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1. Eυρύτερη λεκάνη Έβρου 

Λεκάνες Έβρου, Άρδα  & Ερυθροποτάμου 

 

1.1 Γενικά  
Η ευρύτερη λεκάνη του Έβρου, αποτελείται από τις επιμέρους λεκάνες : 

-του Έβρου με έκταση 3296 km2  

-του Άρδα με έκταση 345 km2  

- του Ερυθροπόταμου με έκταση 981 km2.  

Τα πεδινά τμήματα στις παραπάνω λεκάνες, καθώς και οι υδροφορείς που αναπτύσσονται σε 

αυτά, σχετίζονται με τους ποταμούς Έβρου, Άρδα και Ερυθροπόταμου.  

 

1.2 Βασική βιβλιογραφία και στοιχεία  
 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης έγινε συλλογή και αξιολόγηση 

υφιστάμενων γεωλογικών, υδρογεωλογικών και υδρολογικών στοιχείων, με στόχο την 

ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τη δομή, λειτουργία και εξέλιξη της υπόγειας υδροφορίας. 

Έχουν συλλεχθεί σημαντικές υδρογεωλογικές μελέτες και μελέτες ποιότητας υπογείων νερών 

μεταξύ των οποίων και αυτές του πίνακα 1.2.1. 

 

Πίνακας 1.2.1. 

Μελέτες, εργασίες, ερευνητικές εκθέσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση γνώσης της περιοχής 
λεκανών Έβρου, Άρδα και Ερυθροπόταμου 

Αριθμός  Χαρακτηριστικά μελέτης 

1 
Βεργής, Σ., Γεωλογική - Υδρογεωλογική Έκθεση Νομού Έβρου. Ι.Γ.Μ.Ε. Ξάνθη, 

1982 

2 

Διαμαντής, Ι. Υδρογεωλογική μελέτη μηχανισμού λειτουργίας και διαίτης των 

πηγαίων εκδηλώσεων - Τρόποι υδρομάστευσης (περιοχή Κυπρίνου) (1984). Η 

μελέτη έγινε για λογαριασμό της Κοινότητας Κυπρίνου Έβρου, 1984 
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Αριθμός  Χαρακτηριστικά μελέτης 

3 

Διαμαντής, Ι. και Πεταλάς, Χ. Αναγνωριστική υδρογεωλογική μελέτη, για τις 

δυνατότητες εκμετάλλευσης του υπόγειου υδατικού δυναμικού της ευρύτερης 

περιοχής του Φυλακίου Ορεστιάδας. Έκθεση προς τον ΓΠΣ Φυλακίου Ορεστιάδας 

2/1987 σελίδες 35 χάρτες 5, 1987. 

4 

Διαμαντής, Ι. και Πεταλάς, Χ., Τζεβελέκης, Θ. Πλιάκας, Φ. και άλλοι, Διερεύνηση 

δυνατοτήτων ύδρευσης παράκτιων οικισμών της Θράκης από παράκτιους 

υδροφορείς. Έκθεση προς την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Τεύχη 4, 

σελίδες 393, 1994 

5 

Διαµαντής Ι., Κυρκούσης Α. Ανάπτυξη και χαρακτηριστικά υδροφόρων οριζόντων 

στις Τεταρτογενείς αποθέσεις λεκάνης Ορεστιάδας Έβρου. Πρακτικά 3ου 

Υδρογεωλογικού Συνεδρίου σελ. 165-178, 1995 

6 

Παπαδόπουλος, Κ., Ρωμαϊδης, Ι. Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής 

λεκάνης του Άρδα. ΙΓΜΕ-Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

(Π.Μ.Α.Μ.Θ Β΄ΚΠΣ), 2002 

7 

Σύμβουλος Μηχανικών ΕΝΜ. Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων των Υδατικών 
Διαμερισμάτων. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων 
Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης. Χρηματοδότηση Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση 

υδατικού δυναμικού και φυσικών πόρων, 2005 

8 

Ζ&Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε. • ΞΕΝΟΦΩΝ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ • 
“NERCO-Ν.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Μ.” • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ • 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ • ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 
• ΩΡΙΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ • 
ΑΡΙΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ. “Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του 

Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007Ε”, 2011 
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Πίνακας 1.2.2 
Βασικά στοιχεία που αντλήθηκαν από τις μελέτες του πίνακα 1.2.1. 

Αριθμός  Βασικά στοιχεία που αντλήθηκαν για την περιοχή 

1 Γεωλογία ευρύτερης περιοχής μελέτης 

2 Υδρογεωλογία μέρους λεκάνης Άρδα, πιεζομετρία 

3 Γεωλογία – Υδρογεωλογία, ποιότητα νερών κυρίως περιοχής λεκάνης Άρδα 

4 
Υδρογεωλογία, Ποιότητα νερών, Σημεία νερού, Χρήσεις νερών νότιας περιοχής 

λεκάνης Έβρου (Ευρύτερης περιοχής Δέλτα Έβρου). 

5 Υδρογεωλογία παρέμβριας περιοχής Έβρου (Ωοειδές περιοχής Ορεστιάδας) 

6 
Γεωλογία, Γεωμορφολογία, Υδρογεωλογία, πιεζομετρία, ποιότητα νερών λεκάνης 

Άρδα και άνω λεκάνης Έβρου (Ελληνικού Τμήματος). 

7 Σημεία ύδατος διαμερίσματος Θράκης 

8 Υπόγεια Υδατικά συστήματα, στοιχεία γεωτρήσεων, απογραφή σημείων 

 

1.3 Γεωμορφολογία λεκάνης  
 

Η περιοχή που μελετάται είναι το τμήμα της λεκάνης του Έβρου που βρίσκεται στον 

ελληνικό χώρο και διαμορφώθηκε από τριτογενή τεκτονικά βυθίσματα, τα οποία 

σχηματίστηκαν από τα περιθωριακά ρήγματα της μάζας της Ροδόπης. Αυτά είναι, το βύθισμα 

της τριτογενούς λεκάνης της Αλεξανδρούπολης προς τα νότια που περιλαμβάνει την κατάντη 

λεκάνη του Έβρου, καθώς και το βύθισμα της τριτογενούς λεκάνης της Ορεστιάδας προς τα 

βόρεια, στο οποίο ανήκουν  οι λεκάνες Άρδα, Ερυθροποτάμου και η ανάντη λεκάνη  του 

Έβρου, εντός του ελληνικού χώρου όπως προαναφέραμε. (βλέπε χάρτη εικ.1.3.1) 
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Εικ.1.3.1. Μορφολογικός χάρτης τριτογενούς βυθίσματος Ορεστιάδας. 
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Από γεωμορφολογικής πλευράς πρόκειται για ένα ανομοιόμορφο τοπογραφικό 

ανάγλυφο που άλλοτε είναι αδρό, άλλοτε πιο έντονο και άλλοτε αρκετά ήπιο. 

Χαρακτηρίζεται από ένα ορεινό τμήμα, το οποίο για το μεν βύθισμα της Αλεξανδρούπολης 

αναπτύσσεται προς τα βόρεια και βορειοδυτικά, ενώ για το βύθισμα της Ορεστιάδας προς τα 

δυτικά. Σε όλη την περιοχή κυριαρχεί ένα λοφώδες έως ημιλοφώδες τμήμα, το οποίο 

αναπτύσσεται νοτιότερα της ορεινής ζώνης, στο βύθισμα της Αλεξανδρούπολης, 

καταλαμβάνοντας μεγάλη έκταση και σχεδόν σε όλο το βύθισμα της Ορεστιάδας, το οποίο 

διακόπτεται κατά θέσεις από τα πεδινά τμήματα των ποταμών Άρδα, Ερυθροποτάμου και του 

μικρότερου χειμάρρου του Νεοχωρίου. Το πεδινό – ημιλοφώδες τμήμα της Ορεστιάδας, όπως 

ονομάζεται από την Διαχειριστική Μελέτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης, έχει έκταση 835,08 km2, μέγιστο μήκος 57 km, μέγιστο πλάτος 27 km. Το πεδινό 

τμήμα στο βύθισμα της Αλεξανδρούπολης ταυτίζεται με το Δέλτα του ποταμού Έβρου και με 

μια ζώνη μικρού πλάτους κατά μήκος αυτού ανάντη, από το Διδυμότειχο μέχρι το Πέπλο. Το 

τμήμα αυτό σύμφωνα με τα Διαχειριστικά Σχέδια του ΥΠΕΚΑ, χωρίζεται σε δύο επιμέρους 

τμήματα, στο τμήμα Διδυμοτείχου – Σουφλίου, το οποίο όμως περιλαμβάνει και την δυτική 

έκταση της λεκάνης του Έβρου και έχει συνολική έκταση 1.203,12 km2, μέγιστο μήκος 64 km και 

μέγιστο πλάτος 41 km, και στο νότιο τμήμα την Παρέμβρια περιοχή, που εντοπίζεται από το 

Σουφλί μέχρι και το Δέλτα του Έβρου και έχει έκταση 224,65 km2, μέγιστο μήκος 33 km, 

μέγιστο πλάτος 15 km.  

