2/4/2019

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(Ι.Γ.Μ.Ε.)

TO ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΔΡΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ
ΚΑΜΠΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ( Δρ. υδρογεωλόγος μηχανικός)
προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου Ι.Γ.Μ.Ε.

WATERinMARCH!2019 .Υδατικοί πόροι ,άρδευση και περιβάλλον
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων . Άρτα 28-29 Μαρτίου 2019

Η ποσοτική ανεπάρκεια και η ρύπανση του νερού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της UΝΙCEF και του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) :
• πάνω από 750 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό .
Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση είναι φτωχοί και ζουν
σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές ή αστικές παραγκουπόλεις με αποτέλεσμα
εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν κάθε χρόνο.
• 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που συσχετίζονται με
το μολυσμένο νερό.
• Πάνω από 800 παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε μέρα από διαρροϊκές
ασθένειες που συνδέονται με την έλλειψη ασφαλούς πόσιμου νερού και επαρκούς
αποχέτευσης και υγιεινής.
• το μολυσμένο νερό επηρεάζει δυσμενώς την υγειά του 1/5 του πληθυσμού της γης.
Λόγω έλλειψης νερού εκατομμύρια άνθρωποι μεταναστεύουν για την επιβίωση τους η
την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
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Το ΙΓΜΕ είναι θεσμοθετημένος φορέας της πολιτείας σε θέματα
γεωεπιστημων .
Η αναζήτηση ,καταγραφή,και αξιολόγηση του υπόγειου υδατικού
δυναμικού της χώρας με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση και
την προστασία του αποτελεί ένα από τα κύρια ερευνητικά μας
αντικείμενα.
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της οδηγίας
2000/60/Ε.Κ.
Το ΙΓΜΕ από την ίδρυση του (1977) έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα
στην υδρογεωλογική ερευνά όλων των υδρολογικών λεκανών του
υδατικού διαμερισματος Ηπείρου.
Η σε βάθος 30 και πλέον ετών χρονοσειρά που αφορά στα
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων νερών και
η διαρκής επικαιροποίηση της στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης αποτελεί το χρήσιμο εργαλείο της ορθολογικής
διαχείρισης και της προστασίας του υδατικού δυναμικού.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΝΕΡΩΝ (ΔΙΠΥΝ)

Ιστορικά Στοιχεία Δικτύου Παρακολούθησης
Β΄ΚΠΣ 2000 – 2002 : 442 υδροσημεία
Γ΄ΚΠΣ 2003 – 2008 :524 υδροσημεία
ΕΣΠΑ 2013 – 2015: 1392 υδροσημεία
ΕΣΠΑ 2016 – 2023:1476 υδροσημεία (82 στην Ήπειρο)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2

2/4/2019

Εξεταζόμενες Παράμετροι Σταθμών Παρακολούθησης
Ποσοτικές Παράμετροι
Στάθμη υπόγειου νερού
Παροχή πηγών
Ποιοτικές Παράμετροι
Φυσικοχημικές μετρήσεις υπαίθρου (pH, αγωγιμότητα,
θερμοκρασία νερού & αέρα, διαλυμένο οξυγόνο κ.α)
Χημικές αναλύσεις (κύρια ιόντα, βαρέα μέταλλα, οργανικοί
διαλύτες, φυτοφάρμακα).Οι αναλύσεις γίνονται στο
διαπιστευμένο εργαστήριο μας.

Δίκτυο
Παρακολούθησης:
Χάρτης υδροσημείων
υδατικού
διαμερισματος
Ηπείρου:
82 υδροσημεία που θα
αυξηθούν στα 110
50 γεωτρήσεις
32 πήγες
στα 66 γίνεται
επιχειρησιακός έλεγχος
(4 φορές το χρόνο)
στα 16 γίνεται
εποπτικός έλεγχος
(2 φορές το χρόνο)
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γενικά
Το υδατικό διαμέρισμα
Ηπείρου αναπτύσσεται
στο Β.Δ. τμήμα της
χώρας μας σε μια
έκταση 9.980 Km2
η μορφολογία
 η γεωλογική δομή
οι υδρογεωλογικές
συνθήκες και
το μεγάλο ύψος
κατακρημνισμάτων
καθιστούν την Ήπειρο
ένα πλεονασματικό
διαμέρισμα της χώρας
σε ότι αφορά τα
αποθέματα νερού.

