
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  
(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑ 

 
 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: 
 

1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

2. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. - "ΥΕΤΟΣ" 

 

3. ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γεωλόγος 

4. ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γεωλόγος 

5. ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γεωπόνος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Τμήμα Γ' (Προστασίας Αρδευτικών Υδάτων) 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ  

Σελ.2/23 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΛΕΚΑΝΗ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .......................................................................................................... 3 

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ .......................................... 3 

3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ .................................................................................................. 4 

4. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ...................................................................................................... 4 

5. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ................................................................................................. 4 

6. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ................................................................................................. 4 

7. ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ....................................................................................... 4 

8. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ .............................................................................................. 4 

9. ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ (ΣΘΔ) ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ   
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ...................................................................................................................... 6 

10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ....................................... 7 

10.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .................................................................................... 7 
10.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑ ................................................................................................................. 7 
11. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ...........................................................................................17 

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΔΑΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ...............................................................................21 

13. ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ...........................................................................................................22 

14. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ............................................................23 

15. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................................................23 

 
 
 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ  

Σελ.3/23 

 ΛΕΚΑΝΗ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
H λεκάνη απορροής του ποταμού Μογλένιτσα παρουσιάζεται στον Χάρτη 8 (Χάρτης Λεκάνης 

Μογλένιτσας - Αλμωπαίου). Στον χάρτη αυτό εκτός από το γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της 

λεκάνης (ανάγλυφο και οικισμοί κ.ά.), χρήσεις γης, παρουσιάζεται επίσης το οδικό δίκτυο, το 

επιφανειακό υδρολογικό σύστημα (ποταμοί, ρέματα, χείμαρροι κ.ά), οι κωδικοί των Σ.Θ.Δ. 

(Σταθερών Θέσεων δειγματοληψίας) επιφανειακών και υπόγειων νερών των δικτύων του έργου, 

τα όρια του επιφανειακού υδατικού σώματος που καταλαμβάνει (Υδατικό διαμέρισμα GR09 της 

Δυτικής Μακεδονίας και στην λεκάνη απορροής GR02 του Αλιάκμονα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 

1383/Β/2-9-2010) καθώς και τα όρια του υπόγειου υδατικού σώματος που εμπίπτει στην λεκάνη 

αυτή ήτοι το GR0900120 (Κοκκώδες Σύστημα Αλμωπαίου). Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΥΠΕΚΑ (2012) στην λεκάνη Μογλένιτσα δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ. ούτε ΧΑΔΑ παρά 

μόνο διάσπαρτες μονάδες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.  

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Μογλένιτσα ή Αλμωπαίου είναι μία κλειστή λεκάνη που 

περιβάλλεται στο Βόρειο τμήμα από το όρος Βόρα (Καϊμακτσαλάν) και είναι γνωστή και ως το 

οροπέδιο της Αριδαίας. Ο Αλμωπαίος μετά την έξοδο του από το οροπέδιο της Αριδαίας, 

ονομάζεται Τάφρος 66, και εκβάλει στον Αλιάκμονα ποταμό.  

Η λεκάνη Μογλένιστα έτσι όπως διαγράφτηκε στο πλαίσιο του έργου καταλαμβάνει έκταση 

1200,06 km2 και διοικητικά η όλη λεκάνη εμπίπτει στον Δήμο Αλμωπίας και διοικητικά ανήκει 

στον Ν. Πέλλης. 

Η λεκάνη της Αλμωπίας ή Μογλενίτσα, αποτελεί ένα τεκτονικό βύθισμα και περιβάλλεται από το 

ορεινό τόξο (Βόρας, Τζένα, Πίνοβο, Πάικο), που οριοθετεί την κλειστή λεκάνη της Αλμωπίας. Η 

παρεμβολή προς τα ΝΑ της λοφώδους περιοχής, που αναφέρεται ως στενά του Αψάλου, 

συνδέοντας τις απολήξεις του όρους Βόρας με αυτές του Πάικου όρους, δημιουργεί μια κλειστή 

λεκάνη, που φιλοξενεί το πεδινό τμήμα της Αριδαίας. Η σύνδεση της κλειστής λεκάνης με το 

νότιο πεδινό τμήμα, επιτυγχάνεται μέσα από δυο φαραγγοειδή ανοίγματα στα στενά του 

Αψάλου. Σε ένα από αυτά, διέρχεται ο κύριος ποταμός της κλειστής λεκάνης, ο Μογλενίτσας ή 

Αλμωπαίος, ο οποίος αποστραγγίζει την λεκάνη Αλμωπίας. Το ανάγλυφο του ορεινού τόξου 

είναι τραχύ και έντονο, χαρακτηρίζεται από ένα δενδριτικό υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο 

καταλήγει σε ρέματα και χείμαρρους, κυριότεροι των οποίων είναι ο ποταμός Παρά, το ρέμα 

Νικολάου ή Ίσιο Πεύκο (φαράγγι Λουτρακίου) και το Ασπρόρεμα (φαράγγι Βορεινού). Άλλα 

μεγάλα ρέματα είναι ο Ασπροπόταμος, το Καπετάν Γαρέφη, το Βαθύ Νερό, το Μαυρόρρεμα 

κ.ά., που με τη σειρά τους, όπως αναφέρθηκε συγκεντρώνονται στο κεντρικό ποταμό. Οι 

χείμαρροι της λεκάνης, λόγω της απότομης μετάπτωσης από μεγάλες κλίσεις σε μικρές κατά την 
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έξοδο των χειμάρρων από την ορεινή ζώνη, έχουν δημιουργήσει σημαντικούς κώνους 

απόθεσης, οι οποίοι χαρακτηρίζουν γεωμορφολογικά το πεδινό τμήμα περιμετρικά.  

3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Τα μετεωρολογικά δεδομένα περιλαμβάνονται στη Τελική Έκθεση του έργου, τόσο σε έντυπη 

όσο και σε ψηφιακή μορφή που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος. 

4. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Δεν βρέθηκαν σχετικά δεδομένα στην διεθνή βιβλιογραφία. 

5. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 
Στην λεκάνη καλλιεργούνται σιτηρά (15.000 στρέμ.), αραβόσιτος (10.000 στρέμ), λαχανικά 

(3000 στρέμ.), κτηνοτροφικά φυτά (15500 στρέμ.), αμπέλια (3000) και δένδρα (40.000 στρέμ.).  

6. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Η λεκάνη έχει πλούσιο επιφανειακό δίκτυο νερών που απορρέουν από τους ορεινούς όγκους 

που την περιβάλλουν. Επίσης και ο υδροφόρος ορίζοντας της λεκάνης είναι πολύ υψηλά και 

επίσης σε πολλές περιοχές υπάρχουν αρτεσιανά νερά που τροφοδοτούν με συνεχή ροή 

επιφανειακά ρέματα και τάφρους. 

Στην λεκάνη Μογλένιτσα δεν υπάρχει οργανωμένο επιφανειακό/στραγγιστικό δίκτυο αλλά καλά 

οργανωμένο δίκτυο γεωτρήσεων που τροφοδοτούν τοπικά υπόγεια κλειστά αρδευτικά δίκτυα. 

Το χαρακτηριστικό της λεκάνης είναι ότι αφενός ο φρεάτιος ορίζοντας βρίσκεται πολύ υψηλά 

οπότε για την άντληση υπόγειων νερών δεν χρησιμοποιούνται υποβρύχιες αντλίες αλλά γίνεται 

άντληση με αναρρόφηση του νερού.  

7. ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
Κατά την προκαταρκτική διερεύνηση της λεκάνης Μογλένιτσα εντοπίσθηκαν μόνιμες Κοινοτικές 

εγκαταστάσεις για το πλύσιμο/γέμισμα ψεκαστήρων στην περιοχή Αψάλου, Μεγαλοπλατάνου 

και Τσάκων. 

8. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Η ζώνη της Αλμωπίας (αποτελεί υποζώνη της ζώνης Αξιού), που περιλαμβάνει την ενότητα 

Πέτερνικ, τα λουτρά Πόζαρ και την πεδιάδα της Αλμωπίας ή αύλακα της Αλμωπίας και εμπίπτει 

στην ευρύτερη ζώνη της πρώην λίμνης Γιαννιτσών. Καταλαμβάνει το βορειότερο τμήμα της 

συνολικής λεκάνης.  

