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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Στην εργασία αυτή γίνεται εκτίµηση του θεωρητικού υδρολογικού ισοζυγίου της 
λεκάνης απορροής της λίµνης Κορώνειας και συσχετίζεται µε την πρόσφατη µεγάλη 
πτώση της στάθµης της. Εφαρµόζοντας τη µέθοδο του Thornthwaite για κλιµατικά 
στοιχεία 50 χρόνων, το υδάτινο ισοζύγιο της περιοχής βρέθηκε αρνητικό κατά 
81.88*106m3. Επίσης αποτυπώθηκε η εξελικτική πορεία της υδάτινης επιφάνειας της 
λίµνης (6/1995, 4/2001, 8/2001) και προσδιορίσθηκαν τα µορφοµετρικά 
χαρακτηριστικά. ∆ιαπιστώθηκε ότι η Λίµνη Κορώνεια βρίσκεται στο τελευταίο 
εξελικτικό της στάδιο και έχει µεταπέσει σε τέναγος. Η κατάσταση αυτή φαίνεται 
σχεδόν σταθεροποιηµένη τα τελευταία 5 χρόνια µε ετήσιο µέσο βάθος 0.89m. Το 
σηµερινό υδάτινο σώµα έχει όγκο µόλις το 4.5% του όγκου της αρχικής λίµνης και 
καταλαµβάνει το 40% της αρχικής επιφάνειας. 
 

ABSTRACT 

 Lake Koroneia watershed hydrologic balance is examined and related to the 
recent dramatic depth reduction of the lake. Thornthwaite method on hydrologic 
balance was applied using 50 year climatic data and indicated that there is a 
deficit of 81.88*106 m3/έτος. The evolution of the lake was surveyed during three 
periods and the morphometric characteristics of the lake were calculated. It has 
been found that Lake Koroneia is in its final evolution stage and has been 
already transformed to a bog-lake with mean annual depth of 0.89m, almost 
consistent for the last 5 years. The recent water volume represents only the 
4.5% of the old Lake and occupies the 40% of the original surface. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Η λίµνη Κορώνεια ή Λαγκαδά ή Αγίου Βασιλείου βρίσκεται στο Βόρειο Ελλαδικό 
χώρο, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σε απόσταση 12Km από την πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Η γεωγραφική θέση της λίµνης Κορώνειας καθορίζεται από τις 
ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγµένες: 
 φ= 40ο 39’ έως 40ο 43’ Βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος 

