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Εισαγωγή 
Συστατικό στοιχείο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προγράμματος LIFE είναι 
και η παρακολούθηση των αβιωτικών παραμέτρων του υγροτόπου. Για το σκοπό 
αυτό συστάθηκε και λειτουργησε δίκτυο παρακολούθησης των υδατικών πόρων του 
υγροτόπου καθώς επίσης και των βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων. Όπως 
αναλύεται στη συνέχεια, το δίκτυο αυτό αφορά στην παρακολούθηση της κύμανσης 
της στάθμης στη λίμνη Άγρα, της χρονικής και χωρικής μεταβολής καίριων φυσικών 
και χημικών παραμέτρων του νερού, στην καταγραφή της κίνησης του νερού σε 
κομβικά σημεία του υγροτόπου μέσω της μέτρησης παροχής και τέλος, στην μελέτη 
των βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων της περιοχής (ατμοσφαιρικά 
κατακρημνίσματα, θερμοκρασία). 
Η σχεδίαση και λειτουργία του δικτύου παρακολούθησης των υδατικών πορων της 
περιοχής έγινε με γνώμονα την κάλυψη των στόχων του συνολικού προγράμματος 
και ειδικότερα: 
1. Τη διερεύνηση της χωρικής και χρονικής μεταβολής της ποιότητας των υδατικών 
πόρων και μέσω αυτής το χαρακτηρισμό του υδατικού σώματος της λίμνης και των 
συμβαλλόντων σε αυτήν υδατικών σωμάτων. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στην περιοχή μελέτης με τη μορφή συστηματικής προσέγγισης. 
Αποτελεί δε τη βασική προεργασία για την σε βάθος μελέτη στου συστήματος και 
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιωτικών και αβιωτικών του παραμέτρων. 
2. Τον εντοπισμό των πιθανών διακριτών πηγών ρύπανσης του υδατικού συστήματος 
της λίμνης. Ο υπό μελέτη υγρότοπος εμφανίζει σημάδια ευτροφισμού. Βασική 
προϋπόθεση για τη μελέτη και αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί ο εντοπισμός 
των πιθανών ρυπογώνων πηγών και του μηχανισμού διασποράς των ρύπων. 
3. Τη μελέτη της εξέλιξης του υδατικού συστήματος. Με τη μελέτη αυτή 
αποσκοπείται η κατανόηση των βασικών μηχανισμών κίνησης και ανανέωσης νερού 
στη λίμνη, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό επηρρεάζουν τις λειτουργίες του 
οικοσυστήματος. 
4. Μελέτη σχέσεων-μηχανισμών τροφοδοσίας. Η εργασία αυτή αφορά στην 
κατανόηση των σχέσεων υδραυλικής επικοινωνίας των υδατικών πόρων της λίμηνς με 
τα γειτνιάζοντα υδροφόρα συστήματα της περιοχής (καρστικές υδρογεωλογικές 
ενότητες και φρεάτιος υδροφορέας). 
5. Καταγραφή των κυμάνσεων της στάθμης του νερού της λίνης και κατανόηση του 
μηχανισμού που τις διέπει. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα αφού ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τις βιωτικές λειτουργίες του 
οικοσυστήματος και καθορίζουν τα υδατικά αποθέματα του συστήματος. 
6. Θέσπιση ενός δικτύου παρακολούθησης με διαχρονική συστηματική λειτουργία, 
εγκαινιάζοντας έτσι ένα βασικό μηχανισμό περιβαλλοντικής προστασίας τηςπεριοχής. 
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων συμβάλλει σημαντικά στους τελικούς σκοπούς του 
συνολικού προγράμματος, αφού τελικά το δίκτυο παρακολούθησης: 
1. Υποστηρίζει με τεκμηριωμένες μετρήσεις τη σχεδίαση και υλοποίηση 
συγκεκριμένων διαχειριστικών παρεμβάσεων 
2. Συνεισφέρει στην ανάπτυξη μεθόδων προστασίας των υδατικών πόρων της 
περιοχής 
3. Προσφέρει την επιστημονική τεκμηρίωση κατάρτισης διαχειριστικών σχεδίων για 
τη χρήση νερού στην περιοχή μελέτης 
4. Βοηθά στη λήψη μέτρων προστασίας του οικοσυστήματος 



5. Συνεισφέρει στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής, μέσω της προβολής των 
ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών της πόρων που αποτελούν 
ένδειξη σοβαρής αντιμετώπισης της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της 
προστασίας ενός σημαντικού και ευαίσθητου οικοσυστήματος. 
Η ολοκλήρωση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της 
συγκεκριμένης δράσης αποτελούν τη βάση για τη σχεδίαση και υλοποίηση δέσμης 
μέτρων προστασίας και διαχείρισης της περιοχής. Εντοπίζουν τις αδυναμίες και τα 
προβλήματα που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους και για πρώτη φορά 
παρέχουν έναν σαφή χαρακτηρισμό των ποιοτικών και ποσοτικών τους παραμέτρων. 
Η σύσταση και λειτουργία του δικτύου αποτελεί το πρώτο βήμα προς την 
κατεύθυνση της ορθής μελέτης και αξιολόγησης των υδατικών πόρων του 
οικοσυστήματος. Η ερευνητική ομάδα του έργου αυτού με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
παρατηρεί τη δρομολόγηση ενεργειών προς την κατεύθυνση της μακρόχρονης 
συστηματικής παρακολούθησης των υδατικών πόρων του οικοσυστήματος, η οποία 
αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη της αειφορικής διαχείρισής του. 
