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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 

2.1.1. Κλίµα 

 
 Το κλίµα στην περιοχή της ∆oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως 

είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο Θάλασσα, και 

από τα επιφανειακά νερά της ίδιας της λίµνης και των γειτονικών βουνών (Μπέλες στο 

Βορρά, Kρούσσια στην Ανατολή και Boskija και Dab στη ∆ύση). Το κλίµα στο νότιο 

τµήµα της λεκάνης απορροής επηρεάζεται από την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης και το 

Αιγαίο Πέλαγος. 

Μετεωρολογικά δεδοµένα κατά το 1961-2003 καταγράφηκαν από τους 

µετεωρολογικούς σταθµούς µέσα και γύρω από τη λεκάνη απορροής της ∆οϊράνης, τόσο 

από την πλευρά της Ελλάδας όσο και από την πλευρά της Πρώην Γιουγκοσλαβίας.  

Οι συντεταγµένες, το υψόµετρο, ο υπεύθυνος φορέας για τα δεδοµένα, το χρονικό 

εύρος και οι παράµετροι που καταγράφονται παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1.  

Επιπλέον, από την πλευρά της Πρώην Γιουγκοσλαβίας υπάρχει ένας αυτόµατος 

µετεωρολογικός σταθµός στην περιοχή Mrdaja (που χρησιµοποιείται από την AHM, από 

πρόγραµµα της ΟΥΝΕΣΚΟ), που βρίσκεται σε λειτουργία από το 1996 και καταγράφει 

µε τη βοήθεια λογισµικού τις ακόλουθες παραµέτρους: θερµοκρασία αέρα, σχετική 

υγρασία, ταχύτητα ανέµου, κατεύθυνση ανέµου, ηλιακή ακτινοβολία, ύψος βροχής και 

βαροµετρική πίεση. Τα στοιχεία είναι διαθέσιµα από την AHM. Εκτός από αυτόν, 

υπάρχουν επίσης στη λεκάνη απορροής διάφοροι σταθµοί µέτρησης της βροχόπτωσης. 

Ωστόσο, η παρακολούθησή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρουσιάζει 

κενά στα στοιχεία. 
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Πίνακας 2.1. Μετεωρολογικοί σταθµοί στην περιοχή µελέτης   

Σταθµός Συντεταγµένες Υψόµετρο Φορέας Χρονικό 

εύρος 
Παράµετρος 

∆οϊράνη 22ο 46' 41ο 11' - ΥΠΕΧΩ∆Ε* 1987-1993 

2001-2003 

Θερµοκρασία, ύψος 

βροχής 
Άνω 

Θεοδωράκι 

23o 00' 41o 10' 480 Υπ. Αγροτ.** 1980-2003 Θερµοκρασία, ύψος 

βροχής 
Εύζωνοι 22o 33' 41o 06' 90 ΥΠΕΧΩ∆Ε* 1980-2000 Ύψος βροχής 
Μεγάλη 

Στέρνα 

22o 44' 41o 05' 125 ΥΠΕΧΩ∆Ε* 1980-2000 Ύψος βροχής 

Nov Doiran - - - ∆ήµος Star 

Doiran*** 

1961-2000 Θερµοκρασία, σχετική 

υγρασία, ταχύτητα και 

διεύθυνση ανέµου, 

ηλιακή ακτινοβολία, 

ύψος βροχής, βαροµε-

τρική πίεση 

* Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Ελλάδα) 
** Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (Ελλάδα) 
*** ∆ήµος Star Doiran (Πρώην Γιουγκοσλαβία) 
 

2.1.1.1. Ύψος βροχής 

 

Τα µηνιαία ύψη βροχής στους σταθµούς ∆οϊράνη, Άνω Θεοδωράκι, Εύζωνοι, 

Mεγάλη Στέρνα και Nov Doiran παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.1. Τα διαθέσιµα δεδοµένα 

καλύπτουν την περίοδο 1987 – 1993 και 2001-2003 για τον σταθµό της ∆οϊράνης, 1980-

2003 για το Άνω Θεοδωράκι, 1980-2000 για τους σταθµούς Εύζωνοι και Mεγάλη Στέρνα 

και 1961-2000 για τον σταθµό Nov Doiran.  

 Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής στον σταθµό της ∆οϊράνης ήταν 569 mm, 443 mm 

στο Άνω Θεοδωράκι, 486 mm στους Ευζώνους, 525 mm στη Μεγάλη Στέρνα και 612 

mm στο Nov Doiran. Οι βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του θέρους είναι χειµαρρώδους 

φύσεως. Οι µετεωρολογικές και κλιµατικές έρευνες παρουσιάζουν τη λεκάνη απορροής 

της ∆οϊράνης να έχει µια ηλιόλουστη, ξηρά και θερµή θερινή περίοδο µε ήπιους 

χειµώνες. 
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Υψηλότερες µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στον σταθµό της 

∆οϊράνης κατά τον ∆εκέµβριο (83 mm, 14,6 %) και τον Απρίλιο (74 mm, 13 %). Υψηλές 

µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν τον Μάϊο και τον Νοέµβριο (51 mm, 11,55 

%) στο Άνω Θεοδωράκι, και τον Νοέµβριο στους Ευζώνους (72 mm, 15 %), τη Mεγάλη 

Στέρνα (75 mm, 14,25 %) και το Nov Doiran (85,5 mm, 14 %). Ο ξηρότερος µήνας είναι 

ο Σεπτέµβριος για τον σταθµό της ∆οϊράνης (23,6 mm, 4 %), της Μεγάλης Στέρνας (18,6 

mm, 3,54 %) και του Nov Doiran (32 mm, 5,2 %) ενώ ο Ιούλιος είναι ο ξηρότερος µήνας 

στο Άνω Θεοδωράκι (23,4 mm, 5,3 %) και ο Αύγουστος στους Ευζώνους (20 mm, 4,2 

%).  

Για τον σταθµό Nov Doiran, πρέπει να αναφερθεί ότι τα έτη 2001/2002 και 

2003/2004 είχαν αρκετή βροχόπτωση, και αυτό µπορεί να βελτιώσει τους 

αναφερόµενους µέσους όρους.   

Τα µηνιαία και ετήσια ύψη βροχής παρουσιάζονται στους Πίνακας I.1 έως I.5 του 

Παραρτήµατος I. 
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Σχήµα 2.1. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής (mm) στους σταθµούς ∆οϊράνη, Άνω 

Θεοδωράκι, Εύζωνοι, Μεγάλη Στέρνα και Nov Doiran 
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2.1.1.2. Θερµοκρασία 

 

 Οι µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες στους σταθµούς ∆oϊράνη για την περίοδο  1987–

1993 και 2001-2003, Άνω Θεοδωράκι (1985-2003) και Nov Doiran (1961-2000) 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. Πλήρης στοιχεία των µέσων µηνιαίων θερµοκρασιών 

των σταθµών παρουσιάζονται στους Πίνακες I.6 έως I.8 του Παραρτήµατος Ι.  

 

Πίνακας 2.2. Mέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στους σταθµούς ∆οϊράνη, Άνω 

Θεοδωράκι και Nov Doiran 

Σταθµός Mήνες  

 Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάϊο Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Oκτ Nοέµ ∆εκ Ετήσιο

 Μέση µηνιαία θερµοκρασία (oC) 

∆οϊράνη 4,5 6,2 9,1 12,9 17,4 22,5 21,8 26,1 21,8 16,1 9,3 5,2 14,4 

Άνω Θεοδωράκι 3,8 4,9 7,4 11,1 16,7 21,4 23,8 24,0 19,9 14,5 8,7 4,9 13,4 

Nov Doiran 3,7 5,4 8,3 13,1 18,1 22,5 24,9 24,5 20,7 15,3 9,6 5,3 14,3 

 

Η µέση ετήσια θερµοκρασία αέρα στον σταθµό Nov Doiran είναι 14,3° C, στη 

∆οϊράνη είναι 14,4° C και στον σταθµό Άνω Θεοδωράκι είναι 13,4° C. Οι θερµότεροι 

µήνες του έτους είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος µε µέσο όρο 24,9° C και 26,1° C 

αντίστοιχα ενώ ο πιό ψυχρός είναι ο Ιανουάριος µε θερµοκρασία 3,7° C.   

 

 

2.1.1.3. Σχετική υγρασία 

  

 Η µέση σχετική υγρασία ποικίλλει στην ευρύτερη περιοχή της ∆οϊράνης µεταξύ 69 

% στο Valandovo και 71 % στο Gevgelija. Κατά τους θερινούς µήνες, στον σταθµό Nov 

Doiran, η µέση σχετική υγρασία κυµαίνεται µεταξύ 59 % και 64 %, ενώ τον χειµώνα, 

κυµαίνεται κατά µέσο όρο µεταξύ 78 % και 79 % (Πίνακας 2.3). 
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Πίνακας 2.3. Mέση µηνιαία σχετική υγρασία (%) στον σταθµό Nov Doiran (1961 - 

1990) 

Mήνες 

Σταθµός Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάϊο Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Nοέµ ∆εκ Μέσο

Nov Doiran 78,86 78,04 76,32 70,86 68,70 63,79 58,43 60,14 64,70 73,48 79,14 79,21 70,97

 

 

2.1.1.4. Άνεµος και ταχύτητα ανέµου 

 

 Η κατεύθυνση του ανέµου είναι κυρίως βόρεια και βορειοδυτικά. Η µέση ταχύτητα 

του ανέµου στον σταθµό Nov Doiran είναι 1,9 m/s. Οι ισχυρότεροι άνεµοι που 

παρατηρούνται στο Nov Doiran (10-βαθµη κλίµακα Beaufort) εµφανίζονται από την 

επικρατούσα κατεύθυνση (Πίνακας 2.4). 

 

Πίνακας 2.4. Mέση µηνιαία ταχύτητα ανέµου (m/s) στον σταθµό Nov Doiran (1961 - 

1990) 

Mήνες 

Σταθµός Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάϊο Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Nοέµ ∆εκ Μέσο

Nov Doiran 2,46 2,26 1,89 1,72 1,37 1,74 1,78 1,41 1,40 1,46 2,22 2,49 1,85 

 

 

2.1.1.5. Ηλιοφάνεια 

 

 Η περιοχή µελέτης έχει πολύ υψηλό αριθµό ωρών ηλιοφάνειας. Η νέφωση είναι 

υψηλότερη κατά τη διάρκεια της περιόδου Νοεµβρίου-Μαρτίου, µε µέγιστη τον 

Ιανουάριο. 

 Η νέφωση στην περιοχή υπολογίζεται µε βάση το γεωγραφικό µήκος. Η µέση 

ετήσια νέφωση είναι 4,6 σε 10-βαθµη κλίµακα, µε ελάχιστο εµφάνισης 2,3-2,4 κατά τους 

θερινούς µήνες και µέγιστο 5,8 τον χειµώνα. Επιπλέον στοιχεία παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.5.   
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Πίνακας 2.5. ∆ιάρκεια ηλιοφάνειας, µέση µηνιαία νέφωση, αριθµός ηλιόλουστων και µε 

νέφωση ηµερών και ηλιακή ακτινοβολία στο Nov Doiran (1961-2000) 

Mήνες 

Παράµετροι Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάϊο Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Nοέµ ∆εκ Ετήσιο

Νέφωση (N) 
(10-βαθµη 
κλίµακα) 

5,8 5,7 5,7 5,1 4,7 4,5 2,3 2,4 2,9 4,5 5,6 5,8 4,6 
(µέσο)

∆ιάρκεια 
ηλιοφάνειας 
(ώρες) 

3,20 3,95 4,80 6,46 8,00 9,56 10,76 10,09 7,97 5,52 3,62 3,08 6,42 
(µέσο)

Ολική 
ηλιοφάνεια 
(ώρες) 

99,3 110,5 148,7 193,9 247,9 286,9 333,5 312,7 239,0 171,0 108,5 95,3 2.347,0 

Αριθµός 
ηλιόλουστων 
ηµερών 

9 7 7 8 8 11 18 17 16 11 8 8 130 

Αριθµός 
ηµερών εν 
µέρει µε 
νέφωση 

10 10 12 13 16 15 11 12 11 11 10 11 141 

Αριθµός 
ηµερών µε 
νέφωση 
(N>8,1) 

12 11 11 9 7 3 2 2 4 8 12 12 96 

Άθροισµα 
ηλιακής 
ακτινοβολίας 
(MJ/m2) 

189,1 238,0 378,0 513,0 651,0 723,0 781,2 697,2 510,0 341,0 204,0 167,4 5.393,2

 

 Το συνολικό ποσό της ετήσιας ηλιακής ακτινοβολίας είναι 5.393,2 MJ/m2. Οι τιµές 

ηλιακής ακτινοβολίας υπολογίζονται µε τη χρησιµοποίηση των µετρήσεων της διάρκειας 

ηλιοφάνειας από τον ηλιογράφο Campbell-Stocks. Ο συνολικός ετήσιος αριθµός ωρών 

ηλιοφάνειας είναι 2.347,0 και είναι από τους υψηλότερους στην Πρώην Γιουγκοσλαβία.   

 

 

2.1.1.6. Εξατµισοδιαπνοή 

 

Για την άµεση µέτρηση της εξάτµισης χρησιµοποιείται ένα “τηγάνι εξάτµισης” 

(evaporation pan), το οποίο δεν είναι διαθέσιµο σε καµία από τις δύο όµορες χώρες. 

Ωστόσο, µε βάση τα υπάρχοντα µετεωρολογικά και κλιµατικά στοιχεία, πολλοί 
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ερευνητές έχουν προσπαθήσει να αξιολογήσουν και να υπολογίσουν την εξάτµιση 

χρησιµοποιώντας διάφορους τύπους. Οι υπολογισµοί για την εξάτµιση από µια ελεύθερη 

επιφάνεια νερού (Eo) ποικίλλουν µεταξύ 1.050 mm/έτος έως περισσότερα από 1.400 

mm/έτος (GTZ - προσδιορισµός της ∆oϊράνης).  

 Για την περιοχή της λίµνης, ο Ristevski υπολογίζει τη δυνητική εξατµισοδιαπνοή 

σε 1.044 mm/έτος. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό και τα 

αποτελέσµατα βασίζονται στη µέθοδο Penmann-Monteith και παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.6. 

 

Πίνακας 2.6. ∆υνητική εξατµισοδιαπνοή (Μέθοδος Penmann-Monteith) 

Mήνες 

Παράµετρος Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάϊο Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Nοέµ ∆εκ Ann. 