Τα ανανεώσιμα αποθέματα
υπόγειου νερού είναι 3.220
εκατ.κ.μ/έτος και αντιστοιχούν στο
15% του συνόλου της χώρας.

Μορφολογία
Η Ήπειρος είναι ένα από
τα πλέον ορεινά και από τα
πλέον πλούσια σε νερά
διαμερίσματα τα χώρας
δεδομένου ότι το 70% της
επιφανείας χαρακτηρίζεται
ορεινό. Τα όρη Τζουμερκα
(2500m),η Τύμφη (2540m)
,ο Σμόλικας (2.617 m) ,ο
Γράμμος (2512 m) , το
Μιτσικέλι, η Μουργκάνα
,το Σούλι ,κ.α. είναι οι
κυριότερες οροσειρές. Οι
μεγάλες κλίσεις των
πρανών και οι βαθιές
χαράδρες Βίκου ,Καλαμα
Αράχθου,Αχέροντα κ.α
αποτελούν κύρια
φυσιογραφικά γνωρίσματα.
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γεωλογία
Το μεγαλύτερο τμήμα της
Ηπείρου ανήκει στην Ιόνιο
γεωτεκτονική ζώνη.
Οι ανατολικές περιοχές της
(Τζουμέρκα όρη, λεκάνη Αώου
και Σαρανταπόρου) ανήκουν
στην ζώνη της Πίνδου .
Στους ορεινούς όγκους
Γράμμου- Σμόλικα -Μετσόβου,
αναπτύσσονται πετρώματα της
υποπελαγωνικής ζώνης
(οφιολιθικα πετρώματα)
Κύριο χαρακτηριστικό της
γεωλογικής δομής της Ηπείρου
είναι η επαλληλία μεγάλων
αντικλίνων και μεγάλων
συγκλίνων με γενική δ/νση
αξόνων ΒΔ-ΝΑ που είναι και η
τυπική δ/νση των Δειναριδων
και της Πίνδου.

Υδρολογικές λεκάνες
Στο υδατικό διαμέρισμα
αναπτύσσονται οι κυρίες
υδρολογικές λεκάνες των
ποταμών : Αώου,Αράχθου,
Λούρου Καλαμά, Αχέροντα,
η κλειστή λεκάνη Ιωαννίνων
μικρότερες λεκάνες
(Μαργαριτίου Βωβού)
Η λίμνη Ιωαννίνων,η λ.
Ζηρού ,η λ. Τζαραβίνα, οι
τεχνίτ. λίμνες Π. Αώου και
Πουρναριού, το έλος
Καλοδικίου και πλήθος
μεγάλων πηγών αποτελούν
κύρια υδρολογικά
γνωρίσματα του
διαμερίσματος.

526
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774

234
529

103

343
484

42
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•Κατακρημνίσματα
Το μέσο ετήσιο ύψος των
κατακρημνισμάτων κυμαίνεται
από 1000 mm έως 2000 mm
ανάλογα με την περιοχή και το
υψόμετρο. Για την γενική
εκτίμηση του υδρολογικού
ισοζυγίου του διαμερίσματος
λάβαμε υπόψη το μέσο υψος
κατακρημνισμάτων του σταθμού
Ιωαννίνων που για την περίοδο
1956-2007 σύμφωνα με την
Ε.Μ.Υ είναι 1081,5 mm
Από το ισοζύγιο προκύπτει ότι
520 mm(48%) είναι εξάτ/πνοή
και 561,5 mm (52%) είναι το
σύνολο απορροή + κατεισδυση .
Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος
έχουμε τον Δεκέμβριο(174,9
mm)και το μικρότερο τον
Αύγουστο(31.2 mm)

