαχωρισμό των πληροφοριών, η προσπάθεια ένταξης των επιμέρους προβλημά
των, των αντίστοιχων προτάσεων επίλυσής τους και των προτεινόμενων έργων σε κοινό αναπτυ
ξιακό προγράμματα . Η ενοποίηση αυτή ήταν αναγκαία από το γεγονός ότι οι υδατικο ί πόροι βρίσκο
νται σε σχέση αλληλεξάρτησης κα ι αλληλοεπηρεασμού και τέλος , βοήθησε στην καλύτερη κατα
νόηση των μηχανισμών που επηρ εάζουν την εν γένει συμπεριφορά τους . Για το σκοπό αυτό η
εργασία χωρίζεται στα επιμέρους τμήματα : α) συλλογή πρωτογενών στοιχείων και πληροφοριών

του πεδίου μελέτης με τη σύνθεση κατάλληλων ερωτηματολογίων και τη μελέτη των υπαρχόντων
αρχείων, β) κωδικοποίηση και δευτερογενή επεξεργασία με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων-προ
γραμμάτων ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων, γ) δημιουργία θεματικών χαρτών ποικίλων

αντικειμένων με τη χρήση

G.l.S. και άλλων γραφικών πακέτων,

δ) εξαγωγή συμπερασμάτων και ε)

παράθεση προτάσεων για την διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής .
2.1.ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αρχικό μελετήθηκαν τα αρχεία του Υ. Β . Ε.Τ. για την απόκτηση μιας πρώτης εικόνας για την υπό
μελέτη περιοχή. Τα αρχεία αυτό περιελάμβαναν όλες τις μελέτες σχετικές με θέματα ύδρευσης ,
άρδευσης, εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικής προ στασίας, υδρογ εωλογίας κ . ό. έως το

1992. Κριτήρια αποδοχής ή

απόρριψης των στοιχείων των μελετών αυτών ήταν ο προϋπολογισμός

των έργων, η κο ινωνική τους συνιστώσα , καθώς και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση των κατά

τόπους προβλημάτων. Στη συνέχεια με επί τόπου επαφές με τους αρμόδιους φορείς, επιδιώχθηκε
η διασταύρωση, η επιβεβαίωση και ο εμπλουτισμός των παραπάνω στοιχείων , καθώς επίσης και η
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καταγραφή των προβλημάτων που τους απασχολούν σχετικά με την Διαχείρ ιση των Υδατικών
Πόρων, την αξιολόγηση και ιεράρχηση αυτών καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυ
σή τους . Για την ευκολότερη αξιοποlηση της πληθώρας των στοιχείων και των πληροφοριών κρίθη
κε απαραίτητη η δια μόρφωση ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου ικανού γ ια όλους τους
νομούς, με ταξινομημένες τις σχετικές ερωτήσεις "υδατικού" και " κοινωνικού" περιεχομένου σε
ενότητες και το οποlο συμπληρώθηκε για κάθε έναν νομό της βορείου Ελλάδος .

2 . 2. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μετά τη διαπίστωση ότι τα συλλεγόμενα στοιχεία υπόκεινται σε μεταβολές με το χρόνο και τις

επικρατούσες συνθήκες, επιλέχθηκε ένας δυναμικός τρόπος καταχώρησής τους οι θεματικοί χάρ
τες μέσω του συστήματος

G.l.S.

ώστε να είναι δυνατή η συνεχής ενημέρωση, διόρθωση και επέ

κτασή τους, μέσω μίας διαδικασίας

feed-back.