λ= 23ο 05’ έως 23ο 12’ Ανατολικό Γεωγραφικό Μήκος. 
 Μαζί µε τη γειτονική λίµνη Βόλβη συνιστούν ένα σηµαντικό υγροτοπικό σύστηµα, 
που προστατεύεται από τη ∆ιεθνή Σύµβαση του Ramsar. 
 Οι λίµνες Κορώνεια και Βόλβη ανήκουν σε ένα ευρύτερο βύθισµα, γνωστό ως 
λεκάνη της Μυγδονίας. Οι δυο λίµνες καταλαµβάνουν σήµερα τα χαµηλότερα τµήµατα 
της προϋπάρχουσας µεγάλης λίµνης Μυγδονίας – ως υπολειµµατικές µορφές αυτής – η 
οποία κάλυπτε πριν 500.000 περίπου χρόνια ολόκληρη τη Μυγδονία λεκάνη 
(Ψιλοβίκος, 1977). Η Μυγδονία λεκάνη διαχωρίζεται σε δυο επιµέρους υπολεκάνες, 
την υπολεκάνη Λαγκαδά µε τη λίµνη Κορώνεια προς τα δυτικά – που αποτελεί την 
περιοχή µελέτης αυτής της εργασίας - και την υπολεκάνη της Βόλβης µε την οµώνυµη 
λίµνη προς τα ανατολικά.  
 Στις αρχές του προηγούµενου αιώνα και πριν τις έντονες ανθρωπογενείς 
επεµβάσεις, η λίµνη Κορώνεια είχε εκτεταµένα έλη στο δυτικό της τµήµα που 
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πληµµύριζαν εποχιακά και έφθαναν σε απόσταση 1km ανατολικά από το χωριό 
Καβαλάρι. Σε αυτή τη φυσική κατάσταση υπήρχε µόνο εποχιακή φυσική πληµµυρική 
επικοινωνία από το ανατολικό άκρο της λίµνης Κορώνειας προς τη λίµνη Βόλβη. Το 
γεγονός αυτό δείχνει ότι η λίµνη βρισκόταν σε µία κατάσταση ισορροπίας, έτσι 
ώστε τα πληµµυρικά νερά να αποταµιεύονται πρόσκαιρα στα δυτικά έλη και βαθµιαία 
να αποστραγγίζονται υπογείως µέσα από τους υδροπερατούς χαλαρούς σχηµατισµούς 
του πυθµένα. 
 Η Υ.Ε.Β. τη δεκαετία 1930-1940 άνοιξε ενωτική τάφρο αποστράγγισης στο 
ανατολικό άκρο της Κορώνειας προς τη λίµνη Βόλβη (τάφρος ∆ερβενίου), µε σκοπό να 
αποστραγγιστούν τα έλη στα δυτικά και να αποδοθούν οι εκτάσεις τους στην 
καλλιέργεια. Έτσι η Κορώνεια για 40 περίπου χρόνια είχε σταθερή στάθµη στα +75m 
απόλυτο υψόµετρο. Η αποστράγγιση της περίσσειας του νερού της Κορώνειας από την 
τάφρο του ∆ερβενίου άρχισε σταδιακά να στερεί τους υπόγειους υδροφορείς από 
αυτήν την ποσότητα νερού, σε µια χρονική περίοδο όµως που αυτοί βρίσκονται σε 
µεγάλη πίεση εξαιτίας των εκατοντάδων νόµιµων και παράνοµων γεωτρήσεων. 
 Τη δεκαετία του ’90 η στάθµη της λίµνης έχει υποχωρήσει τόσο που το νερό δεν 
έφθανε πλέον στην ενωτική τάφρο ώστε να αποστραγγιστεί επιφανειακά προς τη 
Βόλβη. Η στάθµη της λίµνης συνεχίζει την πτωτική της πορεία ώσπου το καλοκαίρι 
και το φθινόπωρο του 1995 πραγµατοποιείται η µεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή µε 
µαζική εξόντωση πληθυσµών πολλών οργανισµών. Έκτοτε τόσο η στάθµη όσο και η 
επιφάνεια και το βάθος της λίµνης ακολουθούν µια συνεχή πτωτική πορεία (σχ.1). 
Ήδη το καλοκαίρι του 2001 η λίµνη έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά έλους. 
  
ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Από γεωλογική άποψη σύµφωνα µε τον Ψιλοβίκο (1977), η εξεταζόµενη περιοχή 
βρίσκεται στο χώρο του ορίου της Σερβοµακεδονικής µάζας, στα ανατολικά και της 
Περιροδοπικής ζώνης στα δυτικά. Το όριο όµως αυτό είναι δύσκολο να εξακριβωθεί, 
διότι εντοπίζεται κάτω από τα νεογενή – τεταρτογενή ιζήµατα της λεκάνης, τα 
οποία και καταλαµβάνουν µεγάλο τµήµα της. 
 Γενικά οι κυριότερες ιζηµατογενείς αποθέσεις που καταλαµβάνουν την περιοχή, 
µπορούν ευρύτερα να οµαδοποιηθούν στα παρακάτω συστήµατα (Ψιλοβίκος, 1977) : 
α)Το Προ-Μυγδονιακό σύστηµα, - µε τον όρο αυτό εννοούµε τους ιζηµατογενείς 
σχηµατισµούς που αποτέθηκαν πριν το σχηµατισµό της λεκάνης της Μυγδονίας εντός 
µιας ευρύτερης και παλιότερης ηλικιακά λεκάνης, της Προµυγδονιακής. Τα 
σηµαντικότερα µέλη του συστήµατος αυτού από κάτω προς τα πάνω είναι: Ορίζοντας 
αποσάθρωσης του µεταµορφωµένου υποβάθρου, Κροκαλοπαγή, Ψαµµίτες, 
Αργιλλοψαµµιτικά ιζήµατα και Ερυθροστώµατα. 