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου έχει έκταση 53.000 km2, από τα οποία τα 

3.296 km2 βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δηλαδή 6% της συνολικής επιφάνειας. Η 

υπόλοιπη επιφάνεια της λεκάνης απορροής κατανέμεται στη Βουλγαρία και στη Τουρκία. Το 

μήκος του ποταμού Έβρου είναι περίπου 530 km, από τα οποία τα 187 km συνιστούν το 

μήκος της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η λεκάνη απορροής του 

Έβρου απαρτίζεται από αρκετές σημαντικές υπολεκάνες (όπως του Άρδα, Τούντζα, Εργίνη, 

Ερυθροπόταμου, κ.λ.π.). Ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Έβρου είναι ο Εργίνης, με λεκάνη 

απορροής που βρίσκεται στην Ανατολική Θράκη και συμβάλλει με τον Ποταμό Έβρο, νότια 

από το Σουφλί και βόρεια από τις Φέρες.  

Εκ των κυρίων παραποτάμων του Έβρου, με ελληνικό ενδιαφέρον είναι ο Άρδας και ο 

Ερυθροπόταμος. Ο Άρδας έχει λεκάνη απορροής ίση με 5.600 km2. και είναι ο δεύτερος σε 

μήκος παραπόταμος του Έβρου, με μήκος περίπου 250 km και πηγάζει από τη Ροδόπη, κοντά 

στο Υψίπεδο Πασμακλή. Ρέει από τη Βουλγαρία και συμβάλλει με τον ποταμό Έβρο, 

περίπου 19 km ανάντη της Ορεστιάδας, ανάμεσα στα χωριά Καστανιές και Μαράσια. Η εντός 
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του ελληνικού εδάφους λεκάνη απορροής του Άρδα είναι περίπου 345 km2. Ο 

Ερυθροπόταμος, έχει λεκάνη απορροής ίση περίπου με 981 km2, πηγάζει από τα υψώματα 

Κορφοβούνι (Ν. Έβρου) και Μάτι (Ν. Ροδόπης) και διασχίζει το Νομό Έβρου με 

κατεύθυνση, καταρχήν ΒΔ μετά την είσοδό του στο ελληνικό έδαφος (για 7 km.) και στη 

συνέχεια, αλλάζοντας κατεύθυνση προς τα Α-ΝΑ, συμβάλλει με τον ποταμό Έβρο, νότια του 

Διδυμοτείχου (βλέπε χάρτη εικ.1.3.1 

Υπόβαθρο των τριτογενών αποθέσεων αποτελεί το μεταμορφωμένο σύστημα της 

Ροδόπης, το οποίο οριοθετεί τις τριτογενείς λεκάνες της  Αλεξανδρούπολης, η οποία 

περιλαμβάνει την κατάντη λεκάνη του Έβρου εντός του ελληνικού εδάφους  και της  

Ορεστιάδας προς τα βόρεια, η οποία περιλαμβάνει τις λεκάνες του Άρδα, του 

Ερυθροποτάμου και την ανάντη λεκάνη του Έβρου  εντός του ελληνικού εδάφους.  

Το μεταμορφωμένο σύστημα αυτό αναδύεται στην περιοχή Διδυμοτείχου – 

Μαυροκλησίου – Κορύμβου και χωρίζει τα δυο τριτογενή βυθίσματα της Ορεστιάδας και της 

Αλεξανδρούπολης. 

 

1.4 Γεωλογία Περιοχής  
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη λεκάνη του Έβρου (χάρτης 

εικ.1.4.1) είναι:  

Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο  

Δομεί το τμήμα μεταξύ των δύο τριτογενών βυθισμάτων, καθώς επίσης και ένα μικρό 

τμήμα στα δυτικά του βυθίσματος της Ορεστιάδας και βόρεια του βυθίσματος της 

Αλεξανδρούπολης. Αποτελείται από γνεύσιους, οφθαλμογνεύσιους και από τη σειρά των 

χλωριτοαμφιβολιτικών γνευσίων, με μικρή συμμετοχή φακοειδών ενστρώσεων μαρμάρων. 

Τα παλαιογενή ιζήματα  

Για την κατάντη περιοχή της λεκάνης του Έβρου, στο ελληνικό τμήμα, που εν 

συντομία θα ονομάζεται στη συνέχεια λεκάνη Αλεξανδρούπολης, τα παλαιογενή ιζήματα 

εντοπίζονται και ταυτίζονται με τη λοφώδη – ημιλοφώδη περιοχή, καταλαμβάνοντας τη 

μεγαλύτερη έκταση, εκτός της νότιας περιοχής (περιοχή Δέλτα) και μιας μικρής ζώνης 

ανατολικά. Αποτελούνται στη βάση τους από λατυποπαγή και κροκαλοπαγή, τα οποία προς 

τα πάνω εξελίσσονται σε ψαμμίτες, αργιλικούς ψαμμίτες, αργιλικές μάργες, αργίλους και 

νουμμουλιτοφόρους ασβεστόλιθους. Κατά θέσεις διακόπτονται από ηφαιστειακές εμφανίσεις. 
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Για την ανάντη περιοχή της λεκάνης του Έβρου, στο ελληνικό τμήμα, η οποία 

περιλαμβάνει και τις λεκάνες Άρδα και Ερυθροπόταμου, που εν συντομία θα ονομάζεται στη 

συνέχεια λεκάνη Ορεστιάδας, τα παλαιογενή ιζήματα εντοπίζονται περιμετρικά της λεκάνης 

απορροής του Ερυθροποτάμου από το Διδυμότειχο και ΒΔ μέχρι τα σύνορα με τη Βουλγαρία 

καθώς και σε ένα μικρό τμήμα ΒΔ της λεκάνης του Άρδα (από τα Κόμαρα μέχρι τα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα). Τα ιζήματα αυτά αποτελούνται από κροκαλοπαγή, 

αδρόκοκκους ψαμμίτες σε εναλλαγές με ενστρώσεις αργίλων και μαργών. Ακολουθούν 

χαλαρά και συνεκτικά ψηφιδολατυποπαγή, με έντονη εμφάνιση ανατολικά του Πενταλόφου, 

και στη συνέχεια ακολουθεί η ψαμμιτική σειρά που τελειώνει με τους μαργαϊκούς 

ασβεστόλιθους που εμφανίζονται στην περιοχή μεταξύ Διδυμοτείχου και Μεταξάδων. 

Μεγάλη έκταση στην περιοχή Σιτοχωρίου και Πυθίου καταλαμβάνουν οι αργιλομάργες, 

ψαμμιτομάργες, λεπτόκοκκοι ψαμμίτες και ασβεστολιθικοί ορίζοντες. Τα παλαιογενή 

ιζήματα καλύπτουν και το νότιο τμήμα της περιοχής, δυτικά της Ορεστιάδας, από την 

Παταγή μέχρι τα σύνορα. Στην περιοχή αυτή αποτελούνται κυρίως από αργίλλους, ενώ η 

εμφάνιση στην περιοχή Μαρασίων-Διλόφου έχουν ψαµµιτοµαργαϊκό χαρακτήρα µε 

λιγνιτικές διαστρώσεις.  
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Εικ.1.4.1. Συνοπτικός Γεωλογικής Χάρτης Έβρου (Παπαδόπουλος κ.α. 2002) 

 

Οι νεογενείς αποθέσεις  

Το Νεογενές στη λεκάνη Αλεξανδρούπολης και ιδιαίτερα στην περιοχή μελέτης, έχει 

περιορισμένη εμφάνιση. Εντοπίζεται νότια των παλαιογενών ιζημάτων, από τα Λουτρά μέχρι 

τις Φέρες, και αποτελούνται από ιζήματα θαλάσσιας, και παράκτιας φάσης. Συγκεκριμένα 

απαντώνται οι εξής σχηματισμοί: πορώδεις λευκοί ασβεστόλιθοι πλούσιοι σε κλαστικά υλικά, 

κατά θέσεις ωολιθικοί, ανοιχτόχρωμοι ψαμμίτες, μάργες και αργίλοι.  