Για τον ασφαλέστερο έλεγχο της αξιοπιστlας των

στοιχείων επιλέχθηκε ένας κριτικός τρόπος προσέγγισής τους με πολλαπλές διασταυρώσεις. Με

αυτόν τον τρόπο επιλέχθηκαν τα πλέον αξιόπιστα. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών και οι
συσχετίσεις τους μεταξύ των νομών διασφάλισε την συνέχειά τους μεταξύ των γειτονικών λεκα

νών. Όπου κρίθηκε αναγκαίο τα δείγματα των στοιχείων υποβλήθηκαν σε γενικεύσεις και μεγιστο
ποιήσεις , διατηρώντας σταθερά τα βασ ι κά χαρακτηριστικά τους, έτσι ώστε να μην αλλοιωθεί η

γενική εικόνα του διαμερίσματος ή της λεκάνης στην οποία αυτά ανήκουν

3.

.

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου των υδατικών διαμερι

σμάτων λήφθηκαν υπ' όψη οι επιφανειακές εισροές των διασυνοριακών ποταμών, ο συνολικός ετή
σιος όγκος νερού υπό μορφή ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, οι απώλειες λόγω εξατμισοδια
πνοής, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, οι ποσότητες νερού που εναλλάσσονται μεταξύ υπογεί

ων και επιφανειακών νερών καθώς και όλες οι ποσότητες νερού που καταναλώνονται στις διάφο
ρες χρήσεις (Π ίνακας

3.1.

1., Σχήματα 1. και 2).

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

3.1.1. Βροχομετρικό

στοιχείο .

Για την εξαγωγή ασφαλών και επίκαιρων συμπερασμάτων όσον αφορά στα βροχομετρικά στοι

χεlα χρησιμοποιήθηκαν εκείνα των τελευταίων δέκα ή δεκαπέντε ετών. Όπου κρίθηκε αναγκαίο
εφαρμόσθηκαν η μ έθοδος

Thiessen, μεγ ιστοποιήσε ις δειγμάτων,

στατιστικός έλεγχος χρονοσειρών

βροχομετρικών δεδομένων γειτονικών σταθμών κα θώς κα ι έλεγχος τάσεων και περιοδικοτήτων.

3. 1.2. Υδατικοί πόροι
Ο σημαντικότερος υδατικός πόρος της Δυτικής Μακεδονίας είναι ο ποταμός Αλιάκμονας , της
Κεντρικής Μακεδονίας ο ποταμός Αξιός , της Ανατολικής Μακεδονίας ο ποταμός Στρυμώνας και
της Θράκης οι ποταμοί Νέστος, Έβρος και Άρδας. Ο Αλιάκμονας, ο μεγαλύτερος σε μήκος ποτα
μός της χώρας , ε ίναι ελεγχό μενος από τη Δ.Ε.Η . και χρ ησιμοποιείται για την κάλυψη υδρευτικών ,

αρδευτικών και ενεργειακών αναγκών. Οι ποταμοί Αξιός , Στρυμώνας, Νέστος, Έβρος και Άρδας

είναι διασυνοριακοί και αρδεύουν τις πεδιάδες Θεσσαλονίκης, Σερρών, Νέστου και Ορεστιάδας
καθώς και παραποτάμιες εκτάσεις. Η ιδιαιτερότητα της περιοχής έγκειται στο ότι το

45% περίπου

του συνολικού όγκου των επιφανειακών και υπόγειων αναν εώσιμων αποθεμάτων προέρχεται από
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τις επισφαλείς απορροές των διασυνοριακών ποταμών, γεγονός που δεν επιτρέπει τον εφησυχα
σμό των αρμοδίων και την επικράτηση της ψευδαίσθησης της αφθονίας.

3.2.

ΧΡΗΣΕΙΣ Ν ΕΡΟΥ

Τα στοιχεία των χρήσεων νερού (ύδρευση, άρδευση , βιομηχανία) παρουσιάζονται στον Πίνακ α

1. και στα Σχήματα 1. και 2.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
Αρχικά διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των ο ι κισμών το

νερά και το υπόλοιπο

95%

από υπόγεια (το

30%

από πηγέ ς

5% υδροδοτούνται από επιφανειακά
και το 65% από γεωτρήσεις). Διαπι

στώθηκε επίσης ότι σε περιοχές με εμφανή τα προβλήματα έλλειψης επαρκούς ποσότητας πόσι
μου νερού , τα πρωτογενή στοιχεία έδειχναν υπέρβαση των διεθνών

standarts.