 
Σχεδίαση δικτύου παρακολούθησης 
Στα πλαίσια των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που έχουν 
αναληφθεί στο παρελθόν με στόχο την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, 
η εταιρεία Terra Nova, συνέταξε μελέτη για τη σύσταση δικτύου παρακολούθησης 
των υδατικών πόρων της λίμνης  (Terra Nova Ε.Π.Ε., 2004). Η μελέτη αυτή προτείνει 
συγκεκριμένες θέσεις παρακολούθησης της ποιότητας και στάθμης των υδατικών 
πόρων, συχνότητα επαναλήψεως των μετρήσεων και μια σειρά από παραμέτρους 
παρακολούθησης. Ως υποστήριξη των στόχων του παρόντος προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της παραπάνω μελέτης, σχεδιάστηκε, συστάθηκε 
και λειτούργησε δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών 
πόρων του ευρύτερου υδατικού συστήματος της περιοχής. Το δίκτυο αυτό 
σχεδιάστηκε με στόχο να καλύψει τις παρακάτω ανάγκες: 
(1) Δημιουργία βασικής υποδομής για την απόκτηση δεδομένων που επιτρέπουν το 
χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση του υδατικού σώματος της λίμνης Νησίου, (2) 
μελέτη της υδροδυναμικής και ποιοτικής εξέλιξης του συστήματος αυτού και των 
μηχανισμών που την ελέγχουν, (3) ανάπτυξη της βάσης για την εγκατάσταση στο 
εγγύς μέλλον μόνιμου διαχρονικού συστήματος παρακολούθησης με βάση της 
αξιολόγηση της κρισιμότητας και αντιπροσωπευτικότητας κάθε θέσης παρατήρησης. 
Βασικό μέλημα κατά τη σχεδίαση του δικτύου παρακολούθησης ήταν η επιλογή 
αντιπροσωπευτικών θέσεων τόσο στο σύστημα της λίμνης όσο και στα υδατικά 
σώματα που το τροφοδοτούν, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη της περιοχής 
μελέτης. Παράλληλα, βασικό μέλημα ήταν τα σημεία αυτά να επιλεγούν με τρόπο 
που να εξασφαλίζει την κάλυψη όλων των περιοχών πιθανής περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης από την απόρριψη ρύπων κα επομένως ο εντοπισμός των πιθανών 
πηγών ρύπανσης. Ένα εξίσου σημαντικό κριτήριο αποτέλεσε η επιλογή θέσεων που 
να είναι αντιπροσωπευτικές του ρόλου ανάμιξης του νερού της λίμνης με το νερό που 
εκβάλλει σε αυτήν από τις περιφερειακές πηγές τροφοδοσίας της (πηγές, χείμαρροι). 
Τέλος, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε η χωροθέτηση των σημείων 
παρατήρησης να παρέχει πρόσβαση καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, παρά τις 
εγγενείς δυσκολίες που παρουσιάζει η περιοχή λόγω πυκνότητας βλάστησης και 
πλημμελούς κατάστασης των οδών πρόσβασης. 
Κυρίαρχος παράγοντας που λήφθηκε υπόψη στον σχεδιασμό του δικτύου υπήρξε και 
η συσχέτιση με τις θέσεις παρακολούθησης των βιοτικών παραμέτρων του 
οικοσυστήματος (πανίδα-χλωρίδα) που ορίστηκαν από τις υπόλοιπες ομάδες μελέτης 
του προγράμματος αυτού. Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η διεξοδική και 



συνδυαστική παρατήρηση της εξέλιξης του οικοσυστήματος και επομένως η 
πληρέστερη μελέτη του. 
Με βάση τα παραπάνω, το δίκτυο παρακολούθησης που συστάθηκε μπορεί να 
διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: 
(1) Δίκτυο ποιότητας υδατικών πόρων. 
(2) Δίκτυο στάθμης νερού λίμνης. 
(3) Δίκτυο βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων. 
(4) Δίκτυο μέτρησης παροχών νερού εντός του υδατικού συστήματος. 
 
Δίκτυο ποιότητας υδατικών πόρων 
Το δίκτυο αυτό απαρτίζεται από 24 θέσεις παρακολούθησης επιφανειακών νερών και 
μια θέση μέτρησης υπόγειων νερών στην οποία πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος 
νερού μόνο μια φορά. Η αρχική πρόθεση για συμπλήρωση του δικτύου αυτού με 
θέσεις παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής δεν 
υλοποιήθηκε για μια σειρά αιτίων: περιορισμένος αριθμός γεωτρήσεων εντός των 
περιφερειακών υδροφόρων συστημάτων, αδυναμία λήψης δείγματος νερού από τις 
γεωτρήσεις εκτός αρδευτικής περιόδου λόγω συχνών βλαβών δικτύου 
ηλεκτροδότησης ή/και διακοπής ηλεκτροδότησης. 
Παρά την αδυναμία αυτή, τα αποτελέσματα του προγράμματος δεν υστερούν της 
ακρίβειας που επιδιωκόταν αφού τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 
νερών μελετήθηκαν μέσω των δειγμάτων που ελήφθησαν από τις εκδηλωνόμενες 
καρστικές πηγές. 
Η συχνότητα δειγματοληψίας από τις θέσεις του δικτύου ήταν 4 φορές ανά έτος, 
κάθε Οκτώβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούλιο. Πραγματοποιήθηκαν 8 περίοδοι 
δειγματοληψίας, από τον Οκτώβριο του 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2006. 
Εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατή η δειγματοληψία της 
περιόδου Ιανουαρίου 2006. 
Σε κάθε θέση δειγματοληψίας εκτελέστηκαν οι ακόλουθες επιτόπιες μετρήσεις: 
θερμοκρασία νερού και αέρα, ηλεκτρική αγωγιμότητα, οξύτητα, διαλυμένο οξυγόνο. 