Tµέγ (°C) 6,6 8,9 12,7 18,4 23,7 27,4 30,9 30,2 26,4 19,6 13,1 8,3 
18,9 

(µέσο)

Tελάχ (°C ) 0,6 1,9 4,6 8,6 13,1 16,9 19,1 18,7 16,0 11,4 6,7 2,4 
10,0 

(µέσο)

Άνεµος (m/s) 2,5 2,3 1,9 1,7 1,4 1,7 1,8 1,4 1,4 1,5 2,2 2,5 
1,9 

(µέσο)

Rh (σχετική 

υγρασία [%]) 
79 78 76 71 69 64 58 60 65 73 79 79 

71 

(µέσο)

Ηλιοφάνεια (ώρες) 99,3 110,5 148,7 193,9 247,9 286,9 333,5 312,7 239,0 171,0 108,5 95,3 2.347,0

Άθροισµα ηλιακής 

ακτινοβολίας 

(MJ/m2/µήνα) 

189,1 238,0 378,0 513,0 651,0 723,0 781,2 697,2 510,0 341,0 204,0 167,4 5.393,2

∆υνητική 

εξατµισοδιαπνοή 

(mm) Penmann 

26,4 33,0 55,8 87,9 123,7 153,3 180,7 151,9 103,2 59,2 33,6 35,3 1.044,0

 

 Η ∆οϊράνη τροφοδοτείται άµεσα από τις βροχοπτώσεις και την εισροή από τα 

ρέµατα. Ποσοτική ανάλυση (περιλαµβάνει την επιφανειακή ροή και την εξάτµιση από 

την επιφάνεια της λίµνης) δεν είναι γνωστό εάν έχει γίνει από επιστήµονες της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. 
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2.1.1.7. Χαρακτηρισµός κλίµατος 

 

Για τον χαρακτηρισµό του κλίµατος στην υπό µελέτη περιοχή χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος των Lang – Gracamin. Κατά τη µέθοδο αυτή, ο χαρακτηρισµός του κλίµατος σε 

µια περιοχή γίνεται µε βάση τον συντελεστή ξηρασίας Lang (Trewartha και Horn 1980), 

ο οποίος εκφράζει τον λόγο της µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης σε χιλιοστά προς την 

αντίστοιχη µέση µηνιαία θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου.  

Για τον χαρακτηρισµό του κλίµατος στην περιοχή υπολογίσθηκε πρώτα ο 

συντελεστής ξηρασίας (Πίνακας 2.7) µε βάση τις τιµές των Πινάκων Ι.5 και Ι.8 του 

Παραρτήµατος Ι και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η "κλιµατική κατάταξη" κάθε 

µήνα (Πίνακας 2.9) λαµβάνοντας υπόψη τις κλάσεις του Πίνακα 2.8, οι οποίες 

προτείνονται από την συγκεκριµένη µέθοδο. Για τον υπολογισµό του συντελεστή 

ξηρασίας χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του σταθµού Nov Doiran. 

 

Πίνακας 2.7. Υπολογισµός συντελεστή ξηρασίας Lang στον σταθµό Nov Doiran 

 Mήνες 

 Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάϊο Ιούν Ιούλ Aύγ Σεπ Oκτ Nοέµ ∆εκ

Βροχή (mm) 44,1 53,0 52,5 53,5 58,1 44,1 35,7 34,5 32,0 54,6 85,5 64,5

Θερµοκρ. (oC) 3,7 5,4 8,3 13,1 18,1 22,5 24,9 24,5 20,7 15,3 9,6 5,3

Συντ. Lang  12,0 9,9 6,3 4,1 3,2 2,0 1,4 1,4 1,5 3,6 8,9 12,2

 

Πίνακας 2.8. Χαρακτηρισµός κλίµατος µε βάση τον συντελεστή ξηρασίας Lang 

Συντελεστής Ξηρασίας, Lang  Χαρακτηρισµός Κλίµατος 

< 1,8 Υπέρξηρο 

1,8 – 3,4 Ξηρό 

3,5 – 5,0 Υπόξηρο 

5,1 – 8,3 Ύφυγρο 

8,4 – 13,3 Υγρό 

> 13,3 Υπέρυγρο 
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Πίνακας 2.9. Χαρακτηρισµός του κλίµατος στον σταθµό Nov Doiran 

Μήνες Συντελεστής Lang  Χαρακτηρισµός 

Ιανουάριος 12,0 Υγρό 

Φεβρουάριος 9,9 Υγρό 

Μάρτιος 6,3 Ύφυγρο 

Απρίλιος 4,1 Υπόξηρο 

Μάϊος 3,2 Ξηρό 

Ιούνιος 2,0 Ξηρό 

Ιούλιος 1,4 Υπέρξηρο 

Αύγουστος 1,4 Υπέρξηρο 

Σεπτέµβριος 1,5 Υπέρξηρο 

Οκτώβριος 3,6 Υπόξηρο 

Νοέµβριος 8,9 Υγρό 

∆εκέµβριος 12,2 Υγρό 

 

Η ξηρότερη περίοδος του έτους είναι µεταξύ Ιουνίου και Σεπτεµβρίου (Σχήµα 2.2). 

Σχήµα 2.2. ∆ιακύµανση βροχής-θερµοκρασίας στον σταθµό Nov Doiran 
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2.1.2. Γεωλογία - Γεωµορφολογία 

 
2.1.2.1. Γεωλογικά γνωρίσµατα 

 

Η ∆oϊράνη βρίσκεται στο όριο µεταξύ δύο τεκτονικών πλακών. Η παλαιότερη εκ 

των δύο, βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της λίµνης και αποτελείται από 

µεταµορφωµένα πετρώµατα και γρανίτες του ορεινού όγκου Μπέλες. Η άλλη είναι στη 

ζώνη του ποταµού Αξιού στη νοτιοδυτική πλευρά. Τα όρια µεταξύ των δύο ορεινών 

όγκων βρίσκονται κατά µήκος των ανατολικών και βορειοανατολικών τµηµάτων της 

∆oϊράνης.  

 Η λίµνη σχηµατίσθηκε σε µια καρστική λεκάνη που δηµιουργήθηκε από έναν 

συνδυασµό τριτογενούς ηφαιστειακής και τεκτονικής δραστηριότητας. Η ίδια η λεκάνη 

αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο της Πλειστόκαινης παιονικής λίµνης, η οποία ήταν τρεις 

φορές µεγαλύτερη και δέκα φορές βαθύτερη από την παρούσα λίµνη. Τα ιζήµατα της 

λεκάνης της ∆oϊράνης αποτελούνται κατά ένα µεγάλο µέρος από οργανικά-πλούσια 

αρχαία αλλούβια και λιµναία υλικά.  

Το ανατολικό και νότιο τµήµα της λεκάνης απορροής δοµούν πετρώµατα 

σχηµατισµού της σειράς Βερτίσκου, που αποτελούν το κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο. 

Συνίσταται από µιά ακολουθία από διµαρµαρυγιακούς γνεύσιους, αµφιβολιτικούς 

σχιστόλιθους και αµφιβολίτες. Σε ορισµένες περιοχές παρατηρούνται παρεµβολές από 

περιοδοτίτες (περιοχή Aµάραντα) και του Παλαιοζωικού (περιοχή Mυριόφυτου) 

µαρµάρου.        

Η γεωµορφολογία του βόρειου τµήµατος της λεκάνης απορροής της λίµνης 

χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο. Αυτό οφείλεται στην παρουσία των έντονα 

τεκτονικών κρυσταλλοσχιστωδών πετρωµάτων του ορεινού όγκου Μπέλες. Στο νότιο 

τµήµα, το ανάγλυφο είναι πιο ήπιο και λοφώδης και διαδοχικά γίνεται πιο πεδινό. Στην 

περιοχή του Mυριόφυτου και στο δυτικό τµήµα του όρους Μπέλες, υπάρχουν 

Μεσοζωικοί γρανίτες (γνεύσιοι-γρανίτες).   

Το µεγαλύτερο τµήµα της δυτικής και νότιας πλευράς της λεκάνης απορροής 

αποτελείται από τους γεωλογικούς σχηµατισµούς της Περιροδοπικής ζώνης. Είναι το 

τµήµα που ανήκει στο δυτικό περιθώριο του ορεινού Σερβοµακεδονικού όγκου προς την 
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Περιροδοπική ζώνη. Εκεί εµφανίζονται ασθενώς µεταµορφωµένα πετρώµατα που 

αντιπροσωπεύουν παλαιά ιζήµατα Περµοτριαδικής ηλικίας. Πρόκειται για µετα-

κλαστικά, µετα-ανθρακικά ιζήµατα και ηφαιστειακά ιζηµατογενή πετρώµατα που 

ανήκουν στην ενότητα Μελισσοχωρίου-Χολοµώντα. Πιο συγκεκριµένα, στο νότιο τµήµα 

της λεκάνης παρατηρείται η ηφαιστοϊζηµατογενής σειρά του Mεταλλικού. Η σειρά 

αποτελείται από ψαµµίτες, µικροκροκαλοπαγείς κερατόλιθους, χαλαζίτες, και 

ασβεστιτικούς σχιστόλιθους, µε παρεµβολές από διαβάσεις, δολερίτες και µικρολιθικά 

πυριγενή, ενώ ανώτεροι ορίζοντες αποτελούνται µόνο από ασβεστόλιθους. Το δυτικό 

τµήµα της λεκάνης καλύπτεται από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα της ενότητας 

Μεγάλης Στέρνας. Συνίστανται από µάρµαρα και επανακρυσταλλωµένους 

ασβεστόλιθους µε συχνές παρεµβολές γραφιτικών φυλλιτών και φυλλιτικών 

σχιστολίθων. Ο ανώτερος ορίζοντας του δυτικού και νότιου τµήµατος της λεκάνης 

απορροής καλύπτεται από έναν σχηµατισµό φλύσχη µε τουρβιδικές εναλλαγές µετα-

ιζηµάτων (ψαµµίτες, µάργες και ασβεστολιθικές ενστρώσεις) ηλικίας Κάτω-Μέσω 

Ιουρασικού. Πρόκειται για "Φλύσχη Σβούλας", ο οποίος είναι ο κυριότερος σχηµατισµός 

της Περιροδοπικής ζώνης.        

Οι νεότεροι Τριτογενείς και Τεταρτογενείς σχηµατισµοί της λεκάνης αποτελούνται 

από ηφαιστειακά πετρώµατα του Ανώτερου Πλειστόκαινου-Κατώτερου Πλειστόκαινου 

και από ιζηµατογενείς αποθέσεις του Πλειστόκαινου-Ολόκαινου. Πιο συγκεκριµένα, 

εντοπίζονται κώνοι κορηµάτων και πλευρικά κορήµατα του Πλειστόκαινου που 

ανιχνεύονται στις παρυφές του όρους Μπέλες. Το µεγαλύτερο µέρος του πεδινού 

τµήµατος της λεκάνης καλύπτεται από τις αλλουβιακές αποθέσεις του Πλειστόκαινου 

(άργιλο, άµµο, αµµώδη άργιλο, κροκάλες και χαλίκια). Οι πιο πρόσφατες ποτάµιες 

αποθέσεις µε άµµο, χαλίκια, κροκάλες και άργιλο καλύπτουν τις κοίτες των 

υδατορεµάτων (Ολόκαινο). Η παραλίµνια περιοχή της λίµνης καλύπτεται από λιµναία 

ιζήµατα (ιλύ, άργιλο και άµµο) ηλικίας Ολόκαινου. 

Η τεκτονική δράση του ορεινού Σερβοµακεδονικού όγκου εµφανίστηκε µεταξύ της 

Παλαιοζωικής και της Ανώτερης Μεσοζωικής εποχής (Κρητιδικού). Εκδηλώθηκε µε τη 

µορφή πτυχώσεων που οδήγησε σε λεπίωση των πετρωµάτων, τοπικές και µεγάλες 

αποθέσεις, καθώς επίσης και µια αναστροφή των γεωλογικών στρωµάτων στο δυτικό 

περιθώριο της ζώνης και της τελικής απόθεσής τους πάνω στα νεότερα Περµοτριαδικά 
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και µεταϊζήµατα της Περιροδοπικής ζώνης. Η βασική παλαιογεωγραφική και 

γεωτεκτονική σηµασία της Περιροδοπικής ζώνης είναι ότι κατά τη διάρκεια της 

γεωλογικής περιόδου του Ιουρασικού, αποτελούσε την ηπειρωτική κατωφέρεια της 

ηπειρωτικής Ελληνικής ενδοχώρας και κυρίως του ορεινού Σερβοµακεδονικού όγκου. Η 

κατωφέρεια κατέληγε σε µια βαθιά περιφερειακή τάφρο, η οποία ήταν η θέση 

υποβύθισης της ωκεάνιας περιοχής της ζώνης του Aξιού, κάτω από την Ευρωπαϊκή 

Ηπειρωτική πλάκα, το περιθώριο της οποίας αποτελούσαν οι ορεινοί όγκοι της Ροδόπης 

και της Σερβοµακεδονικής. Τα πετρώµατα της Περιροδοπικής ζώνης εµφανίζονται 

ελαφρώς µεταµορφωµένα. Η µεταµόρφωση είναι πρασινοσχιστολιθικής φάσης και 

πραγµατοποιήθηκε στο Ανώτερο Ιουρασικό-Κάτω Κρητιδικό. Η τεκτονική δράση στην 

Περιροδοπική ζώνη εκδηλώθηκε αρχικά από δύο κύριες φάσεις πτυχώσεων που 

συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού και Τριτογενές αντίστοιχα. Κατόπιν, η 

ρηξιγενής τεκτονική δράση του Ανώτερου Τριτογενούς και του Τεταρτογενούς είχε ως 

συνέπεια την ταφρογένεση. Ως αποτέλεσµα αυτής της πρόσφατης ρηξιγενής τεκτονικής 

του Ανώτερου Τεταρτογενούς είναι η δηµιουργία της τεκτονικής τάφρου της ∆οϊράνης. 

Η τάφρος πληρώθηκε µε ιζήµατα του Τεταρτογενούς και νερό και αποτέλεσε τη 

σηµερινή λίµνη.   

 

2.1.2.2. Σεισµική δραστηριότητα  

 

 Η περιοχή της ∆οϊράνης βρίσκεται σε µια ιδιαίτερα ενεργό σεισµική περιοχή. Τον 

τελευταίο αιώνα, καταστρεπτικοί σεισµοί εµφανίστηκαν στη σεισµική ζώνη της 

Strumitsa (1904 - επίκεντρο κοντά στο Pehchevo-Kresna) και στη σεισµική ζώνη του 

Αξιού (1931 - επίκεντρο κοντά στο Valandovo; 1895 και 1990 - επίκεντρο κοντά στο 

Gevgelija-Gumenitsa; και 1905, 1909 και 1972 - επίκεντρο κοντά στη ∆οϊράνη- Kukus).  