Αυτό οφείλεται

καταρχήν στο μεγάλο ποσοστό απωλειών των δικτύων μεταφοράς και διανομής, στη πρακτική των
κατοίκων να χρησιμοποιούν νερό ύδρευσης για μικροαρδεύσεις αλλά και στο πότισμα των ζώων
στις αγροτικές περιοχές. Το γεγονός ότι τα δοθέντα στοιχεία κατανάλωσης δεν συμφωνούν με τα
διεθνή

standarts

δείχνει ότι αυτά δεν πρέπε ι να θεωρούνται ως απόλυτα αλλά πρέπει να προσαρ

μόζονται στα τοπικά δεδομένα , χρησιμοποιούμενα μόνο για εκτίμηση συνθηκών.

Τα στοιχεία των καταναλώσεων φανερώνουν ότι από το σύνολο των 27.850χ1 Q6 m3 νερού ,
που αποτελούν τα ετησίως ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα, χρησιμοποιούνται μόνο τα 4.880χ1 Q6
m3 ή ποσοστό 17,5% επί του συνόλου ή το 31,4% αν αφαιρεθούν οι απορροές των διασυνοριακών
ποταμών. Από αυτά το
σης και το

9,3% αποτελούν καταναλώσεις
3,3% βιομηχανικές καταναλώσεις .

ύδρευσης, το

87,4% καταναλώσεις

άρδευ

Από την προαναφερθείσα διαδικασία επεξεργασίας των πρωτογενών στοιχείων προέκυψε ότι
στη Μακεδονία και Θράκη το υδατικό ισοζύγιο είναι " θετικό" δίνοντας περιθώρια περαιτέρω αύξη

σης του μικρού ποσοστού χρήσης των εκμεταλλεύσιμων υδατικών αποθεμάτων μελετώντα ς και
κ ατασκευάζοντας έργα τοπικού αλλά και ευρύτερου χαρακτήρα . Για την υλοποίηση τέτοιων προτά

σεων με την κατασκευή των αντίστοιχων έργων χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα κάτι που θα
επιδεινώσει την ήδη βεβαρημένη κατά περιοχές κατάσταση έλλε ιψης επαρκούς ποσότητας νερού
για ύδρευση και άρδευση . Για την αντιμετώπιση της χρονικής αυτής υστέρησης θα πρέπει να υ ιοθε
τηθούν μηχανισμοί εξο ικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού , μείωσης των απωλε ιών των
δικτύων καθώς και ορθολογικότερης διαχείρισης των ήδη εκμεταλλεύσιμων υδατικών αποθεμάτων .

Η επιτυχία αυτών των ενεργειών απαιτεί σωστή ενημέρωση και παιδεία των καταναλωτών ώστε να
καταστεί φανερή η αναγκαιότητά τους και να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις.
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Π ΙΝΑΚΑΣ
Υδατικό Δυναμικό

ΕΚΤΑΣΗ

(Km2)

ΠΛΗθΥΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΥΤΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝ ΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

θΡΑΚΗ

13.696

10.400

11.240

42.536

480.000

1.875.000

7.200
440.000

215.000

990

555

3.010.000
2910

ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.

&Υδατικό Ισοζύγιο Μακεδονίας - Θράκης

845

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ

/ CONfEREN CE PROCE EDIN GS

ΑΞΙΟΣ, ΛΟΥ ΔΙΑΣ, ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ,

ΜΑΚΕΔ.

