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1. Οι επιπτώσεις της αστικοποίησης στους υδατικούς πόρους
Από υδρολογική άποψη, τα βασικά προβλήματα της αστικοποίησης
μιας περιοχής είναι η «αδιαβροχοποίηση» μεγάλου ποσοστού του
εδάφους, ο περιορισμός του φυσικού δικτύου επιφανειακής
απορροής των νερών της βροχής (καταπατήσεις ζώνης ρεμάτων) και
η προσθήκη πηγών ρύπανσης (άμεσης ή έμμεσης). Αυτές οι
μεταβολές έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α. Μείωση της τροφοδοσίας των υπόγειων νερών, άρα και της
χρησιμότητάς τους ως υδατικών πόρων.
β. Αύξηση της επιφανειακής απορροής, άρα και του κινδύνου
πλημμύρας, ιδιαίτερα σε χαμηλές περιοχές ή υπόγειες κατασκευές.
γ. Υποβάθμιση της ποιότητας των αποδεκτών της επιφανειακής
απορροής, λόγω ρύπανσης των νερών της βροχής που απορρέουν
επιφανειακά.
Η αδιαβροχοποίηση επιδρά και έμμεσα στους υδατικούς πόρους,
καθώς επιτείνει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

2. Τρόποι διαχείρισης των όμβριων υδάτων

Ο κλασικός τρόπος αντιμετώπισης των όμβριων υδάτων σε αστικές
περιοχές είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για την γρήγορη
απομάκρυνσή τους από τον αστικό ιστό και τη μεταφορά τους σε
σταθμό επεξεργασίας, όπως και τα οικιακά λύματα. Όταν όμως η
ένταση ή/και η διάρκεια της βροχόπτωσης ξεπερνούν κάποιο όριο,
τα δίκτυα αποχέτευσης δεν επαρκούν και μέρος των όμβριων
υδάτων απορρέει επιφανειακά ή λιμνάζει στα οδοστρώματα,
καλύπτει πεζοδρόμια ή (στη χειρότερη περίπτωση) πλημμυρίζει
χώρους κατοικίας και εργασίας. Επιπλέον, μέρος των απορροών που
συγκεντρώνονται στους αγωγούς αποχέτευσης διοχετεύεται, χωρίς
επεξεργασία σε φυσικούς αποδέκτες, στην περίπτωση π.χ. της
Θεσσαλονίκης στον Θερμαϊκό.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των όμβριων υδάτων συνδυάζει αυτή
την κλασική αντιμετώπιση με ήπιες τεχνικές (ή μεθόδους
οικολογικής διαχείρισης), οι οποίες αποβλέπουν:
1) Στη μείωση του συνολικού απορρέοντος όγκου νερού.
2) Στη μείωση της αιχμής της απορροής.
Έτσι περιορίζονται οι οχλήσεις και οι ζημίες από την ανεπάρκεια
των δικτύων αποχέτευσης. Επιπλέον βοηθούν:
• Στην αποθήκευση του βρόχινου νερού, ώστε να χρησιμοποιηθεί
για την κάλυψη αναγκών με μειωμένες απαιτήσεις ποιότητας (π.χ.
πότισμα πάρκων και κήπων, καθαριότητα χώρων, πλύσιμο
αυτοκινήτων).
• Στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων και τη διατήρηση
της παροχής υδατορρευμάτων, που τροφοδοτούνται από τους
υδροφορείς αυτούς κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου.

• Στον καθαρισμό και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας
των απορρεόντων υδάτων και τη μείωση της επιβάρυνσης των
φυσικών αποδεκτών (ποτάμια, λίμνες, παράκτια νερά).
• Στην αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού τοπίου και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Παράλληλα οι τεχνικές αυτές συντελούν στην προβολή ενός
οικολογικού μοντέλου ανάπτυξης.
Οι ήπιες τεχνικές δεν υποκαθιστούν τα δίκτυα αποχέτευσης, αλλά
λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτά. Μάλιστα, ο συνδυασμός
τους μπορεί να οδηγήσει και σε καθαρό οικονομικό όφελος, λόγω
περιορισμού των δαπανών για επέκταση και συντήρηση των
δικτύων αποχέτευσης και του κόστους λειτουργίας των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

3. Μέθοδοι οικολογικής διαχείρισης των νερών της βροχής
Ακόμη και οι μικρότεροι φυτεμένοι χώροι (παρτέρια,
δενδροστοιχίες, αυτοφυής βλάστηση σε ακάλυπτους χώρους,
δενδροδόχοι) λειτουργούν θετικά στη διαχείριση των όμβριων
υδάτων, καθώς ευνοούν την κατείσδυση και την εξατμισοδιαπνοή
έναντι της επιφανειακής απορροής, με όλα τα θετικά επακόλουθα.
Στις μεθόδους οικολογικής διαχείρισης των νερών της βροχής, που
προϋποθέτουν ειδικό σχεδιασμό, εντάσσονται:
α. Οι κήποι βροχής
β. Οι δενδροδόχοι βιοκατακράτησης
γ. Τα φυτεμένα δώματα
δ. Τα υδροπερατά πεζοδρόμια και οδοστρώματα

