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Οι υδροφόροι της Κύπρου
Στην Κύπρο υπάρχουν τρεις κατηγορίες υδροφόρων. Στην πρώτη 
ανήκουν οι κλαστικοί υδροφόροι, οι οποίοι αναπτύσσονται κυρίως σε 
ποταμοχειμάρριες και δελταϊκές αποθέσεις καθώς και σε θαλάσσιες 
αναβαθμίδες. Στους υδροφόρους αυτούς, το υπόγειο νερό γεμίζει 
τα κενά που δημιουργούν οι κόκκοι της άμμου και των χαλικιών. 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι καρστικοί και ψευδοκαρστικοί 
υδροφόροι. Οι πρώτοι δημιουργούνται σε ασβεστολιθικά πετρώματα 
και οι δεύτεροι κυρίως σε γύψους. Στους υδροφόρους αυτούς, το 
υπόγειο νερό καταλαμβάνει τα κενά (σπήλαια) που δημιουργούνται από 
τη διάλυση των πιο πάνω πετρωμάτων. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι 
υδροφόροι που αναπτύσσονται στα διαρρηγμένα πετρώματα, όπου το 
υπόγειο νερό πληρώνει τα κενά που δημιουργούνται από τη διάρρηξη 
συμπαγών πετρωμάτων (ζώνες ρηγμάτων), και εξαρτώνται από τη 
λιθολογία, τον βαθμό τεκτονισμού και την παρουσία ή όχι δευτερογενών 
αργιλικών ορυκτών.

Κλαστικοί υδροφόροι: Ο σημαντικότερος κλαστικός υδροφόρος είναι 
αυτός της δυτικής Μεσαορίας (περιοχή Μόρφου), ο οποίος αναπτύσσεται 
κυρίως στις αλλουβιακές αποθέσεις του χείμαρρου Σερράχη. Το 
μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμού προέρχεται από τη ροή των 
παραποτάμων του Σερράχη, που πηγάζουν από το βορειοδυτικό τμήμα 
του Τροόδους (χείμαρροι Περιστερώνας, Ακακίου και Παλαιομετόχου). 
Παρά ταύτα, η υπεράντληση του υδροφόρου προκάλεσε αρνητικό 
ισοζύγιο και κατά συνέπεια θαλάσσια διείσδυση στο μεγαλύτερο 
μέρος του. Άλλοι σημαντικοί κλαστικοί υδροφόροι είναι αυτοί της 
νότιοανατολικής Μεσαορίας (Κοκκινοχώρια), του Ακρωτηρίου, της 
Γερμασόγειας και της παράκτιας ζώνης της Πάφου.

Καρστικοί και ψευδοκαρστικοί υδροφόροι: Ο σημαντικότερος 
καρστικός υδροφόρος απαντά στον Πενταδάκτυλο, και συγκεκριμένα σε 
ασβεστόλιθους, δολομίτες και μάρμαρα. Λόγω τεκτονισμού ο εν λόγω 
υδροφόρος χωρίζεται σε πολλά ανεξάρτητα διαμερίσματα τα οποία, 
πριν την ανάπτυξη του υδροφόρου μέσω γεωτρήσεων, εκφορτίζονταν 
από πηγές υπερχείλισης γνωστές ως «κεφαλόβρυσα» όπως αυτές στις 
κοινότητες της Λαπήθου, Καραβά, Κυθρέας και Ακανθούς. Μικρότερης 
σημασίας καρστικοί υδροφόροι αναπτύσσονται στους ασβεστόλιθους 
των σχηματισμών Τέρρα και Κορωνιάς σε διάφορες περιοχές της 
Κύπρου, όπως αυτοί στις κοινότητες Πέγειας και Ανδρολίκου. 
Ψευδοκαρστικοί υδροφόροι απαντούν στους γύψους του σχηματισμού 
Καλαβασού, όπως για παράδειγμα στις περιοχές των κοινοτήτων 
Μαρώνι και Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας και Γιόλου – Λετύμπου 
στην επαρχία Πάφου.

