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ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
Η περιοχή 
 
Η υδρολογική λεκάνη του Στρυμόνα μοιράζεται μεταξύ της Ελλάδας (37%), της 
ΠΓΔΜ (FYROM, 9%), της Σερβίας (4%) και της Βουλγαρίας (50%). Το ελληνικό 
τμήμα της λεκάνης του Στρυμόνα καλύπτει έκταση 6.400 km2 και υπάγεται 
διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα κύρια επιφανειακά υδάτινα 
συστήματα, στο τμήμα αυτό, είναι ο ποταμός Στρυμόνας και η τεχνητή λίμνη 
Κερκίνη (η οποία τροφοδοτείται από τον Στρυμόνα), που με τη σειρά τους 
συμβάλλουν στον φυσικό εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων. Η Κερκίνη 
κατασκευάστηκε κατά την περίοδο 1933-36, με σκοπό την αντιπλημμυρική 
προστασία της πεδιάδας των Σερρών, την άρδευση και τη συγκράτηση των φερτών 
υλών του Στρυμόνα. Αν και η λίμνη είναι τεχνητή, τις τελευταίες δεκαετίες 
αναπτύχθηκε στις όχθες της ένα μοναδικό υγροτοπικό οικοσύστημα, το οποίο σήμερα 
προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ και Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  
 
Κατάντη της Κερκίνης, ο Στρυμόνας διασχίζει την πεδιάδα των Σερρών και εκβάλλει 
στον Στρυμονικό κόλπο. Τα παράκτια οικοσυστήματά του είναι ιδιαιτέρως πολύτιμα 
για τη βιοποικιλότητά τους, καθώς και για τη στήριξη της αλιείας και του τουρισμού.  
 
Οι γεωργικές δραστηριότητες –κύρια απειλή για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 
στη λεκάνη του Στρυμόνα– λαμβάνουν χώρα στα χαμηλότερα τμήματά της (περιοχές 
με υψόμετρο κάτω από 100 m), τα οποία καταλαμβάνουν έκταση περίπου 1.000.000 
στρέμματα. Η άρδευση και η στράγγιση της έκτασης αυτής επιτελούνται μέσω ενός 
πυκνού δικτύου διωρύγων, ενώ η διαχείριση των αρδευτικών και στραγγιστικών 
δικτύων ασκείται από τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Σερρών, 
συνεπικουρούμενη από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) και τις 
12 Τοπικές Οργανώσεις Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).  
Έπειτα από τη διέλευση των υδάτων του Στρυμόνα από τα ελληνο-βουλγαρικά 
σύνορα, το νερό αποθηκεύεται στη λίμνη Κερκίνη για τις αρδευτικές ανάγκες της 
περιοχής. Αυτό έχει ως συνέπεια τη βαθμιαία άνοδο της στάθμης του νερού στη 
λίμνη, με αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη μεταβολή της υδροπεριόδου της λίμνης που 
καταστρέφει το υδροχαρές παρόχθιο δάσος της λίμνης. Η στάθμη του νερού στη 
λίμνη ελέγχεται από τις θυρίδες του φράγματος της λίμνης. Το βασικό εισόδημα της 
πλειονότητας των κατοίκων της περιοχής προκύπτει από τις γεωργικές 
δραστηριότητες, ενώ είναι σύνηθες φαινόμενο η υπερβολική χρήση νερού, 
λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων.  
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Σχήμα 1. Ελληνικό τμήμα της υδρολογικής λεκάνης του Στρυμόνα.  
 

 
Σχήμα 2. Η Λίμνη Κερκίνη 
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Τα προβλήματα 
 
Τα κυριότερα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή είναι τα ακόλουθα:  
α) Οι μεγάλες απώλειες νερού κατά τη μεταφορά και διανομή του από τα ημιτελή ή 

ανεπαρκώς συντηρημένα, λόγω του υψηλού κόστους, δίκτυα άρδευσης. 
β) Η άρδευση των κατάντη γεωργικών εδαφών με νερό, προερχόμενο από τις 

στραγγιστικές τάφρους, γεγονός που εγκυμονεί τον κίνδυνο αλάτωσής τους. 
γ) Η συνεχής υποβάθμιση του οικοσυστήματος της Κερκίνης, λόγω της μεταβολής 

της υδροπεριόδου της, από τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για αποθήκευση 
μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού για άρδευση. 

δ) Η μεγάλη περιεκτικότητα των επιφανειακών υδάτων σε θρεπτικά άλατα, κυρίως 
NO3-N και PO4-P, προερχόμενα από τις απορροές γεωργικών εδαφών, τα οποία 
καταλήγουν στον Στρυμονικό κόλπο, οδηγώντας τον στον ευτροφισμό.  