Η ορεινή ζώνη φιλοξενεί μεγάλο αριθμό γεωλογικών σχηματισμών, όπου επικρατούν μάρμαρα, 

σχιστόλιθοι, φυλλίτες, γνεύσιοι, καθώς και εκρηξιγενή πετρώματα, όπως δολερίτες, γάββροι, 

σερπεντίνες. Επίσης εντοπίζονται νεογενείς σχηματισμοί, οι οποίοι συνίστανται κυρίως σε 
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κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, αργιλομάργες, άμμους, ηφαιστειακούς τόφφους τραχειονδεσιτικής 

σύστασης, καθώς και τεταρτογενείς αποθέσεις, από τις οποίες οι περισσότερες παλιές 

αποθέσεις του Τεταρτογενούς, εντοπίζονται στις ανατολικές προσβάσεις του Βερμίου με μορφή 

κροκαλοπαγών και τραβερτίνων. Οι πιο πρόσφατες τεταρτογενείς αποθέσεις καταλαμβάνουν 

μεγάλη έκταση στο πεδινό τμήμα. Οι αποθέσεις αυτές αποτελούνται κυρίως από προσχώσεις 

και σχηματισμούς χειμάρρων και ποταμών, από κώνους κορημάτων, από πλευρικά κορήματα 

και αποθέσεις σε αναβαθμίδες. Γενικά οι τεταρτογενείς αποθέσεις αποτελούνται κυρίως από 

άμμους, χαλίκια, κροκάλες, αργίλους σε εναλλαγές με άμμους, ιλύες, μάργες κ.τ.λ.. Οι 

αποθέσεις από πάνω προς τα κάτω είναι: Αλλουβιακές προσχωματικές αποθέσεις από άργιλο, 

χαλίκια, κροκάλες, ψηφίδες (και σε μορφή κροκαλοπαγών), πλευρικά κορήματα, ασβεστολιθικοί 

τόφφοι, σχιστόλιθοι-φυλλίτες, ασβεστόλιθοι (αδιαίρετοι). 

Στο νότιο λοφώδες τμήμα (στενά Αψάλου), με το οποίο κλείνει η λεκάνη Αλμωπίας, κύρια 

ανάπτυξη έχει η οφιολιθική σειρά, η οποία αποτελεί και το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής 

και παρεμβάλλεται μεταξύ των δυο πεδινών τμημάτων. Σε αυτή επικάθεται ασύμφωνα η 

σχιστοψαμμιτική επικλυσιγενής ακολουθία του Μέσου-Ανώτερου Κρητιδικού, ενώ σε άμεση 

επαφή αναπτύσσονται πλειοκαινικοί ηφαιστειογενείς τόφφοι. 

Το κοκκώδες υπόγειο υδατικό σύστημα που περιλαμβάνεται στην λεκάνη Μογλένιτσα και 

συσχετίζεται με επιφανειακά ύδατα είναι το GR0900120 (Κοκκώδες Σύστημα Αλμωπαίου). 

Κυρίαρχη ενότητα της ομάδας των υδροπερατών σχηματισμών αποτελεί η ανθρακική φάση 

(ασβεστόλιθοι –μάρμαρα). Στη ζώνη Αλμωπίας κυριαρχούν οι κρητιδικοί έως ιουρασικοί 

ασβεστόλιθοι και δολομίτες με κατά τόπους παρεμβολές σχιστολίθων. Κατά περιοχές 

εντοπίζονται και μάρμαρα. Στα πετρώματα αυτά εμφανίζεται μια καθολική δευτερογενής 

υδροφορία λόγω καρστικοποίησης. Παρατηρείται μεγάλη κατείσδυση των νερών των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και εντοπίζονται στα πετρώματα αυτά σημαντικές 

υδροαποθεματικές ζώνες κυρίως στις επαφές με υποκείμενους υδατοστεγείς σχηματισμούς. 

Όπου η μορφολογία το επιτρέπει, οι υδροαποθεματικές αυτές ζώνες εμφανίζονται υπό μορφή 

πηγών από τις οποίες οι κυριότερες είναι το συγκρότημα πηγών Πόζαρ.  

Στο πεδινό της Αλμωπίας κυριαρχούν οι προσχωματικές (αλλουβιακές) αποθέσεις του 

Τεταρτογενούς, οι οποίες καταλαμβάνουν σχεδόν όλη την πεδινή έκταση. Η ανάπτυξη του 

αλλουβιακού καλύμματος πάνω στους ηφαιστειακούς πλειοκαινικούς τόφφους αποτελεί τον 

καθολικό υδροφορέα του υπόγειου νερού της λεκάνης. Αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη μια 

αξιόλογης κοκκώδους υδροφορίας, η οποία εκτείνεται στο σύνολο του κάμπου της Αριδαίας.  
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9. ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ (ΣΘΔ) ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Υδατικό διαμέρισμα Δ. Μακεδονίας (GR 09) – Λεκάνη Μογλένιτσας - Αλμωπαίου 

 
Σχήμα 9.1 Απόσπασμα χάρτη όπου εμφαίνονται τα όρια και τα Σ.Θ.Δ. της Λεκάνης 

Μογλένιτσας - Αλμωπαίου. 
 
Πίνακας 9.1 Σ.Θ.Δ. Στραγγιστικών της Λεκάνης Μογλένιτσας Αλμωπαίου 

Σ.Θ.Δ 
ΚΩΔΙΚΟΣ (GR) 

ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 

ΝΟΜΟΣ 
Χ (ΕΓΣΑ ΄87) Υ (ΕΓΣΑ ΄87) ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 

2290  Ν. ΠΕΛΛΑΣ 338.553,09 4.533.648,61 111,00 

2291 GR0902R0002066098N Ν. ΠΕΛΛΑΣ 337.413,17 4.537.585,89 128,00 

2292 GR0902R0002066098N Ν. ΠΕΛΛΑΣ 340.438,85 4.538.160,62 126,00 

2293 GR0902R0002066098N Ν. ΠΕΛΛΑΣ 341.916,15 4.538.028,31 123,00 

2294  Ν. ΠΕΛΛΑΣ 336.393,12 4.539.570,85 135,00 

2295  Ν. ΠΕΛΛΑΣ 337.214,64 4.539.861,73 132,00 

2296  Ν. ΠΕΛΛΑΣ 333.648,77 4.541.820,54 182,00 

2297  Ν. ΠΕΛΛΑΣ 328.812,70 4.537.407,57 202,00 

2298  Ν. ΠΕΛΛΑΣ 339.584,16 4.524.946,42 148,00 

2299  Ν. ΠΕΛΛΑΣ 332.468,25 4.537.414,94 159,00 

2300  Ν. ΠΕΛΛΑΣ 331.827,56 4.537.498,20 169,00 

2305 GR0902R0002066097N Ν. ΠΕΛΛΑΣ 344.961,46 4.519.460,17 27,00 

 

Πίνακας 9.2 Σ.Θ.Δ. Γεωτρήσεων της Λεκάνης Μογλένιτσας Αλμωπαίου 

Σ.Θ.Δ 
ΚΩΔΙΚΟΣ (GR) 

ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 

ΝΟΜΟΣ 
Χ (ΕΓΣΑ ΄87) Υ (ΕΓΣΑ ΄87) ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 

1501 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 328.083,93 4.534.735,99 230,72 

1502 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 330.087,70 4.535.308,50 193,50 

1503 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 331.107,45 4.533.929,12 178,51 

1504 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 336.399,35 4.536.539,95 126,95 

1505 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 337.212,01 4.535.071,42 118,00 

1506 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 339.697,51 4.536.076,50 106,89 

1507 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 336.574,95 4.536.375,32 126,63 

1508 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 335.040,90 4.537.539,18 132,84 

1509 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 338.821,81 4.539.473,55 124,00 
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Σ.Θ.Δ 
ΚΩΔΙΚΟΣ (GR) 

ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 

ΝΟΜΟΣ 
Χ (ΕΓΣΑ ΄87) Υ (ΕΓΣΑ ΄87) ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 

1510 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 338.163,29 4.540.219,99 130,30 

1511 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 336.891,59 4.542.409,60 152,78 

1512 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 333.881,28 4.536.440,09 145,76 

1513 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 331.506,42 4.537.661,62 167,99 

1514 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 330.441,68 4.536.545,20 185,86 

1515 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 331.751,00 4.536.230,45 168,67 

1516 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 343.083,73 4.537.426,53 129,92 

1517 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 344.020,92 4.537.229,88 149,96 

1518 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 342.785,53 4.536.100,63 125,21 

1519 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 341.334,61 4.533.572,17 118,64 

1520 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 341.133,81 4.538.236,98 115,57 

1521 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 341.811,36 4.540.344,15 130,00 

1522 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 344.026,15 4.536.714,31 147,71 

1523 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 344.515,46 4.544.569,81 189,85 

1524 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 345.385,20 4.545.098,22 216,92 

1525 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 345.133,97 4.546.636,60 292,17 

1526 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 345.486,35 4.547.329,24 356,15 

1527 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 337.477,14 4.529.317,92 122,00 

1528 GR0900120 Ν. ΠΕΛΛΑΣ 337.237,20 4.528.289,47 129,65 

10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

10.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Τα πρωτογενή αποτελέσματα των επιτόπου μετρήσεων και αναλύσεων περιλαμβάνονται στους 

Πίνακες 91-98 της Τελικής Έκθεσης του έργου, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή που 

δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος.  