Υδροφόροι σε διαρρηγμένα πετρώματα: Αναπτύσσονται στα 
οφιολιθικά πετρώματα της οροσειράς Τροόδους. Οι καλύτερες 
υδρολογικές συνθήκες παρατηρούνται σε τεκτονικά διαρρηγμένους 
και θρυμματισμένους γάββρους, ενώ αντίθετα, οι πλέον δυσμενείς στις 
μαξιλαροειδής λάβες πρωτίστως λόγω της χαμηλής υδροπερατότητας 
των πετρωμάτων αυτών. Καλές συνθήκες υδροφορίας παρατηρούνται, 
επίσης, και σε ρηγματωμένα διαβασικά πετρώματα όπου αναπτύσσονται 
τοπικοί κυρίως υδροφόροι. Ανάλογου τύπου υδροφορία αναπτύσσεται, 
επίσης, στις συμπαγείς κρητίδες του σχηματισμού των Λευκάρων.

Ροή νερού (καταρράκτης) στον Κρύο ποταμό 
«Μέσα Ποταμός» (1997)

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
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«το ύδωρ είναι αρχή 
των πάντων» 

 
Θαλής ο Μιλήσιος, 624 - 546 π.Χ.



Ιστορική αναδρομή
Οι υδατικοί πόροι, επιφανειακοί και υπόγειοι, αποτελούν πολύτιμο αγαθό, απαραίτητο 
για την ανάπτυξη και πρόοδο του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, η ύπαρξή τους αποτέλεσε 
από την αρχαιότητα βασικό κριτήριο στη δημιουργία νέων οικισμών.

Η δημιουργία των πρώτων οικισμών στην Κύπρο στηρίχθηκε στην αξιοποίηση της ροής 
των πηγών και των ποταμών. Από τη νεολιθική εποχή όμως, οι Κύπριοι διαπίστωσαν ότι 
τα επιφανειακά νερά ήταν ευάλωτα σε περιόδους λειψυδρίας. Έτσι άρχισαν από τότε 
να αναζητούν υπόγειο νερό. Πειστική μαρτυρία αποτελεί το πηγάδι στην κοινότητα της 
Κισσόνεργας στην επαρχία Πάφου, το οποίο χρονολογείται στα 6500 π.Χ.

Η εντατική αξιοποίηση του χαλκού (3η χιλιετία π.Χ) προκάλεσε γενικότερη ανάπτυξη 
στο νησί, με συνεπακόλουθο την αύξηση του πληθυσμού και κατ’ επέκταση την 
αύξηση των υδατικών αναγκών. Οι ανάγκες αυτές καλύφθηκαν αρχικά από πηγές 
και αργότερα με την ανόρυξη πηγαδιών, πρακτική που συνεχίστηκε και κατά την 
ελληνιστική περίοδο. Στη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο κατασκευάστηκαν μεγάλα 
υδραγωγεία όπως αυτό της Σαλαμίνας, με το οποίο υδροδοτήθηκε η πόλη από τις 
πηγές της Κυθραίας. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας καθιερώθηκε η κατασκευή 
λαγουμιών, που αποτελούνται από μια σειρά πηγαδιών που συνδέονται μεταξύ τους 
με υπόγεια σήραγγα μέσω της οποίας το υπόγειο νερό οδηγείται στην επιφάνεια.

Πάρα ταύτα, η συστηματική άντληση των υδροφόρων άρχισε στο τέλος του 19ου αιώνα 
με την εισαγωγή των ανεμοαντλιών και αργότερα με την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων. 
Το πρώτο κρουστικό γεωτρύπανο εισήχθηκε το 1920, ενώ γύρω στο 1950 καθιερώθηκε 
πλέον η ανόρυξη υδρογεωτρήσεων και εντατικοποιήθηκε έτσι η εκμετάλλευση των 
τότε γνωστών υδροφόρων. Σταδιακά ανορύχθηκαν χιλιάδες υδρογεωτρήσεις για 
σκοπούς άρδευσης, οι περισσότερες δυστυχώς ανεξέλεγκτα.

