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2. Λεκάνη Βιστωνίδας 

2.1 Γενικά 

 

 Η υδρολογική λεκάνη Βιστωνίδας ανήκει διοικητικά στους νομούς Ξάνθης και 

Ροδόπης. Η συνολική έκταση της λεκάνης ανέρχεται περίπου στα 1.530 km2 από τα οποία τα 

1.080 km2 αποτελούν την ορεινή ζώνη, τα 53 km2 είναι λοφώδεις εκτάσεις και τα υπόλοιπα 

396 km2 αποτελούν την πεδινή ζώνη. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη στο κεντρικό πεδινό 

τμήμα της λεκάνης, της λίμνης Βιστωνίδας, η οποία καταλαμβάνει έκταση περίπου 45 km2. Η 

λίμνη χωρίζει την πεδινή έκταση σε δύο σχεδόν ισοδύναμα τμήματα. Το ανατολικό, που 

ανήκει στο Νομό Ροδόπης και το δυτικό που ανήκει στο Νομό Ξάνθης. Η δημιουργία των 

δυό αυτών τμημάτων είναι αποτέλεσμα τεκτονικών διεργασιών και της δράσης των δυο 

ανταγωνιστικών παραγόντων της διάβρωσης και της απόθεσης.  

 

2.2 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 2.2.1. 
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Πίνακας 2.2.1. 
Μελέτες, εργασίες, ερευνητικές εκθέσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση γνώσης της περιοχής της 

Λεκάνης Βιστωνίδας 

Αριθμός Χαρακτηριστικά μελέτης 

1 
ΜΑΡΙΝΟΣ, Π. και ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., (1985). Τα υπόγεια νερά της περιοχής της λίμνης 
Βιστωνίδας και οι σχέσεις τους με την λίμνη. Έκθεση προς το ΥΧΟΠ 6/1985 σελίδες 103 
χάρτες 5. 

2 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., (1985). Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης λίμνης Βιστωνίδας- Μελέτη 
υδροφόρων οριζόντων μέσα σ’ ένα ευρύ ετερογενές πεδίο, Διδακτορική Διατριβή, Δ.Π.Θ., 
265 σελ. 

3 
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ, Θ., ΛΙΒΑΔΑ, Γ., ΚΑΡΑΟΛΙΔΗ, Χ., ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ, Φ., (1976). 
"Γεωλογική μελέτη λεκάνης Ξάνθης-Κομοτηνής", Δ.Ε.Π., Αθήνα 

4 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ. και άλλοι (1991). Υδρογεωλογική αναγνώριση και 
διερεύνηση δυνατοτήτων συνδυασμένης διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών νερών νομού 
Ροδόπης, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Έκθεση προς την Νομαρχία Ροδόπης 
τεύχη 3, σελίδες 198 χάρτες 16. 

5 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ. ΠΛΙΑΚΑΣ, Φ. και άλλοι (2001). Διερεύνηση συνθηκών 
ύδρευσης δήμων και κοινοτήτων Ν. Ξάνθης (από πλευράς επάρκειας, ποσότητας, κατάσταση 
δικτύου και προστασίας σημείων υδροληψίας) - Προοπτικές. Έκθεση προς την ΤΕΔΚ νομού 
Ξάνθης. Σελ.135 χάρτες 5. 

6 

Σύμβουλος Μηχανικών ΕΝΜ, (2005). 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. 

7 
ΣΑΚΚΑΣ, Ι., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, κ.ά., (1998). “Υδρογεωλογική μελέτη 
τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων Ξάνθης - Ροδόπης”. Έκθεση προς το Υπουργείο 
Γεωργίας, τεύχη 5, σελ. 570, χάρτες 16. 

8 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, Α. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, Ι. ΓΚΙΟΥΓΚΗΣ, (2008). “Ποιοτική 
αξιολόγηση του υπόγειου νερού επιλεγμένων πεδίων του νομού Ροδόπης στα σημεία 
προέλευσής του (γεωτρήσεις), ως προς την περιεκτικότητα σε νιτρικά, νιτρώδη και 
αμμωνιακές ουσίες, τα αίτια προέλευσης – Προοπτικές”. Έκθεση για λογαριασμό της 
Νομαρχίας Ροδόπης. 

9 

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 (2011). 
“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” 
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Πίνακας 2.2.2 
Βασικά στοιχεία που αντλήθηκαν από τις μελέτες του πίνακα 2.2.1. 

Αριθμός  Βασικά στοιχεία που αντλήθηκαν για την περιοχή 

1 Υδροχημεία, σχέσεις υπόγειων νερών με τα νερά της λίμνης 

2 Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Γεωμορφολογία, Πιεζομετρία, Υδροχημεία  

3 Γεωλογία 

4 Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Υδροχημεία (τμήματος Ροδόπης) 

5 Υδρογεωλογία Υδροχημεία (τμήματος Ξάνθης) 

6 Υπόγεια Υδατικά συστήματα, στοιχεία γεωτρήσεων, απογραφή σημείων 

7 Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Στάθμες νερού, Στοιχεία τεχνητού εμπλουτισμού 

8 Έρευνα νιτρορρύπανσης περιοχή Ροδόπης 

9 Υπόγεια Υδατικά συστήματα, στοιχεία γεωτρήσεων, απογραφή σημείων 

 

2.3 Γεωμορφολογία λεκάνης  
  

 Η γεωμορφολογική εικόνα της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται από ένα ορεινό 

τμήμα προς τα βόρεια, με έντονο πολυσχιδές ανάγλυφο με πυκνό υδρογραφικό δίκτυο και από 

ένα κύριο πεδινό τμήμα προς τα νότια με κυρίαρχο στοιχείο τη λίμνη Βιστωνίδα στο κέντρο 

του. Η λίμνη διαχωρίζει το πεδινό τμήμα σε δυο επιμέρους ενότητες, ανατολικά και δυτικά 

αυτής, την ανατολική υπολεκάνη Βιστωνίδας (Ροδόπης) και την δυτική υπολεκάνη 

Βιστωνίδας (Ξάνθης). Το πεδινό τμήμα της Βιστωνίδας, όπως αποκαλείται, περιβάλλεται από 

ένα λοφώδες ανάγλυφο. Το λοφώδες αυτό ανάγλυφο εμφανίζεται αρκετά εκτεταμένο προς τα 

ανατολικά (λοφώδης περιοχή νότιου τμήματος Νομού Ροδόπης) και αρκετά έντονο μεταξύ 

των πεδινών εκτάσεων Νέστου – Βιστωνίδας, προς τα ΝΝΔ. Τέλος οι παράκτιες 

λιμνοθάλασσες, διαφόρων μεγεθών, αποτελούν μια ιδιόμορφη μορφολογική μονάδα της 

ευρύτερης περιοχής. 

 Το σχήμα του συνολικού πεδινού τμήματος μπορεί να θεωρηθεί απιοειδές με μέγιστο 

μήκος 38 km και μέγιστο πλάτος 14 km. Τα υψόμετρα του κάμπου κυμαίνονται από 0 μέχρι 

περίπου 80 m. Η ανατολική υπολεκάνη καταλαμβάνει μια έκταση 137 km2 που έχει μέσο 

υψόμετρο 15,1 m και μέση κλίση 2,8%, ενώ η δυτική καταλαμβάνει μια έκταση 207,6 km2 με 

μέσο υψόμετρο 24,7 m και μέση κλίση 4,7 %. 
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 Στα διαχειριστικά σχέδια του ΥΠΕΚΑ στη λεκάνη της Βιστωνίδας συμπεριλαμβάνουν 

και την λεκάνη του Βοσβόζη (νότια λοφώδη περιοχή Ν. Ροδόπης), καθώς και τις υπόλοιπες 

λοφώδεις περιοχές που περιβάλλουν την πεδινή έκταση της λίμνης, φτάνοντας μέχρι τη 

θάλασσα. Η συνολική έκταση υπολογίζεται σε 817,09 km2, με μέγιστο μήκος 53 Km, και μέγιστο 

πλάτος 21 km. Τόσο η ανατολική λοφώδης περιοχή (νότια περιοχή Ροδόπης), όσο και οι 

υπόλοιπες παράκτιες περιοχές, αποτελούν επιμέρους υδρογεωλογικές ενότητες με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην εδώ μελέτη θα εξεταστεί αποκλειστικά το πεδινό τμήμα 

της λεκάνης Βιστωνίδας.   

 Τα μεγαλύτερα υψόμετρα στο ανάπτυγμα του κάμπου καταλαμβάνουν οι 

παλαιοτεταρτογενείς αποθέσεις, που εντοπίζονται σε μια ζώνη πλάτους περίπου 1,5 km 

αμέσως νότια της ορεινής μάζας και αφορούν παλαιούς κώνους χειμάρρων και κορήματα. 