10.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑ 

Α. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Οι μέσοι όροι του pH στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Μογλένιτσα κυμαίνονται περίπου στο 

8,0 και οι μέσοι όροι της θερμοκρασίας είναι > 15 oC με εξαίρεση τις Σ.Θ.Δ. 2296 και 2297 στις 

οποίες ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι περίπου 13,50 oC. Οι δύο αυτές θέσεις βρίσκονται κοντά 

στις πηγές ρεμάτων που πηγάζουν από το όρος Βόρα και εκβάλλουν στον Αλμωπαίο.  

Η διακύμανση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων του TDS και των τιμών της αγωγιμότητας 

και του Redox, αντίστοιχα, στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης Μογλένιτσα 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.1. Οι μέσοι όροι βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα με εξαίρεση τα 

δεδομένα για τις θέσεις 2296 και 2297 στις οποίες οι αντίστοιχοι μέσοι όροι τόσο της 

αγωγιμότητας όσο και των TDS βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και όπως ήδη αναφέρθηκε 

οι θέσεις αυτές βρίσκονται σε ρέματα που πηγάζουν από το Καϊμακτζαλάν και οι θέσεις 

δειγματοληψίας βρίσκονται στους πρόποδες του όρους.  

Στο Σχήμα 10.2 παρουσιάζεται η διακύμανση της αγωγιμότητας και του TDS στις γεωτρήσεις 

της λεκάνης Μογλένιτσα. Συγκρίνοντας το εύρος διακύμανσης των τιμών στα δύο Σχήματα 

προκύπτει ότι είναι παρόμοιο μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών.  
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Η διακύμανση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων των νιτρικών, θειικών και χλωριούχων, 

παρουσιάζεται στα Σχήματα 10.3 και 10.4. Όπως προκύπτει οι μέσοι όροι και των τριών 

παραμέτρων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ακόμη και στις θέσεις που βρίσκονται κατάντη των 

περιοχών όπου εξασκείται η όλη γεωργική δραστηριότητα της λεκάνης όπως είναι οι θέσεις με 

κωδικούς 2298 και 2305. 

Στο Σχήμα 10.5 παρουσιάζεται η διακύμανση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων των 

νιτρωδών, αμμωνιακών και φθοριούχων, αντίστοιχα, στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και 

υπόγειων νερών της λεκάνης Μογλένιτσα. Οι μέσοι όροι όλων των παραμέτρων με ελάχιστες 

εξαιρέσεις βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Σχετικά υψηλότεροι μέσοι όροι βρέθηκαν για τα 

νιτρώδη σε σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων.  

Στο Σχήμα 10.6 παρουσιάζεται η διακύμανση των μέσων όρων των φωσφορικών και ολικού 

φωσφόρου στις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης Μογλένιτσα. Οι μέσοι 

όροι βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα (<0,3 ppm) όμως διακρίνεται κάποια διαφοροποίηση των 

γεωτρήσεων που ενώ στις περισσότερες οι συγκεντρώσεις είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τα 

όρια αναφοράς των μεθόδων ανάλυσης σε τρεις γεωτρήσεις (κωδικοί 1507, 1509 και 1526) οι 

συγκεντρώσεις φωσφορικών και ολικού φωσφόρου πλησιάζουν τα 0,25 ppm. 

 
Σχήμα 10.1. Διακύμανση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων του TDS και των τιμών της 

αγωγιμότητας και του Redox, αντίστοιχα, στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της 
λεκάνης Μογλένιτσα. 
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Σχήμα 10.2.. Διακύμανση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων του TDS και των τιμών της 

αγωγιμότητας και του Redox, αντίστοιχα, στις Σ.Θ.Δ. των υπόγειων νερών της 
λεκάνης Μογλένιτσα. 

 

 
Σχήμα 10.3. Διακύμανση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων των νιτρικών στις Σ.Θ.Δ. των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης Μογλένιτσα. 
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Σχήμα 10.4. Διακύμανση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων των θειικών και χλωριούχων 

αντίστοιχα, στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης 
Μογλένιτσα. 

 

 

 
Σχήμα 10.5. Διακύμανση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων των νιτρωδών, αμμωνιακών 

και φθοριούχων, αντίστοιχα, στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και υπόγειων νερών 
της λεκάνης Μογλένιτσα. 
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Σχήμα 10.6. Διακύμανση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων των φωσφορικών και ολικού 

φωσφόρου , αντίστοιχα, στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και υπόγειων νερών της 
λεκάνης Μογλένιτσα. 

 

Στους Πίνακες 93, 94 και 95 της Τελικής Έκθεσης του έργου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των διαλυτών και ολικών κατιόντων και των αρδευτικών παραμέτρων, αντίστοιχα, που θα 

συζητηθούν στο επόμενο υποκεφάλαιο.  

Στον Πίνακα 96 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δεικτών ρύπανσης. Όπως προκύπτει 

όλες οι τιμές του ΒΟD5 και COD βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα των ορίων αναφοράς των 

μεθόδων προσδιορισμού και η οικολογική ποιότητα βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα σε όλα τα 

επιφανειακά νερά της λεκάνης. 

Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών και μόνο σε ένα ποσοστό 

περίπου 30% των γεωτρήσεων. Οι γεωτρήσεις στις οποίες βρέθηκε καφεΐνη βρίσκονται 

διάσπαρτες σε όλη την λεκάνη από την Φιλώτεια και Γαρέφειο μέχρι τον Αψαλο.  

Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 61 γεωργικά 

φάρμακα τα οποία σε αλφαβητική σειρά είναι 2,4-D, acetochlor, acibenzolar, alachlor, 

alphamethrin, atrazine, azoxystrobin, bentazone, boscalid, cadusaphos, captan, carbendazim, 

carbofuran, lindane, chloropropylate, chlorpyrifos ethyl, chlorpyrifos methyl, chlorthal dimethyl, 

cyprodinil, diazinon, dimethomorph, diphenylamine, etridiazole, fenoxycarb, fenvalerate, fipronil, 

fluometuron, HCB, imidacloprid, kresoxym-methyl, L-cyhalothrin, linuron, malathion, MPCA, 

metalaxyl, methomyl, methoxychlor, metribuzin, myclobutanil, nicosulfuron, oxadiazon, PCNB, 

pendimethalin, permethrin, pirimiphos methyl, prometryne, propamocarb, propargite, 

propiconazole, propoxur, pyraclostrobin, pyrimethanil, S-metolachlor, tebuconazole, 

terbuthylazine, tetradifon, thiabendazole, thiamethoxam, tolclofos-methyl, triclopyr και trifluralin. 

Όμως μεταξύ των ανωτέρω γεωργικών φαρμάκων μόνο το chlorpyrifos ethyl βρέθηκε μία φορά 
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σε συγκέντρωση >1,0 ppb και συγκεκριμένα βρέθηκε στην συγκέντρωση του 1,357 ppb στην 

Σ.Θ.Δ. 2295 σε ρέμα έξω από την Δωροθέα. Οι ανιχνεύσεις όλων των υπολοίπων γεωργικών 

φαρμάκων είναι σε επίπεδα χαμηλότερα του 1,0 ppb και μεταξύ αυτών οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις βρέθηκαν για το μυκητοκτόνο etridiazole σε υπόγεια νερά. Υπολείμματα 

γεωργικών φαρμάκων βρέθηκαν σε όλες τις γεωτρήσεις που περιλαμβάνονται στο 

δίκτυο και συνεπώς τα εδάφη της λεκάνης πρέπει να είναι ευαίσθητα στην έκπλυση και 

τα αντίστοιχα υπόγεια υδροφόρα δεν είναι προστατευμένα.  