Η αξιοποίηση του υπόγειου νερού στην άρδευση συνετέλεσε στην αντικατάσταση 
των ξηρικών καλλιεργειών με αρδευόμενες δενδρώδεις όπως τα εσπεριδοειδή 
στη Μόρφου και την Αμμόχωστο. Η ανάπτυξη της αρδευόμενης γεωργίας, όμως, 
είχε ως αποτέλεσμα και τη σταδιακή ανατροπή του υδατικού ισοζυγίου. Ως εκ 
τούτου, προκλήθηκε ταπείνωση της στάθμης του υπόγειου νερού, υφαλμύρινση των 
περισσότερων παράκτιων υδροφόρων και μείωση της απόδοσης των γεωτρήσεων.
Η διαπίστωση του ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου σε αρκετούς υδροφόρους, 

Έρευνα
Η πρώτη επιστημονική έρευνα για τα υπόγεια νερά στην Κύπρο 
ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, μέσω της οποίας ανακαλύφθηκαν 
οι πρώτοι σημαντικοί υδροφόροι όπως αυτός του Πενταδακτύλου 
και αργότερα αυτός της δυτικής Μεσαορίας. Στη δεκαετία του 
1960 εκπονήθηκε η πρώτη εμπεριστατωμένη μελέτη των υπόγειων 
υδατικών πόρων (πρόγραμμα UNDP) κατά την οποία, μεταξύ άλλων, 
μελετήθηκαν οι κυριότεροι υδροφόροι του νησιού και τεκμηριώθηκε 
για πρώτη φορά η ύπαρξη αρνητικού υδατικού ισοζυγίου. Στη 
δεκαετία του 1980 η έρευνα επικεντρώθηκε στην κατανόηση της 
ποιότητας των υπόγειων νερών, στην εκπόνηση προσομοιώσεων σε 
επιλεγμένους υδροφόρους και στην αξιοποίηση των υδροφόρων στα 
διαρρηγμένα οφιολιθικά πετρώματα του Τροόδους. Αργότερα, το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε στη διερεύνηση της φυσικής 
ραδιενέργειας των υπόγειων νερών, στον καθορισμό των υδατικών ισοζυγίων και στη μελέτη της ρύπανσης των υδροφόρων 
από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Τη δεκαετία του 2000 αποπερατώθηκε η μελέτη για την επανεκτίμηση των υπόγειων 
υδατικών πόρων του νησιού και σήμερα η έρευνα επικεντρώνεται στην έκδοση επικαιροποιημένου υδρογεωλογικού χάρτη με 
τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως ο ισοτοπικός προσδιορισμός των υπόγειων υδάτων.

Ποιοτική κατάσταση
Η φυσική σύσταση του υπόγειου νερού εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη δυνατότητα χημικής 
αποσάθρωσης των πετρωμάτων στα οποία αυτό φιλοξενείται, από τον χρόνο επαφής με τα 
πετρώματα αυτά και σε μικρότερο βαθμό από τη σύσταση του βρόχινου νερού από το οποίο αυτό 
κυρίως προέρχεται. Σε αρκετές περιπτώσεις η σύσταση του υπόγειου νερού επηρεάζεται από 
ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και η βιομηχανία. 