Στα μικρότερα υψόμετρα αναπτύσσονται τα πρόσφατα αλλουβιακά υλικά των χειμάρρων, τα 

οποία καλύπτουν την προς νότο συνέχεια των παλαιοτεταρτογενών προσχώσεων του κάμπου. 

 To πυκνό υδρογραφικό δίκτυο της ορεινής περιοχής έχει ως τελικούς αποδέκτες τους 

χειμάρρους Κόσυνθο, Κομψάτο, Ασπροπόταμο, καθώς και έναν αριθμό μικρότερων 

χειμάρρων που καταλήγουν στην έξοδο της ορεινής μάζας προς τον κάμπο και οι οποίοι 

δημιουργούν μικρές αυτοδύναμες λεκάνες απορροής χωρίζοντας έτσι σε επιμέρους 

υδρολογικές μονάδες το σύνολο της ορεινής μάζας. Το υδρογραφικό δίκτυο της ορεινής 

περιοχής, μπορεί να ομαδοποιηθεί με βάση τον τελικό αποδέκτη τους σε τρεις μεγάλες 

ομάδες (βλέπε χάρτη εικ. 2.3.1 και πίνακα 2.3.1).  

 την ομάδα της λίμνης Βιστωνίδας (Κόσυνθος, Κιμμέρια, Κομψάτος, Ασπροπόταμος 

κ.λ.π),  

 την ομάδα της λίμνης Ισμαρίδας (Βοσβόζης, Καρυδιάς, Τρελοχείμαρρος κ.ά),  

 την ομάδα των κλάδων του Λίσσου Ποταμού, που εκβάλλει στη θάλασσα ΝΔ του 

οικισμού Ιμέρου.  

Επίσης, θεωρούνται ως μια μικρή ομάδα, οι μικρότεροι χείμαρροι που 

αποστραγγίζουν τις νότιες λοφώδεις περιοχές, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Λασπίας 

(εκβάλλει ανατολικά του Νέστου) και οι οποίοι εκβάλλουν ανεξάρτητα στη θάλασσα. 
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Εικ.2.3.1 Γεωμορφολογικό περιβάλλον και επιμέρους υδρολογικές λεκάνες, λεκάνης 
απορροής Βιστωνίδας (Διαμαντής, 1985). 
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Πίνακας 2.3.1. 

Ποσοτική ανάλυση του μορφολογικού αναγλύφου της ορεινής ζώνης της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης 
Βιστωνίδας (Διαμαντής, 1985). 

α/

α 
Υδρολογική 

Λεκάνη 

Εμβαδόν  Υψόμετρο (m)  Μέγιστο 

ανάγλυφο 

Μήκος 

Μισγάγγειας 

Υψομετρική 

κατανομή (%) 

(Km2) Προσανα-

τολισμός 

Μέσο Μέγι-

στο 

Στομίου (m) (Km) <300 300-

600 

>600

 1η ομάδα           

1 Κόσυνθου 235,3 ΒΔ-ΝΑ 702,6 1827 87 1740 34,4 2,2 29,3 68,5 

2 Κομψάτου 560 ΒΔ-ΝΑ 545,6 1607 55 1552 58,9 16,2 58,2 25,6 

 2η ομάδα           

3 Κιμμερίων 34,8 Β-Ν 577,6 923 80 843 10,3 6,4 47,2 46,4 

4 Σημάντρων 14,3 Β-Ν 390 1070 70 1000 8,6 5,6 32,3 62,1 

5 Αμαξάδων 18,6 Β-Ν 556,4 827 60 767 9,7 17,7 61,8 20,5 

6 Κοπτερού 12,9 Β-Ν 402,2 773 60 713 6,8 21,6 74,1 4,4 

7 Προφ. Ηλία 26,3 ΒΔ-ΝΑ 388,4 799 35 764 12,1 30,1 58,4 11,5 

8 Ασπροπόταμου 18 Β-Ν 702,9 1483 95 1388 8,9 6,8 33,8 59,4 

 3η ομάδα           

9 Σεμέλης 53,9 - 448 1400 97 1303 - 48 15,2 36,8 

 

Το υδρογραφικό δίκτυο διασχίζει ή κυριολεκτώντας διέσχιζε τον κάμπο και έχει όπως 

αναφέρθηκε προέλευση την ορεινή ζώνη της Ροδόπης. Οι κυριότεροι ποταμοί και χείμαρροι 

που έπαιξαν τον πιο σπουδαίο ρόλο στη μορφολογική εξέλιξη του κάμπου είναι για μεν τη 

δυτική υπολεκάνη, ο Ποταμός Κόσυνθος και ο χείμαρρος των Κιμμερίων και δευτερευόντως 

οι χείμαρροι Σημάντρων, Αμαξάδων, Σουνίου, Σελέρου, για δε την ανατολική υπολεκάνη, 

κυρίως οι ποταμοί Κομψάτος και Ασπροπόταμος (βλέπε πίνακα 2.3.1) και δευτερευόντως οι 

χείμαρροι του προφήτη Ηλία και Σώστη. Η εκτροπή και η διευθέτηση των κυριότερων 

ποταμών, που έγινε πριν από μερικά χρόνια, έπαιξε και θα παίξει στο μέλλον σημαντικό ρόλο 

στη μορφολογική εξέλιξη του κάμπου καθώς και στο υδρογεωλογικό καθεστώς της λεκάνης.  
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2.4 Γεωλογία Περιοχής  
  

 Η πεδινή περιοχή της λεκάνης απορροής της λίμνης Βιστωνίδας ταυτίζεται με το 

τριτογενές ταφροειδές βύθισμα της μάζας της Ροδόπης, γνωστό ως βύθισμα της λεκάνης 

Βιστωνίδας. Το υπόβαθρο στο βύθισμα της λεκάνης της Βιστωνίδας αποτελούν τα 

μεταμορφωμένα πετρώματα της ομώνυμης ζώνης της Ροδόπης, τα οποία εμφανίζονται στη 

βόρεια ορεινή περιοχή. Το υπόβαθρο βυθίζεται κλιμακωτά από βορά προς νότο, εξαιτίας της 

μεγάλης μετάπτωσης που έχει, διεύθυνσης περίπου Α-Δ, από τα κράσπεδα της ορεινής ζώνης 

προς τον κάμπο, σε αρκετά μεγάλο βάθος προς το κέντρο του κάμπου, που πλησιάζει κατά 

θέσεις τα 2.000 m. Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο επανεμφανίζεται νοτιότερα αυτής της 

μετάπτωσης, στην περιοχή Ξυλαγανής και Αβδήρων. Το βύθισμα (τεκτονικό) που 

δημιουργήθηκε με τον τρόπο αυτό είναι πληρωμένο με στρώματα παλαιογενών και νεογενών 

ιζημάτων, που με τη σειρά τους, στους ευρύτερους άξονες των χειμάρρων και στην πεδινή 

περιοχή της λίμνης Βιστωνίδας καλύπτονται από τεταρτογενείς αποθέσεις. Στο σύνολο των 

ιζημάτων της λεκάνης αυτής σημειώνεται ένα σύστημα ρηγμάτων-μεταπτώσεων, που έχουν 

συμβάλει στην εξέλιξη του βυθίσματος και έχουν κυρίως διευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ και τυπικά ΒΔ-

ΝΑ (βλέπε χάρτη εικ.2.4.1). 

 

Μεταμορφωμένα πετρώματα 

Εμφανίζονται στη ορεινή ζώνη και αποτελούνται από γνευσίους αμφιβολίτες και 

φακοειδείς ενστρώσεις μαρμάρων. Τα πετρώματα αυτά κατά θέσεις διακόπτονται από 

πυριγενείς διεισδύσεις. 

 

Παλαιογενή ιζήματα 

 Πρόκειται για εναλλαγές ψαμμιτών, αργίλων, μαργών και ασβεστόλιθων, που το 

πάχος τους ποικίλλει από θέση σε θέση και πολλές φορές ξεπερνά τα 1.000 m. Τα παλαιογενή 

ιζήματα έχουν άμεση σχέση με τις τριτογενείς διαρρήξεις από τις οποίες δημιουργήθηκαν τα 

διάφορα βυθίσματα. Εντοπίζονται κάτω από τις αποθέσεις του κάμπου και στην επιφάνεια 

περιμετρικά του βυθίσματος με κύρια εμφάνιση στα Ν και ΝΔ.  