Η απουσία υψηλών συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων σε επιφανειακά νερά 

προερχόμενα από σημειακές πηγές σημαίνει ότι σε μεγάλο βαθμό γίνεται ορθολογική 

χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 

Β. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και αναλύσεων 
των δειγμάτων των Σ.Θ.Δ. της Λεκάνης Μογλένιτσα και Κατηγοριοποίηση 
υδατοσυστημάτων 

Η αρδευτική ποιότητα των υδατοσυστημάτων, επιφανειακών και υπόγειων, της λεκάνης 

Μογλένιτσα, με βάση τους ετήσιους μέσους όρους της αγωγιμότητας και τους αντίστοιχους 

μέσους όρους των τιμών της SAR , είναι Μέση προς Καλή ή Καλή με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. 2298 

και δύο γεωτρήσεις (κωδικοί 1518 και 1528) που η ποιότητα είναι Μέση προς Μέτρια.  

Δεν βρέθηκαν υπερβάσεις των ΕΜΣ-ΠΠΠ για τα χλωριούχα αλλά ούτε και για τα θειικά.  

Οι συγκεντρώσεις βορίου γενικά βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ή σε επίπεδα που δεν 

υπερβαίνουν το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης. Βρέθηκαν υπερβάσεις από το όριο του 

1,0 ppm μόνο σε δύο γεωτρήσεις (κωδικοί 1512 και 1515).  

Αρσενικό σε σημαντικές συγκεντρώσεις ώστε οι ΕΜΣ στις θέσεις δειγματοληψίας να 

υπερβαίνουν το όριο των 30 ppb που είναι το όριο του ΕΜΣ-ΠΠΠ για τα επιφανειακά νερά δεν 

βρέθηκε. Όμως υπέρβαση του αντίστοιχου ορίου για τα υπόγεια νερά βρέθηκε στις 

γεωτρήσεις με κωδικούς 1505, 1508, 1511, 1512, 1513, 1514, και 1515. Όλες οι ανωτέρω 

γεωτρήσεις με εξαίρεση την 1511, βρίσκονται περίπου κατά μήκος του Αλμωπαίου ποταμού 

στην περιοχή Λουτρακίου-Αριδαίας. 

Κάδμιο βρέθηκε σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

μόνο στην Σ.Θ.Δ. 2295 και 2300 του δικτύου των επιφανειακών νερών και σε ορισμένες 

γεωτρήσεις της λεκάνης Μογλένιτσα. Στη θέση 2295 βρέθηκε στη μέγιστη συγκέντρωση 1,0 ppb 

και η θέση αυτή εμπίπτει στην Κατηγορία 1* ενώ στην θέση 2300 βρέθηκε στην μέγιστη 

συγκέντρωση του 21,80 ppb και η θέση αυτή ανήκει στην Κατηγορία 3*. Από την άποψη της 

σκληρότητας του νερού η θέση 2300 ανήκει στην ομάδα 4 για την οποία τα όρια ΕΜΣ-ΠΠΠ και 

ΜΕΣ-ΠΠΠ είναι 0,15 και 0,90 ppb, αντίστοιχα. Η θέση 2295 εμπίπτει στην ομάδα στην 3 για το 

2011 και στην ομάδα 4 για το 2012. Τα αντίστοιχα όρια για την ομάδα 3 είναι 0,09 και 0,60 και 
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για την ομάδα 4, όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι 0,15 και 0,90 ppb και συνεπώς υπάρχει 

υπέρβαση της ΜΕΣ-ΠΠΠ και στις δύο περιπτώσεις.  

Από τις συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στα υπόγεια νερά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει 

υπέρβαση της ΑΕΣ των 5,0 ppb.  

Μόλυβδος βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης Μογλένιτσα με 

υπερβάσεις του ορίου των 7,2 ppb της ΜΕΣ-ΠΠΠ στις θέσεις με κωδικούς 2290, 2291, 2293, 

2294, 2296, 2297, 2298, 2299 και 2300. Επίσης μόλυβδος βρέθηκε και σε ορισμένες 

γεωτρήσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 10 ppb.  

Νικέλιο σε μικρή βέβαια συγκέντρωση βρέθηκε μόνο στην θέση 2294 και ο αντίστοιχος ΕΜΣ δεν 

υπερβαίνει την ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

Χαλκός και υδράργυρος δεν βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα σε 

συγκεντρώσεις ανώτερες των αντίστοιχων ορίων αναφοράς των μεθόδων ανάλυσης. 

Χρώμιο βρέθηκε σε ορισμένες θέσεις της λεκάνης Μογλένιστα χωρίς όμως οι συγκεντρώσεις 

που βρέθηκαν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια των ΠΠΠ.  

Ο ψευδάργυρος βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες του αντιστοίχου ορίου αναφοράς της 

μεθόδου ανάλυσης σε πολλές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης Μογλένιτσα όμως οι 

αντίστοιχοι ΕΜΣ που προέκυψαν υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο μόνο στην θέση 2297 στην 

οποία η σκληρότητα του νερού εμπίπτει στην ομάδα 1 και για την οποία το σχετικό όριο της 

ΕΜΣ-ΠΠΠ είναι 8,0 ppb.  

Κασσίτερος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης (50 

ppb) βρέθηκε σχεδόν σε όλα τα επιφανειακά νερά της λεκάνης Μογλένιτσα και οι αντίστοιχοι 

ΕΜΣ που προέκυψαν εντός του 2011 υπερβαίνουν το όριο του 2,2 ppb του ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

Το μαγγάνιο είναι πολύ κοινό μέταλλο στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης 

Μογλένιτσα. Όμως υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 50 ppb βρέθηκε μόνο στις Σ.Θ.Δ. 2297 

και 2305 των επιφανειακών νερών και στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1512, 1509, 1505 και 1504. 

Η υψηλότερη συγκέντρωση μαγγανίου των περίπου 2,0 ppm βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 

1505.  

Ο σίδηρος είναι επίσης ένα μέταλλο σε αφθονία στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα 

με υπερβάσεις όμως του ΕΜΣ από το ανώτατο όριο των 200 ppb μόνο στις γεωτρήσεις 1504, 

1505 και 1519. Η υψηλότερη συγκέντρωση σιδήρου (0,92 ppm) βρέθηκε στην γεώτρηση με 

κωδικό 1505 στην οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω βρέθηκε και η υψηλότερη συγκέντρωση 

μαγγανίου.  

Χαμηλές με μέτριες συγκεντρώσεις νιτρικών βρέθηκαν στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της 

λεκάνης Μογλένιτσα όμως υπέρβαση του ορίου των 50 ppm βρέθηκε μόνο στην γεώτρηση με 

κωδικό 1528.  
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Νιτρώδη βρέθηκαν σε μερικές Σ.Θ.Δ. του δικτύου επιφανειακών νερών της λεκάνης της 

Μογλένιτσα αλλά χωρίς υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 0,5 ppm. Όμως υπερβάσεις του 

ανωτέρω ορίου βρέθηκαν σε νερά γεωτρήσεων όπως οι γεωτρήσεις με κωδικούς 1506, 1509, 

1514, 1520 και 1526.  

Αμμωνιακά βρέθηκαν σε ορισμένες θέσεις του δικτύου της λεκάνης Μογλένιτσα σε χαμηλές 

όμως συγκεντρώσεις και μόνο στην θέση 2294 (Δωροθέα) υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 

0,5 ppb. Μάλιστα στην θέση αυτή βρέθηκε εντός του 2012 η εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση 

των 18,10 ppm διαμορφώνοντας έτσι την αντίστοιχη τιμής της ΕΜΣ σε 2,01 ppm. 

Φθοριούχα βρέθηκαν σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Μογλένιτσα και 

σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση των ΕΜΣ των Σ.Θ.Δ. του δικτύου από την 

αντίστοιχη τιμή του ορίου των 1,5 ppm.  

Αντιμόνιο δεν βρέθηκε στις γεωτρήσεις της λεκάνης Μογλένιτσα. Βρέθηκε αργίλιο σε δύο 

γεωτρήσεις (κωδικοί 1505 και 1513) αλλά χωρίς να υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 200 ppb.  

Αρκετά γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Μογλένιτσα 

εμπίπτουν στις ουσίες προτεραιότητας των ΠΠΠ όμως μόνο σε τρεις θέσεις οι συγκεντρώσεις 

υπερβαίνουν τα όρια ΕΜΣ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ για το chlorpyrifos ethyl και lindane. 

Σε σημαντικό αριθμό των γεωτρήσεων υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου του 0,1 ppb σε 

υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω σχεδόν σε όλες τις 

γεωτρήσεις της λεκάνης Μογλένιστα ανιχνεύτηκαν γεωργικά φάρμακα και το μεγαλύτερο 

ποσοστό των υψηλών συγκεντρώσεων που βρέθηκαν αφορούσαν υπόγεια νερά. 