Rainfall distribution map

Υδρογεωλογία
Ως προς την υδροπερατοτητα
οι γεωλογικοί σχηματισμοί του
υδατικού διαμερίσματος
διακρίνονται σε:
•Αδιαπέραστους σχηματισμούς
(φλύσχης,μάργες κ.α)
•Ημιπερατούς σχηματισμούς
(ασβεστόλιθοι Βίγλας)
•Υδροπερατους σχηματισμούς που
ως προς το πορώδες διακρίνονται σε:
 υδροπερατους πορώδους κόκκων
η πρωτογενούς πορώδους (άμμοι
και αμμοχάλικα)
 υδροπερατους πορώδους ρωγμών
η δευτερογενούς πορώδους
(ασβεστόλιθοι, οφιόλιθοι, ψαμμίτες)
Το ύψος βροχής, η υδροπερατότητα
κ.α καθορίζουν την κατείσδυση
και την δυναμικότητα των
υπόγειων υδροφόρων.
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•Υδρογεωλογία

Hydrogeological map

Τα επίπεδα βάσης της
καρστικοποιησης και γενικότερα
το καθεστώς της υπόγειας
αποστράγγισης των υδροφόρων
συστημάτων καθορίζουν:
 H στάθμη της λίμνης Ιωαννίνων
(469m)στην κεντρική περιοχή.
 Το γενικό επίπεδο βάσης που
διαμορφώνουν οι κοίτες των
ποταμών Αώου, Άραχθου, Λούρου,
Καλαμα,Αχέροντα(120m-450m).
 Τα μεγάλα εγκάρσια ρηγματα
Ζηρού (νότια), Πετουσιου
(κεντρικά) και Δολιανών (βόρεια).
 Τα υψόμετρα επαφής
ασβεστόλιθοι-φλύσχης στα μέτωπα
των επωθήσεων και εφιππεύσεων
και η επαφή ασβεστόλιθων–
σχηματισμού Βίγλας.
 Η θάλασσα στα παράκτια
καρστικα συστήματα.

•Υδρογεωλογία

Hydrolithological map

Οι αδιαπέραστοι σχηματισμοί
(imermeaable formations)
καταλαμβάνουν 4223 km2 η 45%
 Οι καρστικοί σχηματισμοί
(karst formations) 3590 km2 ή
38%
 Τα διαρρηγμένα
πετρώματα(fissured rocks),
οφιολιθοι,869 km2 η 9,26%
 Οι πορώδεις – διαρρηγμένοι
σχηματισμοί του νεογενούς –
τεταρτογενούς (porous - fissurent
formation of neogen - Quaternar)
703 km2 η 7,49%.
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Οι καρστικοί υδροφόροι είναι ευάλωτοι στην ρύπανση
γιατί οι ασβεστόλιθοι δεν έχουν ως υδροφορείς ικανότητα αυτοκαθαρισμού .
Η ρύπανση διανύει μεγάλες αποστάσεις και η απορρύπανση είναι
μακροχρόνια η αδύνατη.

Υπόγειοι υδροφόροι
Στο υδατικό διαμέρισμα
αναπτύσσονται μεγάλα
υπόγεια υδροφόρα
συστήματα η σαφής
οριοθέτηση των οποίων
είναι δύσκολο έργο.
Ιδιαίτερη διαχειριστική
σημασία έχουν :
Τα μεγάλα καρστικά
συστήματα από τα οποία
καλύπτονται κατά 80% οι
ανάγκες νερού .
Τα μεγάλα κοκκώδη
συστήματα Άρτας και
Πρέβεζας
.
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υδατικό διαμέρισμα Hπείρου
Έκταση:9379Km2
Ετήσιο ύψος βροχής: 1000-1800 χιλιοστά
Aπορροή+κατείσδυση:από 46%-55% η 0,46Χ106-0,95Χ106m3/Km2/έτος
Δυνατά αποθέματα υπογείου νερού:3220Χ106m3/έτος
Πηγαία νερά χαμηλής-μέσης μεταλλικότητας:883Χ106m3/έτος
Ετήσιες ανάγκες νερού:

333Χ106m3 νερού για άρδευση
60X106m3 νερού για ύδρευση
20X106m3 νερού για άλλες χρήσεις

Ποσοστό εκμετάλλευσης:25%των δυνατών αποθεμάτων η 46%των πηγαίων
Διαθεσιμότητα νερού:7500m3/άτομο/έτος