 

Νεογενή ιζήματα 
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 Στη συνέχεια πάνω από τα παλαιογενή ιζήματα κατά θέσεις εντοπίζονται τα ιζήματα 

του Νεογενούς. Το Νεογενές αποτελεί το άμεσο υπόβαθρο των τεταρτογενών προσχώσεων του 

πεδινού τμήματος της Βιστωνίδας. Στο σύστημα αυτό επικρατούν οι χάλικες και οι άμμοι, σαν 

στρώματα ή σαν φακοί, προϊόντα λιμναίων και ποτάμιων αποθέσεων. Γενικά παρατηρείται ότι 

στο βόρειο τμήμα της πεδινής περιοχής, όπου εντοπίζονται και οι κύριες ζώνες τροφοδοσίας, οι 

αποθέσεις είναι πλουσιότερες σε κροκάλες και γενικότερα σε αδρομερή υλικά, ενώ αντίθετα οι 

αποθέσεις αυτές γίνονται λεπτόκοκκες προς τα νότια. Οι χάλικες και οι άμμοι αυτοί 

εναλλάσσονται με στρώματα αργίλων και ψαμμιτών. Χαρακτηριστικό των νεογενών ιζημάτων 

είναι ότι δεν αναπτύσσονται σε σαφείς και κανονικούς ορίζοντες, αλλά εμφανίζουν 

χαρακτηριστική πρωτογενή ανομοιομορφία με μεταβάσεις και αποσφηνώσεις. Το πάχος της 

σειράς αυτής είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ακριβώς.  

 

Πρόσφατες τεταρτογενείς αποθέσεις 

 Το πεδινό τμήμα του βυθίσματος καλύπτεται από τις πρόσφατες τεταρτογενείς 

αποθέσεις. Οι αποθέσεις αυτές κατά μήκος της ευρύτερης κοίτης των αξόνων της επιφανειακής 

αποστράγγισης (επιφανειακά ρεύματα), αποτελούνται από αδρομερή υλικά στα ανάντη 

τμήματα και γίνονται πιο λεπτομερείς μέχρι και ιλυοαργιλώδεις όσο απομακρυνόμαστε από τα 

κράσπεδα. Στους μεγαλύτερους απ' αυτούς (Κόσυνθος, Κομψάτος, Κιμμερίων, Σημάντρων, 

Ασπροπόταμο κ.ά) διακρίνεται μια ζωνώδης επιφανειακή κοκκομετρική διαβάθμιση. Συνήθως 

τα υλικά αυτά εναλλάσσονται και κατά την κατακόρυφη έννοια και έτσι παρουσιάζουν μια 

έντονη ετερογένεια. Το πάχος τους που κυμαίνεται σε ποικίλα όρια, μπορεί να εκτιμηθεί από 

μερικά μέτρα ως μερικές δεκάδες μέτρα. 

 Οι παραπάνω αποθέσεις – προσχώσεις, όσο απομακρυνόμαστε από τους άξονες 

επιφανειακής απορροής, συνήθως εμφανίζονται περισσότερο λεπτομερείς. Και εδώ όμως οι 

διάφοροι κοκκομετρικά διαβαθμισμένοι ορίζοντες αλληλοσυμπλέκονται και δημιουργούν και 

αυτοί ένα ετερογενές σύνολο. 
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Εικ.2.4.1. Γεωλογικός χάρτης περιοχής Βιστωνίδας (Διαμαντής, 1985). 

 

Με βάση τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, μπορεί να λεχθεί ότι το Νεογενές 

παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το Παλαιογενές από πλευράς ανάπτυξης 

υδροφοριών. Εντοπίζονται σχεδόν περιμετρικά του βυθίσματος με ιδιαίτερη εξάπλωση στη 

ΝΑ λοφώδη περιοχή.  
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2.5 Υδρογεωλογικές Συνθήκες  
 

Με βάση την οριοθέτηση υπόγειων υδατικών συστήματα στην ευρύτερη περιοχή, στο 

πλαίσιο της υπό εκπόνηση Διαχειριστικής μελέτης υδατικών πόρων Ανατολικής Μακεδονίας 

- Θράκης, το υπόγειο υδατικό σύστημα που περιλαμβάνεται στην ευρύτερη λεκάνη 

απορροής, και που συσχετίζεται με τα επιφανειακά ύδατα και τις μεταξύ τους σχέσεις 

τροφοδοσίας είναι το:  

GR1200050 Σύστημα Ξάνθης – Κομοτηνής 

Τα στοιχεία λήφθηκαν 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), έχει ως εξής: 

 
Σχηματισμοί ορεινής ζώνης  

 Οι σχηματισμοί της ορεινής ζώνης, (γνεύσιοι, αμφιβολίτες σχιστόλιθοι, γρανοδιορίτες, 

κροκαλοπαγή, ψαμμίτες) εκτός των μαρμάρων, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 

υδρογεωλογικής πλευράς, αφού είναι μικρής κατά βάση περατότητας. Υδροφορίες 

αναπτύσσονται μόνο στο επιφανειακό αποσαθρωμένο και ρωγματωμένο τμήμα τους και στις 

ζώνες τεκτονικής καταπόνησης. Το αποσαθρωμένο τμήμα δεν έχει γενικά μεγάλο πάχος ούτε 

συνεχή ανάπτυξη, ώστε να παρουσιάζει ένα γενικότερο ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής 

πλευράς.  

 
Παλαιογενή ιζήματα  

 Tα παλαιογενή ιζήματα που εμφανίζονται περιμετρικά του πεδινού τμήματος της 

λεκάνης Βιστωνίδας, παρουσιάζουν ένα ασυνεχές δυναμικό υδροφορίας λόγω του 

διαφορετικού πορώδους του ψαμμιτικού πετρώματος, των πλευρικών μεταβολών στη σύστασή 

του (μεταβαλλόμενη παρουσία, οριζόντια και κατακόρυφα των αργιλικών στρωμάτων) και της 

μικρής άμεσης κατείσδυσης των νερών της βροχής. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
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παλαιογενή στρώματα σε περιοχές που έρχονται σε πλευρική επικοινωνία με τους 

σχηματισμούς των παλαιότερων ή νεότερων προσχώσεων του κεντρικού πεδινού τμήματος.  

Στην ανατολική υπολεκάνη της Βιστωνίδας (Ροδόπης) η υδροφορία φαίνεται λιγότερο 

σημαντική λόγω των συχνότερων παρεμβολών αργιλικού υλικού ανάμεσα στους ψαμμίτες 

και τα κροκαλοπαγή στρώματα. Αντίθετα στις λοφοσειρές δυτικά και νοτιοδυτικά της 

δυτικής υπολεκάνης (Ξάνθης), όπου το πάχος κυρίως των στρωμάτων του ψαμμίτη είναι 

σημαντικό, παρουσιάζεται μια υδροφορία μέσου δυναμικού, αφού τοπικά γεωτρήσεις μπορεί 

να δίνουν παροχές της τάξης των 15-80 m3/h. Θα πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί ότι τα νερά 

στις περισσότερες γεωτρήσεις δεν αντλούνται μόνο από τα παλαιογενή ιζήματα αλλά και από 

τα τεταρτογενή υδροφόρα στρώματα, που βρίσκονται πάνω από αυτά. 

Νεογενή ιζήματα 
 Από τα νεογενή ιζήματα υδρογεωλογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μειοκαινικά 

της λοφώδους περιοχής Α-ΝΑ της Βιστωνίδας, καθώς και τα πλειο-πλειστοκαινικά των 

κρασπέδων και των υποκείμενων των νεότερων αποθέσεων του κάμπου. 

 Στη λοφώδη περιοχή ανατολικά της Εθνικής Οδού Λάγος - Κομοτηνής, εμφανίζονται 

σημαντικού πάχους μειοκαινικά ιζήματα, που αποτελούνται από χονδρόκοκκα υλικά, άμμους, 

χάλικες και κροκάλες. Μέσα στα χονδρόκοκκα αυτά υλικά σχηματίζεται ένας πολύ σημαντικός 

υδροφορέας υπό πίεση ο οποίος στη βάση του, αλλά και πλευρικά οριοθετείται από την 

παρουσία της μειοκαινικής γκριζοπράσινης αργίλου. Σήμερα λόγω της υπεράντλησης που 

γίνεται σε όλη την περιοχή έχει διαταραχθεί η ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό εμπλουτισμό και 

την απόληψη του υπόγειου νερού. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή και σε 

ετήσια βάση πτώση της στάθμης, κατά 1-2 m, ανεξάρτητα από την ετήσια πορεία των 

βροχοπτώσεων, καθώς επίσης και την βαθμιαία διείσδυση της θάλασσας.  