Γ. Στατιστική επεξεργασία με Box Plots των αποτελεσμάτων των αναλύσεων 
γεωργικών φαρμάκων των δειγμάτων των Σ.Θ.Δ. της Λεκάνης Μογλένιτσα  

Στους Πίνακες 10.1-10.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας με Box Plots των 

δεδομένων των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στις Σ.Θ.Δ. της 

λεκάνης Μογλένιτσα. Όπως προκύπτει κατά την περίοδο 2010-2011 ανιχνεύθηκαν από πέντε 

φορές και πάνω μόνο 15 γεωργικά φάρμακα και από αυτά την μεγαλύτερη συχνότητα 

ανίχνευσης είχε το chlorpyrifos ethyl με 61 ανιχνεύσεις και με κατά πολύ μικρότερο αριθμό 

ανιχνεύσεων τα υπόλοιπα. Η διακύμανση του 75% των συγκεντρώσεων για όλα τα γεωργικά 

φάρμακα με 5 ανιχνεύσεις και πάνω κυμαίνεται από 0,001 με 0,28 ppb με μέγιστες όμως 

συγκεντρώσεις για τα metalaxyl και tebuconazole στα 0,339 και 0,492 ppb, αντίστοιχα. 

Συνεπώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το εύρος της αναπόφευκτης ρύπανσης, κατά 

από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και γεωργική πρακτική των αγροτών, στα 

επιφανειακά νερά της λεκάνης Μογλένιτσα κυμαίνεται από 0,001 με 0,492 ppb.  

Στον Πίνακα 10.2. παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το 2012. Στην περίοδο αυτή 

μόνο 6 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από πέντε φορές και πάνω και μεταξύ αυτών το 
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chlorpyrifos ethyl έχει πάλι τον μεγαλύτερο αριθμό ανιχνεύσεων (21 ανιχνεύσεις). Το εύρος του 

75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,001 με 0,212 ppb όμως για το lindane, 

chlorpyrifos ethyl και diphenylamine υπάρχουν μέγιστες συγκεντρώσεις που αγγίζουν το 

1,4 ppb. Τα δεδομένα για το 2012 είναι πολύ περιορισμένα για να γίνει η οποιαδήποτε εκτίμηση 

για το εύρος διακύμανσης των συγκεντρώσεων της αναπόφευκτης ρύπανσης από γεωργικά 

φάρμακα. 

Στον Πίνακα 10.3. παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα που προέκυψαν για τα υπόγεια 

νερά. Στα υπόγεια νερά 7 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω και μεταξύ 

αυτών τα μυκητοκτόνα etridiazole και HCB έχουν την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης (από 

27 ανιχνεύσεις) και έπεται το chlorpyrifos ethyl με 20 ανιχνεύσεις και το lindane με 16 

ανιχνεύσεις. Το ανώτατο χείλος της διασποράς του 75% των συγκεντρώσεων σε όλα τα 

γεωργικά φάρμακα δεν υπερβαίνει το 0,1 ppb παρά μόνο για το etridiazole που φθάνει στα 

0,377 ppb και με μία μέγιστη συγκέντρωση στα 0,713 ppb. Ασφαλώς η ρύπανση των 

υπόγειων νερών δεν είναι αναπόφευκτη αν τα γεωργικά φάρμακα που εκπλύνονται με 

ευκολία όπως το etridiazole απαγορευόταν για χρήση στην περιοχή αυτή.  

Πίνακας 10.1. Αποτελέσματα επεξεργασίας Box Plots των αποτελεσμάτων των αναλύσεων 
γεωργικών φαρμάκων στις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης Μογλένιτσα 
(Αριδαίας – Αλμωπαίου) κατά την περίοδο 2010-2011. 

Γεωργικό 
Φάρμακο 

Αριθμός 
ανιχνεύσεων 
(2010-2011) 

Μέσος 
όρος 
(μg/L) 

Κατώτερη τιμή του 
75% των τιμών 

των 
συγκεντρώσεων, 

(μg/L) 

Ανώτερη τιμή του 
75% των τιμών 

των 
συγκεντρώσεων, 

(μg/L) 

Μέγιστη 
συγκέντρωση 

(μg/L) 

PNEC, 
(μg/L) 

Acetochlor 11 0,007 0,001 0,014 0,028 0,059 

Alachlor 8 0,002 0,002 0,002 0,003 1,0 

Carbendazim 8 0,007 0,001 0,017 0,035 0,03 

c-HCH 
(lindane) 

6 0,011 0,001 0,026 0,03 0,29 

chlorpyriphos 
ethyl 

61 0,005 0,002 0,008 0,076 0,01 

chlorpyriphos-
methyl 

8 - - - - 0,0002 

Fluometuron 15 0,038 0,021 0,054 0,078 6,61 

HCB 5 - - - - 0,03 

imidachloprid 9 0,018 0,001 0,04 0,072 0,06 

Metalaxyl 5 0,115 0,001 0,28 0,339 6,40 

pendimethalin 5 0,01 0,001 0,022 0,028 0,11 

Prometryne 6 - - - - 0,105 

S-metolachlor 15 0,011 0,001 0,021 0,065 0,16 

Tebuconazole 16 0,052 0,001 0,118 0,492 1,20 

Terbuthylazine 13 0,017 0,006 0,027 0,039 0,26 
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Πίνακας 10.2. Αποτελέσματα επεξεργασίας Box Plots των αποτελεσμάτων των αναλύσεων 
γεωργικών φαρμάκων στις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης Αριδαίας - 
Αλμωπαίου κατά την περίοδο 2012. 

Γεωργικό 
Φάρμακο 

Αριθμός 
ανιχνεύσεων 

2012 

Μέσος 
όρος, 

(μg/L) 

Κατώτερη τιμή του 
75% των τιμών 

των 
συγκεντρώσεων, 

(μg/L) 

Ανώτερη τιμή του 
75% των τιμών 

των 
συγκεντρώσεων, 

(μg/L) 

Μέγιστη 
Συγκέντρωση, 

(μg/L) 

PNEC, 
(μg/L) 

c-HCH 
(lindane) 

8 0,038 0,001 0,122 0,286 0,29 

chlorpyriphos 
ethyl 

21 0,078 0,001 0,212 1,357 0,01 

diphenylamine 14 0,065 0,001 0,14 0,495 4,0 

HCB 5 - - - - 0,03 

L-cyhalothrin  5 0,009 0,001 0,02 0,025 0,003 

Propargite 8 0,02 0,006 0,035 0,044 0,114 

 

Πίνακας 10.3. Αποτελέσματα επεξεργασίας Box Plots των αποτελεσμάτων των αναλύσεων 
γεωργικών φαρμάκων στις Σ.Θ.Δ. των γεωτρήσεων της λεκάνης Αριδαίας - 
Αλμωπαίου κατά την περίοδο 2010-2012. 

Γεωργικό 
Φάρμακο 

Αριθμός 
ανιχνεύσεων 

(2010-2012) 

Μέσος 
όρος, 

(μg/L) 

Κατώτερη τιμή του 
75% των τιμών των 

συγκεντρώσεων, 
(μg/L) 

Ανώτερη τιμή του 
75% των τιμών των 

συγκεντρώσεων, 
(μg/L) 

Μεγίστη 
Συγκέντρωση, 

(μg/L) 

PNEC, 
(μg/L) 

alachlor 13 - - - - 1,0 

caffeine 10 0,125 0,064 0,187 0,26 - 

c-HCH 
(lindane) 

16 0,014 0,005 0,023 0,045 0,29 

chlorpyriphos 
ethyl 

20 0,003 0,002 0,005 0,017 0,01 

chlorthal 
dimethyl 

10 0,013 0,01 0,016 0,015 1,12 

Etridiazole 27 0,297 0,216 0,377 0,713 12,0 

HCB 27 - - - - 0,03 

PCNB 13 0,005 0,001 0,012 0,031 0,03 

Δ. Οικοτοξικολογική αξιολόγηση των συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων 
που βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα.  

Η αξιολόγηση του κινδύνου έγινε με βάση τον Συντελεστή Κινδύνου (Risk Quotient, RQ). Όπως 

αναφέρθηκε, ο συντελεστής κινδύνου RQ υπολογίσθηκε από τον λόγο C/PNEC όπου C είναι η 

συγκέντρωση του κάθε γεωργικού φαρμάκου που βρέθηκε σε κάποιο υδατοσύστημα και PNEC 

είναι η προβλεπόμενη ανώτατη συγκέντρωση που δεν επιφέρει δυσμενείς επιδράσεις (Predicted 

non Effect Concentration) και αφορά υδρόβιους οργανισμούς από τρία τροφικά επίπεδα (ψάρια, 

ασπόνδυλα και φύκια).  