Παράλληλα λαμβάνονταν 3 δείγματα νερού (διηθημένα και οξινισμένα σε pH<2 κατά 
περίπτωση) τα οποία συντηρούνταν σε θερμοκρασία 4-50C κατά τη μεταφορά και 
αποθήκευσή τους πριν την εργαστηριακή τους ανάλυση. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν θερμικά μονωμένα κυτία μεταφοράς και παγοκύστες. Η μεταφορά 
και συντήρηση των δειγμάτων σε εργαστηριακές συνθήκες πραγματοποιήθηκε σε 
κάθε περίπτωση εντός 5 ωρών από τη δειγματοληψία. Οι εργαστηριακές αναλύσεις 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ιόντα: ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο, χλώριο, 
θειϊκά, όξινα ανθρακικά, ανθρακικά, νιτρικά, βόριο, χαλκό, ψευδάργυρο, σίδηρο, 
μαγγάνιο και μόλυβδο. Σε δύο περιόδους δειγματοληψίας ελήφθησαν δείγματα για 
τον προσδιορισμό του βιολογικά και χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD5 και COD 
αντίστοιχα). Τέλος, σε δύο περιόδους δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκαν 
προσδιορισμοί της συγκέντρωσης καδμίου, αμμωνίας, νιτρωδών ιόντων και ολικών 
φωσφορικών. Σε 8 θέσεις εντός του υδατικού σώματος της λίμνης Νησίου 
πραγματοποιήθηκαν 2 φορές μετρήσεις προφίλ περιεκτικότητας του νερού σε 
διαλελυμένο οξυγόνο, ενώ σε δύο θέσεις πραγματοποιήθηκαν διαχρονικές μετρήσεις 
της κύμανσης του διαλελυμένου οξυγόνου σε 3 διαφορετικά βάθη, όπως αναλύεται 
σε επόμενο κεφάλαιο της έκθεσης αυτής. 
Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν εντός 24 ωρών από τη 
δειγματοληψία για BOD5 και COD, εντός 7 ημερών για τα βαρέα μέταλλα και εντός 
48 ωρών για τα υπόλοιπα ιόντα. Ο έλεγχος αξιοπιστίας των διενεργούμενων 
εργαστηριακών προσδιορισμών πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό του 
σφάλματος ιοντικής ισορροπίας (Ionic Balance Error – IBE), όπως προτείνεται από 
τους Lloyd and Heathcotte, 1985. 



Ο συνολικός χρόνος δειγματοληψίας ανά περίοδο ήταν 2 ημέρες. Οι μετρήσεις πεδίου 
πραγματοποιήθηκαν με ψηφιακά όργανα μέτρησης βαθμονομούμενα σε καθημερινή 
βάση για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρήσεων. Οι εργαστηριακές αναλύσεις 
πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων στη 
Σίνδο Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας πρότυπες και γενικά αποδεκτές μεθόδους 
προσδιορισμού, συμπεριλαμβανομένων φλογοφωτομετρίας, ατομικής απορρόφησης, 
φασματοφωτομετρίας ορατού-υπεριώδους φάσματος και τιτλοδοτήσεων (Clesceri et 
al., 1998). 
Οι δειγματοληψίες διενεργούνταν από συνεργείο εργασιών πεδίου που απαρτιζόταν 
από 2-3 άτομα. Για την εξασφάλιση της επαναληψιμότητας των μετρήσεων και της 
κοινής βάσης αναφοράς, καταρτίστηκε ακριβές πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο 
οποίο περιγράφονται με λεπτομέρεια οι διενεργούμενες διαδικασίες ανά θέση 
δειγματοληψίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε σημείου. Για 
διευκόλυνση των συνεργείων δειγματοληψίας, καταρτίστηκε δελτίο δειγματοληψίας 
το οποίο συμπληρωνόταν στο πεδίο, σε κάθε θέση λήψης δείγματος. 
Η λήψη των δειγμάτων πραγματοποιούνταν με τη χρήση φορητής αντλίας νερού 
τροφοδοτούμενης με ξηρό στοιχείο. Η χρήση της συσκευής αυτής ήταν απαραίτητη 
εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στην όχθη της λίμνης ή των κοιτών λόγω της 
πυκνής παρόχθιας βλάστησης, καθώς επίσης και από την ανάγκη λήψης δείγματος 
από γέφυρες. Ένας σημαντικός αριθμός δειγμάτων ελήφθη με χρήση πλωτού μέσου, 
γεγονός που αύξησε σημαντικά το χρόνο δειγματοληψίας. Η επιτόπια διήθηση των 
δειγμάτων (προ της οξίνισης του δείγματος που προοριζόταν για προσδιορισμό 
βαρέων μετάλλων) έγινε με ιδιοκατασκευή και χρήση ηθμών μεμβράνης 45μm. 
Στη διάρκεια της διετούς λειτουργίας του δικτύου παρακολούθησης, 
αντιμετωπίστηκαν μια σειρά προβλημάτων, τα οποία προκάλεσαν καθυστέρηση στη 
διενέργεια των δειγματοληψιών ή και πλήρη αδυναμία δειγματοληψίας σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Τα προβλήματα αυτά αφορούσαν σε: (1) δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
οι οποίες απαγόρευαν την εκτέλεση εργασιών πεδίου από τη ξηρά ή/και την λήψη 
δειγμάτων με πλωτό μέσο, (2) αδυναμία προσέγγισης σε ορισμένα σημεία του 
δικτύου εξαιτίας πλημμύρινσης των οδών πρόσβασης, (3) έλλειψη νερού στις κοίτες 
των χειμάρρων. 
Δίκτυο στάθμης νερού λίμνης 
Για τη μελέτη της χωρικής και χρονικής μεταβολής της στάθμης του νερού στο 
υδατικό σώμα της λίμνης Νησίου, εγκαταστάθηκαν 3 αυτογραφικοί σταθμοί 
παρατήρησης. Οι σταθμοί αυτοί αποτελούνται από ψηφιακό αισθητήρα καταγραφής 
μεταβολής πίεσης με αυτόματη ισοστάθμιση της βαρομετρικής πίεσης και της 
θερμοκρασίας. 