 Από τις νεογενείς αποθέσεις, του δυτικού τμήματος της λεκάνης Βιστωνίδας, 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές που βρίσκονται κάτω από τις πρόσφατες 

αποθέσεις του κάμπου. Οι αποθέσεις αυτές αναπτύσσουν επάλληλους και υπό πίεση 

υδροφόρους ορίζοντες χωρίς κανονική γεωμετρική ανάπτυξη σύμφωνα με τη γεωλογική δομή 

που επικρατεί στην περιοχή αυτή. Η τροφοδοσία τους σε νερό εξασφαλίζεται, από την 

υπόγεια, άλλοτε πλευρική και άλλοτε κατακόρυφη υδραυλική τους επικοινωνία με τους 

αντίστοιχους υπερκείμενους ορίζοντες των πρόσφατων τεταρτογενών αποθέσεων της πεδινής 

περιοχής. 
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 Από τους υδροφορόρους αυτούς ορίζοντες αντλούνται μεγάλες ποσότητες νερού λόγω 

του υπερβολικού αριθμού γεωτρήσεων, παροχής μέχρι 35 m3/h, που έχουν ανορυχθεί χωρίς 

προγραμματισμό.  

  
Τεταρτογενείς αποθέσεις  

Ι. Γενικά  

Στις τεταρτογενείς αποθέσεις αναπτύσσεται ο κυρίως φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας. Οι 

αποθέσεις αυτές καλύπτουν τις πεδινές περιοχές καθώς και την ευρύτερη κοίτη των χειμάρρων. 

Ο φρεάτιος αυτός υδροφόρος ορίζοντας μεταπίπτει κατά θέσεις σε μερικώς υπό πίεση ή και 

υπό πίεση, στις περιοχές όπου το νεογενές υπόβαθρο είναι αβαθές, όπου οι υδροφορίες 

επεκτείνονται και στα ανώτερα στρώματα αυτού.  

 Γενικά οι υδροφορίες αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά μήκος των 

παλαιών αξόνων χειμάρρων (παλαιοκοιτών), με τους οποίους βρίσκεται σε στενή υδραυλική 

σχέση ο σημερινός άξονας επιφανειακής ροής.  

 Οι διάφορες υδροφορίες της περιοχής διακόπτονται και συμπλέκονται μεταξύ τους 

ακανόνιστα και ποικίλλουν σε πάχη καθώς παρεμβάλλονται μεταξύ τους, υπό μορφή φακών 

ή αποσφηνουμένων στρωμάτων, αργιλικά ή ιλυώδη στρώματα. Λόγω των παραπάνω 

γενετικών συνθηκών, της γεωμετρίας και της σύστασής τους οι αποθέσεις, δεν μπορούν να 

διαχωριστούν και χαρακτηρίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο αποθέσεων από 

αλληλοσυμπλεκόμενες φάσεις διάφορου υλικού με συνεχή διακύμανση της περατότητάς του.  

 

ΙΙ. Τεταρτογενείς αποθέσεις πεδινών τμημάτων υπολεκανών 

Α. Δυτική υπολεκάνη Βιστωνίδας (Ξάνθης)  

 Το υλικό πλήρωσης της υπολεκάνης αυτής προέρχεται κυρίως από το χείμαρρο της 

Ξάνθης τον Κόσυνθο και δευτερευόντως από το χείμαρο των Κιμμερίων. Το πρόσφατο 

Τεταρτογενές του κάμπου της Ξάνθης, διακρίνεται σε τρεις διαδοχικές ζώνες από άποψη 

κοκκομετρικής κατανομής και συνεπώς περατότητας (βλέπε χάρτη εικ.2.5.1).  

Η πρώτη ζώνη, που αποτελείται από αδρομερή χειμαρρώδη υλικά μεγάλης 

υδατοπερατότητας (επικράτηση κροκαλών), αποτελεί την κύρια περιοχή διήθησης και αρχίζει 

από το σημείο εξόδου του Κόσυνθου από την ορεινή ζώνη και αναπτύσεται στην συνέχεια σε 

όλο το μήκος του. Στη ζώνη αυτή ο φρεάτιος ορίζοντας δίνει εύκολα παροχές ασφαλείας 
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μέχρι 200 m3/h, μέσω άντλησης από γεωτρήσεις. Θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να αναφερθεί ότι 

οι γεωτρήσεις που έγιναν προς το βόρειο τμήμα της ζώνης (λίγο μετά την έξοδο από την 

ορεινή μάζα) απέδωσαν μικρές παροχές μέχρι 35 m3/h, αν και διέτρησαν χονδρόκοκκα υλικά. 

Αυτό οφείλεται στην παρουσία σε μικρό βάθος της πλειο-πλειστοκαινικής ζώνης των 

βόρειων κρασπέδων που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

 

Εικ. 2.5.1. Χάρτης κατανομής επιφανειακών αλλουβιακών αποθέσεων μείζονος περιοχής Βιστωνίδας 

(Διαμαντής, 1985). 

 

Η δεύτερη ζώνη, η οποία εντοπίζεται στην κεντρική πεδινή περιοχή και στην οποία 

επικρατούν τα μεσόκοκκα κυρίως υλικά, που το πάχος τους ποικίλλει κατά θέσεις. Ανατολικά 

του χωριού Βαφέϊκα έχουν βάθος περί τα 40 m και αποτελούνται από εναλλαγές στρωμάτων 

από χάλικες, άμμο, λίγες κροκάλες και ελάχιστες παρεμβολές αργίλου. Προς τα νότια, το 

πάχος μικραίνει και φτάνει περίπου τα 20 m, αλλά με μεγαλύτερες παρεμβολές αργιλικών 

υλικών. Στην κεντρική περιοχή της ζώνης αυτής, οι γεωτρήσεις του φρεάτιου ορίζοντα δίνουν 

παροχές ασφαλείας μέχρι 300 m3/h. Η απουσία βαθιών γεωτρήσεων επιβεβαιώνει την 

πλούσια υδροφορία της ζώνης αυτής, αφού αβαθείς αγροτικές γεωτρήσεις μέχρι βάθος 15 m 

εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό στρεμμάτων (πάνω από 50 στρέμματα ανά γεώτρηση). 

Γεωτρήσεις όμως που βρίσκονται στα δυτικά και ανατολικά περίπου όρια της ζώνης δίνουν 
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παροχές που δεν ξεπερνούν τα 100 m3/h. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι οι γεωτρήσεις 

αυτές καθώς και εκείνες του νότιου τμήματος της προηγούμενης ζώνης, αντλούν όχι μόνο τα 

νερά του φρεάτιου ορίζοντα αλλά και εκείνα των υποκείμενων αβαθών και υπό πίεση 

οριζόντων, που προαναφέρθηκαν ή και πιθανώς ακόμη, αντλούν και από υδροφορίες των 

πλειοκαινικών ιζημάτων που αναπτύσσονται σε πιο μεγάλο βάθος. 

Η τρίτη ζώνη, με λεπτόκοκκα κυρίως υλικά από άμμους και αργιλοϊλύ, καταλήγει 

πριν από τη λίμνη Βιστωνίδα. Σε μια απόσταση περίπου 1 km από τη λίμνη, επικρατούν οι 

αποθέσεις αργίλων που πολλές φορές φθάνουν μέχρι ένα σημαντικό βάθος, με αποτέλεσμα 

να αναπτύσσεται ένα φυσικό εμπόδιο το οποίο μειώνει σημαντικά την υδραυλική επικοινωνία 

μεταξύ του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα και της λίμνης. Το φυσικό όμως αυτό εμπόδιο 

διακόπτεται κατά θέσεις με την παρεμβολή περισσότερο χονδρόκοκκων υλικών, στις 

παλιότερες κοίτες των κλάδων του Κόσυνθου, χείμαρροι που κατέληγαν στη λίμνη. Γενικά τα 

υλικά στην τρίτη ζώνη είναι μικρότερης περατότητας και το πάχος τους όπως προκύπτει από 

τομές υδρογεωτρήσεων κυμαίνεται περίπου στα 25 m. Στη συνέχεια της ζώνης αυτής ο 

φρεάτιος ορίζοντας “εξασθενεί” υδρογεωλογικά προς την κατεύθυνση της λίμνης, όπου οι 

αδρομερείς αποθέσεις καλύπτονται πλέον από τους λεπτότερους κοκκομετρικά 

σχηματισμούς. Αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών είναι η ανάπτυξη, ενός αβαθούς, υπό πίεση 

έως αρτεσιανού υδροφόρου ορίζοντα που σχηματίζει ένα ανοικτό δακτύλιο γύρω από τη 

λίμνη. Σε ορισμένες θέσεις, όπου ο ανωτέρω επιφανειακός φραγμός, δηλαδή τα λεπτόκοκκα 

υλικά εξασθενεί προς τα κατάντη, τότε εκδηλώνονται τοπικά πηγαίες αναβλύσεις. Οι παροχές 

των υδρογεωτρήσεων στη ζώνη αυτή φθάνουν μέχρι τα 150 m3/h. Θα πρέπει και εδώ να 

επισημανθεί ότι το δυναμικό αυτό αντιστοιχεί όχι μόνο στις υδροφορίες της ζώνης αλλά και 

στους υποκείμενους υπό πίεση υδροφορείς των προσφάτων τεταρτογενών αποθέσεων καθώς 

και των πλειο-πλειστοκαινικών τέτοιων. 