ε. Τα βαρέλια βροχής, οι δεξαμενές και οι στέρνες

4. Κήποι βροχής
Οι κήποι βροχής είναι ίσως η πιο σημαντική μέθοδος οικολογικής
διαχείρισης των όμβριων υδάτων σε αστικές και περιαστικές
περιοχές. Παράλληλα συντελούν στην αναβάθμιση του τοπίου.
Μπορεί να λεχθεί ότι πρόκειται για κοινούς κήπους με ορισμένα
πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Κήποι βροχής μπορούν να κατασκευασθούν σε διάφορους χώρους,
όπως σε προϋπάρχοντες χώρους πρασίνου, περιοχές ρεμάτων,
πλατείες, χώρους στάθμευσης, αυλές κατοικιών και ελεύθερους
χώρους κτιριακών τετραγώνων, αύλειους χώρους σχολείων και
εκκλησιών, κατά μήκος οδών, κ.λπ.
Ένας τυπικός κήπος βροχής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Λεκάνη κατάκλυσης. Είναι ένα φυσικό ή τεχνητό βύθισμα στο
έδαφος. Σε σχετικά επίπεδη περιοχή διαμορφώνεται με εκσκαφή
και απομάκρυνση εδαφικού υλικού. Σε έδαφος με κλίση
διαμορφώνεται με εκσκαφή και κατασκευή μικρού αναχώματος
στην κατάντη πλευρά. Εδάφη με μεγάλη κλίση δεν ενδείκνυνται
για κατασκευή απλών κήπων βροχής.
Ο πυθμένας του κήπου βροχής συνήθως καλύπτεται με στρώμα
οργανικής ύλης, πριν την τοποθέτηση του χώματος. Αν το
υπέδαφος έχει μικρή διηθητικότητα, μπορεί στον πυθμένα της
λεκάνης κατάκλυσης να τοποθετηθεί στρώμα από χαλίκια. Ακόμη
μπορεί να τοποθετηθεί διάτρητος σωλήνας στράγγισης.
β) Κατασκευή εισόδου, που οδηγεί το νερό της βροχής από
υδρορρόες ή από κάποια αδιαπέρατη επιφάνεια (πεζοδρόμιο,
οδόστρωμα) στην λεκάνη κατάκλυσης.
γ) Διάταξη υπερχείλισης, από όπου απομακρύνεται το νερό της
βροχής όταν γεμίσει η λεκάνη κατάκλυσης. Έτσι αντιμετωπίζεται ο
κίνδυνος διάβρωσης και οδηγούνται τα νερά που εκρέουν στο
επιθυμητό μέρος (συνήθως στο δίκτυο αποχέτευσης).

Ο κήπος βροχής φυτεύεται με φυτά που αντέχουν σε περιοδική
κατάκλυση. Είναι σαφώς προτιμότερα τα ενδημικά είδη, που είναι
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και δεν απαιτούν ιδιαίτερη
φροντίδα. Τα φυτά βοηθούν με δύο τρόπους: α) με την κατακράτηση
μέρους του νερού και β) με την κατακράτηση ρύπων. Επίσης
μπορούν να αποτελέσουν ενδιαίτημα για διάφορα είδη πανίδας, ενώ
βελτιώνουν την αισθητική του χώρου.
Το έδαφος κάτω από τον κήπο βροχής κατακρατεί μέρος των ρύπων
και αφήνει το νερό να εμπλουτίσει τον υπόγειο ορίζοντα. Πιο
κατάλληλα για την κατασκευή κήπων βροχής είναι τα εδάφη με
μεγάλη διηθητικότητα, για να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης
μεγαλύτερων ποσοτήτων βρόχινου νερού, αλλά και για την αποφυγή
συνθηκών ευνοϊκών για την ανάπτυξη ενοχλητικών εντόμων. Γενικά
ενδείκνυται να αδειάζει πλήρως η λεκάνη κατάκλυσης μέσα σε 48
ώρες από το τέλος της βροχόπτωσης.

Οι διαστάσεις ενός κήπου βροχής καθορίζονται με βάση την
επιφάνεια που αποστραγγίζει και τη διηθητικότητα του εδάφους.
Για αμμώδη εδάφη (μεγάλης διηθητικότητας) ένας εμπειρικός
προσεγγιστικός κανόνας είναι ότι η επιφάνεια του κήπου βροχής
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 10 και 20% της στραγγιζόμενης
επιφάνειας. Το ποσοστό αυτό αυξάνει με τη μείωση της
διηθητικότητας του εδάφους.
Το σχήμα των κήπων βροχής εξαρτάται από τον χώρο εφαρμογής
τους. Ενδεικτικά αναφέρεται λόγος μήκους προς πλάτος 2:1, με τον
μεγάλο άξονα κάθετο στη διεύθυνση του νερού που απορρέει από
αδιαπέρατες επιφάνειες προς τον κήπο βροχής, ώστε να
διευκολύνεται η ομοιόμορφη κατανομή του εισερχόμενου βρόχινου
νερού σε όλη την επιφάνεια του κήπου.