Στη λεκάνη Ορεστιάδας, το Νεογενές με τις Πλειο-Πλειστοκαινικές αποθέσεις, 

αποτελεί ένα σημαντικό σχηματισμό της περιοχής μελέτης. Εντοπίζεται ένθεν και ένθεν των 

κοιλάδων του Άρδα και του χειμάρρου του Νεοχωρίου και συνεχίζει αμέσως κάτω από τις 
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αλλουβιακές αποθέσεις των προαναφερομένων υδατορεμάτων. Αποτελείται από χαλαρά 

κροκαλοπαγή, άμμους, αργιλοϊλείς και αμμούχους αργίλους. 

Οι τεταρτογενείς αποθέσεις  

Το τεταρτογενές στη λεκάνη Αλεξανδρούπολης, εμφανίζεται κυρίως στο νότιο τμήμα 

και στις παραχειμάρριες περιοχές. Το χερσαίο Πλειστόκαινο διαχωρίζεται: 

α. στο ανώτερο σύστημα αναβαθμίδων (παραχειμάρριες αποθέσεις), που 

αποτελούνται από ερυθρούς έως αμμούχους αργίλους, με ασβεστιτικές ενστρώσεις και 

ασβεστιτικά συγκρίματα, και  

β. στη λιμνοποτάμια φάση που αποτελείται από εναλλαγές με αδιαβάθμητα συνεκτικά 

έως πολύ συνεκτικά κροκαλοπαγή λατυποπαγή και άμμους με ασβεστιτική ή αργιλική 

συγκολλητική ύλη, λιμνοποτάμιων φάσεων.  

Το Ολόκαινο, έχει τη μέγιστη ανάπτυξη στο τμήμα του Δέλτα, ξεκινώντας από τις 

ακτές, όπου συναντώνται οι παράκτιες αποθέσεις των άμμων και κατά θέσεις κροκάλες και 

χαλίκια. Βορειότερα εντοπίζονται δελταϊκές αποθέσεις άμμων, ιλύων και αργιλούχων άμμων. 

Οι σύγχρονες αποθέσεις των χειμάρρων περιορίζονται στις κοίτες και συνίστανται από 

κροκάλες, χαλίκια και κατά θέσεις από άμμους. Μια μικρής έκτασης ζώνη με αλλουβιακές 

αποθέσεις εντοπίζεται παράλληλα του ποταμού Έβρου από το Διδυμότειχο μέχρι το Πέπλο. 

Το Τεταρτογενές (ολοκαινικές αποθέσεις) στη λεκάνη Ορεστιάδας, εντοπίζεται κατά 

μήκος της κοιλάδας του Ερυθροπόταμου και των χειμάρρων του, όπου επικάθεται των 

τριτογενών ιζημάτων. Στο κεντρικό τμήμα της λεκάνης εντοπίζεται στη ζώνη Βάλτου-

Νεοχωρίου-Πύργου (λεκάνη χειμάρρου Νεοχωρίου) και στο βόρειο τμήμα της λεκάνης 

εντοπίζεται σε μια αρκετά μεγάλη έκταση βόρεια και νότια του Άρδα σε όλο το μήκος του, το 

οποίο επικάθεται των πλειοπλειστοκαινικών αποθέσεων. Εμφανίζεται επίσης, σε μια στενή 

λωρίδα στη βόρεια μεθοριακή περιοχή παράλληλα του ποταμού Έβρου και τέλος προς 

Ανατολικά σε μια περιοχή ωοειδούς σχήματος, νότια της Βίσσας, στις όχθες του ίδιου 

ποταμού. Οι αποθέσεις του Τεταρτογενούς, συνιστούν τις σύγχρονες αποθέσεις των ποταμών, 

που αποτίθενται σε δύο διαφορετικά επίπεδα (αναβαθμίδες) κυρίως στον Άρδα. Το πάχος 

τους ποικίλει κατά θέσεις, αλλά δεν ξεπερνά τα 25-40 m. Αποτελούνται από εναλλαγές 

κροκαλών, άμμων, χαλικιών και αργίλων σε αλληλοσυμπλεκόμενους ορίζοντες τόσο 

κατακόρυφα, όσο και οριζόντια, δημιουργώντας μια ετερογένεια στο υλικό, όπως και στις 

πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις. 
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1.5 Υδρογεωλογικές Συνθήκες  
Με βάση την οριοθέτηση των υπόγειων υδατικών συστημάτων στην ευρύτερη 

περιοχή, στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση Διαχειριστικής μελέτης υδατικών πόρων Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης, τα υπόγεια υδατικά συστήματα που περιλαμβάνονται στην ευρύτερη 

λεκάνη απορροής, και τα οποία  συσχετίζονται με τα επιφανειακά ύδατα και τις σχέσεις 

τροφοδοσίας τους είναι τα:  

GR12BT010 Σύστημα Ορεστιάδας 

GR12BT150 Σύστημα Σουφλίου-Διδυμοτείχου 

GR1200140 Σύστημα Έβρου 

GR120T020 Σύστημα Παραέβριας περιοχής - Δέλτα Έβρου 

Τα στοιχεία ελήφθησαν από τις διαχειριστικές, μελέτες η εκπόνηση των οποίων είναι 

σε εξέλιξη. Τα όρια των υπόγειων υδατικών συστημάτων αυτών έχουν συμπεριληφθεί στο 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της παρούσας μελέτης και στους 

υδρολιθολογικούς χάρτες που αποτελούν ένα τμήμα παρουσίασης του Γεωγραφικού 

Συστήματος Πληροφοριών. 

Η υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών που δομούν την περιοχή μελέτης 

(χάρτης Υ.Δ. 12 στο παράρτημα Β της παρούσας έκθεσης, εικόνα χάρτη 1.5.1) έχει ως εξής:  

Μεταμορφωμένα πετρώματα 

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα που εντοπίζονται επιφανειακά στην ορεινή ζώνη, δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής πλευράς, αφού είναι μικρής 

περατότητας. Ασθενείς υδροφορίες αναπτύσσονται μόνο στο επιφανειακό αποσαθρωμένο 

τμήμα τους και στις ζώνες κερματισμού, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω τεκτονικής 

καταπόνησης . Οι ενεργές – ανοικτές ασυνέχειες, έχει διαπιστωθεί, ότι δεν αναπτύσσονται σε 

μεγάλα βάθη και επομένως οι υδροφορίες δεν παρουσιάζουν γενικότερο ποσοτικό ενδιαφέρον. 

Παλαιογενή ιζήματα 

Τα ιζήματα αυτά παρουσιάζουν ποικίλες υδροφορίες διάφορου δυναμικού, που 

εξαρτώνται από τη λιθολογία σε συνδυασμό με τη γεωλογική δομή και τις συνθήκες 

τροφοδοσίας.  

Στο τριτογενές βύθισμα της Αλεξανδρούπολης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 

υδρογεωλογικής πλευράς, παρουσιάζουν τα χαλαρά κροκαλοπαγή και οι αδρόκοκκοι 

ψαμμίτες, ηλικίας Ηωκαίνου ή και νεώτερης, που εντοπίζονται δυτικά του βυθίσματος στην 

περιοχή Μάνδρας, όπου γεωτρήσεις αποδίδουν εκμεταλλεύσιμες παροχές της τάξης των 120 
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m3/h. Επίσης στην ίδια λεκάνη, στην περιοχή μεταξύ Λουτρού και Σουφλίου, όπου τα 

παλαιογενή ιζήματα καταλαμβάνουν μια σχετικά μεγάλη έκταση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι αδρόκοκκοι ψαμμίτες και τα κροκαλοπαγή, όπου σχηματίζονται τοπικά 

υδροφορίες παροχής από 20-40 m3/h. 