Β. Ανατολική υπολεκάνη Βιστωνίδας (Ροδόπης)  

Το υλικό πλήρωσης της υπολεκάνης αυτής προέρχεται κυρίως από το χείμαρρο του 

Πολύανθου (Κομψάτος) και σε ένα μικρότερο ποσοστό από τους χείμαρρους Προφήτη Ηλία 

ΒΔ του Κομψάτου και Ασπροπόταμο ΝΑ του Κομψάτου. Η ζώνη των προσφάτων 

αποθέσεων των χειμάρρων καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση σε σύγκριση με εκείνη της 

δυτικής υπολεκάνης. Η ζώνη αυτή δύσκολα διακρίνεται σε επιμέρους κοκκομετρικές 

διαβαθμισμένες ζώνες εξαιτίας της μικρής απόστασης των σημείων της εξόδου του 

Κομψάτου στον κάμπο από τη λίμνη.  
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 Εδώ, αν και είναι σχετικά εύκολη η διάκριση μιας πρώτης επί μέρους ζώνης με τα πιο 

χονδρόκοκκα υλικά (κροκάλες, χάλικες), στη συνέχεια όμως, μέχρι και τη λίμνη 

παρατηρείται μια ενιαία ζώνη χωρίς κοκκομετρική ομοιογένεια των υλικών και δεν είναι 

δυνατό να διακριθεί σε επί μέρους τομείς. 

 Η ευδιάκριτη επί μέρους ζώνη με τα πλέον χονδρόκοκκα υλικά ξεκινά αμέσως από 

την έξοδο του χειμάρρου προς τον κάμπο. Το δυτικό όριο της ζώνης εντοπίζεται δυτικότερα 

του χωριού Γαλήνη. Το ανατολικό όριο μετά την έξοδο, καταλήγει περί το 1,5 km NA του 

χωριού Γαλήνη. Στη ζώνη αυτή, το πάχος του χονδρόκοκκου υλικού ξεπερνά κατά θέσεις τα 

100 m (Γαλήνη, Πολύανθος,) με μικρές όμως παρεμβολές υλικών μικρότερου μεγέθους που 

αυξάνουν προς τα νότια της ζώνης. Οι υδρογεωτρήσεις στη ζώνη αυτή, οι οποίες έχουν βάθος 

πάνω από 80m, αποδίδουν παροχές πάνω από 150 m3/h με μια μικρή πτώση στάθμης περίπου 

5 m. 

 To υπόλοιπο τμήμα της όλης ζώνης, με τα λιγότερο χονδρόκοκκα υλικά, στα δυτικά, 

συνεχίζει δυτικά του χωριού Μωσαϊκό και ακολουθεί μια ΝΔ κατεύθυνση κατά μήκος της 

διευθετημένης περίπου κοίτης του Κομψάτου μέχρι τη λίμνη. Το ανατολικό όριό της 

εκτείνεται στα ανατολικά του χωριού Αμβροσία και ακολουθεί μια ΝΔ κατεύθυνση, 

παράλληλα σχεδόν με την Εθνικό Οδό, μέχρι τη λίμνη. Οι αποθέσεις της περιοχής, προς τη 

λίμνη, βόρεια της διευθετημένης κοίτης του Κομψάτου, είναι αρκετά λεπτόκοκκες σε 

αντίθεση με αυτές της νότιας περιοχής της κοίτης του Κομψάτου, όπου είναι περισσότερο 

χοδρόκοκκες υποδηλώνοντας την προς τη διεύθυνση αυτή δραστηριότητα της πρόσφατης 

τεταρτογενούς διεργασίας του Κομψάτου. Ειδικότερα νοτιότερα της κοίτης του Κομψάτου οι 

αποθέσεις είναι αμμώδεις ως χαλικώδεις κατά θέσεις. Στην υπόλοιπη αυτή ζώνη υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός αβαθών αγροτικών γεωτρήσεων, μέχρι τα 25m, που δίνουν σημαντικές 

παροχές και υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των καλλιεργειών, γεγονός που μαρτυρά το εκεί 

πλούσιο δυναμικό του φρεάτιου ορίζοντα. 

 Η περιοχή που βρίσκεται κοντά στη λίμνη, σε αντίθεση με την αντίστοιχη της δυτικής 

υπολεκάνης, παρουσιάζει πλούσια υδροφορία. Υδρογεωτρήσεις στην περιοχή αυτή έχουν 

διατρήσει σημαντικό αριθμό υδροφόρων στρωμάτων με παροχές μέχρι 120 m3/h. 

Από τις υπόλοιπες ζώνες αποθέσεων των χειμάρρων, η πιο σημαντική είναι εκείνη του 

Ασπροπόταμου, με όρια που εντοπίζονται μέχρι το χωριό Μελέτη. Το πρώτο τμήμα της 

ζώνης αυτής, με τα πλέον χονδρόκοκκα υλικά, φτάνει μέχρι το όριο της σιδηροδρομικής 

γραμμής.  
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Οι υδρογεωτρήσεις εδώ έχουν διατρήσει κυρίως εναλλαγές κροκαλών, χαλίκων και αργίλων 

και δίνουν παροχές 80 m3/h με αντίστοιχη πτώση στάθμης περίπου 6 m. 

Τέλος οι υπόγειοι υδροφορείς, που αναπτύσσονται εντός των σημερινών ζωνών 

απόθεσης των χειμάρρων, έχουν ένα ποικίλο υδροδυναμικό που εξαρτάται από το μέσο που 

αναπτύσσονται σε μεγαλύτερα βάθη (παλιές κοίτες), καθώς και από την τροφοδοσία που 

δέχονται. Υδρογεωτρήσεις σε τέτοιες περιοχές απέδωσαν, τόσο μικρές όσο και μεγάλες 

παροχές, ενώ άλλες κρίθηκαν αποτυχούσες λόγω ελάχιστης παροχής. 

 

ΙΙΙ. Σχολιασμός πιεζομετρικής μορφής των υδροφόρων των πεδινών τμημάτων της λεκάνης 

Το κύριο χαρακτηριστικό σε όλη την πεδινή περιοχή, δυτικού και ανατολικού 

τμήματος, είναι η έντονη ετερογένεια του υλικού των αποθέσεων. Η ετερογένεια επίσης 

διακρίνεται από τις πιεζομετρικές γραμμές του χάρτη εικ. 2.5.2.  

 Παρατηρώντας τις ισοδυναμικές γραμμές για το δυτικό τμήμα, φαίνεται να έχουν 

γενικά μια παραλληλία και κατά περιοχές να μεταβάλλεται η υδραυλική κλίση. Η πύκνωση ή 

αραίωση των γραμμών δηλ. η μεταβολή της κλίσης του υδροφόρου ορίζοντα εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, όπως την περατότητα του υδροφορέα, το πάχος του υδροφόρου 

στρώματος, τις μορφολογικές κλίσεις του εδάφους, την αύξηση της παροχής του υδροφόρου 

ορίζοντα λόγω πλευρικών διηθήσεων. Με βάση λοιπόν τις διαφορετικές υδραυλικές κλίσεις 

που παρατηρούνται σ’ όλο το ανάπτυγμα της δυτικής υπολεκάνης, η περιοχή μπορεί να 

διακριθεί στο τμήμα εκείνο που παρουσιάζει μεγάλες υδραυλικές κλίσεις και σ’ εκείνο με τις 

μικρές υδραυλικές κλίσεις. Μεγάλες υδραυλικές κλίσεις παρατηρούνται στην πρώτη ζώνη 

απόθεσης του Κόσυνθου (αδρομερή υλικά), στην περιοχή δυτικά της ζώνης αυτής καθώς και 

προς τα βόρεια της υπολεκάνης, σε μια ζώνη παράλληλα προς τα ορεινά κράσπεδα. Οι 

μεγάλες υδραυλικές κλίσεις που παρατηρούνται στις παραπάνω περιοχές οφείλονται κάθε 

φορά σε διαφορετικούς παράγοντες, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Η πρώτη ζώνη απόθεσης του Κόσυνθου, εμφανίζει μια μέση υδραυλική κλίση 5‰, η 

οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο συνδυασμό υψηλής τροφοδοσίας και μεγάλης 

περατότητας των υλικών της ζώνης αυτής που παρουσιάζουν μεγάλο σχετικά πάχος (η πρώτη 