Η επιλογή των θέσεων παρακολούθησης έγινε ώστε να καθίσταται δυνατή η μελέτη 
της εξέλιξης του φαινομένου κύμανσης της στάθμης σε όλη την έκταση της λίμνης. Η 
πρώτη θέση εγκατάστασης (DH1) βρίσκεται στα δυτικά όρια της λίμνης, κατάντη των 
πηγών Κοράντα και επιλέχθηκε ως η θέση ελάχιστων κυμάνσεων της στάθμης της 
λίμνης, αφού γειτνιάζει με τη βασική πηγή τροφοδοσίας της. Η δεύτερη θέση (DH2) 
βρίσκεται στην περιοχή του παρατηρητηρίου φύσης, κατάντη του αμφιθεάτρου, στο 
κεντρικό νότιο τμήμα αυτής. Αφορά καταγραφή της κύμανσης της στάθμης στο 
μέσον περίπου του άξονα ανάπτυξης της λίμνης και σε μια περιοχή αυτής που είναι 
σχετικά απομονωμένη από τις βασικές οδούς κίνησης του νερού. Η τελευταία θέση 
παρατήρησης (DH3) βρίσκεται ανάντη του φράγματος της λίμνης στο ανατολικό της 
άκρο. Πρόκειται για την περιοχή που εύλογα παρουσιάζει τη μέγιστη ημερήσια 
κύμανση στάθμης, αφού βρίσκεται κοντά στο σημείο ημερήσιας εκφόρτισης της 
λίμνης. 
Τα τρία αυτά αυτογραφικά όργανα έχουν εγκατασταθεί με τρόπο που να επιτρέπει τη 
συνεχή απρόσκοπτη λειτουργία τους και μετά το πέρας του προγράμματος. Η έναρξη 



λήψης μετρήσεων έγινε με την ολοκλήρωση της εγκατάστασής τους την 1η 
Οκτωβρίου του 2004. Η καταγραφή των μετρήσεων γινόταν με συχνότητα 30 
λεπτών έως τις 20 Δεκεμβρίου του 2006, ώστε να εξασφαλιστεί η λεπτομερής μελέτη 
της κύμανσης της στάθμης και να κατανοηθεί δι' αυτής ο βασικός μηχανισμός 
ελέγχου της εξέλιξης του φαινομένου. Για λόγους ευκολίας διαχείρισης των 
λαμβανόμενων δεδομένων, μετά την ημερομηνία αυτή, η καταγραφή μετρήσεων 
γίνεται ανά 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των οργάνων, καταγράφηκαν 2 
περίοδοι αστοχίας των οργάνων. Αυτές οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην 
καταστροφή των στοιχείων τροφοδοσίας των οργάνων με ηλεκτρική ενέργεια, λόγω 
των ακραίων θερμοκρασιών που έπληξαν την περιοχή το χειμώνα του 2006. 
Παράλληλα, παρατηρήθηκε πρόβλημα στη λειτουργία του αισθητήρα της θέσης DH2, 
το οποίο και αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Δίκτυο βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων 
Για την ολοκληρωμένη μελέτη των υδατικών πόρων της περιοχής ενδιαφέροντος 
είναι απαραίτητη η γνώση των βασικών τουλάχιστον μετεωρολογικών παραμέτρων 
(βροχή, θερμοκρασία). Εντός της λεκάνης του π. Εδδεσαίου υπάρχουν 
εγκατεστημένοι δύο αυτογραφικοί μετεωρολογικοί σταθμοί με πλήθος 
καταγραφόμενων παραμέτρων. Οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για λογαριασμό 
τοπικών συνεταιριστικών οργανώσεων. Ωστόσο, η αξιοπιστία των μετρήσεων είναι 
αμφισβητούμενη, όπως προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων τους και 
επομένως η χρήση τους κρίθηκε απαγορευτική για τους σκοπούς του παρόντος 
προγράμματος. 
Χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού ιδιοκτησίας του ΥΗΣ 
Άγρα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος ανάντη του οικισμού Άγρα, στη θέση εισόδου 
του προσαγωγού προς το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Η θέση αυτή βρίσκεται εκτός 
της στενής περιοχής μελέτης, ωστόσο σε μικρή απόσταση από αυτήν. Επομένως 
εκτιμάται ότι τα δεδομένα του σταθμού αυτού μπορούν με ικανοποιητική ακρίβεια να 
αποδώσουν την κατάσταση από πλευράς ύψους βροχόπτωσης και θερμοκρασιακών 
μεταβολών εντός της λεκάνης του υγροτόπου. 
Για τους σκοπούς της μελέτης παραχωρήθηκαν από τον ΥΗΣ Άγρα οι ημερήσιες τιμές 
βροχόπτωσης καθώς επίσης και οι ημερήσιες μέγιστες και ελάχιστες τιμές 
θερμοκρασίας για την περίοδο 1/10/2004 έως 30/4/2007. Η περίοδος αυτή αποτελεί 
την κοινή περίοδο αναφοράς όλων των μετρήσεων που εντάσσονται στο δίκτυο 
παρακολούθησης των υδατικών πόρων του υγροτόπου. 
Δίκτυο μέτρησης παροχών νερού εντός του υδατικού συστήματος 
Η σχεδίαση και λειτουργία δικτύου μέτρησης παροχής νερού υπαγορεύθηκε από την 
ανάγκη καλύτερης μελέτης της εξέλιξης των υδατικών πόρων της λίμνης Νησίου. 
Στόχος του δικτύου ήταν η καταγραφή των εισροών νερού στη λίμνη από τις 
διάφορες πηγές τροφοδοσίας (πηγές, χείμαρροι), η μελέτη του τρόπου κίνησης του 
νερού σε επιμέρους επιλεγμένες θέσεις της λίμνης, καθώς επίσης και η καταγραφή 
των ποσοτήτων νερού που απολαμβάνονται από τη ΔΕΗ για τη λειτουργία του ΥΗΣ 
και για αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης λεκάνης του π. Εδεσσαίου. 
Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε μια σειρά θέσεων για εκτέλεση περιοδικών μετρήσεων 
παροχής. Η επιλογή της ακριβούς θέσης μέτρησης έγινε με κριτήριο την ύπαρξη κατά 
το δυνατόν καλά διαμορφωμένης σταθερής διατομής. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
της κάθε διατομής μελετήθηκαν και διαστασιολογήθηκαν, ενώ για την κάθε θέση 
ορίστηκαν τα ακριβή σημεία και βάθη μέτρησης, ώστε όλες οι υπολογιζόμενες 
παροχές ανά θέση να έχουν κοινή βάση αναφοράς. 
 

 
 
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Μετεωρολογικά στοιχεία 
Από τη μελέτη των μετρήσεων θερμοκρασίας και βροχόπτωσης προκύπτει ότι οι 
θερμότεροι και ξηρότεροι μήνες είναι οι θερινοί και οι ψυχρότεροι και πλέον υγροί 
μήνες οι χειμερινοί. Η εικόνα αυτή συνάδει με τη συνήθη κατανομή βροχής-
θερμοκρασίας στον ευρύτερο χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και κατά τη 
διάρκεια των θερινών μηνών παρατηρούνται σημαντικά επεισόδια βροχόπτωσης και 
ως εκ τούτου το ύψος βροχής των θερινών μηνών δεν είναι αμελητέο. Επίσης, 
προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η χρονική περίοδος παρατήρησης 
χαρακτηρίζεται από έντονες κυμάνσεις το ετήσιου ύψους βροχόπτωσης σε σχέση με 
το βιβλιογραφικά αναφερόμενο μέσο ύψος βροχής. Έτσι, το έτος 2005 παρουσιάζεται 
ως ιδιαίτερα ξηρό και τα έτη 2004 και 2006 ως ιδιαίτερα υγρά (κυρίως το 2006). Το 
πλεονάζον του μέσου όρου ύψος βροχής κατά το έτος 2006 σημειώνεται σε γενικές 
γραμμές με τη μορφή υψηλότερης βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια των τυπικών 
υγρών μηνών. Έτσι, οι τυπικά ξηροί μήνες εμφανίζουν σε γενικές γραμμές τα συνήθη 
ύψη βροχής. Επομένως η κατανομή της πλεονάζουσας βροχόπτωσης γίνεται σε 
επιλεκτικές χρονικές περιόδους του έτους. Οι θερμοκρασιακές μεταβολές από έτος σε 
έτος δεν εμφανίζουν αντίστοιχες σημαντικές μεταβολές. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά 
τους θερινούς μήνες το εύρος μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας είναι 
αρκετά σημαντικότερο από το αντίστοιχο εύρος κατά τη διάρκεια των χειμερινών 
μηνών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις μειωμένες βροχοπτώσεις κατά τη 
διάρκεια των θερινών μηνών επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία της λίμνης και τον 
όγκο νερού που αποθηκεύεται σε αυτήν, όπως επίσης και τους μηχανισμούς που 
ελέγχουν τις βιοτικές παραμέτρους της λίμνης (χλωρίδα-πανίδα). 
 
Μεταβολή στάθμης 
Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων 
κύμανσης της στάθμης στις θέσεις παρατήρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα που αφορούν στους μηχανισμούς λειτουργίας και εξέλιξης του 
υδατικού σώματος της λίμνης Νησίου. Η υδραυλική συμπεριφορά του υδατικού 
σώματος παρουσιάζει ομοιότητες τόσο με μία τυπική λίμνη όσο και με ένα ποτάμι. Η 
τροφοδοσία του υδατικού σώματος στηρίζεται κύρια στις εκφορτίσεις των 4 μεγάλων 
πηγών που εκβάλουν στο κεντρικό και δυτικό τμήμα αυτού (πηγές Βρυττών, 
Κοράντα, Μαυρονερίου και Νησίου). Πρόσθετη τροφοδοσία δέχεται το υδατικό σώμα 
από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα στην ελεύθερη επιφάνειά του, καθώς και τις 
υπόγειες πλευρικές μεταγγίσεις από το φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα που 
αναπτύσσεται πέριξ αυτής στο νότιο τμήμα της (κατά τις περιόδους που η στάθμη σε 
αυτόνείναι υψηλότερη της στάθμης της λίμνης). Τέλος, στη δίαιτα της λίμνης 
συνεισφέρουν οι απορροές των βασικών χειμάρρων που εκβάλλουν σ' αυτήν. 
Η κύρια εκφόρτιση της λίμνης επιτελείται μέσω των απολήψεων σε ημερήσια βάση 
από το φράγμα στα ανατολικά της όρια. Σημαντικός παράγοντας εκτιμάται ότι είναι 
επίσης οι απολήψεις για κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, καθώς 
επίσης και οι απώλειες λόγω εξάτμισης από την ελεύθερη επιφάνεια της λίμνης.  
στόσο λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων οι παράμετροι αυτές δεν είναι δυνατό να 
προσεγγιστούν. 
Σημαντικό χαρακτηριστικό της λίμνης αποτελεί η συνεχής απόθεση σημαντικού όγκου 
φερτού υλικού στις εκβολές των δύο βασικών χειμάρρων εξαιτίας της μεγάλης τους 
στερεοπαροχής. Ο αποτιθέμενος όγκος υλικού εκτιμάται ότι αυξάνει σε ρυθμό 
απόθεσης εξαιτίας της μετατροπής της χρήσης γης που έχει επιτελεστεί τα τελευταία 
χρόνια ιδιαίτερα στη λεκάνη απορροής του χείμαρρου Καρυδιάς. Αποτέλεσμα αυτής 
της απόθεσης είναι η προοδευτική μείωση του βάθους των ελεύθερων υδατικών 



επιφανειών της λίμνης καθώςεπίσης και τμημάτων των καναλιών της και ως εκ 
τούτου η σημαντική μείωση του όγκου νερού που μπορεί να αποθηκευτεί σε αυτήν. 