Στο νότιο τμήμα του τριτογενούς βύθισματος της Ορεστιάδας, στο τμήμα της λεκάνης 

απορροής του Ερυθροποτάμου, όπου τα παλαιογενή ιζήματα καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, 

η ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών, δεν είναι ενιαία. Αναπτύσσονται επάλληλα υπό πίεση 

υδροφόρα στρώματα στα αδρόκοκκα των ιζημάτων αυτών. Οι υδροφορίες αυτές 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμικότητα στην κεντρική περιοχή της λεκάνης του 

Ερυθροποτάμου και από τις δυο πλευρές του ποταμού (ανάντη των περιοχών Μάνης και 

Κυανής). Οι υπόλοιπες περιοχές της λεκάνης του Ερυθροπόταμου, όπου εμφανίζονται τα 

παλαιογενή ιζήματα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. 

Νεογενείς αποθέσεις 

Αναπτύσσονται επιφανειακά σε περιορισμένη έκταση στη λεκάνη Αλεξανδρούπολης 

και εντοπίζονται κυρίως νότια και νοτιοδυτικά των Φερών.  

Οι νεογενείς αποθέσεις σε αυτή την περιοχή συνεχίζουν κάτω από τις ολοκαινικές 

αποθέσεις της ευρύτερης περιοχής Φερών (Δέλτα Έβρου), όπου αναπτύσσονται επάλληλες 

υδροφορίες, σε εναλλαγές άμμων, χαλικιών, μικρών κροκαλών και χαλαρών ψαμμιτών, μέχρι 

τουλάχιστον τα 100 m. Η τροφοδοσία τους πραγματοποιείται από τους χείμαρρους παροδικής 

ροής που καταλήγουν στην παρέμβριο περιοχή, αλλά κυρίως από την τροφοδοσία από το 

φρεάτιο ορίζοντα, ο οποίος με τη σειρά του δέχεται τα νερά του ποταμού Έβρου, με τις 

ανάλογες συνέπειες σχετικά με την ποιότητα των νερών. Η παροχή τους μέσω 

υδρογεωτρήσεων, κυμαίνεται από 50 έως 150 m3/h.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν από υδρογεωλογικής άποψης οι νεογενείς 

αποθέσεις, του ενιαίου Πλειο-Πλειστόκαινου της λεκάνης Ορεστιάδας, που καλύπτει μεγάλη 

έκταση (περίπου 450 km2) και κατέχει κεντρική δεσπόζουσα θέση στη λεκάνη. Επικάθεται 

των παλαιογενών σχηματισμών, κυρίως του Ολιγόκαινου και αποτελεί την κύρια 

υδρογεωλογική ενότητα της ευρύτερης περιοχής. Το Πλειο-Πλειστόκαινο, στην περιοχή 

αυτή, έχει ποτάμιο έως ποταμολιμναίο χαρακτήρα, με απότομες κατακόρυφες και πλευρικές 

μεταβάσεις της κοκκομετρίας των υλικών, σταυρωτές ροές, αλλά και ρυθμικές εναλλαγές 

λεπτόκοκκων και αδρομερών υλικών. Το μέγιστο πάχος του σχηματισμού που προσεγγίζει τα 

200 m, απαντάται στην περιοχή μεταξύ Στέρνας - Βάλτου - Αμμόβουνου, αποσφηνούμενο 
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τόσο προς νότο ομαλά κατά μήκος της γραμμής Βάλτου - Χάνδρα, με την εμφάνιση του 

ολιγοκαινικού υποβάθρου του, καθώς και προς βορρά, έχοντας τοπικό χαρακτήρα. 

 

Εικ.1.5.1. Απόσπασμα υδρολιθολογικού χάρτη Υδατικού Διαμερίσματος 12 - Λεκάνη Εβρου - 
Ερυθροπόταμου - Αρδα με τα σημεία μέτρησης της στάθμης (από στοιχεία της παρούσας 
μελέτης σε συνδυασμό με στοιχεία από τις Διαχειριστικές Μελέτες ΥΠΑΑΝ - ΥΠΕΚΑ) 
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Γενικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενιαίος σχηματισμός. Η παρουσία των 

λεπτόκοκκων αδιαπέρατων στρωμάτων σε διάφορα στρωματογραφικά ύψη, παρότι μπορεί να 

δημιουργεί τοπικά μια ανάσχεση της ροής ως προς την κατακόρυφο συνιστώσα της, δεν 

προκαλεί πλήρη διακοπή της υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ των υδροφοριών που 

αναπτύσσονται εκατέρωθεν αυτών. Συνεπώς η υδροφορία είναι μερικώς υπό πίεση.  

Η τροφοδοσία των πλειοπλειστοκαινικών υδροφοριών, πραγματοποιείται κυρίως 

λόγω  της υδραυλικής επικοινωνίας (πλευρικές διηθίσεις) με το φρεάτιο ορίζοντα των 

αλλουβιακών προσχώσεων, ο οποίος εμπλουτίζεται αδιαλείπτως από την επιφανειακή 

απορροή των ποταμών Έβρου, Άρδα και τον χ.Νεοχωρίου. Τροφοδοσία επίσης 

πραγματοποιείται και από την κατείσδυση των βροχοπτώσεων, σε ποσοστό της τάξης του 

14%.  

Μία άλλη «ιδιότυπη» τροφοδοσία του υδροφορέα είναι αυτή που προκύπτει από τις 

διηθήσεις του αρδευτικού νερού. Οι εναλλαγές λεπτομερών και αδρομερών υλικών και οι 

πλευρικές αποσφηνώσεις, δημιουργούν ιδιαιτερότητες στην υδροφορία που εκφράζεται με 

σημαντικές διαφοροποιήσεις της μεταβιβαστικότητας από θέση σε θέση. Επιπλέον η 

παρουσία των προσχώσεων αυξάνει σημαντικά την παράμετρο αυτή. Σύμφωνα με τους 

Παπαδόπουλο κ.α. (2002), η τιμή της μεταβιβαστικότητας (T) κυμαίνεται μεταξύ ενός 

ελαχίστου των 190 m2/ημέρα (2,2×10-3 m2/sec) και ενός μεγίστου 2300 m2/ημέρα (2.7×10-2 

m2/sec). Οι τιμές αυτές δεν είναι οι υψηλότερες που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή. Οι 

τιμές του συντελεστή εναποθήκευσης (S), που υπολογίσθηκαν για την περιοχή Αμμόβουνου - 

Φυλακίου - Βάλτου κυμαίνονται μεταξύ 5,4 και 9,5 (×10-4), ενώ οι αντίστοιχες τιμές στην 

περιοχή Πτελέας είναι μικρότερες (0,9 – 1,3×10-4). 

Ολοκαινικές (αλλουβιακές) αποθέσεις 

Οι αποθέσεις αυτές κατέχουν κυρίαρχη θέση στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του 

Έβρου (βύθισμα Αλεξανδρούπολης). Χαρακτηριστικό των αποθέσεων αυτών είναι οι άτακτες 

εναλλαγές περατών και αδιαπέρατων υλικών κατά την οριζόντια και κατακόρυφη έννοια. Οι 

οριζόντιες περατές αυτές εναλλαγές καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση που έχουν ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη εκτεταμένων υδροφοριών στα πλέον κοκκώδη υλικά. Οι αποθέσεις 

αυτές φιλοξενούν ένα φρεάτιο ορίζοντα μεγάλου δυναμικού που το βάθος του φτάνει μέχρι 

τα 25 m. Ο υδροφόρος αυτός ορίζοντας αντλείται σήμερα από ένα μεγάλο αριθμό αβαθών 

γεωτρήσεων μέχρι 20 m βάθος, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό τμήμα του 

Δέλτα και στην ευρύτερη περιοχή Μαρίτσας-Φερών-Πόρου. Επίσης, ένας μικρός αριθμός 
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γεωτρήσεων εντοπίζεται στη νότια περιοχή του Μοναστηρίου μεταξύ της Περιμετρικής και 

της παλιάς Μαρίτσας. Σχεδόν το σύνολο των γεωτρήσεων αυτών, που βρίσκεται εντός του 

Δέλτα εμφανίζει αρτεσιανισμό μέχρι σχεδόν το βάθος των 20 m. H τροφοδοσία της φρεάτιας 

υδροφορίας πραγματοποιείται κυρίως από τα νερά του ποταμού Έβρου. Αυτό σημαίνει πως η 

ποιότητα αυτού του υδροφόρου ορίζοντα εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα των 

νερών του Έβρου. Ολοκαινικές αποθέσεις εντοπίζονται και στην πεδινή ζώνη κατά μήκος του 

ποταμού, από το Πέπλο μέχρι τους Νέους Ψαθάδες. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσονται 

επάλληλες υπό πίεση εκτεταμένες υδροφορίες μέσα στις προσχώσεις, τροφοδοτούμενες κατά 

κύριο λόγο από τις πλευρικές μεταγγίσεις και διηθήσεις του Έβρου. Οι εκμεταλλεύσιμες 

παροχές είναι της τάξης των 70-160 m3/h με σχετικά μικρές πτώσεις στάθμης. 