Χημική σύσταση

Η χημική σύσταση του υπόγειου νερού εξαρτάται :
από φυσικούς παράγοντες όπως:
• την προέλευση του νερού
•την πετρολογική και ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων
από τα οποία διέρχεται και αποθηκεύεται το υπόγειο νερό
• την επιφάνεια επαφής πετρώματος-νερού
•τον χρόνο παραμονής του νερού στον υδροφόρο
• την ταχύτητα υπόγειας ροής κ.α
από ανθρωπογενείς παράγοντες όπως :
•οικιστική , βιομηχανική , αγροτική κ.α. δραστηριότητες που
υφίστανται τροφοδοσίας του υδροφόρου.
• διείσδυση της θάλασσας είτε από φυσικούς είτε από
ανθρωπογενείς παράγοντες.
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Ποιότητα των υπογείων νερών
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων νερών μιας περιοχής
αποτελούν βασικό κριτήριο της εκμεταλευσιμοτητας τους.

Τα υπόγεια νερά της Ηπείρου είναι σε καλή –αρίστη ποιοτική
κατάσταση .
Ποιοτική υποβάθμιση του νερού από φυσικά αίτια παρατηρούμε
σε μεγάλες πηγές λόγω υψηλής συγκέντρωσης διαλυμένων
αλάτων κατά κύριο λόγω SO4 : π. Ρογγόζι ( 800mg/l ) π.Καλαμα (
950mg/l), π.Αχέροντα (470mg/l) π.Βαθύ (250mg/l) π.Σαντινικου
(CL=180mg/l)κ.α.
Η υφαλμύρινση περιορίζεται σε ορισμένες παράκτιες περιοχές
(Πλταριά, Συβοτα , εκβολές Αχέροντα , χερσόνησος Πρέβεζας ,
εκβολές Άραχθου κ.α)
Στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες οφείλεται η Νιτρορύπανση
στους υδροφόρους της χερσονήσου Πρέβεζας .
Τοπικά φαινόμενα ρύπανσης παρατηρούμε στο λεκανοπέδιο
Ιωαννίνων κυρίως κατά μήκος της τάφρου Λαψίστας και σε πολλές
πήγες κατάντη οικισμών .

Χημική σύσταση
στο υδατικό διαμέρισμα
Ηπείρου διαχωρίσαμε τρεις
κύριους τύπους υπογείων νερών
(υδροχημικες επαρχίες ):
νερά οξυανθρακικου τύπου
HCO3>SO4>Cl καιCa++>Mg++>Na+

είναι νερά που τα συναντούμε
σε όλους τους υπόγειους
υδροφόρους και έχουν χαμηλή
μεταλλικότητα(TDS 140-160mg/l)
Θειούχα νερά : είναι κυρίως
καρστικα νερά που έρχονται
σε επαφή με γύψους. Τα SO4
συνήθως βρίσκονται σε περιεκτικότητα
250- 600 mg/l

χλωριούχα νερά
Cl>SO4>HCO3 και Na+>Ca++>Mg+

τα χλωριόντα οφείλονται στην
διείσδυση θάλασσας ( 415 mg/l - 1600
mg/l)και στην επαφή υδροφόρων
με κοιτάσματα ορυκτού άλατος
( 250-mg/l έως 300 mg/l).
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Νιτρορύπανση

Η νιτρορύπανση είναι αισθητή
στο κοκκώδες υδροφόρο
σύστημα Πρέβεζας
παρατηρούμε τιμές από 100200mg/l λόγω της υπέρμετρης
και αλόγιστης χρήσης
λιπασμάτων Τοπικά μετρήθηκαν
υψηλές τιμές σε υδροσημεία
κοντά στην τάφρο Λψιστας (έως
60 mg/l ) στη γεώτ. Τύρια του
καρστ. συστήματος Λούρου (68
mg/l ) και στην πηγή Εξοχής
(175mg/l). Σημειακά έχουμε
αυξημένες τιμές NO3 και σε
ορισμένες πηγές και γεωτρήσεις
που βρίσκονται εντός η
καταντη οικισμών και
επηρεάζονται από
ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Οι τιμές αυτές αν και
μικρότερες του ανώτατου
επιτρεπτού ορίου των 50mg/l
δείχνουν την αυξητική τάση
ποιοτικής υποβάθμισης λόγω

Κοκκώδες υδροφόρο σύστημα Άρτας (0516)

Υδρογεωλογικός
χάρτης
υδροφόρων
συστημάτων
Ηπείρου
κλ:1/200.000
Ε. Νικολάου.
ΙΓΜΕ 2010
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ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΛΙΜ.1:25000( Ευάγγελος Νικολάου 2010)