Η αποσάθρωση των πετρωμάτων και παράλληλα ο εμπλουτισμός του υπόγειου νερού με διάφορα 
ιόντα εξαρτάται από την ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων του υδροφόρου και κατά 
συνέπεια από τη διαλυτότητα των ορυκτών αυτών, τον χρόνο επαφής του νερού με το πέτρωμα 
και από την τιμή του pH και της θερμοκρασίας. Περαιτέρω, η ικανότητα του νερού να διαλύει 
ορυκτά αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και τη μείωση του pH. Συνεπώς, σε βαθιούς, 
χαμηλής υδραυλικής αγωγιμότητας υδροφόρους το υπόγειο νερό παρουσιάζει αυξημένη 
αλατότητα. Το ίδιο συμβαίνει και στις περιπτώσεις όπου ο εμπλουτισμός των υδροφόρων είναι 
περιορισμένος και, κατά συνέπεια, δεν επιτυγχάνεται απομάκρυνση των διαλυμένων αλάτων. 

Η ποιότητα του υπόγειου νερού στην Κύπρο είναι σε γενικές γραμμές καλή. Υπάρχουν, όμως, 
περιοχές όπου παρατηρούνται σοβαρά ποιοτικά προβλήματα τα οποία οφείλονται είτε σε φυσικά 
αίτια είτε σε ρύπανση από ανθρώπινες δραστηριότητες. Τέτοια προβλήματα είναι η υψηλή 
αλατότητα και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σε διάφορα ιόντα όπως χλωριούχα, θειικά, νιτρικά, 
νατρίου, φθορίου και βορίου. 

Το κυριότερο ποιοτικό πρόβλημα είναι η αυξημένη αλατότητα, η οποία παρατηρείται κυρίως 
στους παράκτιους υδροφόρους, καθώς και σε βαθιούς υδροφόρους σε ιζηματογενή πετρώματα. 
Στην πρώτη περίπτωση το πρόβλημα οφείλεται στη διείσδυση του θαλασσινού νερού λόγω 
υπεράντλησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο υδροφόρος της νότιοανατολικής 
Μεσαορίας (Κοκκινοχώρια), του Ακρωτηρίου και ο υδροφόρος Κίτι – Περβόλια. Στη δεύτερη 
περίπτωση το πρόβλημα προκύπτει από τον περιορισμένο εμπλουτισμό των υδροφόρων, καθώς 
επίσης από τον αυξημένο χρόνο επαφής του νερού με το πέτρωμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα του υδροφόρου της κεντρικής Μεσαορίας. Περαιτέρω, υπάρχουν 
περιπτώσεις, κυρίως στα πετρώματα λαβών, όπου η υψηλή αλατότητα οφείλεται σε εγκλωβισμένο 
(απολιθωμένο) θαλασσινό νερό. 

Σημαντικό είναι και το πρόβλημα της υψηλής συγκέντρωσης νιτρικών αλάτων στο υπόγειο νερό. 
Οι κυριότερες πηγές νιτρορύπανσης του υπόγειου νερού, κατά φθίνουσα σειρά συνεισφοράς, 
είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η διάθεση υγρών οικιακών λυμάτων. Οι υδροφόροι που 
θεωρούνται ως οι πλέον ευάλωτοι σε νιτρορύπανση είναι αυτοί της νότιοανατολικής Μεσαορίας 
(Κοκκινοχώρια), του Ακρωτηρίου, του Κιτίου - Περβολιών, της Πάφου, της Πόλεως Χρυσοχούς 
και μέρος του υδροφόρου της κεντρικής και δυτικής Μεσαορίας στην περιοχή της Ορούντας. 
Οι περιοχές αυτές έχουν κηρυχθεί ως Ευάλωτες σε Νιτρορύπανση Περιοχές στο πλαίσιο της 
Οδηγίας 1991/676/ΕΟΚ.