β)Το Μυγδονιακό σύστηµα, - οι σχηµατισµοί που βρίσκονται σήµερα εντός της 
λεκάνης της Μυγδονίας. χρονολογούνται από τη δηµιουργία της και αποτελούν µέλη 
του Μυγδονιακού συστήµατος – απαρτίζεται από δυο κύριες ακολουθίες ιζηµάτων: 
• µιας κατώτερης ακολουθίας που σχηµατίσθηκε κατά τη φάση πλήρωσης της λεκάνης 
και η οποία περιλαµβάνει: στρώµα κροκαλών και άµµου, στρώµα άµµου µε σαφή 
διαβάθµιση, στρώµα εναλλασσόµενων στρώσεων ιλύος και αργίλλου και στρώµα 
αργιλλικών στρώσεων. 

• µιας ανώτερης ακολουθίας που σχηµατίσθηκε κατά τη φάση υποχώρησης της 
ελεύθερης στάθµης της Μυγδονίας λίµνης και η οποία περιλαµβάνει: στρώµατα 
αργιλλικών στρώσεων, στρώµα εναλλασσόµενων στρώσεων ιλύος και άµµου, στρώµα 
άµµου µε σαφή διαβάθµιση, στρώµα παρακτίων κροκάλων και άµµου και κατά θέσεις 
στρώµα χηµικών ιζηµάτων (τραβερντινών).  

 
Υ∆ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
 Η λεκάνη απορροής της λίµνης Κορώνειας αποστραγγίζεται από ένα πυκνό 
υδρογραφικό δίκτυο το οποίο καλύπτει επιφάνεια περίπου 768Km2 (εµβαδοµέτρηση σε 
χάρτη 1:50.000). Πρόκειται για ένα πυκνό υδρογραφικό δίκτυο που αποτελείται από 
πολυάριθµους κλάδους πρώτης (1ης) τάξης – ενδεικτικά αναφέρεται ότι µετρήθηκαν 
3409 κλάδοι 1ης τάξης (Μουζούρη, 2002). 
 Η κύρια µορφή επιφανειακής απορροής στη λεκάνη της Κορώνειας χαρακτηρίζεται 
από χειµαρρώδη ροή, που αποστραγγίζει τα υψηλότερα σηµεία της λεκάνης τόσο των 
βορειοανατολικών κλιτύων του Χορτιάτη, όσο και των νοτιοδυτικών κλιτύων του 
Βερτίσκου µέχρι τη γραµµή Κρυονερίου – Λαχανά. Στο βόρειο τµήµα της λεκάνης το 
υδρογραφικό δίκτυο αναπτύσσεται στην επιφάνεια των κρυσταλλοσχιστώδων πετρωµάτων 
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(γνευσίων, σχιστολίθων, αµφιβολιτών και γρανιτών). Στο κεντρικό τµήµα της 
λεκάνης αναπτύσσονται επάνω στα ιζήµατα του Νεογενούς - Τεταρτογενούς, σε 
επιµήκη ζώνη Β∆-ΝΑ διεύθυνσης. Τα ρέµατα είτε εξαφανίζονται λόγω κατείσδυσης του 
νερού στις χαλαρές προσχώσεις είτε εγκλωβίζονται σε τεχνητές κοίτες. Στο νότιο 
τµήµα της λεκάνης το δίκτυο αναπτύσσεται στην επιφάνεια φυλλιτών και χαλαζιτών 
στις απότοµες κλιτύες του όρους Χορτιάτη. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται στοιχεία πεδίου που συλλέχθηκαν σε δύο 
φάσεις το 1995 και το 2001. Στα ενδιάµεσα χρονικά διαστήµατα έγιναν µόνο 
σποραδικές παρατηρήσεις, οι οποίες δεν παρουσιάζονται αλλά συµβάλλουν στην 
πληρέστερη γνώση για την εξέλιξη των φαινοµένων στην περιοχή µελέτης. Οι 
µετρήσεις συνίστανται σε αποτυπώσεις της ακτογραµµής της λίµνης µε GPS σε 
επιλεκτικά σηµεία που ήταν προσβάσιµα καθώς επίσης και σε σκοπεύσεις από γνωστά 
σηµεία µε γεωγραφική πυξίδα ακρίβειας 0.5ο όπου δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση. 
 Κατά τη διάρκεια των καταγραφών της στάθµης το 2001 τοποθετήθηκαν 3 
σταθµήµετρα σε σταδιακά κεντρικότερα σηµεία της λίµνης καθώς η υδάτινη επιφάνειά 
της υποχωρούσε όλο και περισσότερο ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. Η υποχώρηση της 
στάθµης της λίµνης ήταν τόσο µεγάλη τον Αύγουστο του 2001 που δεν ήταν εφικτή η 
τοποθέτηση άλλου σταθµήµετρου καθώς ήταν αδύνατη η προσέγγιση των νέων υδάτινων 
ορίων λόγω του εξαιρετικά βαλτώδους χαρακτήρα του αποκαλυπτόµενου πυθµένα. 
 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α. Υ∆ΡΟΛΟΓΙA 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Ο καθορισµός των κλιµατικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της 
λεκάνης της Μυγδονίας πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα κλιµατικά στοιχεία του 
Μετεωρολογικού Σταθµού του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης λόγω 
γειτνίασης του µε τη λίµνη Κορώνεια και της µεγάλης χρονικής διάρκειας των 
καταγραφών του. 
 
ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 Στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχουν επίσηµα και πλήρη υδροµετεωρολογικά 
στοιχεία. Οι υπάρχοντες µετεωρολογικοί σταθµοί στην ευρύτερη περιοχή της 
Μυγδονίας λεκάνης δεν υφίστανται πλέον και τα στοιχεία που παρέχουν είναι 
µετρήσεις πολύ περιορισµένων, ασυνεχών διαστηµάτων που σταµατούν το 1979 
(Μουζούρη, 2002). 
 Η µόνη γνωστή διαθέσιµη πηγή κλιµατικών δεδοµένων στην περιοχή είναι ο 
ηµιεπίσηµος σταθµός του Λαγκαδά. ∆ιαπιστώθηκε όµως ότι η συλλογή αυτών των 
δεδοµένων δεν πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζει η Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία µε αποτέλεσµα να αµφισβητείται η αξιοπιστία αυτών των 
µετρήσεων. 
 
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 Για τη µέση θερµοκρασία της περιοχής µελέτης ελήφθησαν υπόψη τα δεδοµένα 
του Σταθµού του Α.Π.Θ. σε υψόµετρο 30m για χρονικό διάστηµα 50 χρόνων (1951-
2000). Για την προσαρµογή των καταγραφών αυτών στην περιοχή που έχει µέσο 
υψόµετρο 326m έγινε διόρθωση των στοιχείων µε την αφαίρεση 0.52οC ανά 100m 
(Βατσέρη, 1992). 
 