Οι αλλουβιακές αποθέσεις του βυθίσματος της Ορεστιάδας, λόγω της γειτνίασης με 

τους μεγάλους ποταμούς, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής άποψης. 

Μέσα στις αποθέσεις αυτές σχηματίζεται ένας φρεάτιος ή μερικώς υπό πίεση ορίζοντας, 

καθώς και σχετικού βάθους υδροφόροι ορίζοντες, συνήθως μεγάλου πάχους. Οι υδροφορίες 

αυτές εντοπίζονται εκεί όπου παρατηρείται συγκέντρωση αδρόκοκκων υλικών και βρίσκονται 

συνήθως σε πλευρική υπόγεια επικοινωνία με τους πλειο-πλειστοκαινικούς υδροφόρους των 

λοφωδών περιοχών. Γεωτρήσεις στις περιοχές των αποθέσεων αυτών έχουν δώσει πολύ 

μεγάλες παροχές, για το σύνολο σχεδόν των γεωτρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα με 

το πλήθος των γεωτρήσεων όπως αυτές κατανέμονται στην ευρύτερη περιοχή Ορεστιάδας 

(βλέπε χάρτη εικ.1.5.2, απόσπασμα χάρτη από μελέτη Υπουργείου Ανάπτυξης 2005).  

Οι αλλουβιακές προσχώσεις κατά κανόνα επικάθονται των πλεοπλειστοκαινικών 

σχηματισμών. Οι υδραυλικές παράμετροι των προσχώσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 

ενός υπό συνεχή φόρτιση φρεάτιου ορίζοντα, δημιουργούν συνθήκες συνεχούς τροφοδοσίας 

των πλειο-πλειστοκαινικών αποθέσεων. Ο ισχυρά θετικός συσχετισμός στη διακύμανση της 

στάθμης μεταξύ γεωτρήσεων των δύο σχηματισμών και η ταχεία ανάκαμψη της στάθμης του 

πλειο-πλειστοκαινικού υδροφορέα σε ξηρή περίοδο, αποτελούν ισχυρά τεκμήρια της 

υδραυλικής επικοινωνίας των δύο σχηματισμών. Η τροφοδοσία τους εξασφαλίζεται κατά 

κύριο λόγο από τις διηθήσεις των νερών των ποταμών και σε πολύ μικρό ποσοστό από τις 

κατεισδύσεις των νερών των βροχών. 
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Εικ. 1.5.2. Απόσπασμα χάρτη απογραφής σημείων νερού λεκάνης ποταμού Έβρου- Ενδεικτική η 
εικόνα στην ευρύτερη περιοχή Ορεστιάδας (Υπουργείο Ανάπτυξης 2005). 

 

Επιπλέον, είτε λόγω της μείωσης της ταχύτητας διακίνησης των υπόγειων υδάτων 

εξαιτίας της μετάβασης από υψηλό σε χαμηλότερο πορώδες, είτε λόγω της παρουσίας 

αδιαπέρατων ενστρώσεων τόσο στις προσχώσεις όσο και στους πλειο-πλειστοκαινικούς 

σχηματισμούς, δημιουργούνται συνθήκες σημαντικών πηγαίων εκδηλώσεων κυρίως στη 

βόρεια πλευρά του Άρδα (πηγές Άρζου, Πλάτης, Σπηλαίου κ.τ.λ). Γενικότερα, πρέπει να 

επισημανθεί, και στο σημείο αυτό, ότι σημαντικός, αν όχι καθοριστικός, παράγοντας στη 
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διαμόρφωση των υδρογεωλογικών συνθηκών της λεκάνης του Άρδα και της ευρύτερης 

περιοχής (Ορεστιάδα, Σάκκος, Καβύλη) είναι η γειτνίασή της με την αντίστοιχη λεκάνη του 

Έβρου. Δεδομένου ότι ο Άδρας είναι παραπόταμος του Έβρου, υπάρχει μια κοινή ζώνη που 

υδρογεωλογικά είναι ενιαία. Από τον μήνα Μάιο, η πιεζομετρική επιφάνεια του υδροφορέα 

μειώνεται υψομετρικά μέχρι τον μήνα Αύγουστο. Η έντονη και ταχύρυθμη πτώση στάθμης 

κατά τον Αύγουστο οφείλεται, προφανώς, στις εντατικές αντλήσεις για αρδευτική χρήση. 

Μετά το τέλος της έντονης αρδευτικής περιόδου, η φθίνουσα τάση αντιστρέφεται και η 

στάθμη της υδροφορίας ανέρχεται σταθερά. Επειδή οι βροχοπτώσεις της θερινής περιόδου 

(Μαΐου - Αυγούστου) δεν αιτιολογούν την ανοδική αυτή πορεία της πιεζομετρικής 

επιφάνειας, θεωρούμε ότι η αντιστροφή της τάσης, αμέσως μετά το τέλος της αρδευτικής 

περιόδου, οφείλεται ακριβώς στην τροφοδοσία του υδροφορέα από τους ποταμούς Άρδα και 

Έβρο (Παπαδόπουλος κ.ά., 2002). 

Από υπολογισμούς (Παπαδόπουλος κ.ά., 2002) για την περίοδο 1995 έως 1998, 

προέκυψε ότι για τις ανάγκες της άρδευσης και της ύδρευσης, στην ευρύτερη περιοχή 

βυθίσματος αντλούνται ετησίως, περί τα 45×106 m3 νερού. 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, στη Λεκάνη Ορεστιάδας, για τα τελευταία 15 χρόνια, 

δεν έχει παρατηρηθεί καμία τάση ποσοτικής υποβάθμισής της (Παπαδόπουλος κ.ά, 2002). Η 

τάση απεναντίας είναι αυξητική. Η εκάστοτε πτώση στάθμης καθώς και η σταθερότητα του 

υπόγειου συστήματος έχει άμεση σχέση με την τροφοδοσία του υδροφορέα από τους 

ποταμούς Άρδα και Έβρο. Ο υδροφορέας δεν υπόκειται σε παρατεταμένη εκμετάλλευση και 

υπάρχει μια γενική κατάσταση υδραυλικής σταθερότητας που συναρτάται άμεσα με τον 

εμπλουτισμό που δέχονται οι υδροφορείς της περιοχής από τους παραπάνω ποταμούς. Θα 

μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι υδροφορείς της περιοχής λειτουργούν ως ρυθμιστικοί 

ταμιευτήρες, στους οποίους η ποσότητα των νερών που αποθηκεύεται από ένα μέρος των 

ετήσιων παροχών των ποταμών καθώς και από τα κατακρημνίσματα που κατεισδύουν 

ανέρχεται στο ύψος των απολήψιμων ποσοτήτων. Οι μεγάλες τιμές μεταβιβαστικότητας που 

έχουν υπολογιστεί στην περιοχή ενισχύουν την άποψη αυτή. Οι διακυμάνσεις της στάθμης 

του υδροφορέα δεν υπερβαίνουν τα 2-4 m και σε περιοχές εγγύς των ποταμών είναι πολύ 

μικρότερες. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνεται και από την παρακολούθηση της 

διακύμανσης της στάθμης επιλεγμένων γεωτρήσεων στα πλαίσια της μελέτης (πίνακας 1.6.1) 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αλλουβιακές αποθέσεις του Ερυθροπόταμου, οι οποίες 