ε) Η είσοδος, αρκετά ανάντη στον Στρυμόνα, θαλασσινού νερού, λόγω της μειωμένης 
θερινής του παροχής, εξαιτίας των αρδεύσεων. 

 
 
Το έργο  
 
Λύση στα ανωτέρω προβλήματα θα μπορούσε να επέλθει μόνο μέσα από τη 
συνδυασμένη διαχείριση, των υδατικών πόρων και των αγροοικοσυστημάτων, σε 
επίπεδο λεκάνης απορροής.  
 
Οι διαθέσιμες ποσότητες νερού στη λεκάνη και οι ανάγκες των οικοσυστημάτων, η 
υφιστάμενη διαχείριση του αρδευτικού νερού και ο βαθμός αποδοτικότητάς της, η 
σύνθεση των καλλιεργειών, οι γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται και οι πιέσεις 
που ασκούνται από αυτές στους υδάτινους πόρους και τα οικοσυστήματα, η στάση 
και οι προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας αποτελούν βασικές παραμέτρους, οι οποίες 
θα πρέπει να διερευνηθούν και να ποσοτικοποιηθούν, στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των συγκεκριμένων προβλημάτων.  
 
Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγγείων 
Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, την Αναπτυξιακή Εταιρία 
Σερρών και τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης, 
υλοποίησαν, στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης του Στρυμόνα, το έργο με τίτλο:  
 
«Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των 
επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων». 
 
Προκειμένου να μελετηθούν και να αντιμετωπισθούν τα ανωτέρω προβλήματα, 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του έργου νέες τεχνολογίες και επιστημονικές 
μέθοδοι οι οποίες είναι:  
• η χρήση σύγχρονων συστημάτων υδρολογικής προσομοίωσης για την ποσοτική 

και ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων από την άσκηση της γεωργίας στα 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της λεκάνης του Στρυμόνα, 

• η ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης των ποιοτικών 
και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λεκάνη του Στρυμόνα, και 

• η χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης για την εξεύρεση εναλλακτικών προτάσεων 
για την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων και των 
αγροοικοσυστημάτων. 
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Το έργο, διάρκειας τεσσάρων ετών (Σεπτέμβριος 2003 - Αύγουστος 2007), 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας και τους εταίρους του έργου. 
 
Οι δράσεις και τα αποτελέσματα 
 
Σε πρώτη φάση υλοποιήθηκαν δράσεις, οι οποίες έθεταν ως σκοπό την ποσοτική 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά στο φυσικό και 
γεωργοοικονομικό περιβάλλον στη λεκάνη, καθώς και των απαιτήσεων των 
οικοσυστημάτων και των προσδοκιών των εμπλεκομένων κοινωνικών ομάδων. Για 
τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα συστήματα υδρολογικής 
προσομοίωσης, συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, καθώς 
και σύγχρονα εργαλεία καταγραφής ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων του 
υδατικού ισοζυγίου στη λεκάνη του Στρυμόνα. Το σύστημα παρακολούθησης των 
ποιοτικών παραμέτρων παρέχει κατάλληλα δεδομένα για τον υπολογισμό των 
πιέσεων από ρύπους και την εντατική γεωργία. 
 
Καινοτόμο σύστημα μέτρησης της παροχής ποταμών – Ανάπτυξη πρότυπου 
συστήματος μέτρησης της παροχής στον ποταμό Στρυμόνα  
 
Επινοήθηκε και σχεδιάστηκε εξαρχής ένα καινοτόμο σύστημα συνεχούς μέτρησης 
της παροχής και αποστολής δεδομένων παροχής του ποταμού σε πραγματικό χρόνο. 
Το σύστημα είναι ενεργειακά αυτόνομο. Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν στη 
ρύθμιση της υδρολογικής προσομοίωσης της περιοχής από την οποία υπολογίζονται 
οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για την άρδευση των καλλιεργειών.  
 