Σημειώνεται επίσης ότι η αξιολόγηση έγινε τόσο για τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια νερά αν 

και ο κίνδυνος αφορά τους υδρόβιους οργανισμούς που ζουν σε επιφανειακά νερά και τούτο 

διότι συχνά συμβαίνει υπόγεια νερά να αντλούνται για την τροφοδοσία επιφανειακών 

αρδευτικών δικτύων ή ποσότητες υπόγειων νερών να διοχετεύονται μέσω επιφανειακής 

απορροής ή απευθείας σε ρέματα και τάφρους.  



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ  

Σελ.17/23 

Κατά την χρονική περίοδο εκτέλεσης του έργου στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα 

έγιναν συνολικά 618 ανιχνεύσεις γεωργικών φαρμάκων από τις οποίες μόνο οι 191 ήταν σε 

επίπεδα υψηλότερα από τα αντίστοιχα όρια των LOQs. Μεταξύ των τελευταίων μόνο σε 34 

περιπτώσεις υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος και από τις περιπτώσεις αυτές οι 25 

οφείλονταν στην παρουσία του chlorpyrifos ethyl και οι υπόλοιπες 9 περιπτώσεις στα 

εντομοκτόνα L-cyhalothrin, methomyl, oxadiazon, imidacloprid, diflubenzuron και στα 

μυκητοκτόνα carbendazim και PCNB.  

11. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

1. Οι μέσοι όροι του pH στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Μογλένιτσα κυμαίνονται 

περίπου στο 8,0 και οι μέσοι όροι της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτεροι των 15 oC με 

εξαίρεση τις Σ.Θ.Δ. 2296 και 2297 στις οποίες ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι περίπου 

13,50 oC. Οι δύο αυτές θέσεις βρίσκονται κοντά στις πηγές ρεμάτων που πηγάζουν από 

το όρος Βόρα και εκβάλλουν στον Αλμωπαίο.  

2. Οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων του TDS και των τιμών της αγωγιμότητας και του 

Redox, αντίστοιχα, βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα με εξαίρεση τα δεδομένα για τις θέσεις 

2296 και 2297 στις οποίες οι αντίστοιχοι μέσοι όροι τόσο της αγωγιμότητας όσο και των 

TDS βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και όπως ήδη αναφέρθηκε οι θέσεις αυτές 

βρίσκονται σε ρέματα που πηγάζουν από το Καϊμακτζαλάν και οι θέσεις δειγματοληψίας 

βρίσκονται στους πρόποδες του όρους οπότε πρόκειται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

φυσικού νερού πριν υποστεί οποιαδήποτε ανθρωπογενή ή φυσικής προέλευσης 

επιδράσεις.  

3. Το εύρος διακύμανσης των τιμών της αγωγιμότητας και του TDS είναι παρόμοιο 

μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών.  

4. Οι τιμές του ΒΟD5 και COD βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα των ορίων αναφοράς των 

μεθόδων προσδιορισμού και η οικολογική ποιότητα βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα σε 

όλα τα επιφανειακά νερά της λεκάνης. 

5. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών και μόνο σε ένα 

ποσοστό περίπου 30% των γεωτρήσεων. Οι γεωτρήσεις στις οποίες βρέθηκε 

καφεΐνη βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την λεκάνη από την Φιλώτεια και 

Γαρέφειο μέχρι τον Αψαλο.  

6. Η αρδευτική ποιότητα των υδατοσυστημάτων, επιφανειακών και υπόγειων, της λεκάνης 

Μογλένιτσα είναι Μέση προς Καλή ή Καλή με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. 2298 και δύο 

γεωτρήσεις (κωδικοί 1518 και 1528) στα οποία η ποιότητα είναι Μέση προς Μέτρια.  

7. Δεν υπάρχουν υπερβάσεις των ΕΜΣ-ΠΠΠ για τα χλωριούχα αλλά ούτε και για τα θειικά.  
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8. Οι συγκεντρώσεις βορίου γενικά βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ή σε επίπεδα που δεν 

υπερβαίνουν το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης. Βρέθηκαν υπερβάσεις από το 

όριο του 1,0 ppm μόνο σε δύο γεωτρήσεις (κωδικοί 1512 και 1515).  

9. Αρσενικό σε σημαντικές συγκεντρώσεις ώστε οι ΕΜΣ στις θέσεις δειγματοληψίας να 

υπερβαίνουν το όριο των 30 ppb που είναι το όριο του ΕΜΣ-ΠΠΠ για τα επιφανειακά 

νερά δεν βρέθηκε. Όμως υπέρβαση του αντίστοιχου ορίου για τα υπόγεια νερά 

βρέθηκε στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1505, 1508, 1511, 1512, 1513, 1514, και 1515. 

Όλες οι ανωτέρω γεωτρήσεις με εξαίρεση την 1511, βρίσκονται περίπου κατά μήκος του 

Αλμωπαίου ποταμού στην περιοχή Λουτρακίου-Αριδαίας. 

10. Κάδμιο βρέθηκε σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το όριο αναφοράς της μεθόδου 

ανάλυσης μόνο στην Σ.Θ.Δ. 2295 και 2300 του δικτύου των επιφανειακών νερών και σε 

ορισμένες γεωτρήσεις της λεκάνης Μογλένιτσα. Στη θέση 2295 βρέθηκε στη μέγιστη 

συγκέντρωση 1,0 ppb και η θέση αυτή εμπίπτει στην Κατηγορία 1* ενώ στην θέση 2300 

βρέθηκε στην μέγιστη συγκέντρωση του 21,80 ppb και η θέση αυτή ανήκει στην 

Κατηγορία 3*. Από τις συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στα υπόγεια νερά σε καμία 

περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση της ΑΕΣ των 5,0 ppb.  

11. Μόλυβδος βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης 

Μογλένιτσα με υπερβάσεις του ορίου των 7,2 ppb της ΜΕΣ-ΠΠΠ στις θέσεις με 

κωδικούς 2290, 2291, 2293, 2294, 2296, 2297, 2298, 2299 και 2300. Επίσης μόλυβδος 

βρέθηκε και σε ορισμένες γεωτρήσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση 

του ορίου των 10 ppb.  

12. Νικέλιο σε μικρή βέβαια συγκέντρωση βρέθηκε μόνο στην θέση 2294 και ο αντίστοιχος 

ΕΜΣ δεν υπερβαίνει την ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

13. Χαλκός και υδράργυρος δεν βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα σε 

συγκεντρώσεις ανώτερες των αντίστοιχων ορίων αναφοράς των μεθόδων ανάλυσης. 

14. Χρώμιο βρέθηκε σε ορισμένες θέσεις της λεκάνης Μογλένιστα χωρίς όμως οι 

συγκεντρώσεις που βρέθηκαν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια των ΠΠΠ.  

15. Ο ψευδάργυρος βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες του αντιστοίχου ορίου αναφοράς 

της μεθόδου ανάλυσης σε πολλές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης 

Μογλένιτσα όμως οι αντίστοιχοι ΕΜΣ που προέκυψαν όμως οι αντίστοιχοι ΕΜΣ που 

προέκυψαν υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο μόνο στην θέση 2297 στην οποία η 

σκληρότητα του νερού εμπίπτει στην ομάδα 1 και για την οποία το σχετικό όριο της 

ΕΜΣ-ΠΠΠ είναι 8,0 ppb.  

16. Κασσίτερος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

(50 ppb) βρέθηκε σχεδόν σε όλα τα επιφανειακά νερά της λεκάνης Μογλένιτσα και οι 
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αντίστοιχοι ΕΜΣ που προέκυψαν εντός του 2011 υπερβαίνουν το όριο του 2,2 ppb του 

ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

17. Το μαγγάνιο είναι πολύ κοινό μέταλλο στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης 

Μογλένιτσα. Όμως υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 50 ppb βρέθηκε μόνο στις 

Σ.Θ.Δ. 2297 και 2305 των επιφανειακών νερών και στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1512, 

1509, 1505 και 1504. Η υψηλότερη συγκέντρωση μαγγανίου των περίπου 2,0 ppm 

βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 1505.  