Μικρότερης έκτασης ποιοτικά προβλή- 
ματα παρουσιάζονται σε μικρούς 
υδροφόρους λόγω των υψηλών 
συγκεντρώσεων σε θειικά ιόντα, 
βόριο και φθόριο τα οποία έχουν 

Παρακολούθηση 
Για να καταστεί δυνατή η προστασία και η διαχείριση των 
υπόγειων υδάτων θα πρέπει να λειτουργούν κατάλληλα δίκτυα 
παρακολούθησης με στόχο την καταγραφή της χωροχρονικής 
μεταβολής των ποιοτικών και ποσοτικών τους χαρακτηριστικών. 
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης πραγματοποιεί 
προγραμματισμένη, συνεχή και στοχευμένη παρακολούθηση, 
λειτουργώντας τα ακόλουθα δίκτυα παρακολούθησης:

(α) Δίκτυο για την προστασία των υδάτων από νιτρικά άλατα 
γεωργικής προέλευσης: Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 
2521 σταθμούς παρακολούθησης της συγκέντρωσης των 
νιτρικών αλάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 
1991/676/ΕΟΚ. 

(β) Δίκτυο για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη 
ρύπανση και την υποβάθμιση: Το δίκτυο αυτό αποτελείται 
από 921 σταθμούς παρακολούθησης διαφόρων ρύπων 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ. 

(γ) Δίκτυο αυτόματης παρακολούθησης (ποσοτική) των 
υπόγειων υδάτων: Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 
801 αυτογραφικούς σταθμούς οι οποίοι καταγράφουν 
τις μεταβολές της στάθμης, της θερμοκρασίας και της 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας (μερικώς) του υπόγειου νερού. 

1  Ο αριθμός των σταθμών παρακολούθησης τροποποιείται αναλόγως των αναγκών 
που προκύπτουν αλλά και των διαθέσιμων πόρων.

Το σύγχρονο σφυρογεωτρύπανο τύπου Ingersol RD20 
που διαθέτει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

Θειικά Ιόντα (mg/l)
•0-100   • 100-200   • 200-250   • 250-1000   • >1000

Βόριο (mg/l)
• >0.5   • 0.5-1   • 1-5  • 6-10  • >10

Το συνεργείο δοκιμαστικών αντλήσεων του 
Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης

Κρουστικό γεωτρύπανο του Τμήματος Γεωλογικής 
Επισκόπησης

Αγωγιμότητα (μS/cm)
• >1,000   • 1,000-2,000    • 2,000-2,500

 • 2,500-10,000   • >10,000

Χλωριούχα Ιόντα (mg/l)
•0-100   • 100-200   • 200-250   • 250-500   • >500

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

καθώς και οι αυξημένες υδατικές ανάγκες, ώθησαν το κράτος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων επιφανειακών 
υδατικών έργων όπως φράγματα, αγωγοί, μικρές εξωποτάμιιες δεξαμενές και μονάδες αφαλάτωσης. Επίσης, αξιοποιήθηκε 

η υδροφορία στα οφιολιθικά πετρώματα στην περιοχή του Τροόδους με τη χρήση σύγχρονων γεωτρυπάνων. 

φυσική προέλευση. Υψηλές συγκεντρώσεις θειικών ιόντων παρατηρούνται 
σε γυψούχους υδροφόρους και σε υδροφόρους εντός των λαβών, όπου 
στους δεύτερους παρατηρούνται και υψηλές συγκεντρώσεις βορίου. Υψηλές 
συγκεντρώσεις φθορίου παρατηρούνται κυρίως σε υδροφόρους εντός των 
κρητίδων. Το καλύτερης ποιότητας υπόγειο νερό απαντάται κατά κύριο λόγω 
στα πετρώματα του γάββρου και του διαβάση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι η 
υδροφορία σε αυτά τα πετρώματα είναι αρκετά δυναμική αλλά και λόγω του ότι η 
ανθρώπινη δραστηριότητα είναι περιορισμένη.

 • Σταθμός παρακολούθησης     •  Πόλη

 • Σταθμός παρακολούθησης     •  Ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση ζώνη   • Καταργηθείσα  
ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση ζώνη    • Υπό διερεύνηση ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση ζώνη