Περιορισμοί
Οι κήποι βροχής πρέπει να κατασκευάζονται σε απόσταση 3 m
τουλάχιστον από κτιριακές κατασκευές και να οδηγούν το νερό προς
την αντίθετη κατεύθυνση, για να μη δημιουργηθεί κίνδυνος
διήθησης νερών σε υπόγεια.
Επίσης δεν πρέπει να επηρεάζουν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, ούτε
να κατασκευάζονται πάνω από σηπτικούς βόθρους.
Τέλος, για να είναι δυνατή η στράγγιση, θα πρέπει ο υπόγειος
υδροφόρος ορίζοντας να είναι σχετικά χαμηλός.
Σε ό,τι αφορά τα χρησιμοποιούμενα φυτά, θα πρέπει να
εξασφαλίζεται επαρκής ηλιασμός. Αυτός ο παράγοντας πρέπει να
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψιν σε πυκνοδομημένες περιοχές με ψηλά
κτίρια.

Κριτήρια επιλογής χώρων για κήπους βροχής
Θεωρητικά, κάθε παρτέρι, τμήμα πάρκου ή ακάλυπτος χώρος μπορεί
να διαμορφωθεί σε κήπο βροχής, αν τηρούνται οι ελάχιστες
αποστάσεις από τις παρακείμενες οικοδομές. Κύρια κριτήρια για την
επιλογή των πιο κατάλληλων χώρων είναι τα ακόλουθα:
1. Η αποτελεσματικότητα του κήπου βροχής.
2. Η αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών.
3. Η ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου πρόσθετου κόστους (π.χ. για
διαμόρφωση κλίσεων ή για αφαίρεση ασφαλτοτάπητα).

Άποψη του πάρκου Ιβάνωφ, από την οδό Λαγκαδά

Οδός Στουρνάρα, Δυτικά τείχη

Οδός Ολύμπου, από Φ. Δραγούμη

Ρέμα Ιβανωφείου πάνω από την οδό Ζαγοράς

Πάρκο, συνέχεια του αστικού αμπελώνα

Ρέμα Δόξας προς οδό Κηθύρων

Χώρος για κήπο βροχής κατά μήκος της Κατσιμίδου, προς την Τριανδρία

Πεζοδρόμιο οδού Κλεάνθους κατά μήκος της αυλής του 27ου Λυκείου

Περιοχή Τούμπας

Αυλή 88ου Δημοτικού Σχολείου

Νησίδες επί της οδού Χηλής στο κέντρο της Καλαμαριάς

Τι ζητάμε από τους πολίτες
Οι ομάδες πολιτών μπορούν να συνεισφέρουν:
1. Στην καλύτερη λειτουργία του τοπικού δικτύου αποχέτευσης, με 2 τρόπους:
α) Παρακολουθώντας τη λειτουργία του, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα
προβλήματα που παρουσιάζει και απαιτώντας την επίλυσή τους και β) φροντίζοντας οι
ίδιοι για τον καθαρισμό των φρεατίων του (όσο αυτό είναι εφικτό).
2. Στην υποστήριξη της εισαγωγής και χρήσης οικολογικών μεθόδων διαχείρισης
ομβρίων. Οι πολίτες, αφού ενημερωθούν κατάλληλα, θα μπορούν να υποδείξουν
κατάλληλους χώρους για δημιουργία κήπων βροχής (ή δενδροδόχων βιοκατακράτησης),
τεκμηριώνοντας τις προτάσεις τους φωτογραφικά (με αίθριο καιρό, αλλά και κατά τη
διάρκεια βροχοπτώσεων) ή/και με απλές μετρήσεις. Οι προτεινόμενες θέσεις θα
αποτυπώνονται σε κατάλληλο υπόβαθρο (π.χ. Google maps).
3. Στη διάχυση της σχετικής πληροφορίας και την προβολή των οικολογικών μεθόδων
διαχείρισης ομβρίων στις αστικές περιοχές.
4. Στην προβολή και υποστήριξη της χρήσης της εκπαιδευτικής εφαρμογής στα σχολεία.
5. Στη συντήρηση-αναδιαμόρφωση χώρων πρασίνου (ή αστικών ρεμάτων) σε
συνεργασία με τους δήμους, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος τους στη διαχείριση
των ομβρίων.

Φυσίζωος γη
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