18. Ο σίδηρος είναι επίσης ένα μέταλλο σε αφθονία στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

Μογλένιτσα με υπερβάσεις όμως του ΕΜΣ από το ανώτατο όριο των 200 ppb μόνο στις 

γεωτρήσεις 1504, 1505 και 1519. Η υψηλότερη συγκέντρωση σιδήρου (0,92 ppm) 

βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 1505 στην οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

βρέθηκε και η υψηλότερη συγκέντρωση μαγγανίου.  

19. Χαμηλές με μέτριες συγκεντρώσεις νιτρικών βρέθηκαν στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

της λεκάνης Μογλένιτσα όμως υπέρβαση του ορίου των 50 ppm βρέθηκε μόνο στην 

γεώτρηση με κωδικό 1528.  

20. Νιτρώδη βρέθηκαν σε μερικές Σ.Θ.Δ. του δικτύου επιφανειακών νερών της λεκάνης της 

Μογλένιτσα αλλά χωρίς υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 0,5 ppm. Όμως υπερβάσεις 

του ανωτέρω ορίου βρέθηκαν σε νερά γεωτρήσεων όπως οι γεωτρήσεις με κωδικούς 

1506, 1509, 1514, 1520 και 1526.  

21. Αμμωνιακά βρέθηκαν σε ορισμένες θέσεις του δικτύου της λεκάνης Μογλένιτσα σε 

χαμηλές όμως συγκεντρώσεις και μόνο στην θέση 2294 (Δωροθέα) υπάρχει υπέρβαση 

του ορίου των 0,5 ppb. Μάλιστα στην θέση αυτή βρέθηκε εντός του 2012 η εξαιρετικά 

υψηλή συγκέντρωση των 18,10 ppm διαμορφώνοντας έτσι την αντίστοιχη τιμής της ΕΜΣ 

σε 2,01 ppm. 

22. Φθοριούχα βρέθηκαν σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης 

Μογλένιτσα και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση των ΕΜΣ των Σ.Θ.Δ. του 

δικτύου από την αντίστοιχη τιμή του ορίου των 1,5 ppm.  

23. Αντιμόνιο δεν βρέθηκε στις γεωτρήσεις της λεκάνης Μογλένιτσα. Αργίλιο βρέθηκε σε δύο 

γεωτρήσεις (κωδικοί 1505 και 1513) αλλά χωρίς να υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 

200 ppb.  

24. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 61 

γεωργικά φάρμακα. Όμως μεταξύ των ανωτέρω γεωργικών φαρμάκων μόνο το 

chlorpyrifos ethyl βρέθηκε μία φορά σε συγκέντρωση >1,0 ppb και συγκεκριμένα 

βρέθηκε στην συγκέντρωση του 1,357 ppb στην Σ.Θ.Δ. 2295 σε ρέμα έξω από την 

Δωροθέα που ενδεχομένως να προέρχεται από κάποια σημειακή πηγή. Οι ανιχνεύσεις 
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όλων των υπολοίπων γεωργικών φαρμάκων είναι σε επίπεδα χαμηλότερα του 1,0 ppb 

και μεταξύ αυτών οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν για το μυκητοκτόνο etridiazole 

σε υπόγεια νερά. Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων βρέθηκαν σε όλες τις γεωτρήσεις 

που περιλαμβάνονται στο δίκτυο. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τα εδάφη της λεκάνης 

είναι ευαίσθητα στην έκπλυση.  

25. Αρκετά γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά της λεκάνης 

Μογλένιτσα εμπίπτουν στις ουσίες προτεραιότητας των ΠΠΠ όμως μόνο σε τρεις θέσεις 

οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν τα όρια ΕΜΣ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ για το chlorpyrifos ethyl και 

lindane. 

26. Σε σημαντικό αριθμό των γεωτρήσεων υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου του 0,1 ppb των 

υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.  

27. Κατά την περίοδο 2010-2011 ανιχνεύθηκαν από πέντε φορές και πάνω μόνο 15 

γεωργικά φάρμακα και από αυτά την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης είχε το 

chlorpyrifos ethyl με 61 ανιχνεύσεις και με κατά πολύ μικρότερο αριθμό ανιχνεύσεων τα 

υπόλοιπα. Η διακύμανση του 75% των συγκεντρώσεων για όλα τα γεωργικά φάρμακα 

με 5 ανιχνεύσεις και πάνω κυμαίνονται από 0,001 με 0,492 ppb συμπεριλαμβανομένων 

και των υψηλών τιμών που βρέθηκαν για τα μυκητοκτόνα metalaxyl και tebuconazole. 

Συνεπώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εύρος της αναπόφευκτης ρύπανσης, 

κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και τις τοπικές γεωργικές 

πρακτικές των αγροτών, στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Μογλένιτσα 

κυμαίνεται από 0,001 με 0,492 ppb.  

30. Κατά το 2012 μόνο 6 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από πέντε φορές και πάνω και 

μεταξύ αυτών το chlorpyrifos ethyl έχει πάλι τον μεγαλύτερο αριθμό ανιχνεύσεων (21 

ανιχνεύσεις). Το εύρος του 75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,001 με 0,212 

ppb όμως για το lindane, chlorpyrifos ethyl και diphenylamine υπάρχουν μέγιστες 

συγκεντρώσεις που αγγίζουν το 1,4 ppb. Τα δεδομένα για το 2012 είναι πολύ 

περιορισμένα για να γίνει η οποιαδήποτε εκτίμηση για το εύρος διακύμανσης των 

συγκεντρώσεων της αναπόφευκτης ρύπανσης από γεωργικά φάρμακα. 

31. Στα υπόγεια νερά 7 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω και μεταξύ 

αυτών τα μυκητοκτόνα etridiazole και HCB έχουν την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης 

(από 27 ανιχνεύσεις) και έπεται το chlorpyrifos ethyl 20 ανιχνεύσεις και το lindane με 16 

ανιχνεύσεις. Το ανώτατο χείλος της διασποράς του 75% των συγκεντρώσεων σε όλα τα 

γεωργικά φάρμακα δεν υπερβαίνει το 0,1 ppb παρά μόνο για το etridiazole που φθάνει 

στα 0,377 ppb και με μία μέγιστη συγκέντρωση στα 0,713 ppb. Ασφαλώς η ρύπανση 

των υπόγειων νερών δεν είναι αναπόφευκτη αν τα γεωργικά φάρμακα που εκπλύνονται 

με ευκολία όπως το etridiazole απαγορευόταν η χρήση του στην περιοχή αυτή.  
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32. Μόνο σε 34 περιπτώσεις ανιχνεύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος (RQ>1,0) 

και από τις περιπτώσεις αυτές οι 25 οφείλονταν στην παρουσία του chlorpyrifos ethyl και 

οι υπόλοιπες 9 περιπτώσεις στα εντομοκτόνα L-cyhalothrin, methomyl, oxadiazon, 

imidacloprid, diflubenzuron και στα μυκητοκτόνα carbendazim και PCNB.  

33. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα στην περίοδο του 2010 ανιχνεύθηκαν 

πολλά γεωργικά φάρμακα που δεν είχαν έγκριση κυκλοφορίας όπως alachlor, 

carbendazim, HCB, trifluralin, acetochlor, prometryne, PCNB, lindane, atrazine 

thiabendazole. Όμως οι περισσότερες από τις ανωτέρω ανιχνεύσεις έγιναν σε υπόγεια 

νερά. Μέσα στο 2011 βρέθηκαν σε ίχνη methoxychlor, acetochlor, carbendazim, 

chloropropylate, alachlor και HCB και στην διάρκεια του 2012 malathion, lindane, HCB, 

carbofuran, carbendazim επίσης σε ίχνη με εξαίρεση το lindane για το οποίο το 

επίπεδο των υπολειμμάτων στα νερά υποδηλώνει πρόσφατη χρήση και κατά την 

διάρκεια του 2012. 

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΔΑΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Ο κοκκώδης υδροφορέας της ευρύτερης περιοχής της πρώην λίμνης Γιαννιτσών (τμήμα μεταξύ 

ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα) αποτελεί ένα πολύ-υδροφόρο σύστημα υπό πίεση και μερικώς 

υπό πίεση που φιλοξενείται σε Τεταρτογενή και Νεογενή ιζήματα. 

Ο ποταμός Λουδίας είναι ο αποδέκτης της φυσικής εκφόρτισης του υδροφόρου συστήματος, του 

πλεονασματικού αρδευτικού νερού των καναλιών και των επιστροφών άρδευσης στον 

υδροφόρο και παρουσιάζει ροή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  

Στην περιοχή της τάφρου 66, δεν υπάρχει υδραυλική σχέση μεταξύ της τάφρου και του 

υδροφόρου συστήματος. Στην περιοχή ανάντη της τάφρου 66, φαίνεται με βάση τις 

πιεζομετρικές καμπύλες, να υπάρχει μια μικρή εκφόρτιση του υδροφόρου συστήματος στις 

κοίτες των χειμάρρων του Βερμίου, στο πεδινό τμήμα.  