αποτελούν ανεξάρτητη ενότητα στη λεκάνη Ορεστιάδας. Το χαμηλό (πεδινό) τμήμα της 

κοιλάδας του Ερυθροποτάμου αποτελείται από αλλουβιακές αποθέσεις (εναλλαγές άμμων, 
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χαλικιών, αργίλων, ιλύος και κροκαλών), που επικάθονται στα παλαιογενή ιζήματα και το 

πάχος των οποίων ποικίλλει από 5 έως 30 m. Στις αποθέσεις αυτές αναπτύσσεται ένας 

εκτεταμένος φρεάτιος ορίζοντας, ο οποίος σε ορισμένες θέσεις, σε συνδυασμό με τα 

βαθύτερα επάλληλα υπο πίεση στρώματα των παλαιογενών ιζημάτων, καθίσταται μεγάλης 

δυναμικότητας. Μεγαλύτερη απόδοση έχουν οι υδροφορείς που βρίσκονται στην κεντρική 

περιοχή της λεκάνης του ποταμού, μεταξύ των οικισμών Ελληνοχωρίου, Κυανής και Μάνης, 

όπου οι υπάρχουσες γεωτρήσεις αποδίδουν παροχές της τάξης των 200 m3/h, με μια σχετικά 

μικρή πτώση στάθμης. Αυτό οφείλεται στην εκμετάλλευση τόσο των αλλουβιακών 

αποθέσεων, όσο και των βαθύτερων παλαιογενών υδροφορέων. Η συνεχής παρουσία νερού 

στο ποτάμι εξασφαλίζει τη συνεχή τροφοδοσία των αλλουβιακών υδροφορέων και διαμέσου 

αυτών των βαθύτερων υδροφοριών των παλαιογενών ιζημάτων. Η διακύμανση της στάθμης 

των γεωτρήσεων στην εδώ περιοχή σύμφωνα με το πίνακα 1.6.1, είναι ελαχίστη, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την άμεση τροφοδοσία των αλλουβιακών σχηματισμών από τη συνεχή ροή του 

Ερυθροποτάμου. Από διάφορες εκτιμήσεις έχει προκύψει ότι ο όγκος της συνολικής 

αλλουβιακής υδροφορίας είναι της τάξης των 350×106 m3.  

Σύμφωνα με την Διαχειριστική μελέτη στα υπόγεια υδατικά συστήματα της περιοχής 

διακινούνται οι ποσότητες που καταγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 1.5.1 

Τροφοδοσίες Υπόγειων Υδατικών συστημάτων των λεκανών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου  

Υπόγειο 
Υδατικό 
Σύστημα 

Ονομασία 
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

(106 m3) 

GR12BT010 Σύστημα Ορεστιάδας 60 

GR12BT150 Σύστημα Σουφλίου-Διδυμοτείχου δεν αναφέρεται ποσότητα 

GR1200140 Σύστημα Έβρου 10 

GR120T020 Σύστημα Παραέβριας περιοχής - Δέλτα Έβρου 25 
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1.6 Δίκτυο γεωτρήσεων - Μετρήσεις στάθμης 
 

Οι σταθερές θέσεις δειγματοληψίας (ΣΘΔ) στις παραπάνω λεκάνες επιλέχθηκαν με 

βάση το βαθμό τροφοδοσίας από τους επιφανειακούς άξονες απορροής. Κατά συνέπεια ο 

μεγαλύτερος αριθμός των σημείων δειγματοληψίας είναι διασκορπισμένος γύρω από τους 

άξονες επιφανειακής απορροής, κυρίως τους πιο σημαντικούς. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε 

στις περιοχές συμβολής των ποταμών.  

Εντοπίσθηκαν 28 θέσεις κατάλληλες για τη σύνθεση του δικτύου παρακολούθησης 

της κύμανσης της υπόγειας στάθμης, εκ των οποίων οι 12 βρίσκονται στην λεκάνη του 

Έβρου, οι 8 στη λεκάνη Άρδα και 8 στη λεκάνη Ερυθροπόταμου (βλ. χάρτη εικ. 1.5.1 και 

χάρτη στο Παράρτημα) η χωρική κατανομή των οποίων είναι επαρκής για την ομοιόμορφη 

κατά το δυνατόν κάλυψη των πεδινών τμημάτων των τριών λεκανών.  

Ο Πίνακας που ακολουθεί ενώ έχει αρίθμηση (α/α) από το 1 έως το 30, αναφέρεται σε 

28 θέσεις μέτρησης, αφού τα σημεία με α/α 5 και 20 έχουν αφαιρεθεί λόγω αδυναμίας 

μέτρησης στάθμης τις 2 τελευταίες περιόδους. 

 

 
Πίνακας 1.6.1 

Μετρήσεις στάθμης νερού επιλεγμένων γεωτρήσεων, για τις ανάγκες της εδώ μελέτης στα χαμηλά τμήματα των 
λεκανών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου (θέση γεωτρήσεων: βλέπε χάρτη εικ.1.5.1) 

Α/Μ 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

(m) 

ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ (m) 

ΛΕΚΑΝΕΣ 10ος  

2010 

5ος  

2011 
9ος -10ος 

2011 
5ος 

 2012 

1 38,2 2,11 2,09 2,11 1,72  ΑΡΔΑ 

2 50 2,92 2,47 2,88 2,70  ΑΡΔΑ 

3 118 2,85 2,78 2,89 2,94  ΑΡΔΑ 

4 49 3,96 3,53 4,01 3,73 ΑΡΔΑ 

6 65,6 2,88 3,18 3,20 3,16  ΑΡΔΑ 

7 60 3,13 3,38 3,39 3,78  ΑΡΔΑ 

8 60,4 11,22 11,07 11,28 10,69  ΑΡΔΑ 

9 60,9 3,63 3,86 3,89 3,45 ΑΡΔΑ 

10 13 0,74 1,25 1,31 0,71  ΕΒΡΟΥ 
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Α/Μ 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

(m) 

ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ (m) 

ΛΕΚΑΝΕΣ 10ος  

2010 

5ος  

2011 
9ος -10ος 

2011 
5ος 

 2012 

11 17 0,22 0,25 0,27 0,19  ΕΒΡΟΥ 

12 11 3,98 5,63 5,67 4,97 ΕΒΡΟΥ 

13 13 2,75 2,53 2,71 2,09 ΕΒΡΟΥ 

14 13 2,32 2,62 2,61 2,87 ΕΒΡΟΥ 

15 16 2,02 1,70 1,83 2,33 ΕΒΡΟΥ 

16 26,5 1,55 2,29 2,21 1,72 ΕΒΡΟΥ 

17 28,5 2,12 2,63 2,71 2,01 ΕΒΡΟΥ 

18 36,3 4,15 4,62 4,67 4,52 ΕΒΡΟΥ 

19 59,5 18,73 14,93 18,70 9,51 ΕΒΡΟΥ 

21 48 2,72 3,12 2,98 3,07 ΕΒΡΟΥ 

22 47 2,23 2,45 2,51 1,37 ΕΒΡΟΥ 

23 26 7,14 6,68 6,88 6,53 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

24 28 3,82 3,57 3,66 3,35 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

25 32,5 3,96 3,47 3,65 3,29 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

26 45,5 4,23 3,52 3,83 3,39 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

27 45 4,53 4,47 4,51 3,88 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

28 47 6,46 5,30 5,89 5,28 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

29 49 5,14 4,32 4,73 4,22 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

30 52 4,35 4,16 4,22 4,02 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

 

Από τις μετρήσεις της στάθμης των γεωτρήσεων, προκύπτουν τα εξής:  

− Στις γεωτρήσεις -1η ομάδα-  που εντοπίζονται, κοντά στους ποταμούς Άρδα 

(γεωτρήσεις 1, 2, 4, 6, 7, 9),  Έβρο ( γεωτρήσεις 11, 14 έως18 και 21), Ερυθροπόταμο 

(γεωτρήσεις 23 έως 26 και 29-30) και σε δευτερεύουσες κοίτες (γεώτρηση 3), η 

μεταβολή της στάθμης μεταξύ υγρής και ξηρής περιόδου είναι πολύ μικρή (μικρότερη 

του 0,50 m). Στις γεωτρήσεις  6,7,9,11,14,15,16,17,18, και 21  αυτή είναι αρνητική, 