ζώνη του Κόσυνθου εμφανίζει σχεδόν σε όλη της την έκταση ένα πάχος χονδρόκοκκων 

υλικών της τάξης των 55m). Αντίθετα στη βόρεια περιοχή (ζώνη κρασπέδων) η υδραυλική 

κλίση εμφανίζεται κατά μέσο όρο στο 15‰ και οφείλεται στις μεγαλύτερες κλίσεις του 
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εδάφους, αλλά και στη δομή και φύση των υλικών της ζώνης αυτής, τα οποία αν και 

χονδρόκοκκα στα επιφανειακά τμήματα, δεν επιτρέπουν στο νερό που διηθείται ή κατεισδύει 

εκεί να βρει σε βάθος υδροφορίες με υψηλό πορώδες, ώστε να δημιουργήσει αξιόλογη 

υδροφορία, αλλά μεταβιβάζεται αμέσως πλευρικά προς τους υπόγειους υδροφορείς του 

κάμπου.  
Στην ανατολική υπολεκάνη (περιοχή Ροδόπης), όπως και στην δυτική, ο φρεάτιος 

ορίζοντας χαρακτηρίζεται από μια ανομοιογένεια και μια ανισοτροπία. Από την πύκνωση των 

ισοδυναμικών γραμμών προκύπτει η διαφορετική κλίση κατά θέσεις της επιφάνειας του 

φρεάτιου ορίζοντα.  

Συγκριτικά οι μεγάλες κλίσεις εντοπίζονται προς τα βόρεια της περιοχής και έχουν άμεση 

σχέση με τις πιο μεγάλες, συγκριτικά με τις νότιες περιοχές, κλίσεις της μορφολογίας του 

εδάφους. Στο ΒΑ τμήμα οι υδραυλικές κλίσεις της επιφάνειας του υδροφόρου ορίζοντα 

φτάνουν μέχρι 20%, ενώ στο υπόλοιπο ανάπτυγμα του κάμπου και ειδικότερα στην ζώνη 

απόθεσης του Κομψάτου κατά μέσο όρο είναι 2‰. Η ερμηνεία και εδώ των κλίσεων πρέπει 

να συσχετισθεί με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στη δυτική υπολεκάνη, όπως υψηλή 

τροφοδοσία, μεγάλη περατότητα κ.λ.π. 

 Αναφορικά με την ροή του υπόγειου νερού στην ανατολική υπολεκάνη και ειδικότερα 

στη ζώνη απόθεσης του Κομψάτου παρατηρούνται αρκετά ευδιάκριτοι άξονες υπόγειας 

αποχέτευσης και τροφοδοσίας. Άξιος αναφοράς είναι ο άξονας αποκλίνουσας ροής που 

συμπίπτει με τον κύριο άξονα ροής του Κομψάτου. Η ύπαρξή του ερμηνεύεται προφανώς 

από τη μικρή διακίνηση του νερού κάτω απ’ αυτόν λόγω μειωμένης περατότητας του υλικού. 

Επιβεβαιώνεται εδώ για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για άξονα τροφοδοσίας του υπόγειου 

νερού από τις διηθήσεις του ποταμού. 

 Στο υπόλοιπο ανάπτυγμα του κάμπου δυτικά και ανατολικά, παρατηρείται μια μεγάλη 

αραίωση των γραμμών δηλ. εμφανίζονται μικρές κλίσεις, 2‰ κατά μέσο όρο. Εκτός όμως 

από την αραίωση παρατηρείται επίσης μια έντονη ποικιλομορφία. Σε πολλές θέσεις 

παρατηρείται μια πολύ μεγάλη αραίωση που ακολουθείται από μια μικρότερη και 

αντίστροφα. Όλα τα παραπάνω έχουν άμεση σχέση με την έντονη ετερογένεια του υλικού 

που ήδη έχει περιγραφεί, αφού η μορφολογία του εδάφους εδώ είναι ομοιόμορφη, επίπεδη 

και ομαλή. 
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Εικ. 2.5.2. Πιεζομετρικός χάρτης κυρίου φρεάτιου ορίζοντα περιοχής Βιστωνίδας (Διαμαντής, 1985). 
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IV Υδροδυναμικά στοιχεία  

Σήμερα, γενικότερα, ο δυναμικός φρεάτιος ορίζοντας έχει σημαντικά εξασθενήσει και 

ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες, όπου σημειώθηκε παρέμβαση στο υδρογραφικό δίκτυο. Στην 

περίπτωση αυτή ανήκουν οι κλάδοι του Κόσυνθου, οι οποίοι μετά την εκτροπή του στη νέα 

θέση, δεν είχαν πλέον ροή του. Αυτό δημιούργησε σημαντική μείωση του δυναμικού της 

φρεάτιας υδροφορίας, η οποία ικανοποιούσε σχεδόν τις περισσότερες αρδευτικές ανάγκες του 

κάμπου της Ξάνθης. Σήμερα οι περισσότερες από τις αβαθείς γεωτρήσεις που αντλούσαν από 

την υδροφορία αυτή δεν λειτουργούν πλέον και έχουν αντικατασταθεί από υπερβολικά 

μεγαλύρο αριθμό βαθύτερων γεωτρήσεων. Στο χάρτη εικ. 2.5.3. διακρίνεται η μεγάλη 

συγκέντρωση υδρογεωτρήσεων στο αναφερόμενο πεδίο.  

Η διακύμανση της στάθμης, τόσο μεταξύ δυο διαδοχικών περιόδων, όσο και σε 

πολυετή βάση (ίδιος μήνας σε μια σειρά ετών) ποικίλει, ανάλογα με τη θέση της γεώτρησης. 

Στη κεντρική περιοχή (2η ζώνη αποθέσεων Κόσυνθου) του δυτικού τμήματος, από μετρήσεις 

σταθμηγράφου προκύπτει ότι, η διακύμανση της στάθμης είναι περίπου της τάξης των 4 m 

(βλέπε εικ.2.5.4), ενώ για το γειτονικό προς τη λίμνη τμήμα, ξεπερνά τα 6 m (βλέπε 

εικ.2.5.5). Χαρακτηριστικό και για τις δύο περιπτώσεις είναι η μεταβολή των μέγιστων και 

ελάχιστων -για διαδοχικά έτη και η άμεση εξάρτησή τους από τις βροχοπτώσεις και τις 

παροχές του Κόσυνθου.  



ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
ΤΕΥΧΟΣ Α: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 20 (Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

 

  Σελ.2 - 20 

 

Εικ. 2.5.3. Απόσπασμα χάρτη απογραφής σημείων νερού λεκάνης Βιστωνίδας και Δέλτα 

Νέστου Ποταμού (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2005). 

 

Η τροφοδοσία όμως των βαθιών υδροφοριών εξασφαλίζεται από τις διηθήσεις των 

νερών του Κόσυνθου στην περιοχή της πρώτης ζώνης απόθεσης υλικών του (ζώνη 

αδρομερών υλικών). Αυτό και μόνο και όχι από την έλλειψη ροής στους κλάδους του 

ποταμού λογω εκτροπής αυτού, δημιουργεί μια σημαντική υστέρηση στην τροφοδοσία των 

απομακρυσμένων υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, με αποτέλεσμα τη συνεχή εξάντλησή 

τους και κατά συνέπεια τη συνεχή εκβάθυνση των γεωτρήσεων της περιοχής 
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13/11/1996 - 15/12/2010
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Εικ.2.5.4. Ιστόγραμμα πορείας υπόγειας στάθμης γεώτρησης από σταθμηγράφο περιοχής Βαφέϊκων 
Ξάνθης για την περίοδο Νοέμβριος 1996 - Δεκέμβριος 2010. 
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Εικ.2.5.5. Ιστόγραμμα πορείας υπόγειας στάθμης γεώτρησης από σταθμηγράφο περιοχής Ν. 

Κεσσάνης Ξάνθης για την περίοδο Μάρτιος 1996 – Δεκέμβριος 1999. 

 

Από τις δοκιμαστικές αντλήσεις προέκυψε ότι η μεταβιβαστικότητα (Τ) των υπόγειων 

υδροφόρων οριζόντων κυμαίνεται σε ευρέα όρια από 1,1×10-2 – 8,7×10-4, που επιβεβαιώνει 

την ετερογένεια αλλά συγχρόνως και το πλούσιο δυναμικό κατά θέσεις. Οι θέσεις αυξημένης 

μεταβιβαστικότητας αντιστοιχούν κυρίως σε παλιούς και νέους άξονες επιφανειακής 

αποστράγγισης. Οι τιμές της μεταβιβαστικότητας (Τ), με την συχνότερη εμφάνιση, είναι της 

τάξης από 10-2 μέχρι 10-3. Η αποθηκευτικότητα (S) υπολογίστηκε στην τάξη του 10-2 με 

εξαίρεση τη γειτονική προς τη λίμνη περιοχή, που φτάνει τα 10-4. 
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Σύμφωνα με την Διαχειριστική μελέτη, συνολικά από το σύστημα υπόγειων 

υδροφοριών Ξάνθης - Κομοτηνής (GR1200050) διακινούνται υπόγεια ποσότητες νερού της 

τάξης των 90 Χ 106 m3 σε ετήσια βάση. 