Ιδιαίτερο γνώρισμα του υδατικού σώματος αποτελεί το πλήθος καναλιών και κοιτών 
που υπάρχουν. Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του υγροτόπου (δεκαετία 1950) τα 
κανάλια διακρίνονταν από διατομές αξιόλογου πλάτους και σημαντικού βάθους (περί 
τα 3 μέτρα). Ωστόσο, προοδευτικά παρατηρήθηκε μείωση των διαστάσεων αυτών 
των οδών κίνησης του νερού εξαιτίας της έντονης ανάπτυξης υδροχαρούς 
βλάστησης, της συσσώρευσης στον πυθμένα των καναλιών υπολειμμάτων της 
βλάστησης που υπόκειται σε διαχείριση μέσω κοπής και τέλος στην απόθεση στερεών 
από τις απορροές των συμβαλλομένων χειμάρρων. Αποτέλεσμα αυτής της 
κατάστασης είναι αφενός ο περιορισμός του όγκου νερού που μπορεί να φιλοξενήσει 
η λίμνη κα αφετέρου η ανάπτυξη συνθηκών χαμηλής ταχύτητας κίνησης του νερού, 
κύρια στο βόρειο τμήμα αυτής που δε δέχεται πρακτικά καμία συντήρηση (κοπή 
βλάστησης κλπ). 
Οι κυμάνσεις στάθμης σε εποχιακή βάση δεν είναι ιδιαίτερα αξιόλογες και 
περιορίζονται σε 18cm και 12cm στο ανατολικό και δυτικό όριο αυτής αντίστοιχα. 
Ωστόσο οι ημερήσιες κυμάνσεις στάθμης παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση, 
όπως αναλύθηκε παραπάνω. Η σημαντική κύμανση που παρατηρείται στα ανατολικά 
όρια της λίμνης (ανάντη του φράγματος), είναι το αποτέλεσμα της περιοδικής 
εκφόρτισής της και του γεγονότος ότι η λίμνη στο σύνολό της δε χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα. Παράλληλα, η σημαντική διαφοροποίηση στις 
παρατηρούμενες ημερήσιες κυμάνσεις στα 3 σημεία ελέγχου οφείλεται στη δυσκολία 
κίνησης του νερού μέσω τωνυφιστάμενων μη συντηρημένων επαρκώς οδών κίνησης 
(κανάλια). Χαρακτηριστικό του υδατικού σώματος αποτελεί η καταγραφή των 
μέγιστων ημερήσιων κυμάνσεων στο ανατολικό τμήμα της λίμνης κατά τη θερινή 
περίοδο και στο δυτικό τμήμα της λίμνης κατά τη χειμερινή περίοδο. 
Αξίζει να σημειωθεί η εποχιακή κύμανση της στάθμης παρουσιάζει εικόνα αντίθετη με 
την υδρολογικά αναμενόμενη. Δηλαδή οι μέγιστες τιμές στάθμης διαμορφώνονται 
κατά την ξηρή θερινή περίοδο και οι ελάχιστες κατά την υγρή χειμερινή περίοδο. 
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαχειριστικής πρακτικής που εφαρμόζει ο ΥΗΣ Άγρα 
για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Έτσι, κατά την έναρξη της υγρής 
περιόδου όπου εμπειρικά αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και έντονα 
επεισόδια βροχόπτωσης, το φράγμα λειτουργεί για περισσότερες ώρες κάθε ημέρα 
και εκφορτίζει μεγαλύτερους όγκους νερού. Αυτό οδηγεί σε τεχνητή ταπείνωση της 
στάθμης σε επίπεδα κατώτερα αυτών που μπορεί να φιλοξενήσει η λίμνη. Αυτή η 
πρακτική ακολουθείται ώστε να υφίσταται διαρκώς επαρκές περιθώριο στη λίμνη για 
να φιλοξενήσει όμβρια ύδατα σε περίπτωση έντονης και διαρκούς βροχόπτωσης και 
να αποφευχθεί η πιθανότητα πλημμύρινσης της πόλης της Έδεσσας και της λεκάνης 
της Σκύδρας. Τους χειμερινούς μήνες ο ΥΗΣ εκφορτίζει υψηλότερες ποσότητες νερού 
για το σκοπό αυτό. Τη θερινή περίοδο κατά την οποία ο κίνδυνος πλημμυρικών 
φαινομένων είναι μικρός, η τροφοδοσία της λίμνης περιορισμένη και οι απολήψεις 
από αυτήν αυξημένες, ο ΥΗΣ εκφορτίζει μικρότερες ποσότητες νερού ανά ημέρα και 
διατηρεί τη στάθμη σε υψηλότερα επίπεδα κατά την επαναφορά, ώστε να 
συγκρατούνται επαρκείς ποσότητες στη λίμνη τόσο για τις ανάγκες 
ηλεκτροπαραγωγής όσο και για τη διατήρηση του υγροτοπικού συστήματος. Αξίζει 
ωστόσο να σημειωθεί ότι λόγω των μειωμένων τροφοδοσιών το καλοκαίρι και 
παράλληλα των αυξημένων απολήψεων, παρατηρείται έντονη ημερήσια κύμανση 
στάθμης στο ανατολικό τμήμα της λίμνης. Αντίθετα στο δυτικό τμήμα αυτής, οι 
κυμάνσεις είναι περιορισμένες λόγω γειτνίασης του χώρου με τις ζώνες τροφοδοσίας. 
Η λειτουργία της λίμνης στο σύνολό της θα μπορούσε να παραλληλιστεί με ένα 
κεκλιμένο πορώδες φίλτρο νερού το οποίο δέχεται σταθερή ποσότητα νερού στο 



ανάντη άκρο του και εκφορτίζεται περιοδικά από το κατάντη άκρο του, με 
αποτέλεσμα σε ημερήσια βάση να γεμίζει και να αδειάζει. 