P= 1067,7 .Ε=479,6(45%) Α+Κ=588,1(55%)
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ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΡΤΑΣ (LG8F)

Υ Ψ Ο Σ Β ΡΟ ΧΗ Σ (m m )

250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0

Υδρολογικό ισοζύγιο κάμπου Άρτας (285 km2 )
η γενική εξίσωση του υδρολογικού ισοζυγίου P = E+I+R
με ύψος βροχής (P) τα 1150 mm το ισοζύγιο είναι:
Απορροή (R) 10%-12% η 115 mm –138mm η 32,43-39 * 10 6 m

3

Κατείσδυση (I)40%-43% η 460 mm –495mm η 130-140 * 10 6 m

3

Εξατ/διαπνοή(E) 45%-50% η 517 mm –575mm η 146-162 * 10 6 m

3

Με βάση τα στοιχεία του ΕΜΣΥ στην Π.Ε. Άρτας έχουν καταγραφεί
2490 γεωτρήσεις 105 πηγές,81 πηγάδια,132 επιφανειακές υδροληψίες
Η μέγιστη ετήσια απόληψη εκτιμάται σε 714 εκατ. κ.μ.νερού.
Με επιφύλαξη εκτιμούμε ότι οι απολήψεις από τις γεωτρήσεις του
κάμπου Άρτας είναι της τάξης των 40 εκ.μ.κ./έτος.
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Κοκκώδες υδροφόρο σύστημα Άρτας (0516) Συστηματική παρακολούθηση σε 11 υδροσημεία

Υδροφορία του κάμπου Άρτας
Από τα στοιχεία των γεωτρήσεων που κατά καιρούς έχουν
διανοιχτεί στις προσχώσεις και των γεωφυσικών διασκοπήσεων
προκύπτει η ακόλουθη υδρολιθολογική στήλη:
Φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας σε βάθη έως 15 m.Οι στάθμες
κυμαίνονται από 5m-10m.
Πρώτος υδροφόρος σε βάθη από 30-50m .
Δεύτερος υδροφόρος σε βάθη από 60-90m.
Τρίτος υδροφόρος σε βάθη μεγαλύτερα των 100 m
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Λιθοστρωματογραφική στήλη κάμπου Άρτας:Π.Βέκιος.Θ.Ευθυμιοπουλος (ΙΓΜΕ2003)

Ο μηχανισμός τροφοδοσίας -λειτουργίας υπό πίεση υδροφόρου
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Δίκτυο παρακολούθησης
υπόγειων νερών Ελλάδας
Υδατικό διαμέρισμα
Ηπείρου :
Σταθμοί παρακολούθησης
υπόγειων υδροφόρων
συστημάτων

Οι τιμές αγωγιμότητας των υπογείων
υδροφόρων είναι έως 1377 μS/cm (μ.τ.706)και
του φρεατίου έως 3790 μS/cm (μ.τ.1295)

17

2/4/2019

Οι τιμές pH των υπογείων υδροφόρων
κυμαίνονται από 7,40 έως 8,30 (βασικά νερά)

Οι τιμές του Cl των υπογείων υδροφόρων
φτάνουν έως 238 mg/l(6,8 meg) και του
φρεατίου έως 623 mg/l(17,80 meg)
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Οι τιμές των ιόντων HCO3 των υπογείων
υδροφόρων φτάνουν έως 496mg/l(8,07 meg)
και του φρεατίου έως 1453mg/l(23,44 meg)

AG13/97
Στάθμη : από 13,22 m8,56m
Αγωγιμότητα:641 μS/cm254 μS/cm

19

2/4/2019

AG9
Στάθμη : αρτεσιανή
Αγωγιμότητα:748 μS/cm-690 μS/cm

AG17
Στάθμη : αρτεσιανή
Αγωγιμότητα:748 μS/cm-563 μS/cm

AG15
Στάθμη : αρτεσιανή
Αγωγιμότητα: 641 μS/cm-528μS/cm

AG340
Στάθμη : από 9,51 m- 0,0m
Αγωγιμότητα: 699 μS/cm-543μS/cm

ΑΓ13
Στάθμη : αρτεσιανη
Αγωγιμότητα:531 μS/cm-478μS/cm
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LG217A