 Για την περιοχή της ∆οϊράνης, ο κίνδυνος σεισµού έχει υπολογιστεί για µέγιστη 

βασική επιτάχυνση 0,4 g µία φορά στα 200 έτη και 0,50-0,55 g µιά φορά κάθε 1.000 έτη. 

Η περιοχή της ∆οϊράνης µπορεί να αναµείνει σεισµό έντασης ΙΧ στην κλίµακα MSK-64 

µιά φορά κάθε 1.000 έτη.  
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2.1.2.3. Περίληψη των υδρογεωλογικών ερευνών 

 

 ∆εν υπάρχει καµία υδρογεωλογική έρευνα που να παρουσιάζει την άµεση σύνδεση 

του υπόγειου νερού και της λίµνης. Στο τµήµα της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, είναι 

αξιόλογο ένα υδροφόρο στρώµα κοντά στις Βόρειες και στις Βορειοανατολικές περιοχές 

της ακτογραµµής. Αυτό είναι ένα µικρό τµήµα της λεκάνης απορροής, όπου τα 

διαπερατά ιζήµατα υπερισχύουν και περιέχουν ρηχά υπόγεια νερά που ρέουν µε 

βαρύτητα προς τη λίµνη. Το ίδιο είδος των ιζηµάτων συνεχίζεται γύρω από τη δυτική 

ακτή της λίµνης σε µορφή στενής ζώνης. Προς τη δυτική ακτή υπάρχει και µια ζώνη 

αδιαπέρατων πετρωµάτων που είναι γνωστή ως “Φυλλίτες”. 

 Με βάση τα γεωλογικά και τεκτονικά γνωρίσµατα, στη λεκάνη απορροής 

διακρίνονται διαπερατά και αδιαπέρατα πετρώµατα. Οι σχιστολιθικοί σχηµατισµοί είναι 

γενικά αδιαπέρατοι, ωστόσο, υπάρχουν λεπτά διαπερατά στρώµατα ανθρακικού 

σχιστόλιθου κοντά στη λίµνη µεταξύ των περιοχών Star και Nov Doiran. Αυτή η 

τελευταία ζώνη έχει χωρητικότητα 3-4 l/s. Το νερό από αυτό το υδροφόρο στρώµα 

χρησιµοποιείται για την παροχή πόσιµου νερού στη περιοχή Star Doiran. 

 Στα δυτικά της περιοχής αυτής υπάρχει µια ζώνη ανθρακικών. Αυτή η ζώνη 

βρίσκεται σε µια τοποθεσία που εκτείνεται από το Vladaja (στον βορρά) σε ένα σηµείο 

δυτικά του Nov Doiran, και συνεχίζεται προς Toplets και έπειτα στην άκρη του Gurangja 

[502 m msl (σηµείο αναφοράς Κροατίας)]. Επεκτείνεται µακρύτερα προς το Canakli και 

Kosturino στην οδό Valandovo-Strumitsa. Η ζώνη είναι υδροφόρα, η ικανότητα είναι 

ανάλογη µε το επίπεδο καρστικοποίησης. Μία ερευνητική γεώτρηση που εκτελέσθηκε το 

1976 (δίπλα στο Deribas, κοντά στο Star Doiran), έδειξε ότι το πορώδες των µαρµάρινων 

στρωµάτων είναι το υψηλότερο σε βάθος µεταξύ 80 και 120 m. Συµπερασµατικά η 

παρατηρηθείσα καρστικοποίηση είναι βαθύτερη από το κατώτατο σηµείο της λίµνης. Το 

1976, κοντά στο Deribas ανοίχθηκαν δύο γεωτρήσεις µε συνολική χωρητικότητα 50 l/s. 

Αυτές οι γεωτρήσεις παρέχουν τώρα νερό στις περιοχές Nov και Star Doiran. Η 

θερµοκρασία του νερού των δύο γεωτρήσεων είναι 21° C, ενώ το νερό που προέρχεται 

από τις πηγές κοντά στο Toplets είναι 26° C. Αυτό δείχνει µια υδρολογική σύνδεση µε τα 

γεωθερµικά νερά της καρστικής µαρµάρινης ζώνης. 

 Αυτή η µαρµάρινη ζώνη, που επεκτείνεται από το Vladaja τα ελληνικά σύνορα 
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προς το Plaskovats-Toplets-Gjokceli-Memeshti και Kosturino, βρίσκεται µεταξύ δύο 

σχιστόλιθων. Μια τέτοια ζώνη που τοποθετείται µεταξύ δύο διαπερατών δοµών από 

πετρώµατα συµπεριφέρεται ως υπόγεια τάφρος που γεµίζει µε νερό. Το νερό ρέει έξω 

από αυτή τη ζώνη σε ποσότητες και εµφανίζεται ως πηγές κοντά στο χωριό Canakli στη 

λεκάνη απορροής του ποταµού Anska. Μεγαλύτερες υπόγειες εκροές υπάρχουν κοντά 

στις πηγές του Toplets, καθώς επίσης και κοντά στο Deribas και Vladaja. 

 

 

2.1.2.4. ∆ιαπερατοί τύποι πετρωµάτων και τα υδρογεωλογικά γνωρίσµατά τους - 

υδροφόρα στρώµατα 

 

 Στην Πρώην Γιουγκοσλαβία, οι διαπερατοί σχηµατισµοί πετρωµάτων µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: 

• Αποσυνδεµένα Τεταρτογενή ιζήµατα: Είναι τοποθετηµένα στα βόρεια-βορειοδυτικά 

της ακτής της λίµνης. Σε αυτήν την περιοχή, υπάρχει σύνδεση µεταξύ των υδάτων 

της λίµνης και των υπόγειων νερών. Η διαπερατότητα ποικίλλει από τα φτωχά στα 

προαλλούβια-κατακλυσµένα µέρη αποθέσεων (k < 1,0 x 10-4 cm/s) έως µέσα στα 

ιζήµατα προαλλούβια και στα ιζήµατα λιµνών (k > 1,0 x 10-4 m/s). 

• Στερεά και πράσινα πετρώµατα: Καλά υφιστάµενα πετρώµατα στο επιφανειακό 

στρώµα (20-25 m), είναι παρόντα στο βορειοδυτικό έως το βόρειο τµήµα της λεκάνης 

απορροής της λίµνης. Η διαπερατότητα ποικίλλει ευρέως από θέση σε θέση (k = 1,0 

x 10-3 έως 1,0 x 10-6 m/s). Είναι συχνά παρούσες πηγές µε µικρές εκροές (Q < 0,2 

l/s). 

• Ασβεστολιθικά πετρώµατα: Εκτείνονται στη δυτική ακτή της λίµνης, µε κατεύθυνση 

από βορρά προς νότο στην κύρια τεκτονική γραµµή. Το κυριότερο είναι τα διάφορα 

µάρµαρα, µε αποθέµατα σχιστολιθικού ασβεστίου που είναι µικρότερης 

σπουδαιότητας. Μέσα στις µαρµάρινες ζώνες, η υψηλότερη διαπερατότητα έχει 

σηµειωθεί στην περιοχή µεταξύ Asanli και Toplets, καθώς επίσης δυτικά από το Star 

Doiran κοντά στο Dedrishte. Οι πηγές είναι σπάνιες στις µαρµάρινες ζώνες και 

χαρακτηρίζονται από µεγάλες εποχικές παραλλαγές (Q = 1-10 l/s), µε εκροές 5-20 l/s. 
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 Όσον αφορά τα υδρογεωλογικά γνωρίσµατα, τα ακόλουθα υδροφόρα στρώµατα 

µπορούν να διακριθούν:  

• Υδροφόρα στρώµατα στα ιζήµατα της λίµνης. Αυτή η κατηγορία αποτελείται από δύο 

τύπους: τα ρηχά υδροφόρα στρώµατα (30-40 m πυκνά) µε την ελεύθερη επιφάνεια 

νερού να συνδέεται µε τη στάθµη νερού της λίµνης και τα βαθύτερα υδροφόρα 

στρώµατα που υπάρχουν κάτω υπό πίεση (αρτεσιανή). Στη ρηχή ζώνη, το νερό 

χρησιµοποιείται για την παροχή νερού στα χωριά Nikolich (6 l/s) και Mrdaja (2,5 l/s). 

Το νερό από αυτό το υδροφόρο στρώµα στραγγίζει στη λίµνη. 

• Υδροφόρα στρώµατα στα προαλλούβια ιζήµατα. Τοποθετούνται κοντά στην πεδιάδα 

Asanlisko, η στάθµη του νερού σε αυτό το υδροφόρο στρώµα εξαρτάται εν µέρει από 

υδροφόρα στρώµατα (καρστικά σπασίµατα) και εν µέρει από τη στάθµη του νερού 

της λίµνης. Πηγές σε αυτό το υδροφόρο στρώµα µε εκροή 3-8 l/s χρησιµοποιούνται 

για να παρέχουν νερό τοπικά στη περιοχή. Η συνολική παραγωγή της πεδιάδας 

Asanlisko υπολογίζεται σε 25 l/s. 

• Υδροφόρα στρώµατα στη µαρµάρινη ζώνη. Αυτοί είναι οι ευνοϊκότεροι και 

σηµαντικότεροι πόροι νερού στην περιοχή. Οι µαρµάρινοι σχηµατισµοί κοντά στην 

πεδιάδα Asanlisko, Toplets, Deribas και Valdaja ανήκουν σε αυτήν την οµάδα. Η 

περιοχή Toplets περιέχει τις θερµές πηγές. 

Στην Ελλάδα, από την πλευρά της υδρο-λιθολογίας, στην περιοχή µελέτης 

απαντούν τέσσερις κύριες µονάδες:   

• Σχηµατισµοί µεγάλης διαπερατότητας: Αυτοί είναι σχηµατισµοί των κώνων 

κορηµάτων και των πλευρικών κορηµάτων, χειµάρριας προέλευσης από χονδροειδή 

υλικά (χαλίκια, αµµοχάλικα, χονδροειδείς κόκκοι άµµου) που καλύπτουν το βόρειο 

τµήµα της λεκάνης στους πρόποδες του όρους Μπέλες. Οι υπάρχουσες γεωτρήσεις 

δίνουν εκροές Q=15-120 m3/h και ειδική εκροή q=0,25-7,6 m2/h. 

• Σχηµατισµοί µικρής έως µέτριας διαπερατότητας: Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι 

λιµναίες αποθέσεις, οι οποίες καλύπτουν το κεντρικό τµήµα της λίµνης και 

αποτελούνται από λεπτόκοκκα ιζήµατα (ιλύς, άργιλο, αµµώδη άργιλο, άµµο). Οι 

υπάρχουσες γεωτρήσεις δίνουν εκροές Q=15-50 m3/h και ειδική εκροή q=22 m2/h.      
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• Σχηµατισµοί µεταβαλλόµενης διαπερατότητας: Η διαπερατότητά τους κυµαίνεται 

µεταξύ χαµηλών και υψηλών τιµών. Αποτελούνται από αλλουβιακές και χερσαίες 

αποθέσεις και το σύστηµα των ποτάµιων αναβαθµίδων, τα οποία καλύπτουν το νότιο 

και ανατολικό τµήµα της λεκάνης. Αποτελούνται από χαλίκια, αµµοχάλικα, άµµο, 

άργιλο, άργιλο-άµµο και κροκαλολατυποπαγή. Οι υπάρχουσες γεωτρήσεις δίνουν 

εκροές Q=15-80 m3/h και ειδική εκροή q=4 m2/h.          

• Τραχείς σχηµατισµοί: Έχουν δευτερογενές πορώδες, λόγω των ρηγµάτων που 

σχηµατίζονται στο εσωτερικό τους. Σε αυτή την ενότητα ανήκουν οι αδιαπέρατοι 

σχηµατισµοί της σειράς Βερτίσκου (γνεύσιοι και αµφιβολίτες), γρανίτες, 

περιδοτίτες, φυλλίτες, ηφαιστειακοί-ιζηµατογενείς σειρά του Μεταλλικού και τα 

µάρµαρα. Αυτοί οι σχηµατισµοί είναι σχεδόν αδιαπέρατοι, εκτός από τα µάρµαρα 

στην περιοχή Mυριόφυτου, που δεν έχουν υδρογεωλογικό ενδιαφέρον.    

 

 

2.1.2.5. Παρακολούθηση υπόγειου νερού και συλλογή δεδοµένων 

 

Και στις δύο χώρες δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία αλλά ούτε και προγράµµατα 

συνεχούς παρακολούθησης του υπόγειου νερού. Οι πληροφορίες για το υπόγειο νερό 

προέρχονται από µεµονωµένες µελέτες. 

 

 

2.1.2.6. Αξιολόγηση του υπόγειου νερού και των προβληµάτων της ρύπανσης  

 

 Όπως προαναφέρθηκε, τα τοπικά υδροφόρα στρώµατα είναι ανεξάρτητα από το 

επίπεδο της λίµνης. ∆εν υπάρχει καµία διαθέσιµη πληροφορία που να δείχνει 

οποιαδήποτε ρύπανση στα υπόγεια νερά. 
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2.1.3. Υδρολογία  

2.1.3.1. Ισοζύγιο νερού 

2.1.3.1.1. Γνωρίσµατα της λεκάνης απορροής της ∆οϊράνης 

 

Η ∆οϊράνη και η λεκάνη απορροής της µοιράζονται µεταξύ της Ελλάδας και της 

Πρώην Γιουγκοσλαβίας. Με βάση τα ελληνικά δεδοµένα, η συνολική έκταση της 

λεκάνης απορροής είναι 276,3 km2 (Σχήµα 2.3) εκ των οποίων 84,5 ή 31 % βρίσκονται 

στην Πρώην Γιουγκοσλαβία και τα υπόλοιπα 191,8 ή 69 % στην Ελλάδα. 

Σχήµα 2.3. Η λεκάνη απορροής της λίµνης ∆οϊράνης 

  

 Η λίµνη καλύπτει περίπου 39,9 km2, περιοχή που αντιστοιχεί στο απόλυτο 

υψόµετρο των 148 m. Το χαµηλότερο σηµείο του πυθµένα της λίµνης είναι στο απόλυτο 

υψόµετρο των 138 m (ψηφιακό οµοίωµα αναγλύφου της λίµνης, Σχήµα 2.4.). Περίπου 
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24,2 km2 ανήκουν στην Πρώην Γιουγκοσλαβία και τα υπόλοιπα 15,7 km2 στην Ελλάδα. 