520

θΡΑΚΗ

ΝΕΣΤΟΣ ,

Λ . ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,

ΓΑΛΛΙΚΟΣ,

ΑΓΓΙΤΗΣ , §

ΕΒΡΟΣ,

Λ. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ,

Λ.Μ-ΒΟΛΒΗ ,

Λ .ΚΕΡΚΙΝΗ

ΑΡΔΑΣ,

Λ. Μ-ΠΡΕΣΜΑ,

Λ . μ -ΒΟΛΒΗ,

ΕΡΥθΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

Λ.μ-ΠΡΕΣΜΑ,

Λ.ΔΟΪΡΑΝΗ

Λ . ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ

Λ. ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
Λ. ΣΦΗΚΙΑΣ ,
Λ.ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

630
6.600
1.800

4.400
1.750

0,321

0,273

0,398

0,406

0,346

ο

2 500

2.300

7.500

12.300

1.600

1.800

900

730

5.030

700

1.100

350

330

2.480

5.000
70

6.100

4.950
90

11.800

260

27.850
455

(LΙΤ/ΚΑΤ/ΜΕΡΑ)

400
405

380
1.760

560
1.600

450

ΧΡΗΣΗ ΑΡ ΔΕΥΣΗΣ (χ 1Ο6m3/έτος)

500

415
4.265
1.240

ΕΠΙΦΑΝ. ΑΠΟΡΡΟΗ (χ

(mm)
106m3)

610

775
10.600
3.400

ΑΤΜΟΣΦ. ΚΑΤΑΚΡΥΜ. (χ

106m3)

ΣΥΝΤΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΕΙΣΡΟΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (χ 106m3)
ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ (χ 1Q6m3)
ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ (χ

780
8.800
3.570

715
30.400
10.520

106m3)

ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟθΕΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ (χ 1Q6m3)
ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (χ 1Ο6m3/έτος)

35

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΜΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΜΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(m3/ΠΡ/ΕΤΟΣ)

450

815

1360

485

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ(1 Ο6m3/έτος}

30

100

20

10

160

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (χ

505

2.120

1.710

545

4.880

10,1

34,8

34,5

4,6

17,5

10,1

58,9

64,5

12,7

31,4

106m3)

%ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

%ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ
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ΝΕΡ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ

/ WATER

2

Περιοχές με εξακριβωμένα προβλήματα υφαλμύρωσης
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Μακρύγιαλος

- Κορινός

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

ΥΠΟΒΑθΜΙΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(ποσοτική-ποιοτική)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -θΡΑΚΗΣ

Πιερίας

ακατάλληλο ύδρευσης

Ν.Καλλικράτεια- Σωζόπολη -

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

•

Μικρά Φράγματα σε χειμάρους

•

Τ εχητό εμπλουτισμό από Αλιάκμωνα

Ν. Πλάγια- Ν. Φλογητά

Χαλκιδικής

3100 μS- 25 oc

• Μικρά Φράγματα σε χειμάρους
• Τεχητό εμπλουτισμό από Χαβρία, Ολύνθιο

Ν. Ποτεfδαια

Χαλκιδικής

3300 μS - 25 oc

•

Μικρά Φράγματα σε χειμάρους

• Τεχητό εμπλουτισμό από Χαβρία , Ολύνθιο
Πευκοχώρι

Χαλκιδικής

3500 μS - 25 oc

•

Μικρά Φράγματα σε χειμάρους

Ν. Μαρμαράς - Ν . Κέλυφος

Χαλκιδικής

4000 μS - 25 oc

•

Μικρά Φράγματα σε χειμάρους

Νήσος Αμουλιανή

Χαλκιδικής

6000 μS - 25 oc

• Μικρά Φράγματα σε χειμάρους & Λιμνοδεξαμενές

Οφρίνιο- Ορφάνια- Κάριανη

Καβάλας

ακατάλληλο άρδευσης

•

Φράγματα Μαρμαρά & Οφρfνιου

• Τεχνητό εμπλουτισμό από Στρυμόνα

Φωλέα - Μυρτόφυτο -Ελαιοχώρι

Καβάλας

ακατάλληλο άρδευσης

•

Φράγματα Μυρτοφύτου

Γιακκάδες

Καβάλας

ακατάλληλο άρδευσης

•

Φράγμα Νέστου

& Ελευθερών

Νέα Καρβάλη

Καβάλας

2000 μS - 25 oc

• Τεχνητό εμπλουτισμό από Ν έστο

Νέα Πέραμος

Καβάλας

1300 μS- 25 oc

Φράγμα Ελευθερών

Θάσος (Χώρα)

