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ΝΕΡΟ… ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ 

 

Το νερό θεωρείται η πηγή της δημιουργίας του κόσμου και της 

ζωής στον πλανήτη μας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα πρώτα 

σημάδια ζωής σχηματίστηκαν στις πρωτόγονες θάλασσες. Η 

επιστημονική ονομασία του νερού είναι ύδωρ και αποτελεί την πιο 

διαδεδομένη ουσία στον πλανήτη. 

Αν κοιτάξουμε τη Γη μας από το διάστημα, φαίνεται σαν μια τεράστια 

καταγάλανη μπάλα, γι’ αυτό την λέμε γαλάζιο πλανήτη. Αυτό συμβαίνει 

επειδή το μεγαλύτερο μέρος της Γης, περίπου 70%, είναι σκεπασμένο 

από νερό.  

Παρόλο όμως που το μεγαλύτερο μέρος της Γης καλύπτεται από νερό, το 

95% είναι θαλασσινό και μόνο το 5% είναι γλυκό (πόσιμο). Από αυτό, το 

μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται παγωμένο στους πόλους της Γης. Τελικά 

όλο το γλυκό νερό της Γης (λίμνες, ποτάμια, ατμόσφαιρα)αποτελεί μόλις. 

το 1% του συνολικού νερού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τα Ελληνικά Πέλαγα       

                     

 

    Αιγαίο πέλαγος  ονομάζεται η θάλασσα της ανατολικής λεκάνης της 

Μεσογείου μεταξύ Ελλάδος και  Τουρκίας   που πολλές φορές την λέμε 

Αρχιπέλαγος. Έχει βάθος 2.249 μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων. Σύμφωνα 

με την μυθολογία το όνομα προέρχεται από τον Αιγαία, βασιλιά της 

Αθήνας και πατέρα του Θησέα, ο οποίος έπεσε και  πνίγηκε στα νερά του 

πελάγους από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.  

 

 

    Ιόνιο πέλαγος  είναι η θαλάσσια περιοχή που έχει τύχη να κλείνει στις 

υγρές αγκαλιές της τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδος. Είναι στην δυτική 

πλευρά της Βαλκανικής χερσονήσου και φυσικά αποτελεί ένα μέρος της 

Μεσογείου. Απλώνεται από τις δυτικές ακτές της Ελλάδος, βρέχει τις 

ακτές της Καλαβρίας, της Απουλίας, της Σικελίας και φτάνει μέχρι τον 

πορθμό Οτράντο. Κι ακόμη ενώνεται με το δυτικό τμήμα του Κρητικού 

Πελάγους και την Μεσόγειο. Στην πλευρά της ηπειρωτικής Ελλάδας 

βρίσκεται το σύμπλεγμα τον Εφτανήσων  που στο σύνολο τους, μαζί με 

άλλα μικρά νησιά, ξεπερνούν τα είκοσι. 

 

 

    Μυρτώο πέλαγος είναι ένα από επιμέρους πελάγη του Αιγαίου που 

καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα. Σύμφωνα με την Ελληνική 

μυθολογία, πήρε το όνομά του από τον γιο του θεού Ερμή και ηνίοχο του 

Οινόμαου, τον Μυρτίλο, ο οποίος πνίγηκε στα νερά του ριγμένος από τον 

Πέλοπα. Στο Μυρτώο Πέλαγος μπορεί κανείς να συναντήσει τα 

σταχτοδέλφινα   Που είναι τα μεγαλύτερα δελφίνια των Ελληνικών  

θαλασσών.  

 

 

    Θρακικό πέλαγος είναι βορειοανατολικά  του αιγαίου από τις 

ανατολικές ακτές της Χαλκιδικής έως  τις δυτικές ακτές της 

Χερσονήσου.  Προς το βορρά βρέχει τα παράλια της ανατολικής 

Μακεδονίας και της Θράκης, σχηματίζοντας αρκετούς κόλπους, όπως 

τον Ακάνθιο, τον Στρυμονικό, τον κόλπο της Καβάλας, τον Βιστωνικό 

και τον κόλπο του Ξηρού. Προς Νότο, ορίζεται από τα βόρεια παράλια 

της Λήμνου και τα βόρεια παράλια της Τενέδου. Το Θρακικό πέλαγος 

περιβάλλει τα νησιά Θάσος, Σαμοθράκη και Ίμβρος. Το όνομα του 

οφείλεται στη Θράκη.  

 



 

 

  

 

 

  Ικάριο πέλαγος που λέγεται και Ικάριος πόντος, είναι τμήμα, του   

Αιγαίου πελάγους,  εκτείνεται ανατολικά των Κυκλάδων(Νάξου, 

Αμοργού κ.ά.) μέχρι των ακτών της Μικράς Ασίας. Βόρεια οριοθετείται 

από τις νήσους Ικαρία και Σάμα και νότια από τις νήσους Αστυπάλαια 

και Κω, όπου νοτιότερη επέκταση αυτού αποτελεί το Καρπάθιο Πέλαγος. 