 

 

Σχήµα 2.4. Ψηφιακό οµοίωµα αναγλύφου της λεκάνης απορροής της ∆οϊράνης 

 

 Στο ελληνικό τµήµα της λεκάνης απορροής της λίµνης υπάρχουν τρεις δεξαµενές, 

οι οποίες παρέχουν νερό για άρδευση στις γειτονικές καλλιέργειες:  

• ∆εξαµενή Κάτω Σουρµένων: Χωρητικότητα 130.000 m3. 

• ∆εξαµενή Άνω Σουρµένων: Χωρητικότητα 30.000 m3, από την οποία αρδεύονται 120 

ha.  

• ∆εξαµενή Αγίας Παρασκευής: Χωρητικότητα 10.000 m3, από την οποία αρδεύονται 

60 ha. 
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2.1.3.1.2. Φυσικά γνωρίσµατα της ∆οϊράνης 

  

 Η ∆oϊράνη βρίσκεται στο χαµηλότερο τµήµα ανάµεσα στα βουνά Μπέλες στο 

Βορρά και Κρούσσια στα νοτιοανατολικά. Είναι µια κλειστή υδρολογική λεκάνη, 

δεδοµένου ότι το κατώτατο σηµείο της τεχνητής τάφρου που χτίστηκε για να µεταφέρει 

την υπερχείλιση από τη λίµνη είναι αυτή τη στιγµή αρκετά υψηλότερα από το επίπεδο 

της επιφάνειας του νερού της λίµνης. Αυτή η τάφρος χτίστηκε µεταξύ 1965 και 1966 

προκειµένου να διατηρηθεί η µέγιστη στάθµη του νερού της λίµνης στα 146 m (σηµείο 

αναφοράς Πειραιά) ή 147,34 m (σηµείο αναφοράς Κροατίας). Το νερό που πλεόναζε 

εκτρεπόταν µέσω της τάφρου στον ποταµό ∆οϊράνη και στη συνέχεια στον ποταµό Aξιό. 

 Η λίµνη είναι πολύ ρηχή, µε το κατώτατο σηµείο να τοποθετείται στα 138,0 m msl. 

Με τις συνεχείς µειώσεις της στάθµης του νερού, το βάθος της λίµνης ήταν µόνο 4 m 

κατά το 2001-2002. Το ρηχό βάθος της λίµνης αυξάνει τον κίνδυνο για τη ζωή της 

λίµνης.  

 Το ανάγλυφο της λεκάνης απορροής και η κλίση επηρεάζουν τον χρόνο που θα 

συλλεχθεί το νερό της βροχής. Η µέση κλίση της λεκάνης απορροής υπολογίστηκε από 

το DEM (19,5 %).  

 Το δίκτυο των ποταµών και ρεµάτων στη λεκάνη απορροής της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας είναι ελάχιστα ανεπτυγµένο. Αυτό οφείλεται στο σχετικά µικρό τµήµα 

της λεκάνης απορροής και στην τοπική γεωλογία. Το δίκτυο των αρδευτικών διωρύγων 

αναπτύσσεται καλύτερα στην ελληνική πλευρά, ειδικά στο βορειοανατολικό τµήµα της 

λεκάνης απορροής. Η κύρια αρδευτική διώρυγα Oga Sujy (ή ποταµός Breska), έχει 

λεκάνη απορροής 93,4 km2 (σύµφωνα µε τα στοιχεία της Πρώην Γιουγκοσλαβίας). Ο 

ποταµός συλλέγει όλους τους χειµάρρους που στραγγίζουν στη νότια πλευρά του όρους 

Μπέλες, καθώς επίσης και τον ποταµό Kavakalaris, ο οποίος έχει λεκάνη απορροής 21 

km2. Αυτοί οι ποταµοί, λόγω των σχετικά µεγάλων λεκανών απορροής τους 

(περιλαµβάνεται το όρος Μπέλες), είναι οι κύριες πηγές νερού που ρέουν στη λίµνη 

∆οϊράνη.  

 Στην Πρώην Γιουγκοσλαβία, η λεκάνη απορροής της ∆οϊράνης αποτελείται από 26 

µικρότερες λεκάνες απορροής ρεµάτων και αρδευτικών διωρύγων. Οι κυριότεροι είναι 

Crni Potok (µε λεκάνη απορροής 6,44 km2), Pazarli Dere (µε 5,18 km2), ο ποταµός Suva 
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(µε 6,85 km2), και Derven Rama (µε 15,5 km2). 

 Στην ελληνική πλευρά, ένα πυκνό υδρογραφικό δίκτυο (Σχήµα 2.5) οδηγεί στη 

λίµνη όλα τα νερά από το όρος Μπέλες (βόρειο τµήµα της λεκάνης απορροής) και τη 

γύρω περιοχή (Nικολαϊδης κ.ά. 2001). 

 

 

Σχήµα 2.5. Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης απορροής της ∆οϊράνης 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1951 ως 1994/95, σύµφωνα µε µετρήσεις που 

έγιναν από την AHM, η στάθµη του νερού της λίµνης παρουσίαζε διακύµανση µεταξύ 

148,04 και 142,01 m msl (σηµείο αναφοράς Κροατίας), δηλαδή διαφορά 6,03 m. Αυτή η 

διακύµανση είχε ως αποτέλεσµα η επιφάνεια της λίµνης να ποικίλλει µεταξύ 42,7 km2 

και 31,1 km2. Ωστόσο, αξιόλογη είναι η σχετική µείωση του όγκου του νερού 226,4 x 106 
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m3, ή 74 % του συνολικού όγκου της λίµνης κατά τη µέγιστη καταγεγραµµένη στάθµη 

νερού. 

 Το 2001, η στάθµη του νερού της λίµνης κυµαινόταν στο υψόµετρο 142,5 m msl 

(σηµείο αναφοράς Κροατίας) ενώ ο αντίστοιχος όγκος νερού ήταν περίπου 95 x 106 m3. 

Αυτό δηµιούργησε την ανησυχία ότι θα επηρεαστεί το οικοσύστηµα της λίµνης.  

 Στα Σχήµατα 2.6 και 2.7, παρουσιάζονται: α) η συσχέτιση του απόλυτου 

υψοµέτρου της επιφάνειας της λίµνης και του αποθηκευµένου όγκου νερού (Σχήµα 2.6) 

και β) η συσχέτιση του απόλυτου υψοµέτρου της επιφάνειας της λίµνης και της 

πληµµυρισµένης περιοχής (Σχήµα 2.7), σύµφωνα µε το ψηφιακό οµοίωµα αναγλύφου 

(DEM) που κατασκευάσθηκε από το EKBY. 
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Σχήµα 2.6. Συσχέτιση του απόλυτου υψοµέτρου της επιφάνειας της λίµνης και του 

αποθηκευµένου όγκου νερού  

 

 

 



 29

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

137 139 141 143 145 147 149

Απόλυτο υψόµετρο (m)

Έ
κτ
ασ
η 

(m
2 )

 
Σχήµα 2.7. Συσχέτιση του απόλυτου υψοµέτρου της επιφάνειας της λίµνης και της 

πληµµυρισµένης περιοχής 

 

 

2.1.3.1.3. ∆ιακύµανση της στάθµης του νερού 

 

∆εδοµένα για το µέσο ετήσιο απόλυτο υψόµετρο της επιφάνειας της λίµνης 

∆οϊράνης για την περίοδο 1961-1983 είναι διαθέσιµα µόνο από την Πρώην 

Γιουγκοσλαβία (Σχήµα 2.8). Από το 1984 και µετά δεδοµένα υπάρχουν και από τις δύο 

χώρες (Σχήµα 2.9). Το µηδενικό σηµείο αναφοράς είναι το υψόµετρο των 144,93 m msl 

(σηµείο αναφοράς της Κροατίας). Το µέσο ετήσιο απόλυτο υψόµετρο της επιφάνειας της 

λίµνης µειώθηκε από την αρχή της δεκαετίας του ’60 έως τα µέσα της δεκαετίας του ’80 

(Σχήµα 2.8). 
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Σχήµα 2.8. Mέσο ετήσιο απόλυτο υψόµετρο της επιφάνειας της ∆οϊράνης (m) για την 

περίοδο 1961-1983 (δεδοµένα από την Πρώην Γιουγκοσλαβία) 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία (Σχήµα 2.8), η στάθµη του νερού ήταν πάνω 

από το συµφωνηθέν ανώτατο όριο (παρ.1.3.) των 146 m (σηµείο αναφοράς Πειραιά) ή 

147,33 m msl (σηµείο αναφοράς Κροατίας) µόνο µιά φορά για µερικούς µήνες κατά τη 

διάρκεια του 1963, ενώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 µηνών του 1968 και τον 

Ιανουάριο του 1969, ήταν κάτω από το συµφωνηθέν κατώτατο επίπεδο στα 144,8 m 

(σηµείο αναφοράς Πειραιά) ή 146,14 m msl (σηµείο αναφοράς Κροατίας). Στη συνέχεια, 

η στάθµη του νερού παρέµεινε µέσα στα συµφωνηθέντα όρια έως τον Σεπτέµβριο του 

1975 αλλά, για σχεδόν δύο έτη µετά από αυτό, κυµάνθηκε γύρω από το συµφωνηθέν 

κατώτατο επίπεδο (± 20 cm). Από τον Αύγουστο του 1977 έως τον Ιανουάριο του 1983, 

η στάθµη του νερού κυµάνθηκε κάτω από το συµφωνηθέν κατώτατο όριο, µε το 

χαµηλότερο σηµείο στα 145,41 m (σηµείο αναφοράς Κροατίας) που εµφανίζεται τον 

Οκτώβριο-Νοέµβριο του 1979. 

 Η µείωση του µέσου ετήσιου απόλυτου υψοµέτρου της επιφάνειας της λίµνης 

αποκαλύπτει µια σταθερή µείωση της επιφάνειας του νερού της λίµνης κατά τα 

τελευταία 20 έτη (Σχήµα 2.9) (Στοιχεία από την Τοπογραφική Υπηρεσία της 
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Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς, Ελλάδα 2004 και την Πρώην Γιουγκοσλαβία). 

Γραµµή τάσης (πΓ∆Μ)
y = -0.3043x + 750.26

R2 = 0.9327

Γραµµή τάσης (Ελλάδα)
y = -0.3016x + 743.82

R2 = 0.9148
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Σχήµα 2.9. Mέσο ετήσιο απόλυτο υψόµετρο της επιφάνειας της ∆οϊράνης (m) για τα έτη 

1984-2003 (δεδοµένα από την Ελλάδα και την Πρώην Γιουγκοσλαβία) 

 

 Για τον υπολογισµό α) του µέσου ετήσιου όγκου νερού της λίµνης και β) της µέσης 

ετήσιας απώλειας στο ισοζύγιο νερού (Πίνακας 2.10) χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση y = -

0,3016 x + 743,82 (η οποία περιγράφει τη µέση ετήσια µείωση της στάθµης του νερού 

κατά την περίοδο 1984-2003, σύµφωνα µε τα ελληνικά δεδοµένα) και τη συσχέτιση της 

επιφάνειας και του όγκου νερού (Σχήµα 2.6). Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.10. Σύµφωνα µε τον Πίνακα αυτό, η µέση ετήσια 

απώλεια νερού είναι 5,73 x 106 m3 για τα έτη 1984 – 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώην Γιουγκοσλαβία

(Πρώην Γιουγκοσλαβία) 
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Πίνακας 2.10. Μέση ετήσια απώλεια νερού στη ∆οϊράνη, µε βάση την τάση µείωσης της 

στάθµης του νερού 

Έτη Μέση ετήσια 
στάθµη νερού (m) Vλίµνης (m3) Mέση ετήσια 

απώλεια νερού (m3) 

1984 145,45 1,1388 x 108   
1985 145,14 1,0546 x 108 -8,42 x 106 
1986 144,84 9,7336 x 107 -8,12 x 106 
1987 144,54 8,9497 x 107 -7,84 x 106 
1988 144,24 8,1947 x 107 -7,55 x 106 
1989 143,94 7,4691 x 107 -7,26 x 106 
1990 143,64 6,7722 x 107 -6,97 x 106 
1991 143,33 6,083 x 107 -6,89 x 106 
1992 143,03 5,448 x 107 -6,35 x 106 
1993 142,73 4,845 x 107 -6,03 x 106 
1994 142,43 4,273 x 107 -5,72 x 106 
1995 142,13 3,730 x 107 -5,42 x 106 
1996 141,83 3,219 x 107 -5,12 x 106 
1997 141,52 2,721 x 107 -4,97 x 106 
1998 141,22 2,2710 x 107 -4,50 x 106 
1999 140,92 1,8507 x 107 -4,20 x 106 
2000 140,62 1,4614 x 107 -3,89 x 106 
2001 140,32 1,1046 x 107 -3,57 x 106 
2002 140,02 7,8452 x 106 -3,20 x 106 
2003 139,72 5,0758 x 106 -2,77 x 106 

  Μέσος Όρος -5,73 x 106 
 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία και από τις δύο πλευρές, κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1983-1987, η στάθµη του νερού κυµάνθηκε γενικά πάνω από το συµφωνηθέν κατώτατο 

όριο, εκτός από λίγους µήνες το 1985 και το 1986. Τον Ιούνιο του 1986, το όριο ήταν 

πάνω από το συµφωνηθέν για τελευταία φορά. Από τότε, η στάθµη του νερού µειώνεται 

συνεχώς, και φθάνει στο κατώτατο όριο 140,32 m (σηµείο αναφοράς Πειραιά) ή 141,76 

m msl (σηµείο αναφοράς Κροατίας) τον Νοέµβριο του 2000 (για την περίοδο 1961-

2000). Μια µικρή εξαίρεση σε αυτήν την τάση εµφανίστηκε κατά τη διάρκεια του 1996, 

όταν αυξήθηκε η στάθµη του νερού στα 141,83 m (σηµείο αναφοράς Πειραιά) ή 143,28 

m msl (σηµείο αναφοράς Κροατίας). 

 Οι Πίνακες II1 και II2 του Παραρτήµατος ΙΙ, περιλαµβάνουν το µέσο απόλυτο 

υψόµετρο της στάθµης της λίµνης σύµφωνα µε τα στοιχεία από την Tοπογραφική 
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Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Κιλκίς και την Πρώην Γιουγκοσλαβία 

αντίστοιχα. Η συνεχής µείωση της στάθµης του νερού από το 1984 είχε ως αποτέλεσµα 

να αποκαλυφθούν περιοχές από την πλευρά της Ελλάδας. 