  
 

 
Σχήμα 3. Πρότυπο σύστημα μέτρησης της παροχής. 
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Όσον αφορά τις καλλιέργειες στη λεκάνη του Στρυμόνα, η ταυτοποίησή τους νωρίς 
το καλοκαίρι δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο νερό άρδευσης 
κατά την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου, όταν οι απαιτήσεις σε νερό είναι 
μέγιστες. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταρτιστεί ένα 
λεπτομερές σχέδιο διανομής του νερού βασισμένο στις ανάγκες των καλλιεργειών και 
της διαθέσιμης ποσότητας νερού.  
 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των αναγκών των εμπλεκομένων 
κοινωνικών ομάδων, ενώ διενεργήθηκε, με τη μέθοδο της λογιστικής 
παρακολούθησης, η τεχνική και οικονομική ανάλυση των αγροοικοσυστημάτων στη 
λεκάνη. Στη συνέχεια διερευνήθηκαν τα οφέλη από μια ενδεχόμενη αναδιάταξη των 
καλλιεργειών στη λεκάνη, χωρίς αλλαγή των καλλιεργητικών πρακτικών. 
Ο σχεδιασμός των διαχειριστικών προτάσεων επιτεύχθηκε με μεθόδους 
βελτιστοποίησης, σε συνδυασμό με τη χρήση των συστημάτων υδρολογικής και 
υδραυλικής προσομοίωσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. 
Τελικά δύο από τα σχέδια αναδιάταξης των καλλιεργειών θεωρήθηκαν πιο εφικτά 
έπειτα από διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες. 
 
Όταν δεδομένα από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, των δορυφορικών εικόνων και 
τα δυο σχέδια αναδιάταξης των καλλιεργειών εισήχθησαν στην προσομοίωση, 
υπολογίσθηκαν οι αρδευτικές ανάγκες των συγκεκριμένων σχεδίων αναδιάταξης των 
καλλιεργειών. Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίστηκε μείωση των απαιτούμενων 
ποσοτήτων νερού άρδευσης κατά 20% σε σχέση με τις πραγματικές απαιτήσεις για το 
έτος 2006.   
 
Το υδρολογικό και υδραυλικό πρόγραμμα προσομοίωσης της λεκάνης του Στρυμόνα 
παραχωρήθηκε στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Σερρών, η οποία είναι υπεύθυνη 
για τη διαχείριση των υδάτων στην αγροτική περιοχή της λεκάνης του Στρυμόνα, με 
σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την αειφορική διαχείριση του αρδευτικού νερού. 
 
Προσωπικό της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Σερρών εκπαιδεύθηκε και θα 
χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα προσομοίωσης για να υπολογίσει τις ακριβείς 
ποσότητες του νερού άρδευσης στον κατάλληλο χρόνο. Χάρη σε αυτό είναι δυνατό 
να μειωθούν οι πιέσεις που ασκούνται στη λίμνη Κερκίνη, η οποία είναι 
προστατευόμενη περιοχή και ταυτοχρόνος χρησιμοποιείται ως δεξαμενή 
αποθήκευσης αρδευτικού νερού.   
  
Οι σκοποί του έργου, οι μέθοδοι και τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία που 
εφαρμόσθηκαν καθώς και τα έως σήμερα αποτελέσματά του, διαδόθηκαν προς τα 
άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινό μέσω ημερίδων, ενημερωτικών 
εντύπων και τεχνικής έκδοσης του έργου. Η συνεχής λειτουργία της ιστοσελίδας του 
έργου (φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του ΕΚΒΥ, www.ekby.gr), εκτός της διάδοσης 
της τεχνογνωσίας, προσφέρει σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις του προτύπου που 
αφορούν το βάθος, τη θερμοκρασία και την παροχή του ποταμού Στρυμόνα στη θέση 
μέτρησης. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί εισηγήσεις σε επιστημονικές συναντήσεις 
εργασίας, διεθνούς και τοπικού χαρακτήρα. Τέλος, έχουν δημοσιευθεί συνεντεύξεις 
σε μέσα ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες. 
Τα περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία είναι δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή 
των αποτελεσμάτων του έργου είναι:  
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α) Μείωση των αντλούμενων ποσοτήτων νερού για άρδευση.  

β) Άρση των πιέσεων στο οικοσύστημα της λίμνης Κερκίνης από τη δραματική 
μεταβολή της υδροπεριόδου της. 

γ) Μείωση της μη σημειακής ρύπανσης στη λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα.  

δ) Αύξηση της θερινής παροχής του ποταμού Στρυμόνα και μείωση του βαθμού 
εισόδου της θάλασσας προς τα ανάντη. 

Τόσο το μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο ακολουθήθηκε στο παρόν έργο, όσο και τα 
εργαλεία τα οποία έχουν επιλεχθεί και χρησιμοποιούνται, μπορούν να εφαρμοσθούν 
χωρίς τροποποιήσεις στις περισσότερες υδρολογικές λεκάνες της Ελλάδος αλλά και 
του ευρωπαϊκού χώρου. 
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