Καβάλας

2800 μS - 25 oc

•
•

Ποτός-Αστρlδα

Καβάλας

ακατάλληλο άρδευσης

•

Πηγές Πόπινου-Λάκκου-Βασιλικής

Πηγές Γονατίου

& Γεωτρήσεις ενδοχώρας

• Γεωτρήσεις στην ενδοχώρα

• Λιμνοδεξαμενή θεολόγου
Σκάλα Καλλιράχης

• Πηγές Καστανfδας-Κερασιάς

-

Σκάλα Σωτήρας

Καβάλας

5000-15000 μS - 25 oc • Λιμνοδεξαμενή Καλλιράχης

Πρίνος

Καβάλας

1000- 7000 μS - 25 oc •

Πηγές Κεχρινιάς

• Λιμνοδεξαμενή Πρίνου
•

Γεωτρήσεις στην ενδοχώρ α

Σκάλα Ραχωνfου

Καβάλας

1250 μS- 25 oc

• Λιμνοδεξαμενή Ραχωνίου

Λιμενάρια

Καβάλας

3000 μS - 25 oc

•

Λιμνοδεξαμενή Λιμενάρια

Μαριές

Καβάλας

1600 μS · 25 oC

•

Φράγμα Μαριών

•

Τεχνητός εμπλουτισμός στα Μάγγανα και το

Νέστος-Εύλαλο-Άβατο- ΕράσμιοΔέκαρχο- Μυρωδάτο- Μάγγανα

Ξάνθης

2000 μS - 25 oc

Βιστωνίδα-Κουτσό-Σέλινο-

& Γεωτρήσεις ενδοχώρας

Μυρωδάτο από το Νέστο
• Τεχνητός εμπλουτισμός στο Πολύσηο

Σιδινή-Πολύσιτο

Ξάνθης

7500 μS - 25 oC

Νέα Κεσάνη- Ποταμιά

Ξάνθης

5000 - 9000 μS - 25 °C

• Τεχνητό εμπλουτισμό από το Νέστο

Λεύκη

Ξάνθης

ακατάλληλο άρδευσης

• Τεχνητό εμπλουτισμό από το Νέστο

Φανάρι-Γλυκονέρι-Μέση-Πόρπη-

Ροδόπης

ακατάλληλο ύδρευσης

Παγούρια-Καλαμόκαστρο-Ήμερος-

από το Νέστο

• Τεχνητό εμπλουτισμό από Φιλλιούρη

• Φράγματα μικρά
• Λιμνοδεξαμενές μικρές
• Φράγμα Ασκιτών & Κομσάτου

Αίγειρος-Προσκηνητές-Μαρόνια-

Κράνοβο- Νέα Σιδηροχώρα-

Ξυλαγανή - Νέα Καλλίστη
Αλεξανδρούπολη-Λυκόφως

Έβρου

ακατάλληλο άρδευσης

• Τεχνητό εμπλουτισμό από Έβρο

Έβρος (εκβολέ ς)

Έβρου

ακατάλληλο άρδευσης

• Τεχνητό εμπλουτισμό από Έβρο
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Οι επιπτώσε ις των αστικών, γεωργ ικών κα ι βιομηχανικών δραστηριοτήτων στους υδατικούς
πόρους της περιοχή ς είναι σημαντικές . Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις περιβαλλοντικής υπο 

βάθμισης υδατικών πόρων από αστικά λύματα, γεωργικά και βιομηχανικά απόβλητα (Σχήμα
λυτικότερα οι υδατικοί πόροι στην Μακεδονία