 

 

2.1.3.1.4. Καθεστώς υπόγειου νερού 

 

∆εν έχει διεξαχθεί καµία έρευνα που να εξετάζει συγκεκριµένα το καθεστώς του 

υπόγειου νερού στην περιοχή της ∆οϊράνης. Στις ακόλουθες παραγράφους, οι εκτιµήσεις 

που θα δοθούν βασίζονται σε στοιχεία από έρευνες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Τα συνολικά εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα υπόγειου νερού στην περιοχή της 

∆οϊράνης έχουν υπολογιστεί να είναι της C1 κατηγορίας (περίπου 180 l/s). Από αυτά, 

χρησιµοποιούνται περίπου 90 l/s ή 50 % του συνολικού διαθέσιµου αποθέµατος στην 

περιοχή. Τα στατικά αποθέµατα υπόγειου νερού στην περιοχή της ∆οϊράνης έχουν 

υπολογιστεί περίπου σε 80 x 10 6 m3. 

Οι συνθήκες υπόγειου νερού απεικονίζουν τα ακόλουθα: 

• Την άµεση υδραυλική εξάρτηση µεταξύ του υδροφόρου στρώµατος και των υδάτων 

της λίµνης στα Τεταρτογενή ιζήµατα. Σύµφωνα µε απόψεις λόγω του υψηλού 

βαθµού θολερότητας κατά µήκος της ακτογραµµής, σηµαντικές εισροές νερού της 

λίµνης προς τα υδροφόρα στρώµατα είναι απίθανες. Κατά συνέπεια, συνήθως το 

νερό δεσµεύεται στις γεωτρήσεις από ότι στα υδροφόρα στρώµατα.  

• Τα υδροφόρα στρώµατα στις µαρµάρινες ζώνες δεν έχουν άµεση υδραυλική σχέση 

µε τα νερά της λίµνης. Συνεπώς, η χρήση του νερού από τα υδροφόρα στρώµατα δεν 

είχε οποιαδήποτε αρνητική επιρροή στις συνθήκες της λίµνης. 

 Με βάση προηγούµενες υδρογεωλογικές έρευνες σχετικά µε το καθεστώς του 

υπόγειου νερού στην περιοχή της ∆οϊράνης, και σύµφωνα µε την συµφωνία που υπάρχει, 

τα ακόλουθα συµπεράσµατα µπορούν να διεξαχθούν: 

• Οι γεωτρήσεις από τα υπόγεια υδροφόρα στρώµατα από την πλευρά της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας είναι µόνο ένα µικρό ποσοστό, όταν συγκρίνεται µε τις απώλειες 

νερού που έχουν οδηγήσει στη µείωση της στάθµης της λίµνης.  

• Η ανανέωση των υπόγειων αποθεµάτων νερού στα υδροφόρα στρώµατα που 
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βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης ∆οϊράνης είναι αποτέλεσµα των 

κατακρηµνισµάτων. 

2.1.3.1.5. Σχέση µεταξύ υπόγειου και επιφανειακού νερού της λίµνης  

 

Έως σήµερα, λεπτοµερείς υδρογεωλογικές έρευνες δεν έχουν διεξαχθεί. Από την 

πλευρά της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, είναι πολύ σηµαντικά τα υδροφόρα στρώµατα που 

διαµορφώθηκαν από τους διαπερατούς, µη σταθεροποιηµένους λιθικούς σχηµατισµούς, 

στα βόρεια και στα βορειοανατολικά τµήµατα της λίµνης. Αυτοί οι σχηµατισµοί 

συνεχίζονται κατά µήκος ολόκληρης της δυτικής ακτής της λίµνης σε µια στενή ζώνη. 

Έτσι, είναι λογικό να τεθεί το ερώτηµα εάν τα υδροφόρα στρώµατα είναι σε άµεση 

υδραυλική επαφή µε το νερό της λίµνης. 

Θα πρέπει να εξεταστεί η σχέση µεταξύ του υπόγειου και του επιφανειακού νερού 

της λίµνης µε τις πηγές που υπάρχουν, καθώς επίσης και από την πρόσθετη λεπτοµερή 

υδρογεωλογική έρευνα στους διαπερατούς, µη σταθεροποιηµένους λιθικούς 

σχηµατισµούς που υπάρχουν στις δύο χώρες. Όσον αφορά τα υδροφόρα στρώµατα στα 

ανθρακικά πετρώµατα, η υδρογεωλογική σύσταση της έκτασης αποκλείει οποιαδήποτε 

υδραυλική σύνδεση µε τα νερά της λίµνης.  

Στοιχεία από λεπτοµερείς υδρογεωλογικές έρευνες είναι απαραίτητα για 

οποιοδήποτε περαιτέρω ενέργεια για την προστασία της λίµνης. Στο µέλλον, οι 

αναλύσεις και οι µελέτες πιθανόν να έχουν αξιόλογη επιρροή στον καθορισµό του 

ισοζυγίου του νερού της λίµνης.  

Επίσης, είναι απαραίτητο να καθοριστούν όλα τα υδρογεωλογικά, υδροδυναµικά, 

υδροτεχνικά και υδροχηµικά γνωρίσµατα και οι παράµετροι ροής του υπόγειου νερού. 

Ένας κατάλογος όλων των υπόγειων πηγών και των γεωτρήσεων πρέπει να γίνει 

προκειµένου να επιλεχθούν οι σταθερές θέσεις για τη συλλογή των σχετικών στοιχείων, 

τα οποία θα επιτρέψουν τον σχεδιασµό των αντιπροσωπευτικών διαγραµµάτων µέτρησης 

και την καθιέρωση των σηµείων για τον µακροπρόθεσµο έλεγχο των αλλαγών. 

Απαιτούνται αξιόπιστα στοιχεία προκειµένου να υπολογιστούν η συσχέτιση που υπάρχει 

µεταξύ του υδροφόρου στρώµατος και του νερού της λίµνης, που επηρεάζονται από 

φυσικές και ανθρωπογενείς συνθήκες. 
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2.1.3.1.6. Χρήση του υπόγειου νερού 

 

 Τα υπόγεια νερά στην Πρώην Γιουγκοσλαβία χρησιµοποιούνται για την παροχή 

νερού σε όλους τους οικισµούς και τις τουριστικές εγκαταστάσεις της λεκάνης απορροής 

της ∆οϊράνης. Το νερό λαµβάνεται κυρίως από το βορειοανατολικό υδροφόρο στρώµα 

(κοντά στο χωριό Nikolich – Πεδιάδα Asanlisko). Υπάρχουν επίσης δύο οµάδες πηγών 

κοντά στη λίµνη, ένα στο Mrdaja και ένα στο Deribas.  

 Η συνολική ετήσια ικανότητα επαναπλήρωσης του υπόγειου νερού στην πλευρά 

της λεκάνης απορροής της Πρώην Γιουγκοσλαβίας υπολογίζεται να είναι 5,7 x 106 m3. 

Αυτή η ποσότητα, περίπου 50 % ή 2,84 x 106 m3 χρησιµοποιείται αυτήν την περίοδο από 

πολλούς τοµείς δραστηριοτήτων. 

 Η ικανότητα επαναπλήρωσης του υπόγειου νερού που χρησιµοποιείται για την 

άρδευση ανέρχεται µόνο σε 350.000 m3 ετησίως. Μετά από τη µεγάλη µείωση της 

στάθµης του νερού της λίµνης κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η άρδευση 

των µεγάλων αµπελώνων στη Mrdaja και το Nikolich εγκαταλείφθηκε. Άρδευση µε 

σταγόνες πραγµατοποιείται για τα 46 ha αρδευόµενων εκτάσεων που υπάρχουν.  

Στην ελληνική πλευρά, η πεδινή έκταση δίπλα στη ∆οϊράνη (περίπου 2.430 ha) 

αρδεύεται µε τη βοήθεια περίπου 300 υπόγειων γεωτρήσεων [ή 270 σύµφωνα µε τη 

µελέτη για την ανάπτυξη της λίµνης ∆οϊράνης (Nικολαϊδης κ.ά. 2001)]. Η εκτίµηση για 

την ετήσια άντληση υπόγειου νερού για άρδευση θεωρείται περίπου 12,2 x 106 m3/ έτος. 

 

 

2.1.3.1.7. Αλληλεπίδραση µεταξύ του επιφανειακού και υπόγειου νερού και το 

ισοζύγιο νερού 

 

 Η επαναπλήρωση της λίµνης από τις υπόγειες πηγές στην Πρώην Γιουγκοσλαβία 

είναι πολύ µικρή σε σύγκριση µε τις ποσότητες των κατακρηµνισµάτων και των εισροών 

επιφανειακών υδάτων. Τα ακόλουθα γνωρίσµατα είναι αξιόλογα:  
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• Τα υδροφόρα στρώµατα µέσα στα Τεταρτογενή ιζήµατα συνδέονται υδρολογικά µε 

το υπόστρωµα της λίµνης. Λόγω του έντονου colmation (δηλαδή το φράξιµο ή το 

εµπόδισµα, µε συνέπεια τη µείωση των υδραυλικών ιδιοτήτων) της διεπιφάνειας, η 

ροή κάτω από την επιφάνεια της λίµνης σε οποιαδήποτε παρακείµενες γεωτρήσεις 

εµποδίζεται. Εποµένως, το νερό προέρχεται µόνο από τα αποθέµατα των υδροφόρων 

στρωµάτων. 

• Τα υδροφόρα στρώµατα στην καρστική ζώνη δεν έχουν οποιαδήποτε άµεση 

υδραυλική σύνδεση µε τα νερά της λίµνης. Συνεπώς, η χρήση νερού από αυτά τα 

υδροφόρα στρώµατα δεν πρέπει να έχει καµία αρνητική συνέπεια στη λίµνη.  

 Η επαναπλήρωση των αποθεµάτων υπόγειου νερού, ειδικά στην καρστική περιοχή, 

γίνεται κυρίως από τα κατακρηµνίσµατα. 
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 2.1.3.2. Ποιότητα νερού 

 

Σε αντίθεση µε άλλους υγροτόπους της Ελλάδας, ελάχιστα στοιχεία είναι διαθέσιµα 

για την ποιότητα του νερού της λίµνης. Στη µελέτη αυτή, από την πλευρά της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν συλλέχθηκαν από το 1928 

(Stankovic 1931) ως τα µέσα του έτους 2001 (Smith και Petkovski). Μια περίληψη όλων 

των στοιχείων που συλλέγονται παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.11. Από την ελληνική 

πλευρά, η ποιότητα του νερού παρακολουθείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων (1984-2003). Παρακολουθούνται στο νερό της λίµνης οι εξής παράµετροι: 

pH, αγωγιµότητα, θρεπτικά στοιχεία και το διαλυµένο οξυγόνο (Σχήµατα 2.11 έως 2.16).  

Η ∆οϊράνη είχε χαρακτηριστεί παλαιότερα ως εύτροφη λίµνη (Stankovic 1931). 

Ωστόσο, η πτώση της στάθµης του νερού λόγω παρατεταµένης ξηράς περιόδου και 

ανθρωπογενών επιδράσεων, έχουν αρχίσει να επιταχύνουν τη λίµνη προς ένα υψηλότερο 

εύτροφο επίπεδο. Πριν από το 1952 και έως το 1988 περίπου, η στάθµη του νερού της 

λίµνης κυµαινόταν σε αναλογία µε τις βροχοπτώσεις (Σχήµα 2.10). Από το 1988, 

ωστόσο, η στάθµη του νερού µειώνεται σταθερά (τουλάχιστον έως το 2000).   

Σύµφωνα µε τον Andrejevik (1998, στοιχεία από τον σταθµό Nov Doiran), αυτό 

οφείλεται εν µέρει στις γεωτρήσεις από την πλευρά της Ελλάδας. Ωστόσο, ο 

Χατζηγιαννάκης (1993) ανέφερε ότι η πτώση της στάθµης του νερού παρατηρήθηκε 

επίσης και σε άλλες λίµνες της ευρύτερης περιοχής και προκλήθηκε από την 

παρατεταµένη ξηρασία που άρχισε το 1988 (επίσης είχε επίδραση στο χαµηλότερο 

σηµείο της εκροής των ποταµών και των ρεµάτων) και όχι στην αύξηση των γεωτρήσεων 

από την ελληνική πλευρά, δεδοµένου ότι ο αριθµός των αρδευόµενων εκτάσεων δεν 

άλλαξε. Προκειµένου να διευκρινιστεί αυτό το ζήτηµα, απαιτείται µια λεπτοµερής 

υδρογεωλογική µελέτη.   

 

 

 

 

 

 



 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.10. Σχέση µεταξύ της βροχόπτωσης και της στάθµης του νερού της ∆οϊράνης 

(1952-2000) 

Η µείωση του όγκου του νερού έχει οδηγήσει στην αύξηση των συγκεντρώσεων 

διαφόρων διαλυµένων ανόργανων χηµικών ουσιών στο νερό της λίµνης, καθώς επίσης 

και στη συσσώρευση νεκρής οργανικής ουσίας (Stojanovski & Krstic 1995, Smith & 

Petkovski 2001). Οι πρόσφατες αυξήσεις στα επίπεδα του χλωρίου, των θειϊκών και της 

ολικής σκληρότητας είναι ιδιαίτερα ενδεικτικές εκείνων των διεργασιών που οδηγούν 

στη συγκέντρωση των ουσιών αυτών. Έχει αναφερθεί ότι η σχετική ύψωση στη 

συγκέντρωσή τους οδήγησε σε αλλαγές στο φυτοπλαγκτόν, περιλαµβάνει την εξαφάνιση 

ορισµένων ειδών και την υπερπαραγωγή άλλων (Stojanovski κ.ά.1997). Συγχρόνως, η 

αυξηµένη µικροβιακή αποικοδόµηση της οργανικής ουσίας οδήγησε στη µείωση του 

οξυγόνου κοντά στον πυθµένα της λίµνης και στη µείωση στα βενθικά είδη (Stojanovski 

& Krstic 1995).  

Βροχόπτωση Στάθµη νερού 

Έτη

Στ
άθ

µη
 ν
ερ
ού

 (m
) Β
ρο
χό
πτ
ω
ση

 (m
m

) 



 39

Πίνακας 2.11. Περίληψη ορισµένων παραµέτρων που µετρήθηκαν στο νερό της ∆οϊράνης 
 

Επιφανειακά νερά Ερευνητές 

Παράµετροι  Stankovic 
(1931) 

Petrovic 
(1955) 

Petrovic 
(1966) 

Petrovic 
(1969) 

Popovska-
Stankovic 

(1990) 

Stojanov 
(1975) 

Ristov 
κ.ά. 