AG32

Στάθμη : από 207,04m- 180,20m

Στάθμη : από 5,52m- 3,78m

Αγωγιμότητα:391 μS/cm-310 μS/cm

Αγωγιμότητα:645 μS/cm-576μS/cm

ΙΓΜΕ :Π.Μ.Ηπείρου
Παρακολούθηση δίαιτας
ποσοτικών και ποιοτικών
παραμέτρων υπογείων
νερών.
AG2-01
Στάθμη : 1,27m – 0,0m
Αγωγιμότητα:623 μS/cm504 μS/cm
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AP20
παροχή : 1378m – 768m
Αγωγιμότητα:1100 μS/cm915 μS/cm

Υδροχημική κατάσταση

Στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου Άρτας διαχωρίσαμε τους
ακόλουθους κύριους τύπους υπογείων νερών ( υδροχημικές
επαρχίες ):
νερά οξυανθρακικού τύπου HCO3>SO4>Cl καιCa++>Mg++>Na+
είναι τα περισσότερα νερά των γεωτρήσεων του κάμπου τόσο του
φρεατίου όσο και των βαθύτερων υδροφόρων .
Θειούχα νερά : είναι κυρίως καρστικά νερά που έρχονται σε
επαφή με γύψους. ( περιοχή Πέτρας κ.α )
Χλωρονατριούχα-υδροθειούχα νερά στις πηγές Περάνθη και
Χανόπουλο (παρουσία H2S)
Χλωριούχα νερά στις παράκτιες περιοχές Βίγλα ,Κομμένο κ.α
Cl>SO4>HCO3 και Na+>Ca++>Mg+ .Τα χλωριόντα ( 250 mg/l 1400 mg/l)οφείλονται στην διείσδυση θάλασσας
Θερμά νερά με θερμοκρασία 35 οC – 38 ο C που τα συναντούμε σε
βάθη μεγαλύτερα των 400μ.στο γεωθερμικό πεδίο Συκιών.
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Διαχείριση του υδατικού δυναμικού

•Σπατάλη νερού με την χρησιμοποίηση υδροβόρων μεθόδων.
•Μη ορθολογική ποιοτική διαχείριση νερά κακής ποιότητας
χρησιμοποιούνται για άρδευση τη στιγμή που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν νερά καλής ποιότητας με καλυτέρα αποτελέσματα
στην παραγωγή( Βώσσα ,Πέτρα, Περάνθη,Γλυκοριζο κ.α)
•Η συνεχής αλόγιστη εκροή νερού από τις αρτεσιανές γεωτρήσεις
αποτελεί ανοιχτή πληγή των υπό πίεση υδροφόρων.
•Επιβάλλεται το σφράγισμα των αρτεσιανών γεωτρήσεων που δεν
χρησιμοποιούνται.

περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Η κατασκευή του φράγματος
Πουρναρίου δημιούργησε σημαντικά
προβλήματα στην τροφοδοσία των
υπογείων υδροφόρων.
Η διασφάλιση μιας μόνιμης παροχής
(ωφέλιμης η περιβαλλοντικής) στην
κοίτη του Αράχθου είναι
καθοριστικής σημασίας για την
τροφοδοσία των υπόγειων
υδροφόρων και την αποκατάσταση
των περιβαλλοντικών και
υδραυλικών συνθηκών των
υπογείων υδροφόρων.
,
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Οι πλημμυρικές παροχές του ποταμού δεν εμπλουτίζουν τους υπόγειους
υδροφόρους λόγω του μικρού χρόνου παραμονής του νερού στην κοίτη του
πόταμου ,τουναντίον εγκυμονούν κινδύνους καταστροφικών φαινομένων.

10/2/2015
2/2/2015

ρύπανση υπογείων υδροφόρων
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Περιβαλλοντικές
ευαισθησίες
Με βάση τον ΚΟΚ

ΙΓΜΕ :Π.Μ. Ηπείρου
Παρακολούθηση δίαιτας
ποσοτικών και ποιοτικών
παραμέτρων υπογείων
νερών.
Χημισμός καρστικού
συστήματος
Ηγουμενίτσας ( γεώτρηση
Γ52/98 Μαυρουδίου)

Συνδυασμένη διαχείριση
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