- Θράκη που

προστατεύονται απ ό τη συνθήκη

3). Ανα
Ramsar

(λ. Δοϊράνη, λ. Λαγκαδά, λ . Βόλβης, Δέλτα Αξιού, Δέλτα Έβρου, λ. Κερκίνη) υφίστανται διαρκή υπο
βάθμιση της ποιότητάς τους από την αλόγιστη χρήση νερού και φυτοφαρμάκων για την κάλυψη τοπι

κών αναγκών. Στις λίμνες Βεγορίτιδα και Δοϊράνη παρουσιάζεται έντονη πτώση της στάθμης του ς, η
οποία οφείλεται για την πρώτη κυρίως στην άντληση των νερών της για την άρδευση παραλίμνιων
περιοχών και για την δεύτερη κυρίως στις διαρροές της λίμνης προς τις κατάντη καταβόθρες και εν

μέρει στην άντληση των νερών τη ς για την άρδευση παραλίμνιων περιοχών. Οι λίμνες Βεγορίτιδα,
Λαγκαδά και Βόλβη κινδυνεύουν άμεσα να καταστραφούν λόγω σημαντικής ποιοτικής υποβάθμισης
από την ανεξέλεγκτη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων γεωργικών και βιομηχανικών αποβλήτων καθώς
και αστικών λυμάτων. Σημαντικά πρ οβλή ματα ποιοτικής υποβάθμισης αντιμετωπίζουν επίσης οι

ποταμοί Αξιός, Λουδ ίας, Γαλλικός, Έβρος και η Περιφερειακή Τάφρος

5.1. το

66.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ οι ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί την περιοχή είναι η κατά τόπους έλλειψη επαρ
κούς ποσότητας ν ερο ύ για ύδρευση ή άρδευση . Ι διαίτερα κατά του ς θερινού ς μήνες , που ο αρ ιθμός

των επισκεπτών είναι σημαντικός, η κ ατάσταση επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα την υπερεκμετάλ
λευση των υδροφορέων και τη σταδιακή εξάντληση των μόνιμων ή γεωλογικών αποθεμάτων το υ ς. Η

συνεχής . μείωση των βροχοπτώσεων

(33% μεταξύ 1966-1985 και 1986-1995) και η διαφοροποίηση

τη ς ανισοκατανομής τους εντός του έτους (μείωση των χειμερινών όγκων με ταχύτερους ρυθμούς
από εκείνους του θέρους), οδηγεί στη μείωση των επιφανειακών απορροών. Δημιουργείται ένας
φαύλος κύκλος μιας και τα ανανεώσιμα αποθέματα των υπόγειων υδατικών πόρων μειώνωνται ενώ
οι συνολικές αντλούμενες ποσότητες αυξάνουν. Η προκαλούμενη πτώση της στάθμης των παρά
κτιων υδατικών συστημάτων επιτρέπει στο μέτωπο του αλμυρού νερού να διεισδύσει αρκετά χιλιό

μετρα προς την ενδοχώρα γεγονός που παρουσιάζεται στους νομούς Πιερίας, Χαλκιδικής και κατά
μήκος των ακτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον π. Νέστο ως τον π. Έβρο.

5.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Από υδρευτικής απόψεως η περιοχή όπως προαναφέρθηκε είναι τουριστική με μεγάλο αριθμό επο
χικών επισκεπτών και αυξημένες υδρευτικές απαιτήσεις που καλύπτονται από τα υπόγεια νερά. Το φαι
νόμενο όμως της ποιοτικής υποβάθμιση ς των υδροφορέων καθιστά προβληματική και ελλειμματική την