(1991) 

Griffiths & 
Petkovski 

(1999) 

Griffiths 
κ.ά. 

(2002) 

Popovska-
Stankovic 

(2001) 

Smith & 
Petkovski 

(2001) 
Χρονικό εύρος 1928-29 1953-54 1953-60 1953-60 1954-56 1971 1974-88 1997 1997 1998 2001 
Αλκαλικότητα (ως 
mg/l CaCO3) 

 161,5-
186,0    150-215     225-240 

BOD5 (mg/l) 6,4 *      2,7-4,7   >8,3 * 19,7-22,6 † 
Χλωροφύλλη α (µg/l) 55 ‡         >75 ‡  
Cl- (mg/l) 22,9   20-24     129   
Αγωγιµότητα 
(mS/cm)       0,355-

0,614 1,20   6,33-6,37 

∆ιαλυµένο οξυγόνο 
(O2) (mg/l) 12,0   5,87-

13,47  6,5-13,1 8,0-11,2    8-10 

Σίδηρος (Fe) (mg/l)    0,004-
0,07   0,075-

0,199    0,140-
2,174 

NH4
+ (mg/l ως N)    0-0,08       0,1-0,3 

NO2
- (mg/l ως N)           0,001-

0,014 
NO3

- (mg/l ως N) 0,20 0,004-0,01  0,01-0,05        
pH 8,8 8,6  8,25-8,8 8,0-8,8 7,56-8,85 7,5 9,1   9,15-9,64 
∆ιαφάνεια δίσκου 
Secchi (cm) 60         <50  

SO4
2- (mg/l) 13,2 20,3-23,0 14,4-38,5 14,4-38,5     73   

Θερµοκρασία (°C) 23,0-26,6 
(Aύγ.) 4-28  0,4-30,1 0-27,6 4,4-27,0     21,5-24,1 

(Σεπτ.) 
Ολική σκληρότητα 
(ως mg/l CaCO3) 

      146-205    324-337 

Ολικός φωσφόρος 
(mg/l ως P)    0,015-

0,130        

* Το BOD5 και η ‡ Χλωροφύλλη α υπολογίσθηκαν από τη διαφάνεια του δίσκου Secchi.  † BOD5 υπολογίσθηκε από το COD. Βλ. Boyd (1979). 
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Από την άλλη πλευρά, όπως ήταν αναµενόµενο, παράµετροι όπως η 

θερµοκρασία και το pH δεν έχουν αλλάξει πολύ µε το πέρασµα του χρόνου. Οι 

ρυθµιστικές ουσίες όπως τα διττανθρακικά και ανθρακικά άλατα – που είναι υψηλά 

στη λίµνη λόγω του υποστρώµατος της καρστικής γεωλογίας – επιτρέπουν στο 

υδρόβιο σύστηµα να αντισταθεί στις αλλαγές του pH (Boyd 2000).  

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 2.11, υπάρχουν αλλαγές στην ποιότητα του 

νερού, οι οποίες εµφανίστηκαν τα τελευταία 50 έτη και αφορούν τα ακόλουθα:  

• Αύξηση της αλκαλικότητας  <186 έως > 225 mg/l. 

• Αύξηση του αµµωνιακού ιόντος < 0,08 (ως Ν) έως τουλάχιστον σε 0,3 mg/l. 

• Αύξηση του Βιοχηµικά Απαιτούµενου Οξυγόνου (BOD) από 3-6 σε σχεδόν 20 

mg/l.  

• Πενταπλάσια αύξηση στο χλώριο.  

• Αύξηση στην αγωγιµότητα από 0,5 περίπου σε > 6 mS/cm.  

• Τριπλάσια έως πενταπλάσια αύξηση των θειϊκών. 

• Αύξηση της ολικής σκληρότητας κατά 50 %. 

 

 

2.1.3.2.1. Κυριότερες χηµικές παράµετροι  

 

1) pH 

 Σύµφωνα µε στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Ελλάδα, η τιµή του pH κατά τη διάρκεια του 1984-

2003 ποικίλλει µεταξύ 7,2 και 8,9 ενώ η µέση τιµή ήταν 8,2 (Σχήµα 2.11). Η αύξηση 

του pH συνήθως συσχετίζεται µε τη φωτοσύνθεση και µε την αύξηση των 

ανθρακικών ιόντων ενώ η µείωση οφείλεται πιθανώς στην αποικοδόµηση των 

οργανικών ουσιών. 
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Σχήµα 2.11. Τιµές του pH στη ∆οϊράνη κατά την περίοδο 1984-2003 

  

 

2) Αγωγιµότητα 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

στην Ελλάδα, η αγωγιµότητα κατά τη διάρκεια του 1984-2003 ποικίλλει µεταξύ 170 

και 1.495 µmhos/cm ενώ η µέση τιµή ήταν 824 µmhos/cm (Σχήµα 2.12). Η 

αγωγιµότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αυξήθηκε ενδεχοµένως λόγω της 

εισροής ουσιών στο υδάτινο σύστηµα (Mourkidis 1985). 

Στους παράγοντες που επηρεάζουν την αγωγιµότητα περιλαµβάνεται η 

γεωλογική σύσταση της περιοχής, το µέγεθος της λεκάνης απορροής, άλλες πηγές 

ιόντων (όπως τα απόβλητα, ατµοσφαιρικές εισροές, γεωργική και αστική απορροή), 

το ποσοστό εξάτµισης και ο βακτηριακός µεταβολισµός. Όσο υψηλότερη είναι η 

συγκέντρωση των ιόντων, τόσο υψηλότερη είναι και η αγωγιµότητα. Υψηλές τιµές 

αγωγιµότητας παρατηρούνται σε εύτροφες λίµνες (Hutchinson 1975; Boyd 2000; 

Ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο για το Νερό 2004).  
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Σχήµα 2.12. ∆ιακύµανση της αγωγιµότητας στη ∆οϊράνη κατά την περίοδο 1984-

2003 

 

 Σύµφωνα µε τους Griffiths & Petkovski (1999), τα στοιχεία για τη ∆οϊράνη 

δείχνουν ότι η αγωγιµότητα ήταν περίπου 1.200 µmhos/cm κατά τη διάρκεια του 

1997. Στοιχεία από το 2001 (Smith και Petkovski), δείχνουν ότι η αγωγιµότητα στη 

λίµνη έχει ανέλθει πάνω από 6.320 µmhos/cm, ή πενταπλάσια αύξηση. Αυτή η 

αύξηση, πιθανόν να είναι αποτέλεσµα της συγκέντρωσης των διαλυµένων αλάτων 

µέσω της εξάτµισης ή της πρόσφατης εισροής µεγάλων ποσοτήτων χηµικών ουσιών 

και δείχνει µια γρήγορη µετακίνηση προς ένα ιδιαίτερα εύτροφο επίπεδο. 

 

 

3) Αλκαλικότητα 

 

 Ως αλκαλικότητα µπορεί να οριστεί η συνολική συγκέντρωση των βάσεων στο 

νερό (εκφράζεται ως ισοδύναµο ανθρακικό ασβέστιο [CaCO3]) (Boyd 1979). Η 

αλκαλικότητα είναι µέτρο της ρυθµιστικής ικανότητας του pH στο νερό, το οποίο 

είναι πολύ σηµαντικό δεδοµένου ότι η τοξικότητα πολλών ρύπων επηρεάζεται από το 
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pH. Υπάρχει επίσης µια σχέση µεταξύ της αλκαλικότητας και της διαθεσιµότητας του 

άνθρακα, η οποία έχει επιπτώσεις τελικά στην παραγωγικότητα του υδάτινου 

σώµατος. Νερά µε αλκαλικότητα που κυµαίνονται µεταξύ 50 ως 200 mg/l είναι 

συνήθως παραγωγικότερα από εκείνα µε τιµές πάνω από ή κάτω από αυτό το εύρος 

(Boyd 2000). Εάν η αλκαλικότητα της λίµνης συνεχίσει να αυξάνεται ως αποτέλεσµα 

της συγκέντρωσης διαφόρων ανιοντικών συστατικών, η παραγωγικότητα της λίµνης 

πιθανόν θα πέσει. 

 

 

4) ∆ιαλυµένο οξυγόνο 

 

Η περιεκτικότητα του οξυγόνου στη λίµνη συσχετίζεται µε τις τροφικές 

συνθήκες που επικρατούν στη λίµνη και µπορεί να παρέχει πληροφορίες για τη χρήση 

του νερού. Οι συγκεντρώσεις του οξυγόνου στα γλυκά νερά κυµαίνονται – µερικές 

φορές πολύ – εντός 24-ωρης περιόδου. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, και κατά τη 

φωτοσύνθεση από αυτότροφους οργανισµούς παράγεται οξυγόνο (ζώνη της ελαφριάς 

διείσδυσης), µε µέγιστα επίπεδα διαλυµένου οξυγόνου να εµφανίζονται γενικά κατά 

τη διάρκεια του απογεύµατος. Η αναπνοή από τα φυτά και τα ζώα, καθώς επίσης και 

η αερόβια βακτηριακή αποικοδόµηση της οργανικής ουσίας, µειώνουν το επίπεδο 

διαλυµένου οξυγόνου, αλλά συνήθως η παραγωγή υπερβαίνει πολύ την κατανάλωση. 

Τη νύχτα, κατά την αναπνοή χρησιµοποιούν οξυγόνο, ενώ οι χαµηλότερες 

συγκεντρώσεις του διαλυµένου οξυγόνου στα γλυκά νερά εµφανίζονται κατά την 

ανατολή (Boyd 1979, 2000). 

Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, τα περισσότερα επιφανειακά γλυκά νερά 

διατηρούν τουλάχιστον 70 % του οξυγόνου κορεσµού, µε υπερκορεσµό να 

εµφανίζεται συχνά. Ανάλογα µε την πυκνότητα του φυτοπλαγκτού και άλλων 

υδρόβιων οργανισµών, τα επίπεδα του οξυγόνου τη νύχτα µπορούν να µειωθούν στο 

25 % του κορεσµού ή λιγότερο, µε συνέπεια την έλλειψη οξυγόνου. Στα νερά µε 

υψηλά επίπεδα φυτοπλαγκτού, κατά τη διάρκεια µεγάλων περιόδων νεφελώδους 

καιρού, η κατανάλωση οξυγόνου µπορεί να υπερβεί την παραγωγή οξυγόνου, 

προκαλώντας επίσης έλλειψη οξυγόνου. Σε ακραίες περιπτώσεις, µπορεί να 

εµφανιστεί και θάνατος των υδρόβιων οργανισµών. Τα χαµηλά επίπεδα διαλυµένου 

οξυγόνου µπορούν να είναι ανεκτικά από τα ψάρια εάν η συγκέντρωση του 

διοξειδίου του άνθρακα είναι επίσης χαµηλή (Boyd 1979).  
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Στην περίπτωση της ∆οϊράνης, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το επίπεδο 

του διαλυµένου οξυγόνου δεν έχει µειωθεί ως αποτέλεσµα της αυξηµένης παραγωγής 

φυτοπλαγκτού και των αυξηµένων ποσοστών αποικοδόµησης της οργανικής ουσίας. 

Οι πρόσφατες συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας, όταν οι διαλυµένες συγκεντρώσεις οξυγόνου είναι οι υψηλότερες. 

Προκειµένου να καθοριστεί εάν η έλλειψη διαλυµένου οξυγόνου εµφανίζεται στο 

υδρόβιο οικοσύστηµα, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν πρόσθετες θερινές µετρήσεις, 

λίγο πριν από την ανατολή και κατά τη διάρκεια των µεγάλων περιόδων νεφελώδους 

καιρού.  

Κατά τη διάρκεια του 1984-1995 το διαλυµένο οξυγόνο (δεδοµένα από την 

ελληνική πλευρά) ποικίλλει µεταξύ 6,5 και 13,8 mg/lit ενώ η µέση συγκέντρωση ήταν 

10,8 mg/lit.  

Το διαλυµένο οξυγόνο παίζει βασικό ρόλο στην επιβίωση των υδρόβιων 

οργανισµών και είναι ευρέως αποδεκτό ότι κάτω από 4,0 mg/lit η υδρόβια ζωή 

απειλείται σοβαρά. Στη λίµνη, χαµηλές τιµές υπό αυτήν τη µορφή δεν έχουν µετρηθεί 

ποτέ (Σχήµα 2.13). 

 

Σχήµα 2.13. ∆ιαλυµένο οξυγόνο στο νερό της ∆οϊράνης τη δεκαετία 1984-1995 
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5) Aµµωνιακό Άζωτο  

 

Η αµµωνία (NH3) στα γλυκά νερά είναι σε επίπεδο ισορροπίας µε το 

αµµωνιακό ιόν (NH4
+) και δεν µπορεί να µετρηθεί άµεσα. Το πραγµατικό ποσοστό 

από τη µία στην άλλη ουσία προσδιορίζεται από το pH και, σε µικρότερο βαθµό από 

τη θερµοκρασία. Γενικά, καθώς το pH και η θερµοκρασία αυξάνονται, το ποσοστό 

του NH3 επίσης αυξάνεται (Boyd 1979). Αυτή η σχέση είναι πολύ σηµαντική, επειδή 

το NH3 είναι τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς, ενώ το NH4
+ γενικά δεν είναι 

(Boyd 1979; US Environmental Protection Agency [USEPA] 1998).  

 Η αµµωνία χρησιµοποιείται στην παραγωγή λιπάσµατος και ζωικών τροφών, σε 

προϊόντα καθαρισµού, ως συντηρητικό στις τροφές, ως πρώτη ύλη, και σε διάφορες 

άλλες διαδικασίες παρασκευής. Εκκρίνεται επίσης ως απόβλητο από διάφορους 

υδρόβιους οργανισµούς και είναι το αρχικό αζωτούχο τελικό προϊόν της βακτηριακής 

αποικοδόµησης της οργανικής ουσίας (έτσι µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως 

δείκτης ρύπανσης από τα απόβλητα) (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας [WHO ] 1993-

1998). 

Στη ∆oϊράνη, πολύ υψηλά επίπεδα ολικής αµµωνίας ανιχνεύθηκαν το 2001 

(Smith & Petkovski), πιθανώς εµφανιζόµενα από την αναερόβια αποικοδόµηση των 

υψηλών ποσοτήτων οργανικής ουσίας, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τα απόβλητα 

που εισάγονται στη λίµνη. Επειδή τα επίπεδα που ανιχνεύθηκαν ήταν πάνω από τα 

πρότυπα της USEPA για τα γλυκά νερά, αναµένονταν θάνατοι υδρόβιων οργανισµών 

από την τοξικότητα της αµµωνίας (USEPA 1999, 2002). Στο νέο πρόγραµµα 

επαναπλήρωσης µε νερό από την Gjavato, δεν έχει αναληφθεί καµία πρόσθετη µελέτη 

προκειµένου να καθορίσει εάν τα επίπεδα της αµµωνίας είναι ακόµα σε υψηλό 

επίπεδο. 

