
Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

ππόγεηωλ πδξνθόξωλ ζπζηεκάηωλ Αλ. Μαθεδνλίαο 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΓΠΘ 



ζηελ αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ηωλ πδαηηθώλ πόξωλ ζην 

ρώξν θαη ζην ρξόλν  

ζηελ αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ηεο δήηεζεο ζην ρώξν θαη ην 

ρξόλν, αλαληίζηνηρε κε ηελ θαηαλνκή ηεο πξνζθνξάο  

ζηε γεωκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο  

ζηελ εμάξηεζή  από ηηο επηθαλεηαθέο απνξξνέο πνηακώλ 

πνπ έξρνληαη από γεηηνληθά θξάηε 

ην κεγάιν αλάπηπγκα αθηώλ  



ΤΓΑΣΙΚΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 ΛΔΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΝΔΣΟΤ 





Περιοτή Δέληα Nέζηοσ 





Από ηα ζηοιτεία τρήζης γης προκύπηει  

 

 

 

ηο ζύνολο ηων 540.700 ζηρεμμάηων ηοσ 
Δέληα η καλλιεργήζιμη γη αποηελεί ηο 52% 
δηλαδή ανέρτεηαι ζε 280.930 ζηρέμμαηα.  

Από ασηά αρδεσόμενη έκηαζη  αποηελεί ηο 

84,6%, (237.753 ζηρέμ.), 

Δηλαδή μόνο ηο 15,4% δηλαδή ηα 43.177 ζηρέμ.  

δεν αρδεύονηαι. 

Ν έ ζ η ν ο  π ν η α κ ό ο 



 Εκθόρηιζη σπόγειων σδροθόρων  

       από γεωηρήζεις 59,0.106m3/έηος   

          από ηα αποζηραγγιζηικά δίκησα 80,0.106m3/έηος  
 Τροθοδοζία σπόγειων σδροθόρων 

        καηείζδσζη από βροτοπηώζεις 32,2.106m3/έηος 

        από ηις διηθήζεις ηοσ ποηαμού 85,0.106m3/έηος 

 

 Έλλειμμα περίποσ 22,0.106m3/έηος 

•Ιζνδύγην λεξώλ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ 

 





Υπόγεια Ύδαηα Ορέων Λεκάνης 
 Καρζηικά  Υδροθόρα Σηρώμαηα 

 Δσναμικοί σδροθόροι ποσ εκθορηίζονηαι 

περιμεηρικά και ζε διάθορα συόμεηρα με 

δσναμικές πηγές 
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 Οποιαδήποηε ρύπανζη «ειζαγόμενη», ή 

«εγτώρια» θα έτει και φς αποδέκηη ηα σπόγεια 

νερά ηόζο ηφν καρζηικών ηοσ ζσζηήμαηος ηφν 

ορέφν ηης Λεκάνης όζο και ηα σπόγεια ηοσ 

Δέληα.  

 Ασηό ζημαίνει όηι θα πρέπει ζστνά και 

ζσζηημαηικά να ελέγτεηαι η ποιόηηηα ηφν 

νερών ηοσ ποηαμού Δέληα. 



  

Γπλακηθέο θαξζηηθέο πεγέο νξέωλ Λεθάλεο: 

Παξαδείζνπ – Σνμνηώλ, πεγέο ππεξπιήξωζεο  

κε κέζε εηήζηα παξνρή 36.686×106 m3  

Βνϊξάλεο, πεγέο ππεξπιήξωζεο κε κέζε 

εηήζηα παξνρή 113.578,039×106m3 



Γπλακηθέο θαξζηηθέο πεγέο Φαιαθξνύ όξνπο: 

Πεγέο ΜΑΑΡΑ – ΑΓΓΙΣΗ  74,0.106m3/έηνο 



Γπλακηθέο θαξζηηθέο πεγέο Φαιαθξνύ όξνπο: 

Πεγέο Αγ. Βαξβάξαο Γξάκαο 46,0.106m3/έηνο 





                                            • Λεκάνη Πεδιάδας Δράμας  

α). Δπηθαλεηαθά Νεξά – Δθθνξηίζεηο Πεγώλ : 382 Υ 106 m3  

β). Τπόγεηα Νεξά : ………………………………….70 Υ 106 m3 
 

      ύλνιν :………………………………………… 486 Υ106 m3 

Γηαζέζηκν λεξό θαηά ηελ Αξδεπηηθή Πεξίνδν ,  
 

α). Δπηθαλεηαθά Νεξά – Δθθνξηίζεηο Πεγώλ : 84 Υ 106 m3 

β). Τπόγεηα Νεξά : …………….………………….70 Υ 106 m3 

 

ύλνιν :………………………………………….. 154 Υ 106 m3 

 





ΠΔΓΙΟ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ – Ν. ΠΔΡΑΜΟΤ 



 Αρδεσόνηαι 5-6.000 ζηρέμμαηα 

 Ανηλείηαι περίποσ 1.800.000- 
2.000.000 m3 από ηις γεωηρήζεις 

 Επαναηροθοδοζία από βροτές και 
επιθανειακά νερά  περίποσ 1.500.000 
m3 και ανάλογα με ηις βροτοπηώζεις 

 Ένα μικρό έλλειμμα/έηος  

 Αποηέλεζμα ηοσ ελλείμμαηος είναι η 
διείζδσζη ηης θάλαζζας 





ΠΕΔΙΟ ΚΑΡΙΑΝΗ - ΟΦΡΥΝΙΟΥ 



ΠΕΔΙΟ ΚΑΡΙΑΝΗ - ΟΦΡΥΝΙΟΥ 



 

Η δηαρείξηζε ηωλ πδαηηθώλ πόξωλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα 

θπζηθά ηνπο όξηα θαη όρη ζηα πνιηηηθά ή δηνηθεηηθά. 

Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηωλ πδαηηθώλ πόξωλ πξέπεη λα 

γίλεηαη από ηηο θαηάιιειεο αξρέο ζε πεξηθεξεηαθό 

επίπεδν θαη απαηηεί 

 εληαηηθή επηζηεκνληθή έξεπλα,  

εθπαίδεπζε ηωλ εηδηθώλ θαη  

ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο ηνπ θνηλνύ. 



Σας εσταριζηώ 