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
 Για να εκτιµηθεί το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης Κορώνειας, συλλέχθηκαν 
στοιχεία από βιβλιογραφικές πηγές και στοιχεία φορέων που ήταν διαθέσιµα. 
 Η εξίσωση (1) αποτελεί την εξίσωση του υδρολογικού ισοζυγίου, που είναι 
χαρακτηριστική κάθε υδρολογικής λεκάνης (τιµές σε mm/yr). 
Έχουµε εποµένως :     P = I + R + E ± dw ± dq     
 ή επειδή Q=I+R τη γενικότερη µορφή 
                                P = Q + E   (1) 
όπου :  P       κατακρηµνίσµατα 
        R       επιφανειακή απορροή 
        Ε       εξατµισιδιαπνοή 
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        Ι       κατείσδυση     
        Q       απορροή 
        dw      η µεταβολή υπόγειων αποθεµάτων 
        dq      η επέµβαση του ανθρώπου 
 Η γνώση των παραµέτρων της εξίσωσης αυτής είναι πρωταρχικής σηµασίας για 
κάθε υδρογεωλογική µελέτη καθώς και για κάθε προσπάθεια διαχείρισης του 
υδάτινου δυναµικού της. Όµως ο υπολογισµός µε βάση άµεσες µετρήσεις και 
παρατηρήσεις είναι χρονοβόρος και δαπανηρός. Γι’ αυτό πολλές φορές, λόγω 
έλλειψης επαρκών, συστηµατικών και αξιόπιστων δεδοµένων πεδίου, καταφεύγουµε 
στη χρήση διαφόρων, εµπειρικών κυρίως, µεθόδων υπολογισµού ορισµένων παραµέτρων 
του υδρολογικού ισοζυγίου. Με τις µεθόδους αυτές υπολογίζεται κυρίως η 
πραγµατική εξατµισιδιαπνοή και ενίοτε η κατείσδυση, ενώ συνήθως για τις λοιπές 
παραµέτρους υπάρχουν ή συλλέγονται νέα στοιχεία µε απευθείας µετρήσεις. 
 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ 
 Το υψόµετρο του Μ.Σ. του Α.Π.Θ. είναι 30m ενώ το µέσο υψόµετρο της 
υπολεκάνης του Λαγκαδά υπολογίσθηκε σε 326m. Έτσι χρειάσθηκε να γίνει µια 
διόρθωση των δεδοµένων του Σταθµού του Α.Π.Θ., ώστε να ανταποκρίνονται στο µέσο 
υψόµετρο της υπολεκάνης Λαγκαδά. 
 Η µεταβολή του µέσου υπερετήσιου ύψους βροχής µε το υψόµετρο, για την 
υπολεκάνη του Λαγκαδά εκτιµάται ότι είναι 40mm/100m (Σούλιος, 1986). 
Ο διορθωτικός συντελεστής υπολογίσθηκε ως εξής : 
∆ιαφορά υψοµέτρου               ∆H = 326 – 30 = 296m 
∆ιαφορά ύψους βροχής             u = ∆Η x 40/100 = 118,4mm 
∆ιορθωτικός συντελεστής          σ = 453,9/453,9+118,4 = 0,793 
Οι νέες διορθωµένες τιµές της µέσης βροχόπτωσης της λεκάνης φαίνονται στον 
Πίνακα 1 στη γραµµή των (Ρ). Βάσει της επεξεργασίας αυτής η µέση υπερετήσια 
βροχόπτωση ανέρχεται σε 580mm. 
 