Η συνολική εικόνα των υδατικών πόρων της λίμνης, όπως αυτή μελετήθηκε με βάση 
τα δεδομένα στάθμης, δείχνει ένα σύστημα με περιορισμένη αποθηκευτική ικανότητα 
και ελεγχόμενη από την κατάσταση των καναλιών κίνηση νερού από τα ανάντη προς 
τα κατάντη. Η διαχείριση του συστήματος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη κυρίως κατά τη 
θερινή περίοδο που είναι προφανής η έλλειψη νερού για τη διατήρηση συνθηκών 
κύμανσης της στάθμης σε ελεγχόμενο περιορισμένο επίπεδο. Το 2006 
χαρακτηρίστηκε από μεγάλο ύψος βροχής, το οποίο βελτίωσε ελαφρά την κατάσταση 
της λίμνης, κυρίως λόγω ενίσχυσης της τροφοδοσίας της από τις περιβάλλουσες 
πηγές. Ωστόσο η βιωσιμότητα του υγροτόπου εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
τις διαχειριστικές ενέργειες που αφορούν στους υδατικούς της πόρους, οι οποίοι σε 
μεγάλο ποσοστό ανανεώνονται ημερησίως. 
 
Ποιότητα νερού 
Με βάση τα αποτελέσματα των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών της περιοχής 
μελέτης, είναι δυνατό να αναγνωριστούν 3 κύριες πηγές τροφοδοσίας του 
συστήματος: (1) τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα που δέχεται απευθείας το 
υδατικό σώμα της λίμνης Νησίου και ο ευρύτερος υγρότοπος, (2) το καρστικό 
σύστημα της ζώνης Αλμωπίας που τροφοδοτεί τις πηγές Νησίου, οι απορροές των 
οποίων καταλήγουν στη λίμνη μέσω το ομώνυμου ρέματος, (3) το καρστικό σύστημα 
της Πελαγονικής ζώνης που εκφορτίζεται στις πηγές Κοράντα, Μαυρονερίου και 
Βρυττών, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα τροφοδοτούν τη λίμνη. Εξαιτίας των 
υφιστάμενων μικρών διαφορών του υδροχημικού χαρακτήρα των τελευταίων πηγών, 
το καρστικό σύστημα της Πελαγονικής ζώνης μπορει να διακριθεί σε δύο επιμέρους 
υποσυστήματα: το ανατολικό που περιλαμβάνει την πηγή Βρυττών και το δυτικό που 
εκφορτίζεται από τις πηγές Κοράντα και Μαυρονερίου. Η τροφοδοσία της λίμνης 
επιτελείται τέλος και μέσω των απορροών των χειμάρρων Καρυδιάς και Κεδρώνα. 
Η ποιότητα νερού στο σύνολο των θέσεων που εξετάστηκαν είναι υψηλή και σε κάθε 
περίπτωση καλύπτει τα όρια ποσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Σε γενικές γραμμές τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των υδατικών πόρων της λίμνης παρουσιάζουν ελαφρά υποβάθμιση από τα δυτικά 
(ζώνη τροφοδοσίας) προς τα ανατολικά (ζώνη εκφόρτισης) και από τα βόρεια (παλαιά 
κοίτη Εδεσσαίου) προς τα νότια (νέα κοίτη). Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην 
προοδευτική ανάμιξη του νερού της λίμνης με τους πολύ περιορισμένους ρύπους 
κατά μήκος της διαδρομής του νερού προς τα κατάντη (πρόσληψη ρυπαντικού 
φορτίου). 
Δεν καταγράφηκαν σημαντικές πηγές ή επεισόδια ρύπανσης ανθρωπογενούς 
προέλευσης στην περιοχή του υγροτόπου. Οι περιορισμένης έκτασης και έντασης 
ρυπάνσεις δεν αποτελούν αντικείμενο θορύβησης. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια 
σημαντικής άμβλυνσης των φαινομένων αυτών, ώστε να περιοριστούν οι 
πιθανότητες ανάπτυξης ενός προβλήματος ποιότητας νερού στο μέλλον. 
Ο παρατηρούμενος ευτροφισμός της λίμνης με τη μορφή υπερβολικής αύξησης της 
πυκνότητας της βλάστησης και ο περιορισμός των πληθυσμών των ιχθύων και της 
καραβίδας, δεν μπορεί επομένως να αποδοθεί σε φαινόμενα ρύπανσης των νερών με 
υψηλής συγκέντρωσης θρεπτικών συστατικών. Ο περιορισμένος αριθμός δειγμάτων 
που αναλύθηκαν για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης P στα νερά της λίμνης 
κατέδειξε την απουσία συγκεντρώσεων. Παράλληλα, οι μετρήσεις αζωτούχων 
ενώσεων έδειξαν χαμηλές συγκεντρώσεις που δε δικαιολογούν φαινόμενα 
ευτροφισμού. Ωστόσο, επιβάλλεται η συστηματικότερη προσέγγιση του ζητήματος με 
λήψη και ανάλυση δειγμάτων του ιζήματος της λίμνης για προσδιορισμό των 
θρεπτικών υλικών. Τούτο δεν κατέστη δυνατό στα πλαίσια του προγράμματος αυτού 



εξαιτίας τεχνικών και οικονομικών δυσκολιών. Με βάση τα δεδομένα πάντως που 
αναλύθηκαν, προκύπτει ότι τα φαινόμενα ευτροφισμού θα πρέπει να αποδοθούν σε 
συνδυασμό των παρακάτω παραγόντων: (1) περιορισμένο βάθος νερού, (2) 
ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών κατά το θέρος, ιδιαίτερα στις αβαθείς περιοχές της 
λίμνης, (3) πλημμελής καθαρισμός των καναλιών και ανάπτυξη συνθηκών ανάπτυξης 
υδροχαρούς βλάστησης στις περιοχές αυτές, κύρια κατά μήκος της παλαιάς κοίτης και 
των συνδετήριων καναλιών μεταξύ παλαιάς και νέας κοίτης, (4), μπάζωμα τμημάτων 
της λίμνης από την στερεοπαροχή των συμβαλλόντων χειμάρρων, που οδηγεί τελικά 
στην μείωση του βάθους και την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, (5) 
περιορισμένη ταχύτητας ροής σε εκτεταμένες περιοχές της λίμνης, (6) απόθεση 
τμήματος των κομμένων καλαμιών στον πυθμένα της λίμνης, με αποτέλεσμα τον 
προοδευτικό περιορισμό του βάθους της. 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Είναι προφανές ότι ο υγρότοπος Άγρα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα, 
η αειφορία και προστασία του οποίου απαιτεί συντονισμένη δράση και υλοποίηση 
προσεκτικά σχεδιασμένων δράσεων κα μέτρων. Όσον αφορά στους υδατικούς του 
πόρους εκτιμάται ότι τα παρακάτω μέτρα θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη 
διαχρονική του μελέτη και παρακολούθηση και δι' αυτών στην αποτελεσματική 
προστασία κα ανάδειξή του. 