ύδρευση αυτής της περιοχής. Η έλλειψη αυτή οδηγε ί στην αύξηση του κόστους ζωής λόγω των δαπα
νηρών λύσεων (εμφιαλωμένο νερό, έργα υδροδότησης κ. ά.) ή στην υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου
των μόνιμων κατοίκων. Αύξηση του κόστους ζωής αλλά και των ενγενών δυσκολιών παρατηρείται και
για τους τουρίστες με αποτέλεσμα τη μείωση της δυναμικής οικονομικής εκμετάλλευσης της περιοχής,
μείωση της εισροής νέων επενδυτικών κεφαλαίων και του αριθμού των τουριστών αφού καθίσταται
λιγότερο ανταγωνιστική συγκρινόμενη με άλλες τουριστικές περιοχές εντός και εκτός της Ελληνικής
επικράτειας. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μείωση του εισοδήματος των κατοίκων και περαιτέρω υποβάθ
μιση του βιοτικού τους επιπέδου μέσα από έναν φαύλο κύκλο αύξησης του κόστους ζωής.
Από αρδευτικής απόψεως τα προβλήματα που προκαλούνται είναι πολλαπλά διότι παρουσιάζε
ται έλλειψη ικανής ποσότητας νερού , λόγ ω της έλλειψης έργων υποδομής αρδευτικής ανάπτυξης,
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όπως τα έργα εκμετάλλευσης των επιφανειακών υδατικών πόρων, γεγονός που οδηγεί στην ποσοτικά
ελλειματική άρδευση και στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών με υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό μ ε
αποτέλεσμα την αύξηση της αλατότητας των εδαφών. Το γεγονός αυτό ευθύνεται για την μείωση της
δυναμικότητας τους, την πτώση της αξίας της γης, την αύξηση του κόστους των παραγόμενων προϊό

ντων, την μείωση της ανταγωνιστικότητας iους, την μείωση του όγκου των πωλήσεων, την μείωση των
εισοδημάτων των αγροτών και την υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου. Η μείωση της παραγωγι
κότητας των εδαφών αναγκάζει τους καλλιεργητές είτε να αντισταθμίζουν ποσοτικά (Χρησιμοποιώντας

περισσότερο νερό) την ποιοτική υποβάθμιση του νερού είτε να χρησιμοποιούν μεγαλύτερα και δραστι
κότερα βελτιωτικά (λιπάσματα).Η αύξηση των εξόδων τους έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του εισο

δήματος τους ή την αύξηση της τιμής των προϊόντων -που μειώνει την ανταγωνιστικότητα τους- στην
προσπάθεια αποκατάστασης των εσόδων τους. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε πολλούς κατοίκους να επιλέ
ξουν για απασχόληση τους την τουριστική ανάπτυξη του τόπου τους , η οποία είναι άμεσα αποδοτική

παρά τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν , σε βάρος της παραδοσιακής γεωργικής ανάπτυξης, η

οποία είναι επισφαλής και απαιτεί μεγάλης κλίμακας έργα για την εξασφάλιση ικανών ποσοτήτων
αρδευτικού νερού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή συρρίκνωση της καλλιεργούμενης γης

(15%

κατά την τελευταία δεκαετία) και την επικράτηση εποχικού χαρακτήρα απασχόλησης.

5.3.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕ ΓΧΟ Σ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Είναι φανερό ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση των παράκτιων υδατικών συστημάτων αποτελεί
τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη της πληγήσας περιοχής και πρέπει να αντιμετωπ ίζεται με
μέτρα πολλαπλών στόχων και όχι μόνο με τη μείωση των υδατικών αναγκών. Οι πέντε μέθοδοι που
προτείνονται για την πρόληψη και τον έλεγχο της διείσδυσης του αλμυρού νερού είναι: (α) μείωση
και/ή αναμόρφωση του δικτύου των γεωτρήσεων, (β) τεχνητός εμπλουτισμός, (γ) χρήση βοηθητι
κών γεωτρήσεων κατά μήκος της ακτής , (δ) αναμόρφωση των υδραυλικών κλίσεων με τη διατήρη
ση της στάθμης του υδροφορέα πάνω από το επίπεδο της θάλλασας και (ε) κατασκευή τεχνητών
υπόγειων φραγμάτων. Στον Π ίνακα

2 αναφέρονται

οι περιοχές με πρόβλημα υφαλμύρωσης στη

Βόρειο Ελλάδα και προτείνονται τα αναγκαία μέτρα εξυγίανσής τους.
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