Κατά μήκος του άξονα της Βεργίνας, των οικισμών Κουλούρα και Σταυρός, που είναι το 

χαμηλότερο τοπογραφικό σημείο, φαίνεται να υπάρχει μια εκφόρτιση του υδροφόρου 

συστήματος προς την περιοχή της αποξηραμένης λίμνης των Γιαννιτσών.  

Στο κεντρικό και νότιο τμήμα του συστήματος, η διεύθυνση της ροής του υπόγειου νερού είναι 

σταθερή ΝΝΔ-ΒΒΑ στην κοίτη του ποταμού Λουδία.  

Συμπερασματικά, όσον αφορά στη σχέση υπόγειων και επιφανειακών νερών, προκύπτει ότι τα 

υπόγεια νερά τροφοδοτούνται εκτός από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, από τις διηθήσεις 

των νερών των χειμάρρων κατά την έξοδό τους από την ορεινή ή λοφώδη περιοχή, από τα 

αρδευτικά δίκτυα και κυρίως από πλευρικές μεταγγίσεις από τα δυναμικά υδροφόρα συστήματα 

των ορεινών περιοχών. Εξαίρεση αποτελεί η συνεχής τροφοδοσία του Λουδία ποταμού στο 
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τμήμα νότια της πρώην λίμνης Γιαννιτσών από τις φυσικές εκφορτίσεις του υδροφόρου 

συστήματος, του πλεονασματικού αρδευτικού νερού των καναλιών και των επιστροφών 

άρδευσης στον υδροφόρο. 

Το γεγονός ότι καφεΐνη βρέθηκε σε ένα ποσοστό περίπου 30% των γεωτρήσεων και 

υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων βρέθηκαν σχεδόν σε όλες της γεωτρήσεις σημαίνει ότι 

αφενός τα εδάφη είναι ευαίσθητα στην έκπλυση και αφετέρου υπάρχει επικοινωνία μεταξύ 

επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των 

υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Πίνακας 12.1 Με τις σταθμημετρησεις των γεωτρήσεων στην Λεκάνη Μογλένιτσας - 
Αλμωπαίου 

Α/Μ 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

(m) 

10ος 
2010 

ΣΤΑΘΜΗ 
ΝΕΡΟΥ 

(m) 

5ος 2011 
ΣΤΑΘΜΗ 
ΝΕΡΟΥ 

(m) 

9ος - 
10ος 
2011 

ΣΤΑΘΜΗ 
ΝΕΡΟΥ 

(m) 

5ος 2012 
ΣΤΑΘΜΗ 
ΝΕΡΟΥ 

(m) 

X 
(ΕΓΣΑ 87) 

Y 
(ΕΓΣΑ 87) 

Καποδιστριακός 
Δήμος που 

εντάσσεται διοικητικά 

128 337,00  151,22  144,75  149,62  142,12  338.563 4.520.558 Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ  

129 75,00  66,77  59,43  65,39  56,12  341.483 4.502.070 Δ. ΑΝΘΕΜΙΩΝ  

130 153,00  3,82  2,56  3,61  2,47  342.503 4.544.031 Δ. .ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ  

131 250,00  4,18  38,06*  38,11*  49,22*  347.448 4.543.745 Δ. .ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ  

132 124,00  3,83  2,47  3,60  2,42  341.564 4.533.984 Δ. .ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ  

133 101,00  56,78  52,14  55,92  51,27  351.141 4.524.303 Δ. .ΜΕΝΗΙΔΟΣ  

134 198,00  5,30  4,81  5,16  4,17  334.656 4.513.714 Δ. .ΕΔΕΣΣΑΣ  

135 58,00  14,84  12,87  14,02  11,85  340.832 4.513.876 Δ. ΣΚΥΔΡΑΣ  

136 196,00  8,63  7,38  8,47  7,04  338.442 4.509.570 Δ. .ΑΝΘΕΜΙΩΝ  

137 93,00  4,39  3,96  4,31  3,27  340.448 4.504.369 Δ. ΝΑΟΥΣΗΣ  

13. ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  

Μόνο διάχυτες πηγές ρύπανσης των υπόγειων νερών έχουν εντοπισθεί και αυτές οφείλονται 

αφενός στην ευαισθησία των εδαφών στην έκπλυση και αφετέρου σε ορισμένες περιοχές στην 

επικοινωνία των επιφανειακών με υπόγεια νερά με επακόλουθο την ρύπανση των υπόγειων με 

αστικά απόβλητα.  

Οσον αφορά την ρύπανση των επιφανειακών νερών ενδεχομένως να συμβαίνει ρύπανση από 

σημειακές πηγές πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων. 

Σε πολλές Σ.Θ.Δ. βρέθηκε διφαινυλαμίνη με την υψηλότερη συγκέντρωση (0,495 ppb) στην 

θέση 2291 του Αλμωπαίου στην γέφυρα της Αριδαίας. Όπως αναφέρθηκε η παρουσία της 

διφαινυλαμίνης, αν και έχει έγκριση κυκλοφορίας ως γεωργικό φάρμακο για την συντήρηση 

μήλων και αχλαδιών στα ψυγεία (έχει αντι-οξειδωτική χρήση), η παρουσία της στο περιβάλλον 

πρέπει να οφείλεται σε άλλες χρήσεις και μεταξύ πολλών άλλων χρήσεων που έχει διεθνώς η 

προσθήκη της στα λιπαντικά λάδια για αντι-οξειδωτική δράση εικάζεται ότι είναι υπεύθυνη για 

την παρουσία της στο περιβάλλον. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ σε άλλες λεκάνες απορροής του 

προγράμματος η διφαινυλαμίνη έχει την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης και τις υψηλότερες 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
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συγκεντρώσεις στα υπόγεια νερά στην λεκάνη Μογλένιτσα δεν βρέθηκε ούτε καν σε ΙΧΝΗ σε 

υπόγεια νερά.  

14. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
(α) Αποδεικνύεται από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην λεκάνη Μογλένιτσα ότι η 

καφεΐνη είναι ένας κατάλληλος δείκτης για τον έλεγχο ρύπανσης προερχόμενο από αστικά 

απόβλητα. 

(β) Ο έλεγχος της διφαινυλαμίνης ενδεχομένως να προκύψει ως ένας κατάλληλος δείκτης για 

τον έλεγχο της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών που προκαλείται από την 

λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων, χώρους συλλογής και ταφής απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης συνθετικών πολυμερών υλικών (ελαστικών αυτοκινήτων κ.ά.). 

(γ) Όσον αφορά την χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων στην φυτοπροστασία και αύξηση 

της γεωργικής παραγωγής προκύπτει ότι για την εξασκούμενη γεωργική πρακτική στην λεκάνη 

του Μογλένιτσα η προκαλούμενη αναπόφευκτη ρύπανση των επιφανειακών νερών για μεν την 

περίοδο 2010-2011 δεν υπερέβη το όριο του 0,492 ppb και για το 2012 το 0,212 ppb.  

15. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
(α) Η απαγόρευση χρήσης γεωργικών φαρμάκων που εκπλύνονται προς τα υπόγεια υδροφόρα 

όπως το etridiazole. 

(β) Διερεύνηση της παρουσίας τοξικών μετάλλων στις υδρευτικές γεωτρήσεις της λεκάνης 

καθόσον διαπιστώθηκε ότι σε σημαντικό αριθμό αρδευτικών γεωτρήσεων υπάρχουν 

υπερβάσεις των σχετικών ορίων αρσενικού, μαγγανίου και σιδήρου. 

(γ) Η κατασκευή μονίμων εγκαταστάσεων πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων σε κατάλληλες 

θέσεις μακριά από ρέματα και στραγγιστικά/αρδευτικά κανάλια, κατασκευασμένες σύμφωνα με 

τις επιστημονικές απαιτήσεις για την ταχεία αποδόμηση των γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα 

που δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον (κατασκευή βιοκλινών).  

(δ) Καθιέρωση ανταποδοτικού τέλους για την ανακύκλωση συσκευασιών γεωργικών 

φαρμάκων. Οι συσκευασίες να συλλέγονται από τα κατά τόπους καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων και υπό την ευθύνη των εταιρειών εμπορίας των προϊόντων να 

αποστέλλονται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις καταστροφής.  