Σύµφωνα µε στοιχεία από την ελληνική πλευρά, το αµµωνιακό άζωτο ποικίλλει 

µεταξύ 0,034 και 0,580 mg/lit και η µέση τιµή του για αυτή την περίοδο ήταν 0,126 

mg/l (Σχήµα 2.14). 
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Σχήµα 2.14. Συγκέντρωση αµµωνιακού αζώτου κατά την περίοδο 1986-1994 

 

 

6) Νιτρικό άζωτο  

Μετρήσεις στην ελληνική πλευρά, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1987-2003, 

έδειξαν ότι η συγκέντρωση των νιτρικών ποικίλλει µεταξύ 0,62 και 12,8 mg/l και η 

µέση τιµή για αυτήν την περίοδο ήταν 4,62 mg/l ενώ µετά το έτος 2000 

παρατηρήθηκε µικρή αύξηση (Σχήµα 2.15). 
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Σχήµα 2.15. Συγκέντρωση νιτρικού αζώτου (mg/l) στη ∆οϊράνη κατά την περίοδο 

1987-2003 

 

 

7) Νιτρώδες άζωτο 

 

Στην ελληνική πλευρά, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1987-2003, η 

συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου βρέθηκε χαµηλότερη από 0,032 mg/l (Σχήµα 

2.16). 
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Σχήµα 2.16. Συγκέντρωση νιτρώδους αζώτου (mg/l) στη ∆οϊράνη κατά τη διάρκεια 

της περιόδου 1987-2003 

 

 

8) Βιοχηµικά Απαιτούµενο Οξυγόνο 

 

Το βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD) αποτελεί µέτρο του ποσού του 

οξυγόνου που καταναλώνεται κατά τις διεργασίες της αναπνοής του πλαγκτού και 
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παράµετρος για την αξιολόγηση ορισµένων ρύπων (για παράδειγµα λυµάτων) (Boyd 

1979). 
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την παραγωγή οργανικής ουσίας (για παράδειγµα, από την υπερβολική 

παραγωγικότητα του φυτοπλαγκτού). 

 

 

9) Χλώριο 

 

Το χλώριο είναι ένα πολύ ευρέως διαδεδοµένο ανιόν στη φύση, που απαντά ως 

χλωριούχο νάτριο (NaCl), χλωριούχο κάλιο (KCl) και χλωριούχο ασβέστιο (CaCl2). 

Το χλώριο εισέρχεται στο υγροτοπικό οικοσύστηµα µέσω της έκπλυσης από το 

έδαφος και τα πετρώµατα και µέσω των ανθρωπογενών πηγών, όπως την απορροή 

από τα λιπάσµατα, από το νερό άρδευσης, τις ζωικές τροφές, τα απόβλητα, τις 

σηπτικές δεξαµενές κ.λπ. Επειδή το ιόν του χλωρίου είναι ιδιαίτερα κινητικό, 

µεταφέρεται συνήθως στις κλειστές λεκάνες (WHO 1993-1998). 

Αν και οι συγκεντρώσεις του χλωρίου στη ∆οϊράνη είναι αυξηµένες, τα 

τελευταία έτη είναι αρκετά κάτω από τα αποδεκτά όρια για την ποιότητα του νερού 

που αφορά τους υδρόβιους οργανισµούς (USEPA 1988, 2002).  

Ελάχιστες έρευνες έχουν δείξει ότι ορισµένα φύκη (π.χ. Spirogyra setiformis) 

είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο χλώριο. Στα 7,1 mg/l, που είναι κάτω από το επίπεδο 

της περιεκτικότητας της λίµνης, η παρεµπόδιση της αύξησης της χλωροφύλλης, και 

της σταθεροποίησης C14 εµφανίζεται σε αυτό το είδος (Shitole και Joshi 1984). Από 

την άλλη πλευρά, οι υψηλές συγκεντρώσεις χλωρίου έχουν αποδειχθεί ότι µπορούν 

να ευνοήσουν τα καρκινοειδή, δεκάποδα και ορισµένα κυπρινοειδή είδη ψαριών 

(ειδικά τον κυπρίνο), πολλά από τα οποία υπάρχουν στη λίµνη (Boyd & Tucker 

1998). 

 

 

10) Θειϊκά 

 

Τα θειϊκά εµφανίζονται στο περιβάλλον και βρίσκονται σε πολυάριθµες 

ανόργανες ουσίες, όπως η βαρυτίνη (BaSO4), θειϊκό µαγνήσιο (MgSO4·7H2O) και η 

γύψος (CaSO4·2H2O) (WHO 1993-1998). Τα θειϊκά είναι επίσης η πιο κοινή µορφή 

θείου στα επιφανειακά νερά (Boyd 1979), αλλά είναι συνήθως µόνο µερικά mg/l 

εκτός από τις ξηρές περιοχές, όπου τιµές µεταξύ 50 ως 100 mg/l ή µεγαλύτερες είναι 

συνήθεις (Boyd 2000). Η γύψος είναι ανόργανη ουσία που εµφανίζεται σε 



 50

ιζηµατογενή πετρώµατα, τα οποία βρίσκονται συχνά µε ασβεστόλιθους και 

σχιστόλιθους (Leet & Judson 1965). Στο παρελθόν, η Πρώην Γιουγκοσλαβία εξήγαγε 

την γύψο εµπορικά (Steblez 2000). Τα θειικά χρησιµοποιούνται επίσης στις 

βιοµηχανίες και ως λιπάσµατα (WHO 1993-1998).  

Η αύξηση στα επίπεδα των θειϊκών στα νερά της ∆οϊράνης δείχνει το γεγονός 

ότι υπάρχει συγκέντρωση αλάτων στη λίµνη. Επιπλέον, τοπικά οι πλούσιες αποθέσεις 

της γύψου και η χρήση των λιπασµάτων θα µπορούσαν επίσης να συνεισφέρουν στον 

εµπλουτισµό της λίµνης µε θειικά. Τα θειϊκά είναι ένα αβλαβές ανιόν, εποµένως, 

κανένα όριο στην ποιότητα του νερού δεν είναι σε ισχύ (USEPA 2002). 

 

 

11) Ολική σκληρότητα 

 

Η ολική σκληρότητα µπορεί να οριστεί ως η συνολική συγκέντρωση των 

διαλυµένων δισθενών κατιόντων (που εκφράζονται ως mg/l ισοδύναµο ανθρακικό 

ασβέστιο [CaCO3]). Κανονικά, η σκληρότητα περιλαµβάνει µόνο τα ιόντα ασβεστίου 

και µαγνησίου, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί επίσης να περιλάβει το 

στρόντιο, τον σίδηρο, το µαγγάνιο και διάφορα άλλα µέταλλα. Τα νερά που 

περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των ιόντων θεωρούνται "σκληρά" (WHO 

1993-98 Boyd 2000). 

Ιόντα ασβεστίου και µαγνησίου στα γλυκά νερά είναι αποτέλεσµα της 

γεωλογίας της περιοχής. Οι υψηλές συγκεντρώσεις βρίσκονται συνήθως στις περιοχές 

όπου ο ασβεστόλιθος είναι κυρίαρχος ή κατά συνέπεια από εκροές από τις ανόργανες 

διεργασίες (Boyd 2000). Έχει αποδειχθεί ότι τα υψηλά επίπεδα ολικής σκληρότητας 

µπορούν να µειώσουν την τοξικότητα ορισµένων µετάλλων (USEPA 2002).  

Στα εσωτερικά γλυκά νερά, οι τιµές ολικής σκληρότητας κυµαίνονται µεταξύ 5 

και 200 mg/l. Τιµές πολύ πάνω από 200 mg/l µπορούν επίσης να είναι αρκετά 

σύνηθες στις ξηρές περιοχές ή στις περιοχές όπου τα διαλυτά άλατα του χλωρίου και 

τα θειϊκά άλατα του ασβεστίου και του µαγνησίου είναι παρόντα. Οι λίµνες στις 

περιοχές µε ασβεστόλιθους παρουσιάζουν µέτριες τιµές ολικής σκληρότητας (75-150 

mg/l). Τα νερά µε τιµές ολικής σκληρότητας µεταξύ 150 και 300 mg/l θεωρούνται ως 

“σκληρά”, και οι τιµές πάνω από 300 mg/l θεωρούνται ως “πολύ σκληρά” (Boyd 

1979, Boyd & Tucker 1998). 

Αν και το ολικό επίπεδο σκληρότητας στη ∆οϊράνη αυξήθηκε περίπου 50 % 
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κατά τη διάρκεια της περιόδου 1988-2001, δεν υπάρχει κανένα ευρέως αποδεκτό 

δηµοσιευµένο όριο για τη σκληρότητα των γλυκών νερών.  

 

 

12) Φωσφόρος 

 

Αν και στοιχεία για τον ολικό φωσφόρο λείπουν γενικά για τη ∆οϊράνη, µια 

σύγκριση µπορεί να γίνει µεταξύ των στοιχείων για τον φωσφόρο από τον Petrovic 

(1969), των στοιχείων του ολικού φωσφόρου για τα έτη 1953-1960 (0,015-0,130 mg/l 

ως P) και για τα διαλυτά ορθοφωσφορικά δεδοµένα από το 2001 των Smith & 

Petkovski (0,19-0,22 mg/l ως P).  

Οι συγκεντρώσεις του διαλυτού ορθοφωσφορικού φωσφόρου στα γλυκά νερά 

είναι συνήθως χαµηλές και µεταξύ 0,005 και 0,02 mg/l. Υπερβαίνουν σπάνια τα 0,1 

mg/l, ακόµη και στα ιδιαίτερα εύτροφα νερά. Οι συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου 

στα γλυκά νερά γενικά δεν υπερβαίνουν τα 0,5 mg/l εκτός από τα εύτροφα 

οικοσυστήµατα. Η διαλυτότητα των ορθοφωσφορικών είναι κυρίως µια επίδραση του 

pH και της συγκέντρωσης του ιόντος του ασβεστίου. Ενώ το ασβέστιο και το pH 

αυξάνεται, η διαλυτότητα µειώνεται. Υπάρχει επίσης µια σχέση ισορροπίας µεταξύ 

των συγκεντρώσεων των ορθοφωσφορικών στην ιλύ και στο νερό (Boyd 1979, 2000).  

Η προσθήκη του φωσφόρου στα γλυκά νερά συνοδεύεται συχνά και µε την 

αύξηση της παραγωγής του φυτοπλαγκτού. Η υπερβολική παραγωγή φυτοπλαγκτού 

µπορεί να εντείνει τον ευτροφισµό, να µειώσει το διαλυµένο οξυγόνο, και να 

µεταδώσει δυσάρεστες οσµές στο νερό (Hutchinson 1975, Boyd 1979, USEPA 1986). 

Στα γλυκά νερά, τα όρια της USEPA για τα ολικά φωσφορικά άλατα έχουν 

σχεδιαστεί µε σκοπό να ελέγξουν τον ευτροφισµό και να περιορίσουν τα φυτά και τα 

έντοµα. Τα προηγούµενα όρια για τις λίµνες και τις δεξαµενές ήταν 0,025 mg/l (τα 

νέα όρια ισχύουν για τις περιοχές των ΗΠΑ, και δεν ισχύουν πλέον στην Ευρώπη). 

Τα όρια για τα ρέµατα που εκβάλλουν στις λίµνες και για τις δεξαµενές ήταν 0,05 

mg/l (USEPA 1986). Το 2001, οι συγκεντρώσεις των ορθοφωσφορικών στη ∆οϊράνη 

ήταν οκτώ φορές υψηλότερες από τα όρια των ολικών φωσφορικών αλάτων για τις 

λίµνες και τις δεξαµενές, που δείχνουν ένα ιδιαίτερα εύτροφο σύστηµα. Οι πιθανοί 

λόγοι για τα υψηλά επίπεδα φωσφόρου περιλαµβάνουν την αστική και γεωργική 

απορροή (απορρυπαντικά, λιπάσµατα κ.λπ.) και την συµπύκνωση λόγω εξάτµισης. 
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2.1.3.2.2. Σηµεία - πηγές ρύπων 

 

∆εν υπάρχει καµία καταγεγραµµένη πηγή ρύπανσης που να εισέρχεται στη 

∆οϊράνη τόσο από την πλευρά της Ελλάδας όσο και από την πλευρά της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Όπως συζητήθηκε προηγουµένως, µπορεί να υπάρξουν απορροές 

από σηπτικές δεξαµενές, καθώς επίσης και απορροές από το νερό άρδευσης ή εισροές 

αγροχηµικών, ωστόσο στοιχεία που να τεκµηριώνουν τις υποθέσεις αυτές λείπουν. 

Καµία βιοµηχανία δεν υπάρχει κοντά στη λίµνη 

Το 2001, οι Smith και Petkovski κατέγραψαν υψηλές συγκεντρώσεις διαφόρων 

βαρέων µετάλλων σε ένα δείγµα που λήφθηκε κοντά στο Nov Doiran. Η 

συγκέντρωση του µολύβδου ήταν ιδιαίτερα υψηλή (0,030 mg/l) σε σύγκριση µε τα 

άλλα δείγµατα. Οι συγκεντρώσεις αυτές πιθανόν δείχνουν την ύπαρξη πηγής κάποιων 

ρύπων και θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. 

 

 

 

 

2.1.3.3. Ιζήµατα της λίµνης 

 

Ελάχιστες είναι οι διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις ιδιότητες των 

ιζηµάτων στις λίµνες και σε σχέση µε τα νερά των λιµνών. Τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν έχουν συνταχθεί και παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.12. Οι µοναδικές 

παράµετροι για τις οποίες υπάρχουν τιµές κατά τη διάρκεια του έτους είναι ο σίδηρος 

και η οργανική ουσία. Και για τα δύο στοιχεία, δεν έχουν καταγραφεί αλλαγές κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών. 