δηλαδή η στάθμη της ξηρής περιόδου,  είναι υψηλότερη από αυτήν της υγρής. Η 

κατεύθυνση υπόγειας ροής είναι γενικά από τους άξονες προς τις προσχώσεις, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προαναφερθεί (παράγραφος 1.5).   
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− Στις γεωτρήσεις -2η ομάδα-  που εντοπίζονται σε σχετικά μεγαλύτερη απόσταση από 

τους επιφανειακούς άξονες (γεωτρήσεις 3 και 8 Άρδα, γεωτρήσεις 10,12,13,19,22 

Έβρου και γωτρήσεις 27 και 28 Ερυθροπόταμου)  η διαφορά στάθμης είναι 

μεγαλύτερη και κυμαίνεται από 0,59m – 0,70m με εξαίρεση τις γεωτρήσεις 19 και 22 

που φτάνει μέχρι τα 9,19m, επίσης και εδώ παρατηρούνται σε ορισμένες από αυτές 

(10,12,22) αρνητικές τιμές, δηλαδή η στάθμη της ξηρής περιόδου, να είναι υψηλότερη 

από αυτήν της υγρής. Η κατεύθυνση υπόγειας ροής και εδώ είναι από τους άξονες 

προς τις αποθέσεις (παράγραφος 1.5).   

− Γενικά στη 1η ομάδα, δηλαδή στις γεωτρήσεις, που εντοπίζονται στις προσχώσεις των 

ποταμών, η στάθμη τους επηρεάζεται συνεχώς και σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τη 

στάθμη των ποταμών, στην οποία αποδίδεται και η πολή μικρή διακύμνανση μεταξύ 

υγρής και ξηρής περιόδου.  

− Στις γεωτρήσεις της 2ης ομάδας, δηλαδή σε αυτές που είναι σχετικά σε μεγαλύτερη 

απόσταση από τους άξονες και πάλι η τροφοδοσία εξασφαλίζεται από τους 

επιφανειακούς άξονες αλλά με πιο αργό ρυθμό, γεγονός που προκύπτει από την  

μεγαλύτερη διαφορά στάθμης. Το φαινόμενο εδώ της μεγαλύτερης διαφοράς στάθμης, 

έχει σχέση και με την έντονη ετερογένεια και την παρουσία ημιπερατών στρωμάτων, 

των πλειοπλειστοκαινικών αποθέσεων. 

− Οι αρνητικές τιμές αποδίδονται στην καλλιεργητική περίοδο, και χαρακτηρίζει τις 

υδροφορίες από αρχές Μαίου μέχρι το τέλος Αυγούστου και όπου στη συνέχεια, με 

γοργούς ρυθμούς, η στάθμη ανεβαίνει, λόγω τροφοδοσίας από τις γειτονικές 

πρόσφατες αποθέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους τροφοδοτούνται όπως 

προαναφέρθηκε από τους ποταμούς.  

 

1.7 Ποιότητα νερών - Χημικές Αναλύσεις  
Αξιολόγηση στοιχείων υπαρχόντων πριν την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης 

Η γεωλογική δομή της περιοχής που έχει ήδη περιγραφεί, η συνεχής τροφοδοσία του 

μεγαλύτερου τμήματος των υπόγειων νερών από τους επιφανειακούς άξονες απορροής, η 

έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα σε συνδυασμό με το δυναμικό σε πολλές θέσεις 

φρεάτιο ορίζοντα και η κατά εποχές ρύπανση των ποταμών και ιδιαίτερα του Έβρου, 

δημιουργούν συνθήκες εύκολης ρύπανσης των υπόγειων νερών, και ως εκ τούτου 

προϋποθέτουν συνεχώς συστηματικούς ελέγχους. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, έχει 
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προκύψει ότι η ποιότητα του νερού βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, πλην ελάχιστων 

εξαιρέσεων. Σύμφωνα με την εκτεταμένη υδροχημική έρευνα στο πλαίσιο της μελέτης 

«Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής λεκάνης Άρδα» (Παπαδόπουλος κ.α. 2002),   

προέκυψε ότι η αγωγιμότητα των υπόγειων νερών στο μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης, 70-

80%, των μετρήσεων δεν υπερβαίνει τα 700 μS/cm, στα νερά που αναπτύσσονται στις 

προσχώσεις η αγωγιμότητα κυμαίνεται από 180-500 μS/cm, ενώ σε αυτά που εντοπίζονται 

στους ολιγοκαινικούς σχηματισμούς, πέρα από τους άξονες επιφανειακής απορροής, 

κυμαίνεται από 600 έως 1500 μS/cm. Η αγωγιμότητα αυτή οφείλεται κυρίως στη μικρή 

ταχύτητα διακίνησής τους στους σχηματισμούς αυτούς σε σχέση με την απόσταση από τα 

ποτάμια. Όσον αφορά στα ΝΟ3, που προέρχονται κυρίως από τα λιπάσματα, προέκυψε ότι 

ενώ σημειακά οι τιμές φτάνουν μέχρι τα 170 mg/L, ο μέσος όρος είναι 20 mg/L. 

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι το 10% των σημείων υπερβαίνουν το όριο των 45 mg/L, κάτι που 

δικαιολογείται από την τροφοδοσία, τη γεωλογική δομή και τις δραστηριότητες της περιοχής. 

Όσον αφορά στα επιφανειακά νερά του Έβρου στη λεκάνη της Ορεστιάδας, από τις διάφορες 

χημικές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, προκύπτει ότι το νερό είναι σημαντικά 

επιβαρυμένο. Αυτό οφείλεται στα απόβλητα που διοχετεύονται στο τμήμα εκείνο του 

ποταμού που διαρρέει τη Βουλγαρία, στο ύψος της Ανδριανούπολης και στα αστικά λύματα 

και νερά των αποστραγγίσεων των γεωργικών καλλιεργειών των ελληνικών παρακείμενων 

πόλεων. Κατά διαστήματα ανιχνεύονται υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων ρυπαντικών ουσιών 

και παρατηρούνται να επιπλέουν στα νερά του, πληθυσμοί νεκρών ψαριών. Αντίθετα, στο 

υπόλοιπο υδρογραφικό δίκτυο (Άρδας, Ερυθροπόταμος κ.λ.π.) η ποιότητα του νερού είναι 

αρκετά καλή. 

Όσον αφορά στο σύστημα των υπόγειων νερών της νότιας περιοχής της λεκάνης του 

Έβρου, συμπεριλαμβανομένου και του Δέλτα, ο φρεάτιος ορίζοντας είναι σε μεγάλο βαθμό 

και σε μεγάλη έκταση επιβαρυμένος. Αυτό οφείλεται αφ’ ενός στην υφαλμύρινση του Δέλτα, 

η οποία επεκτείνεται μέχρι το Πέπλο, και αφ’ ετέρου στα εγκλωβισμένα αλμυρά πεδία της 

ευρύτερης περιοχής. Τα υπό πίεση επίσης υδροφόρα, όπως προκύπτει έμμεσα, είναι ποιοτικά 

επιβαρυμένα διότι υπάρχει υδραυλική επικοινωνία με τα επιφανειακά υφάλμυρα σε πολλές 

θέσεις. Τα επιφανειακά νερά, στη μεγαλύτερή τους έκταση, είναι  αρκετά επιβαρυμένα, τόσο 

από την αλμυρότητα του νερού που οφείλεται στην είσοδο της θάλασσας στον Έβρο (λόγω 

χαμηλών υψομέτρων), όσο και από το συνεχές ρυπαντικό φορτίο του Έβρου. 

Χαρακτηριστικό στη βαθιά υδροφορία που εντοπίζεται στη πεδινή ζώνη του Έβρου από το 

Πόρο (περιοχή Δέλτα) μέχρι και το Λυκόφως (περιοχή Σουφλίου), είναι οι μεγάλες 
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συγκεντρώσεις ιόντων Μn (πάνω από το όριο), με εξαίρεση τις εποχές τροφοδοσίας του 

στραγγιστικού δικτύου με γλυκό νερό. Αντίθετα δυτικά της γραμμής Πόρος - Λυκόφως, η 

ποιότητα είναι εξαιρετική. Οι συγκεντρώσεις ιόντων Μn οφείλονται στην παρουσία των 

μεταμορφωμένων σχηματισμών.  