Εκτιμάται ότι η αποκατάσταση των καναλιών και της παλαιάς κοίτης στο αρχικό τους 
πλάτος και βάθος θα συνεισφέρει σημαντικά τόσο στον αποθηκευόμενο όγκο νερού 
εντός της λίμνης, όσο και στις συνθήκες ροής του νερού μέσα στον υγρότοπο. Με 
τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί σημαντικά το περιθώριο ανοχής της λίμνης σε περιόδους 
ακραίων υδρολογικών συνθηκών (είτε υγρών είτε ξηρών). Παράλληλα, η εκβάθυνση 
των κύριων υδατικών σωμάτων στην αρχική τους κατάσταση, μέσω της 
απομάκρυνσης των φερτών στερεών που κατά καιρούς αποτίθενται στη λίμνη από 
τους συμβάλλοντες χείμαρρους, θα συνεισφέρει προς την παραπάνω κατεύθυνση. Με 
την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα καταστεί δυνατός ο περιορισμός του εύρους 
κύμανσης των θερμοκρασιακών συνθηκών μέσα στο έτος, αλλά και σε ημερήσια 
βάση, ενώ παράλληλα θα μειωθεί και η ημερήσια κύμανση στάθμης που σήμερα 
αποτελεί μείζον ζήτημα στα κατάντη τμήματα της λίμνης τη θερινή περίοδο. 
Επικουρικό έργο προς την ίδια κατεύθυνση θα αποτελούσε επίσης η ανύψωση του 
αναχώματος της παλαιάς κοίτης. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την αύξηση της επιφάνειας 
της λίμνης και παράλληλα το βάθους της, ενώ θα αύξανε σημαντικά τον όγκο νερού 
που μπορεί να αποθηκευτεί σε αυτήν. Η ΔΕΗ έχει κινηθεί επανειλημμένα προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Ωστόσο η ανάπτυξη οριζόντων τύρφης στην περιοχή προσδίδει στο 
έδαφος κακές γεωτεχνικές ιδιότητες που εμποδίζουν τη διατήρηση του αναχώματος 
στο επιθυμητό ύψος. Η επιτυχής επίτευξη του στόχου αυτού θα απαιτούσε δαπανηρά 
έργα έδρασης του αναχώματος σε υγιές έδαφος, κάτω από τα στρώματα τύρφης. Δεν 
έχει εξεταστεί ωστόσο το ενδεχόμενο μείωσης του βάρους του αναχώματος με 
φύτευση κατά μήκος του δασικών θαμνωδών ειδών που θα περιόριζαν το ειδικό 
βάρος της κατασκευής και θα αύξαναν ταυτόχρονα τη μηχανική του αντοχή και την 
αντοχή σε διάβρωση. Θεωρείται απαραίτητη η άμεση κατασκευή έργων ορεινής 
υδρονομίας για τη διαχείριση των στερεοπαροχών των βασικών χειμάρρων που 
εκβάλλουν στη λίμνη, ώστε να αμβλυνθεί το φαινόμενο προοδευτικής μείωσης του 
βάθους της. 
Σήμερα, η αντιπλημμυρική διαχείριση της λίμνης στηρίζεται στη σημαντική εμπειρία 
των στελεχών του ΥΗΣ Άγρα. Η ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης, στηριζόμενο σε μετεωρολογικές προβλέψεις και δεδομένα της 
εξέλιξης της στάθμης της λίμνης και της τροφοδοσίας που δέχεται αυτή, θα 
μπορούσε να οδηγήσει στη διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος 



αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως και σήμερα, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης των υφιστάμενων υδατικών πόρων. 
Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εκπόνηση αυτού του ερευνητικού 
προγράμματος, εκτιμάται απαραίτητη η εγκατάσταση και διαχρονική λειτουργία 
αυτογραφικού δικτύου παρακολούθησης βασικών ποιοτικών παραμέτρων των 
υδατικών πόρων του συστήματος. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί με την 
εγκατάσταση και λειτουργία πλήρους μετεωρολογικού σταθμού και με δίκτυο 
περιοδικής παρακολούθησης πρόσθετων ποιοτικών παραμέτρων του νερού, με 
συμβατικές δειγματοληψίες. Στο δίκτυο αυτό θα πρέπει να ενταχθούν και περιοδικές 
μετρήσεις ποιοτικών παραμέτρων στο ίζημα της λίμνης, προκειμένου να εντοπιστούν 
επεισόδια ρύπανσης που πιθανά να συμβούν εκτός περιόδου δειγματοληψίας του 
νερού. Τέλος, με βάση τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού, θα ήταν δυνατός 
ο υπολογισμός των πραγματικών αναγκών των καλλιεργειών σε νερό και η εκτίμηση 
των απολήψεων νερού από τη λίμνη για το σκοπό αυτό. Έτσι, θα καταστεί δυνατή η 
προσέγγιση ενός ρεαλιστικού υδατικού ισοζυγίου της περιοχής και επίσης θα τεθούν 
οι βάσεις εξορθολογισμού της διαχείρισης του νερού για άρδευση. 