ΕΞΑΤΜΙΣΙ∆ΙΑΠΝΟΗ 
 Η εξατµισιδιαπνοή υπολογίσθηκε µε την µέθοδο Thornthwaite (1948), (από 
Σούλιο,1986). Ο τύπος του Thornthwaite µας δίνει καταρχήν τη δυνητική 
εξατµισιδιαπνοή Ε∆: 
    Ε∆ = 1.6 (10* Τ/Ι) α 
όπου: Ε∆: η µηνιαία δυνητική εξατµισιδιαπνοή σε mm για ορισµένο µήνα  
 Τ: η µέση µηνιαία θερµοκρασία αέρος για τον υπόψη µήνα (σε oC) 
 α= 0.49239 + 1792*10-5 – 771*10-7*Ι2 + 675*10-9*Ι3 
και 
 Ι: ο ετήσιος θερµικός δείκτης που δίνεται από τον τύπο 
  Ι=Σi για i από 1 ως 12,   µε   i=(Τ/5) 1.514 
 Οι υπολογιζόµενες τιµές Ε∆ για κάθε µήνα διορθώνονται µε ένα συντελεστή (n) 
στον οποίο υπεισέρχονται τόσο ο αριθµός των ηµερών κάθε µήνα όσο και των 
πραγµατικών ωρών µεταξύ ανατολής και δύσης του ηλίου. Η διορθωµένη 
εξατµισιδιαπνοή Ε∆΄ προκύπτει από τον τύπο Ε∆΄=n*Ε∆. 
 Κατόπιν γίνεται εκτίµηση της µέγιστης εδαφικής υγρασίας W. Εκτιµάται ότι 
στην περιοχή έρευνας η ικανότητα κατακράτησης νερού από το έδαφος ισοδυναµεί µε 
110mm. 
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Πίνακας 1: Υπολογισµός εξατµισιδιαπνοής (εξίσωση Thornthwaite). 
Table 1. Calculation of evapotranspiration (Thornthwaite’s equation). 
 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 
Τ 5.31 6.59 8.88 12.91 17.4 21.38 
i 1.10 1.52 2.39 4.20 6.61 9.02 
Ε∆ 12.28 16.94 26.43 46.17 72.05 97.76 
n 0.84 0.85 1.03 1.11 1.24 1.25 
Ε∆’ 10.32 14.40 27.22 51.25 89.34 122.45 
P 45.78 47.73 48.93 46.03 58.39 39.72 
W 100 100 100 94.78 63.83 0.0 
ΕΠ 10.32 14.40 27.22 51.25 89.34 103.55 
Q 35.46 33.33 21.71 0.0 0.0 0.0 
 ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 
Τ 23.42 23.24 19.71 14.99 10.55 6.91 
i 10.36 10.24 7.98 5.27 3.10 1.63 
Ε∆ 112.22 110.93 86.77 57.69 34.17 18.18 
n 1.27 1.18 1.04 0.96 0.85 0.81 
Ε∆’ 142.52 130.90 90.24 55.38 29.04 14.73 
P 35.93 25.47 33.29 55.85 70.82 64.64 
W 0.0 0.0 0.0 0.47 42.25 92.16 
ΕΠ 35.93 25.47 33.29 55.38 29.04 14.73 
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 Στον Πίνακα 1 φαίνεται ο υπολογισµός της πραγµατικής εξατµισιδιαπνοής (Επ) 
µε βάση τη µέθοδο Thornthwaite. Η µέση υπερετήσια τιµή της ανέρχεται σε 490mm 
όταν ληφθεί η ικανότητα κατακράτησης ίση µε 110mm. 
 Στην τελευταία γραµµή του Πίνακα 1 δίνονται οι τιµές της ολικής απορροής Q. 
Η µέση υπερετήσια τιµή του Q ανέρχεται σε 90mm. 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
 Λαµβάνοντας υπόψη τους υπολογισµούς που προηγήθηκαν, η εξίσωση του 
υδρολογικού ισοζυγίου (σχέση 1) παίρνει την ακόλουθη µορφή (Μουζούρη, 2002): 
             P = Q + E  
        580 mm= 90 mm+ 490 mm 
 Γνωρίζουµε από βιβλιογραφικές πηγές (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. /Σχέδιο διάσωσης λίµνης 
Κορώνειας, 1996) τα ακόλουθα στοιχεία κατανάλωσης νερού για την περιοχή : 
Ύδρευση: για την υδροδότηση των οικισµών της λεκάνης υπολογίζεται ότι 
αντλούνται από γεωτρήσεις, ποσότητες νερού που ανέρχονται περίπου σε 2.7*106 m3/ 
έτος. 
Άρδευση: οι αρδεύσεις γεωργικών εκτάσεων καταναλώνουν σηµαντική ποσότητα νερού 
από τον αβαθή υδροφορέα και υπολογίζεται ότι ανέρχονται περίπου σε 76.5*106 m3/ 
έτος. 
Βιοµηχανία: η άντληση νερού µε γεωτρήσεις, για την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας των βιοµηχανικών – βιοτεχνικών µονάδων στη λεκάνη, υπολογίζεται στα 
24.3*106 m3/ έτος. 
 Συνεπώς η συνολική άντληση υδάτων από τη λεκάνη, για την κάλυψη των 
παραπάνω αναγκών υπολογίζεται σε τουλάχιστον 103.5*106 m3/ έτος. 
Από την ίδια µελέτη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπολογίστηκε εξάτµιση της λίµνης της τάξης 
των 47.5*106 m3/ έτος. 
Συνοψίζοντας τα προαναφερόµενα µεγέθη προκύπτουν τα ακόλουθα: 
*Εισερχόµενες ποσότητες ύδατος: είναι η ολική απορροή, Q που εκφραζόµενη σε 
όγκο ανέρχεται στα 69.12*106 m3/ έτος (V=Q*Eλ, V=0.09m*768*106m2=69.12*106 m3/ 
έτος) 
*Εξερχόµενες ποσότητες ύδατος: 
-εξάτµιση λίµνης: 47.5*106 m3/ έτος 
-συνολική κατανάλωση χρήσεων νερού: 103.5*106 m3/ έτος 
                                    Σύνολο εξερχόµενων:  151*106 m3/ έτος 
Αθροίζοντας τα παραπάνω δεδοµένα των εισερχόµενων και εξερχόµενων ποσοτήτων 
ύδατος στη λεκάνη Κορώνειας προκύπτει ότι: 