Αξιολόγηση Χημικών Αναλύσεων παρούσης Μελέτης  

Με βάση τις χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 

σύμβασης, τα αποτελέσματα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Β΄, 

αναφορικά  με τη σχέση υπόγειων και επιφανειακών νερών, προκύπτουν τα ακόλουθα. 

Οι μετρήσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών (TDS, αγωγιμότητα, αλατότητα κ.λ.π.) 

των υπόγειων νερών, στις περισσότερες θέσεις της λεκάνης του Έβρου, εκτός από την 

περιοχή του δέλτα, έδειξαν παραπλήσιες τιμές με αυτές των επιφανειακών νερών. Οι 

συγκεντρώσεις όμως στα επιφανειακά νερά είναι γενικά μεγαλύτερες σε σχέση με τις 

συγκεντρώσεις στα υπόγεια νερά. 

Αυτό επιβεβαιώνει την τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων από τα νερά των ποταμών. 

Οι διαφοροποιήσεις των συγκεντρώσεων (TDS, αγωγιμότητα, αλατότητα κ.λ.π.), από θέση σε 

θέση, στα υπόγεια νερά οφείλονται σε στρωματογραφικούς ορίζοντες που μειώνουν την 

υδροπερατότητα και δημιουργούν συνθήκες περιορισμού της υπόγειας ροής, καθώς και 

μεγαλύτερης παραμονής του νερού στον υδροφορέα. Όσον αφορά στην περιοχή του δέλτα, οι 

αυξημένες τιμές των χλωριόντων, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα, επιβεβαιώνουν τις 

συνθήκες υφαλμύρισης των υπόγειων νερών. Αντίθετα, στη δυτική περιοχή, οι μειωμένες 

τιμές των χλωριόντων οφείλονται στην τροφοδοσία από παράπλευρους χείμαρρους 

(χείμαρρος Μάνθειας, Αρδανίου κ.λ.π.). 

Η παρουσία κυρίως καδμίου και μολύβδου, αλλά και μεγάλου αριθμού βαρέων μετάλλων 

και ιχνοστοιχείων στα νερά του Έβρου κατά την είσοδό του από τη Βουλγαρία και η έντονη 

παρουσία όλων αυτών των στοιχείων σε αρκετές γεωτρήσεις στα παρέμβρια πεδινά μέχρι το 

Πύθειο, επιβεβαιώνει επίσης την τροφοδοσία των υπόγειων νερών από τους επιφανειακούς 

άξονες. 

Η ανίχνευση καφεΐνης (δείκτης ρύπανσης από αστικά απόβλητα) σε όλα τα επιφανειακά 

νερά της λεκάνης του Έβρου και σχεδόν σε όλες τις γεωτρήσεις, σε αρκετά βέβαια 

μικρότερες τιμές, επιβεβαιώνει την άμεση σχέση επιφανειακών και υπόγειων νερών και 

κυρίως την τροφοδοσία των υπόγειων από τα επιφανειακά. 
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Τέλος, η παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε πολλές γεωτρήσεις και 

μάλιστα σε ορισμένες σε σημαντικές συγκεντρώσεις επιβεβαιώνει την αναμενόμενη καλή 

στράγγιση των εδαφών, αλλά και τη δυνατότητα πραγματοποίησης «συμπτωματικού 

εμπλουτισμού» δηλ. εμπλουτισμού των υπόγειων νερών από τα νερά της άρδευσης. Συχνά 

όμως ο συμπτωματικός εμπλουτισμός προκαλεί προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης του 

υπόγειου νερού (μόλυνση-ρύπανση) (Καλλέργης, 2001). 

 

1.8 Σχέσεις υπόγειων νερών με επιφανειακούς άξονες ροής – Συμπεράσματα 

 

Από υδρογεωλογικής άποψης ενδιαφέρον παρουσιάζεται στη λεκάνη Ορεστιάδας 

τόσο στους πλειοπλειστοκαινικούς υδροφορείς όσο και στους αλλουβιακούς, οι οποίοι στο 

σύνολό τους καταλαμβάνουν μια πολύ μεγάλη έκταση και ικανοποιούν τις αρδευτικές και 

υδρευτικές ανάγκες της περιοχής. 

Οι απολήψεις πραγματοποιούνται τόσο από το φρεάτιο ορίζοντα των αλλουβιακών 

σχηματισμών του ποταμού Έβρου στην περιοχή Ορμένιου - Δικαίων και στο Ωοειδές 

(Καστανιές - Χειμώνιο), όσο και από τον υδροφορέα των πλειο-πλειστοκαινικών 

σχηματισμών, δυτικά και βόρεια της Ορεστιάδας έως τα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι οποίοι 

αντιμετωπίζονται ενιαία καθότι, όπως αναφέρθηκε τροφοδοτούνται από τον Έβρο. Στις 

αλλουβιακές προσχώσεις του Άρδα πραγματοποιούνται ελάχιστες αντλήσεις, οι οποίες 

καλύπτουν κυρίως υδρευτικές ανάγκες. Οι αρδευτικές ανάγκες της εν λόγω περιοχής 

καλύπτονται από τα νερά του Άρδα μέσω του αρδευτικού δικτύου, που καλύπτει το σύνολο 

της περιοχής. Τέλος, στην κοιλάδα του Ερυθροπόταμου, οι απολήψεις πραγματοποιούνται 

κυρίως από τον αλλουβιακό υδροφορέα της περιοχής και σε ορισμένες περιπτώσεις σε 

συνδυασμό με τους επάλληλους υπό πίεση υδροφορείς των παλαιογενών ιζημάτων. 

Η τροφοδοσία όλων των παραπάνω υδροφορέων πραγματοποιείται σε όλες τις εποχές 

του χρόνου κατά κύριο λόγο από τους κύριους ποταμούς της περιοχής (Έβρο, Άρδα και 

Ερυθροπόταμο) και δευτερευόντως μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, από τα δευτερεύοντα 

υδατορέματα της περιοχής. Από τις εκτεταμένες μετρήσεις στάθμης που έγιναν από τους 

Παπαδόπουλο κ.ά. (2002), προέκυψε το συμπέρασμα ότι , όλοι οι υδροφορείς στην ευρύτερη 

περιοχή του βυθίσματος της Ορεστιάδας, δέχονται τροφοδοσία από τους επιφανειακούς 

άξονες και ουδόλως συμβάλλουν στη ροή των επιφανειακών αξόνων, σε καμιά εποχή του 

χρόνου. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις λοιπόν, τα χαμηλότερα σημεία στα οποία θα μπορούσε να 

τείνει η στάθμη του υδροφορέα, καθορίζεται από την τροφοδοσία των ποταμών Άρδα, Έβρου 

και Ερυθροποτάμου. Η σταθερότητα του συστήματος οφείλεται κυρίως στην τροφοδοσία του 

υδροφορέα από τους ανωτέρω ποταμούς. Η εικόνα αυτή απεικονίζεται και από τις μετρήσεις 

στάθμης επιλεγμένων γεωτρήσεων για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. 

Στο υπόλοιπο πεδινό τμήμα της λεκάνης του Έβρου, το οποίο ταυτίζεται με τη λεκάνη 

Αλεξανδρούπολης από υδρογεωλογικής άποψης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλουβιακές 

αποθέσεις που ταυτίζονται με το Δέλτα του Έβρου, καθώς και τα νεογενή υλικά που 

βρίσκονται κάτω από τις αποθέσεις αυτές.  

Όλοι οι υδροφορείς, των αλλουβιακών  αποθέσεων και των νεογενών υλικών, έχουν 

μια άμεση μονόδρομη σχέση τροφοδοσίας από τον Έβρο ποταμό και τους παρέμβριους 

χείμαρρους.  

Τέλος, οι αλλουβιακές αποθέσεις κατά μήκος του Έβρου από τους Νέους Ψαθάδες 

μέχρι το Πέπλο, τροφοδοτούνται αποκλειστικά από τον Έβρο, καθώς και τους παρέμβριους 

χείμαρρους που διασχίζουν τα πεδία και καταλήγουν στον Έβρο.  
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