 

2.6 Δίκτυο γεωτρήσεων - Μετρήσεις στάθμης 

 

Η επιλογή των σημείων μέτρησης της στάθμης (ΣΘΔ), έγινε αφού ελήφθησαν υπόψιν 

οι διαφορετικές υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορα τμήματα της λεκάνης 

και έχουν σχέση με το βαθμό με τον οποίο τροφοδοτούνται τα υπόγεια από τα επιφανειακά 

νερά. Στο πεδινό τμήμα της λεκάνης έχουν δημιουργηθεί εκλεκτικοί άξονες υπόγειας 

τροφοδοσίας, όπου η τροφοδοσία των υπόγειων υδροφοριών που εντοπίζονται στους άξονες 

αυτούς πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Επομένως η επιλογή των περισσότερων 

σημείων στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στην κατανομή των παραπάνω αξόνων. Μερικά σημεία 

επιλέχθηκαν σε περιοχές όπου έχουμε πιθανή τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων από την 

λίμνη.  

Εντοπίσθηκαν 17 θέσεις κατάλληλες για τη σύνθεση του δικτύου παρακολούθησης 

της υπόγειας στάθμης (10 σημεία στην ανατολική και 7 σημεία στη δυτική υπολεκάνη) 

(χάρτης εικ.2.6.1), η χωρική κατανομή των οποίων είναι επαρκής για την ομοιόμορφη κατά 

το δυνατόν κάλυψη των αναγών της μελέτης.  

Σύμφωνα τις μετρήσεις στάθμης που έγιναν (βλ. πίνακα 2.6.1), επιβεβαιώνονται οι 

υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην λεκάνη (ακαταστασία των υδροφορέων) σε 

σχέση με τον τρόπο τροφοδοσίας. Παλιές ή δευτερεύουσες κοίτες δημιουργούν ευνοϊκές 

συνθήκες τροφοδοσίας και οι γεωτρήσεις πλησίον αυτών παρουσιάζουν μικρή διαφορά 

στάθμης μεταξύ δυο περιόδων. Μακριά των αξόνων αυτών παρατηρούνται λιγότερο ευνοϊκές 

συνθήκες τροφοδοσίας έχουμε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες τροφοδοσίας και παρατηρείται 

μεγαλύτερη διαφορά πτώσης στάθμης μεταξύ των δύο περιόδων.  

Γενικά η παρατηρούμενη πτώση στάθμης μεταξύ των δύο περιόδων, κυμαίνεται από 

50 cm – 1,20 m περίπου για τις γεωτρήσεις που βρίσκονται πλησίον των επιφανειακών 

αξόνων, όπως οι γεωτρήσεις 37, 36, 38, 43, 44, 46. Για τις υπόλοιπες γεωτρήσεις πέραν των 

επιφανειακών αξόνων όπως οι 33, 34, 43, 44, 39 και 42 η διαφορά στάθμης κυμαίνεται κατά 

μέσο όρο στα 2,2 m με εξαίρεση την γεώτρηση 42 όπου η διαφορά κυμαίνεται στα 8,2 m. 

Τέλος, το βάθος της στάθμης των γεωτρήσεων καθορίζεται από την απόσταση από τους 
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επιφανειακούς άξονες ροής ή και από τους υπόγειους (καλυμμένες παλιές κοίτες) π.χ. 

γεωτρήσεις 46, 47, 31. 

 Η διαφοροποίηση που εμφανίζουν ορισμένα σημεία του δικτύου (υψηλότερη στάθμη 

την χαμηλή υδρολογικά περίοδο) οφείλεται, είτε στη διακοπή της ροής μέσα στην κοίτη, που 

γίνεται για την εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών, οπότε επηρεάζεται η στάθμη της 

γεώτρησης που βρίσκεται δίπλα και κατάντη της κοίτης, είτε σε πρόσφατη άντληση που είχε 

προηγηθεί της μέτρησης της στάθμης, αφού κατά τα έτη 2010 και 2011 η αρδευτική περίοδος 

για κάποιες καλλιέργειες ξεκινά νωρίς το Μάιο. 

 

Εικ.2.6.1 Απόσπασμα υδρολιθολογικού χάρτη Υδατικού Διαμερίσματος 12 –Λεκάνη Βιστωνίδας και 
Δέλτα Νέστου 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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Πίνακας 2.6.1. 
Μετρήσεις στάθμης νερού επιλεγμένων γεωτρήσεων, για τις ανάγκες της εδώ μελέτης στο πεδινό της 
λεκάνης Βιστωνίδας (θέση γεωτρήσεων: βλέπε χάρτη εικ.2.6.1) 

Α/Μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 
ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ (m) 

ΥΠΟΛΕΚΑΝΗ 
10ος /2010 5ος /2011 9ος - 10ος /2011 5ος /2012 

31 8,5 1,17 1,67 1,71 1,23 Ανατολική 

32 5,4 1,92 3,85 3,99 2,21 Ανατολική 

33 5 3,89 4,50 4,58 2,24 Ανατολική 

34 7 2,48 3,55 3,69 1,54 Ανατολική 

35 11 4,15 5,09 5,18 4,02 Ανατολική 

36 6 2,44 2,78 2,61 2,01 Ανατολική 

37 5 0 1,10 1,16 0,78 Ανατολική 

38 3 1,85 1,87 1,85 0,86 Ανατολική 

39 2,5 1,71 4,47 4,42 2,22 Ανατολική 

40 4 1,83 3,85 3,77 0,85 Ανατολική 

41 6 5,29 18,42 18,19 16,32* Δυτική 

42 4 3,49 9,27 9,34 1.07 Δυτική 

43 5 3,43 4,68 3,98 3,43 Δυτική 

44 5 1,72 2,62 2,28 2,19 Δυτική 

45 5,5 4,74 3,65 4,69 2,68 Δυτική 

46 8 7,08 8,13 7,62 7,52 Δυτική 

47 7 6,22 5,73 6,03 5,17 Δυτική 

 

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

Η ποιότητα των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής, με βάση τις μελέτες και 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, παρουσιάζεται αρκετά καλή, με ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Αυτό οφείλεται στη γεωλογική δομή που έχει ήδη περιγραφεί, την κοινή τροφοδοσία όλου 

του πεδίου, είτε από τις βροχοπτώσεις (περίπου το 15,9% των βροχοπτώσεων στο πεδινό 

τμήμα κατεισδύει), είτε από τους επιφανειακούς άξονες απορροής (για το ανατολικό τμήμα 

κύρια πηγή ο Κομψάτος και για το δυτικό τμήμα ο Κόσυνθος), καθώς και την απουσία πηγών 
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ρύπνασης. Η διαφοροποίηση στον χημισμό, που παρατηρείται σε διάφορες θέσεις των 

υπόγειων υδροφορέων, οφείλεται κυρίως σε τοπικούς παράγοντες και ιδιαίτερα στη 

διαμόρφωση διαφορετικών συνθηκών κίνησης του υπόγειου νερού. Τοπικοί παράγοντες 

θεωρούνται: 

- Η ύπαρξη της γεωθερμίας στο ΝΔ τμήμα της υπολεκάνης της Ξάνθης (περιοχή 

Κεσσάνης Ποταμιάς), όπου οι υπόγειοι υδροφορείς παρουσιάζουν αυξημένη αγωγιμότητα 

(Διαμαντής, 1985). 

-Ο αστικός ιστός της Ξάνθης που εμφανίζει στο πεδινό τμήμα, περιμετρικά του, 

αυξημένες συγκεντρώσεις κατά καιρούς νιτρικών και τέλος 

- Η ανατολική παραλίμνια περιοχή, όπου ο φρεάτιος ορίζοντας παρουσιάζει αυξημένη 

αλατότητα, στις θέσεις επικοινωνίας με τη λίμνη (Διαμαντής, 1985). 

 

Εικ.2.7.1. Κατανομή νιτρικών νιτρικά (ΝΟ3
-) σε mg/L στο πεδίο Βιστωνίδας (Σεπτέμβριος, 2007) 

(Διαμαντής κ.ά., 2008).  