 

Πίνακας 2.12. Περίληψη συγκεκριµένων παραµέτρων στα ιζήµατα της ∆οϊράνης  
Ίζηµα Ερευνητές 

Παράµετρος Petrovic 
(1969) 

Petrovic 
(1965) 

Petrovic 
(1957) 

Stojanov 
(2002) 

Griffiths & 
Petkovski (1999) 

Χρονικό εύρος  1953-60 1954-60 1955 1994 1997 
Σίδηρος (Fe) (g/kg) 39-51  32 34-60  
NO2

- (mg/l ως N)     0,08  
Οργανική ουσία (%) 10,5-13,9    10,3-12,2 
pH    7,7-9,0  
Ολικός φωσφόρος 
(mg/kg ως P) 617-888 589,6-

888,3 
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Η συγκέντρωση του φωσφόρου που αναφέρεται από τον Petrovic (1965, 1969) 

από στοιχεία που συλλέχθηκαν τη δεκαετία του '50 είναι αξιόλογα να αναφερθούν. 

Όπως συζητήθηκε προηγουµένως, υπάρχει µια σχέση ισορροπίας µεταξύ των 

συγκεντρώσεων των ορθοφωσφορικών στην ιλύ και στο νερό. Η ιλύς τείνει να 

αφαιρέσει τον ανόργανο φωσφόρο από τα παρακείµενα νερά, αλλά η προσρόφηση 

είναι µεγαλύτερη σε ορισµένους τύπους ιλύος, περιλαµβανοµένων εκείνων που 

περιέχουν το ανθρακικό ασβέστιο. Στα ιζήµατα, η διαθεσιµότητα του φωσφόρου 

είναι µέγιστη στις τιµές pH µεταξύ 6 και 7. Αν και οι συνολικές συγκεντρώσεις 

φωσφόρου στα ιζήµατα κυµαίνονται από 10-20 έως 3.000-4.000 mg/kg, ο φωσφόρος 

δεν είναι εύκολα διαλυτή ουσία στο νερό (Boyd 1979, 2000).  

Ο φωσφόρος στα ιζήµατα χρησιµεύει ως δευτερεύον απόθεµα φωσφόρου όταν 

µειώνονται τα επίπεδα στη λίµνη κάτω από τη συγκέντρωση ισορροπίας, ωστόσο, οι 

συγκεντρώσεις φωσφόρου στην ισορροπία είναι κανονικά χαµηλές, ώστε 

απελευθερώσεις στο νερό να µην έχουν αξιόλογη επίδραση στην παραγωγή 

φυτοπλαγκτού. Επιπλέον, αν και ο φωσφόρος στα ιζήµατα µπορεί να είναι µια πηγή 

για τα υπερυδατικά µακρόφυτα, δεν είναι γενικά χρήσιµη πηγή για το φυτοπλαγκτόν 

λόγω των δυσκολιών στη διάχυσή της από τους κορεσµένους εδαφικούς πόρους και 

τις µεταφορές στην εύφωτη ζώνη (Boyd 2000). 

Στην περίπτωση της ∆οϊράνης, τα συνολικά επίπεδα φωσφόρου στα ιζήµατα 

που δίνονται από τον Petrovic (1965, 1969) είναι µέσα σε κανονικά όρια. ∆υστυχώς, 

η έλλειψη πρόσφατων στοιχείων αποτρέπει οποιοδήποτε συσχετισµό µεταξύ των 

συγκεντρώσεων φωσφόρου στο νερό και εκείνων στα ιζήµατα. Είναι πιθανόν ο 

φωσφόρος στα ιζήµατα να έχει αυξηθεί αισθητά σε σχέση µε τη δεκαετία του '50. 
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2.1.4. Εδαφος 
 

Υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε το έδαφος στην 

περιοχή γύρω από τη ∆οϊράνη. Τα εδαφολογικά στοιχεία στην περιοχή µελέτης 

προήλθαν από τη "Μελέτη ανάπτυξης της λίµνης ∆οϊράνης" (Νικολαϊδης κ.ά. 2001).  

Τα εδάφη στο παρόχθιο τµήµα της λίµνης είναι οργανικά (Νικολαϊδης κ.ά. 

2001) και διαµορφώνονται από την αποικοδόµηση της παρόχθιας βλάστησης. Στο 

υπόλοιπο τµήµα της λεκάνης απορροής απαντούν τα εξής: 

• Όξινα αµµώδη-πηλώδη εδάφη, τα οποία προήλθαν από τα όξινα πυριγενή 

πετρώµατα και τα οποία καλύπτουν µέρος του βόρειου και νότιου τµήµατος της 

περιοχής.  

• Αργιλοπηλώδη-αργιλώδη εδάφη, τα οποία προήλθαν από σκληρούς 

ασβεστόλιθους και µάρµαρα. Απαντούν στην περιοχή του Mυριόφυτου. 

• Αλλουβιακά αργιλικά εδάφη που απαντούν στα βόρεια και ανατολικά της 

περιοχής µελέτης. 

• Εδάφη από Τριτογενείς αποθέσεις, όξινα αργιλοπηλώδη που απαντούν στα 

ανατολικά και νότια της περιοχής µελέτης. 

• Όξινα πηλώδη εδάφη από µεταµορφωµένα πετρώµατα που καλύπτουν µεγάλο 

µέρος του βόρειου τµήµατος της περιοχής µελέτης. 

 

Από την πλευρά της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, τα πρώτα δηµοσιευµένα στοιχεία 

περιλήφθηκαν στο Stebut γενικό Πεδολογικό χάρτη του 1932 της Γιουγκοσλαβίας. 

Το Stebut προσδιόρισε τα εδάφη κατά µήκος της ακτής της λίµνης ως αλλούβια. Τα 

υπόλοιπα στη λεκάνη της ∆οϊράνης θεωρήθηκαν ως εδάφη του τύπου Gajnjacha. 

Περίπου 24 έτη αργότερα, ο Vilarov (1956) δηµοσίευσε µια πιο λεπτοµερή 

ανάλυση των εδαφών της περιοχής, µια ανάλυση που θεωρήθηκε η καλύτερη 

τεκµηρίωση την εποχή εκείνη. Ο Vilarov προσδιόρισε 6 βασικούς τύπους εδαφών 

διλλούβια, διλλούβια-αλλούβια, ιλυώδη αλλούβια, ελώδη, υδροµορφικά µαύρα ή 

γκρίζα και rossa terra (srvenitsa) – µε 1.924 ha στη λεκάνη της ∆οϊράνης (Σχήµα 

2.17). Τα εδάφη είναι ιδιαίτερα ετερογενή και οφείλονται σε παράγοντες όπως το 

κλίµα, η διάβρωση, το γεωλογικό υπόστρωµα (δηλαδή ανθρακικά έναντι µη-

ανθρακικών), αλλαγές στη στάθµη της λίµνης, αλλούβιες αποθέσεις, κ.λπ. τόσο στο 

παρελθόν όσο και στο παρόν. Περίληψη ορισµένων φυσικών και χηµικών 
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γνωρισµάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.13.  

 

Σχήµα 2.17. Πεδολογικός χάρτης της λεκάνης της ∆οϊράνης (προσαρµογή από 

Vilarov [1956]) 

 

Σύµφωνα µε τον Vilarov (1956), τα διλλούβια εδάφη καλύπτουν περίπου 1.118 

ha, ή περίπου 58 % του συνολικού τµήµατος από την πλευρά της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Προέρχονται αρχικά ως αποτέλεσµα της διάβρωσης από τα 

υψηλότερα υψόµετρα λόγω των απότοµων κλίσεων και της έλλειψης φυτικής 

κάλυψης, για παράδειγµα, από την κοπή των δένδρων. Η υποκατηγορία “καστανώδη” 

εδάφη είναι γενικά πιο υγρά και έχει µειωθεί πολύ η διαπερατότητά τους.  
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Πίνακας 2.13. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες των εδαφών (πάνω από 60 cm) στη 

λεκάνη της ∆οϊράνης εντός της Πρώην Γιουγκοσλαβίας  

Τύπος/ 
Υποκατηγορία Ιδιότητα Χρώµα Χούµος 

(%) pH 
Ασβέστιο 

(Ca) 
(g/100 g) 

∆ιαθέσιµο 
Κάλιο (K) 
(mg/100 g)

∆ιλλούβια       

Ανθρακικά 
Πηλώδης 
άµµο προς 
αργιλώδη 

Ανοικτό προς 
σκοτεινό γκρί 1,03-3,13 7,43-7,98 0,60-10,64 3,61-13,51 

Μη Ανθρακικά 
Πηλώδης 
άµµο προς 
αργιλώδη 

Κίτρινο προς 
κίτρινο-γκρί 0,87-4,86 5,89-7,73 0-0,13 2,96-29,33 

“Καστανώδη” 
Πηλώδης 
προς ιλυώδη 
άργιλο 

Ανοικτό-
σκούρο καφέ 
προς 
κόκκινο-
καφέ 

0,74-2,19 6,17-7,30 0-0,12 4,17-6,50 

Αλλούβια-
∆ιλλούβια 

Άργιλος προς 
πηλώδη 
άργιλο 

Γκρί προς 
ερυθρώδη 1,33-3,43 6,62-6,87 0,04-0,12 4,27-10,69 

Ιλυώδη Αλλούβια       
Αλλούβια 
ποταµών Αµµώδης Γκρί προς 

κίτρινο 0,62-1,43 6,22-6,57 0,04-0,06 1,00-2,50 

Ελώδη 
Αλλούβια 

Αργιλώδης 
προς ιλυώδη 
άργιλο 

Γκρί µε 
κοκκινωπό 
σίδηρο και 
συγκεντρώσε
ις χρωστικής 

3,97 
δυτικά 
της 

λίµνης & 
5,39 στα 
βόρεια 

7,34 
δυτικά 
της 

λίµνης & 
5,87-6,51 

στα 
βόρεια 

7,25 δυτικά 
της λίµνης 
& 0,13 στα 
βόρεια 

3,84 
δυτικά της 
λίµνης & 

9,02-11,27 
στα βόρεια

Ελώδη 
Αργιλώδης 
προς ιλυώδη 
άργιλο 

Γκρί προς 
µαύρο 1,72-8,63 6,58-7,21 0,01-0,33 8,84-15,02 

Υδροµορφικά 
µαύρα ή γκρίζα 

Αµµώδης 
άργιλο προς 
πηλώδη 
άργιλο 

Γκρί προς 
µαύρο 1,39-2,25 6,51-6,77 0-0,07 5,64-9,49 

Terra rossa       

Ρηχά 
διαβρωµένα  
ανθρακικά 
εδάφη 

Πηλώδης 
άργιλο προς 
πηλώδη 

Καφέ-
κόκκινο προς 
καθαρό 
κόκκινο προς 
ερυθρώδη-
άσπρο 

0,92-2,97 5,79-8,12 0,04-0,05 3,96-8,88 

Ρηχά  
“Καστανώδη” 
εδάφη 

Αργιλώδης 
προς ιλυώδη 
άργιλο 

Καφέ προς 
σκούρο 
άσπρο 

1,10-3,87 6,74-7,89 0-0,66 2,07-9,13 

Επίπεδες 
περιοχές µε  
µεταµορφωµένα 
εδάφη 

Αργιλώδης 
προς ιλυώδη 
άργιλο 

Ανοικτό προς 
σκούρο 
κόκκινο 

1,08-3,56 5,85-7,71 0,02-2,00 5,41-13,37 

Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον Vilarov (1956) 
 

 

 

 

Τα αλλούβια-διλλούβια εδάφη (153 ha, 8 % της συνολικής περιοχής) είναι 

κάπως πιο υγρά από τα διλλούβια εδάφη. Αυτά τα εδάφη επηρεάζονται από την 
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περιεκτικότητα σε εδαφική υγρασία. Η ανώτερη επιφάνεια είναι γκρίζα στο χρώµα, 

ενώ οι βαθύτεροι ορίζοντες είναι κοκκινωποί και οφείλονται στη µεταφορά των 

κόκκινων εδαφών που έχουν διαβρωθεί από τα υψηλότερα υψόµετρα (Vilarov 1956). 

Τα ιλυώδη αλλούβια εδάφη (132 ha, 7 % της συνολικής περιοχής) αποτελούνται 

από ένα µίγµα ποτάµιων αλλούβιων (60 %) και ελωδών αλλούβιων (40 %) δεν 

µπορούν να προσδιορισθούν σαφώς. Αν και οι δύο υποκατηγορίες αποτελούνται από 

βαθιά εδάφη, τα πρώτα έχουν µια αµµώδη σύσταση, ενώ τα δεύτερα είναι πιο 

πηλώδη.  

Τα ελώδη εδάφη καλύπτουν µια έκταση περίπου 94 ha (5 % της συνολικής 

περιοχής). Αυτά τα εδάφη είναι πάντα υγρά, ωστόσο, γίνονται αναερόβια µόνο όταν η 

στάθµη της λίµνης είναι υψηλή. Τα ελώδη εδάφη έχουν πολύ οργανική ουσία, η 

οποία τους δίνει ένα γκρι προς µαύρο χρώµα (Vilarov 1956).  

Τα εδάφη της Smonitsa είναι παλαιά, µαύρα εδάφη που διαµορφώθηκαν όταν 

µειώθηκε το επίπεδο του επιφανειακού νερού µετά από το Πλειστόκαινο. Τα εδάφη 

αυτά λόγω της διάβρωσης είναι τώρα περιορισµένα σε δύο τοποθεσίες που 

καλύπτουν έκταση 59 ha, ή το 3 % της λεκάνης της ∆οϊράνης.  

Τα υδροµορφικά µαύρα ή γκρίζα (Smonitsa) εδάφη έχουν εδαφικούς ορίζοντες, 

µε το ανώτερο µέρος αµµώδες και το χαµηλότερο αργιλώδες (Vilarov 1956).  

Τέλος, τα κόκκινα rossa terra εδάφη (srvenitsa) που καταλαµβάνουν συνολικά 

368 ha (19 % της συνολικής περιοχής), απαντούν σε δύο τοποθεσίες στο νότιο τµήµα 

της λίµνης (155 ha και 213 ha κοντά στα ελληνικά σύνορα). Αυτά τα εδάφη µπορούν 

να διαιρεθούν σε 3 υποκατηγορίες, οι οποίες είναι ουσιαστικά αδιαπέρατες κάτω από 

10 cm περίπου. Η πρώτη αποτελείται από διαβρωµένα, ρηχά εδάφη ανθρακικών στα 

υψηλότερα υψόµετρα. Η δεύτερη είναι ρηχά εδάφη παρόντα στις χαµηλές τοποθεσίες 

που, λόγω της υγρασίας, έχουν γίνει "καστανώδη". Η τρίτη, που τοποθετείται σε 

σχετικά επίπεδες περιοχές, αποτελείται από συσσωρευµένα κόκκινα εδάφη που έχουν 

µεταφερθεί από τα υψηλότερα υψόµετρα (Vilarov 1956). 

 