  Εισερχόµενα:   69.12*106  m3/ έτος 
           Εξερχόµενα:   -151*106     m3/ έτος 

Υδατικό ισοζύγιο:     -81.88*106  m3/ έτος 
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 Έτσι το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης Κορώνειας (υπολεκάνη Λαγκαδά), όπως 
προσδιορίζεται από τα παραπάνω µεγέθη είναι αρνητικό τουλάχιστον κατά 81.88*106  
m3/ έτος, γεγονός που δηλώνει ότι οι υδάτινοι πόροι της λεκάνης δεν επαρκούν να 
καλύψουν τις διαµορφωµένες χρήσεις υδάτων της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Υδάτινων Πόρων και Εγγείων 
Βελτιώσεων µέχρι το 1992 δόθηκαν άδειες σε 2117 γεωτρήσεις ενώ είναι άγνωστος ο 
αριθµός των αδειών που δόθηκαν µετά το 1992 καθώς και των παράνοµων 
λειτουργούντων γεωτρήσεων. 
 Σηµειώνεται ως συγκριτικό µέγεθος ότι το υδατικό ισοζύγιο της ίδιας 
περιοχής το 1996 στη µελέτη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. “Σχέδιο διάσωσης της λίµνης 
Κορώνειας” είχε προκύψει αρνητικό κατά 41.7*106  m3/ έτος. Η απόκλιση αυτή στα 
µεγέθη είναι δυνατόν να ερµηνευθεί δεδοµένου ότι στην πενταετία που ακολούθησε 
(1996-2000) το υδροδυναµικό καθεστώς της λεκάνης επηρεάσθηκε ακόµη πιο αρνητικά 
µε εµφανή αποτελέσµατα στη λίµνη όπως η δραµατική – οριακή πτώση της στάθµης 
της λίµνης Κορώνειας και η αποκάλυψη µεγάλων παρόχθιων εκτάσεων περιµετρικά 
αυτής. 
 
Β. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Η πορεία της πτώσης της στάθµης της λίµνης τα τελευταία χρόνια (1985 – 2001) 
φαίνεται στο διάγραµµα του Σχήµατος 1 το οποίο αντιπροσωπεύσει τις µέσες ετήσιες 
τιµές στάθµης σε απόλυτα υψόµετρα. Το διάγραµµα έγινε µε σύνθεση των διαθέσιµων 
µετρήσεων από τη ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Θεσσαλονίκης,1995, στοιχεία του 
Ι.Γ.Μ.Ε. – Παπακωνσταντίνου Αντ., Κατιρτζόγλου Κ.,1995 και συµπληρώθηκε απο 
µετρήσεις των συγγραφέων. Από το Σχήµα 1 φαίνεται ότι µετά το 1987 αρχίζει µια 
σταθερή πτωτική πορεία της στάθµης της λίµνης ως το 1995. Μετά η πτωτική πορεία 
µειώνεται αισθητά. 

 
Σχήµα 1. Πορεία µέσης ετήσιας στάθµης της λίµνης Κορώνειας. 
Figure 1. Mean annual level variation of lake Koroneia. 
 

 Τα διαθέσιµα στοιχεία και οι µετρήσεις των συγγραφέων επιτρέπουν το 
διαχωρισµό της πρόσφατης εξέλιξης της λίµνης σε τρεις περιόδους. Α) Αρχική 
περίοδος σταθερότητας πριν το 1987, Β) Περίοδος συνεχούς και έντονης πτώσης της 
στάθµης ως το 1995 και Γ) Περίοδος µικρής πτώσης σε εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο ως 
σήµερα. Οι µορφοµετρικές παράµετροι της λίµνης για τις τρεις περιόδους φαίνονται 
στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. Μορφοµετρικές παράµετροι της λίµνης Κορώνειας. 
Table 2. The morphometric characteristics of lake Koroneia. 