 

Η εντατική αγροτική δραστηριότητα σε όλο το πεδίο και σε συνδυασμό με την 

παρουσία στις ευρύτερες περιοχές των επιφανειακών αξόνων ροής ελεύθερων υδροφόρων 

οριζόντων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για αυξημένη νιτροποίηση. Το γεγονός αυτό 
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επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που αποδίδονται στον χάρτη εικ. 2.7.1. Τα 

αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από δειγματοληψίες νερού που έγιναν, για λογαριασμό της 

Νομαρχίας Ροδόπης, το 2007-2008 στο ανατολικό τμήμα της Βιστωνίδας (Διαμαντής κ.ά., 

2008) και καταδεικνύουν το πρόβλημα της νιτρορύπανησης (δύο μόνο σημεία μετρήθηκαν 

στο όριο των 45mg/L). Μετρήθηκαν δείγματα από 60 υδροσημεία ΝΟ3, ΝΟ2 και ΝΗ4, με 

επανάληψη σε υγρές και ξηρές περιόδους (Ιούνιος 2007, Σεπτέμβριος 2007 και Ιούλιος 

2008).  

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 των υπόγειων νερών, εκτός των 

περιοχών που σχετίζονται με την υφαλμύρινση από τα νερά της λίμνης Βιστωνίδας, έδειξαν 

για όλες τις θέσεις συγκριτικά, παραπλήσιες τιμές (TDS, αγωγιμότητα και αλατότητα) με 

αυτές των νερών των επιφανειακών αξόνων.  

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την άμεση επικοινωνία υπόγειων και επιφανειακών νερών. 

Τοπικά μεγαλύτερες τιμές στα υπόγεια νερά οφείλονται και στην μείωση της 

υδροπερατότητας λόγω της ύπαρξης λεπτόκοκκων υλικών που παρεμποδίζουν την υπόγεια 

ροή και επιτρέπουν μεγαλύτερο χρόνο παραμονής του νερού στον υδροφορέα.  

Οι υψηλές τιμές παραμέτρων TDS και της αγωγιμότητας >1000μS/cm, σε ορισμένες 

γεωτρήσεις γειτονικά με τη λίμνη (π.χ. περιοχή Σάλπης ανατολικά και Πολυσίτου δυτικά) 

επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα σύνδεσης  των νερών της λίμνης και του φρεάτιου υδροφόρου 

ορίζοντας, μέσω των παλαιοκοιτών. Επίσης οι υψηλές τιμές TDS και της αγωγιμότητας 

>2000μS/cm στις γεωτρήσεις γύρω από τη λίμνη Μητρικού (Ισμαρίδας) επιβεβαιώνουν το 

φαινόμενο της υφαλμύρινσης που έχουν υποστεί τα υπόγεια νερά στην ευρύτερη περιοχή 

(ΝΑ τμήμα Βιστωνίδας, περιοχή Ν. Σιδηροχωρίου).      

Η παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε πολλές γεωτρήσεις επιβεβαιώνει την 

παρουσία εδαφών με διαφορετικό βαθμό στράγγισης (καλή – μέτρια στράγγιση), ανάλογα με  

την κοκκομετρική σύσταση των υλικών του φρεάτιου ορίζοντα και τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης «συμπτωματικού εμπλουτισμού» δηλ. εμπλουτισμού των υπόγειων νερών 

από τα νερά της άρδευσης. Συχνά όμως ο συμπτωματικός εμπλουτισμός προκαλεί 
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προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης του υπόγειου νερού (μόλυνση-ρύπανση) (Καλλέργης, 

2001). 

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

επιφανειακά νερά της λεκάνης Βιστωνίδας και σχεδόν σε όλες τις γεωτρήσεις, στα ίδια 

περίπου επίπεδα, επιβεβαιώνει την άμεση τροφοδοσία, με οποιοδήποτε τρόπο, των υπόγειων 

νερών από τα επιφανειακά νερά (απ’ ευθείας από την κατείσδυση των κατακρημνισμάτων, 

από τις διηθήσεις από τους επιφανειακούς άξονες ή τροφοδοσία των βαθιών υδροφορέων 

διαμέσου του φρεάτιου). 

 

2.8. Σχέσεις υπόγειων νερών με επιφανειακούς άξονες ροής - Συμπεράσματα 
 

Οι πρόσφατες τεταρτογενείς αποθέσεις του πεδινού τμήματος φιλοξενούν ένα φρεάτιο 

ορίζοντα, πολλές φορές σημαντικού πάχους, ο οποίος έχει άμεση σχέση με το υλικό 

πλήρωσης της λεκάνης. Ο ορίζοντας αυτός κατά μήκος των ζωνών απόθεσης των κύριων 

ποταμών και χειμάρρων της λεκάνης, όπου εμφανίζεται ταξινομημένο το πιο αδρομερές 

υλικό, είναι υψηλού δυναμικού, σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές, όπου επικρατούν στο 

επιφανειακό τμήμα τα λεπτόκοκκα υλικά. Επίσης σήμερα ο φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας 

έχει σημαντικά εξασθενήσει στις περιοχές εκείνες όπου σημειώθηκε παρέμβαση στο 

υδρογραφικό δίκτυο. Οι αβαθείς γεωτρήσεις που αντλούσαν από αυτή την υδροφορία δεν 

λειτουργούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους και έχουν αντικατασταθεί από γεωτρήσεις που 

αντλούν από βαθύτερες υδροφορίες. Η τροφοδοσία των βαθιών αυτών υδροφοριών 

εξασφαλίζεται από τις διηθήσεις των νερών του Κόσυνθου και του Κομψάτου στην περιοχή 

της πρώτης ζώνης απόθεσης υλικών του (ζώνη αδρομερών υλικών). Αυτό δημιουργεί μια 

σημαντική υστέρηση στην τροφοδοσία των απομακρυσμένων υπόγειων υδροφόρων 

οριζόντων, ιδιαίτερα στη δυτική πεδιάδα, με αποτέλεσμα τη συνεχή εξάντλησή τους και κατά 

συνέπεια τη συνεχή εκβάθυνση των γεωτρήσεων της περιοχής.  

Η τροφοδοσία των προσχώσεων της λεκάνης Βιστωνίδας, για το ανατολικό τμήμα 

(ανατολική υπολεκάνη) εξασφαλίζεται κατά ένα ποσοστό περίπου 15% (Διαμαντής, 1985) 

από τις βροχοπτώσεις που πέφτουν στο ανάπτυγμα του κάμπου, αλλά κυρίως όμως από τις 

διηθήσεις των νερών των χειμάρρων κατά μήκος των αξόνων επιφανειακής απορροής (το 

μεγαλύτερο ποσοστό εξασφαλίζεται από τον Κομψάτο Ποταμό). Στην περίπτωση όμως του 

δυτικού τμήματος δεν ισχύουν τα παραπάνω. Οι προσχώσεις τροφοδοτούνται σχεδόν 
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αποκλειστικά από τις βροχοπτώσεις, αφού οι επιφανειακοί άξονες απορροής έχουν αποκοπεί 

από τη μεγαλύτερη έκταση του κάμπου (έργα διευθέτησης).  

Όσον αφορά στη σχέση υπόγειων νερών και επιφανειακών αξόνων προκύπτει αβίαστα 

ότι για το δυτικό τμήμα (δυτική υπολεκάνη) οι επιφανειακοί άξονες στην πρώτη ζώνη 

αδρομερών υλικών τροφοδοτούν συνεχώς τα υπόγεια συστήματα.  

Στο ανατολικό τμήμα (ανατολική υπολεκάνη) συμβαίνει το ίδιο για το πρώτο τμήμα, 

αλλά στο τελικό τμήμα (γειτονικό με τη λίμνη), λόγω του αρτεσιανισμού (υψηλές στάθμες) 

(βλέπε χάρτη εικ. 2.5.2), ο μερικώς υπό πίεση υδροφόρος τροφοδοτεί συνεχώς το 

υδρογραφικό δίκτυο. Λόγω του γεγονότος αυτού έχουν κατασκευαστεί στο τελευταίο τμήμα 

της πεδιάδας ένα σύστημα αποστραγγιστικών τάφρων.  

Όσον αφορά στη σχέση της λίμνης με τα υπόγεια νερά, προκύπτει ότι η λίμνη 

περιβάλλεται από αργιλικά υλικά, τα οποία παρεμποδίζουν την ανάμειξη των υπόγειων νερών 

με αυτά της λίμνης. Εξάλλου ο αρτεσιανισμός περιμετρικά σχεδόν της λίμνης συνηγορεί περί 

αυτού. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες θέσεις παλαιών χειμάρρων, που έχουν αποτεθεί 

περατά υλικά μικρού πάχους μέχρι τη λίμνη, στις οποίες δημιουργούνται συνθήκες 

επικοινωνίας των νερών της λίμνης με το επιφανειακό φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.  
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