Λίµνη Κορώνεια  

 Ως το 1987 6/1995 4/2001 8/2001 

Μέγιστο βάθος 
zm (m) 

 
8.5 

 
2.5  

 
2.0 

 
1.0 

Μήκος 
l (Km) 

 
11.40 

 
9.38 

 
7.41 

 
6.21 

Πλάτος 
b (Km) 

 
4.08 

 
3.92 

 
1.17 

 
1.02 

Μέσο βάθος 
z (m) 

 
4.90 

 
1.25 

 
1.20 

 
0.58 

Καθρέφτης 
Α (Km2) 

 
46.52 

 
33.43 

 
25.96 

 
18.58 

Όγκος V  
(x106 m3) 

 
227.7 

 
41.5 

 
33.3 

 
10.5 

Ακτογραµµή 
L (Km) 

 
32.21 

 
25.68 

 
22.20 

 
18.20 

Ανάπτυγµα 
Ακτογραµµής 

DL 

 
1.33 

 
1.27 

 
1.23 

 
1.19 

 

Οι τρεις περίοδοι έχουν αποτυπωθεί και στο Σχήµα 2. 
 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Υδάτινη επιφάνεια λίµνης Κορώνειας
το 1975 

Υδάτινη επιφάνεια λίµνης Κορώνειας
το 1995

Υδάτινη επιφάνεια λίµνης Κορώνειας
το 2001

0Km       1Km       2Km

 
Σχήµα 2. Εξελικτική πορεία λίµνης Κορώνειας. 
Figure 2. The evolution of lake Koroneia. 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής της λίµνης Κορώνειας παρουσιάζει 
έλλειµµα 81.88*106  m3/ έτος. Το µέγεθος αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από το 
αναφερόµενο στη µελέτη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (-41.7*106  m3/ έτος) το 1996. Η µελέτη 
αυτή βασίστηκε σε στοιχεία των προηγουµένων ετών, άρα ανταποκρίνεται στο 
καθεστώς τουλάχιστον της προηγούµενης πενταετίας από την δηµοσίευσή της. Η 
σύγκριση των δύο τιµών, παρόλα τα ενδεχόµενα λάθη που µπορεί να έχουν 
διεισδύσει, δείχνει µια επιδείνωση του ελλείµµατος. Η κατάσταση της λίµνης 
δείχνει να συνδέεται άµεσα µε το έλλειµµα που παρουσιάζει η υδρολογική λεκάνη. 
 Η Κορώνεια, µια προσχωµατική λίµνη, υπόλειµµα της µεγάλης Μυγδονίας λίµνης 
βρίσκεται στο τελευταίο εξελικτικό της στάδιο και έχει ήδη µεταπέσει σε τέναγος. 
Αυτό φαίνεται από την σταθεροποίησή της την τελευταία πενταετία σε µια κατάσταση 
µε µέσο ετήσιο βάθος λιγότερο από 1m (0.89m) και µια ετήσια διακύµανση όγκου και 
επιφάνειας καθρέφτη µεγαλύτερες από 300% και 130% αντίστοιχα. 
 Η δραµατική µείωση του όγκου και της επιφάνειας του καθρέφτη σε σύγκριση µε 
την αρχική λίµνη δείχνουν τις δραµατικές µεταβολές που έχουν συµβεί (Πίνακας 1). 
Όταν η λίµνη σήµερα βρίσκεται στη χαµηλότερη στάθµη ο όγκος της αντιστοιχεί 
µόλις στο 4.5% του όγκου της αρχικής λίµνης και η επιφάνεια του καθρέφτη της στο 
40% της αρχικής επιφάνειας.  
 Οι µεταβολές αυτές που τείνουν σχεδόν να εξαφανίσουν το υδάτινο σώµα από την 
λεκάνη απορροής θα έχουν επιπτώσεις στο µικροκλίµα της περιοχής. ∆υστυχώς δεν 
υπάρχουν σήµερα σε λειτουργία αξιόπιστοι µετεωρολογικοί σταθµοί πλησίον της 
λίµνης ώστε να αποτυπωθούν οι µεταβολές. Η έρευνα από µέρους των συγγραφέων 
συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η µελλοντική πορεία της λίµνης και τα αίτια της 
πρόσκαιρης σταθεροποίησης της στάθµης. 
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