Κατά την Ελληνική Μυθολογία στο πέλαγος αυτό έπεσε ο μυθικός 

Ίκαρος γιος του Δαιδάλουκαι της Ναυκράτης, που επιχειρούσε πτήση με 

τεχνητές πτέρυγες δραπετεύοντας έτσι από την Κρήτη. Από αυτόν πήρε 

και το όνομα το πέλαγος. Πρώτος που οριοθέτησε το Ικάριο πέλαγος 

ήταν ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος Στράβων. 

 

 

    Καρπάθιο πέλαγος είναι το νοτιοανατολικό πέλαγος του Νοτίου 

Αιγαίου που εκτείνεται από τις δυτικές ακτές της Ρόδου έως τις 

ανατολικές ακτές της Κρήτης στο Νομό Λασιθίου. Το όνομα του 

οφείλεται στην νήσο Κάρπαθο που βρίσκεται στο μέσον αυτού του 

πελάγους.  Τα «υδάτινα σύνορα» του πελάγους είναι: στα δυτικά και 

νοτιοδυτικά το Κρητικού πελάγους, στα νότια και νοτιοανατολικά το 

Λιβυκό πέλαγος, και βόρεια το Ικάριο πέλαγος. 

 

 

     Κρητικό Πέλαγος είναι τμήμα της Μεσογείου, στα βόρεια της 

Κρήτης. Γενικά νοείται ως ο θαλάσσιος χώρος μεταξύ Κρήτης, 

Δωδεκανήσων και Κυκλάδων. Γειτονεύει από τα ανατολικά με το 

Καρπάθιο πέλαγος  ενώ από τα βόρεια με το Μυρτώο και Αιγαίο 

πέλαγος. 

Η θέση του είναι βόρεια της Κρήτης και καλύπτει την περιοχή από τα 

βόρεια του νησιού ως τις νότιες Κυκλάδες. Στα ανατολικά φθάνει ως την 

Κάρπαθο και το Καρπάθιο πέλαγος και δυτικά ως το Μυρτώο πέλαγος, 

στα νότια της Πελοποννήσου. Στο εν λόγω πέλαγος βρίσκονται τα 

μεγαλύτερα λιμάνια της Κρήτης, όπως το Ηράκλειο, η Σούδα, η Σητεία, 

το Ρέθυμνο, ο Άγιος Νικόλαος και τα Χανιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΟΤΑΜΙΑ 

 

O ποταμός είναι νερό το όποιο ρέει από πάνω προς τα κάτω και όχι 

αντίθετα. Η αρχή του πόταμου ονομάζεται πηγή και συνήθως 

καταλήγει στη θάλασσα. Στα περισσότερα ποτάμια σχηματίζουν 

δέλτα στα σήμα που το νερό εκχύνεται στη θάλασσα και 

ονομάζονται  δέλτα των ποταμών. Γύρω από τους ποταμούς 

φυτρώνουν πολλά λουλούδια λόγο της υγρασίας. Συνήθως 

φυτρώνουν τα φυτά που χρειάζονται πολλή υγρασία. 

 

 
 
Ποταμός                        Μήκος (σε χιλιόμετρα)             Εκβολές  
 
Αλιάκμονας                                  297                      Θερμαϊκός 
Αχελώος                                       220                       Ιόνιο 
Πηνειός (Θεσσαλικός)                  205                      Θερμαϊκός 
Έβρος                                           204                      Θρακικό 
Νέστος                                         130                       Θρακικό 
Στρυμόνας                                   118                     κόλπος Ορφανού 
Θύαμις (Καλαμάς)                       115                        Ιόνιο 
Αλφειός                                       110                        Ιόνιο 
Άραχθος                                      110                        Αμβρακικός 
Ενιπέας (Θεσσαλικός)                   84                        Πηνειός  
Ευρώτας                                        82                        Λακωνικός 
Λούρος                                          80                        Αμβρακικός 
Σπερχειός                                      80                         Μαλιακός 
Ταυρωπός (Μέγδοβας)                  78                         Αχελώος 
Εύηνος                                           80                         Πατραϊκός 
Αξιός                                             76                         Θερμαϊκός 
Αώος                                             70                          Αδριατική 
Γαλλικός                                       70                          Θερμαϊκός 
Λάδωνας                                       70                          Αλφειός 
Μόρνος                                         70                          Κορινθιακός 
Πηνειός (Πελοπόννησος)              70                          Ιόνιο 
Κομψάτος                                     68                           Βιστονίδα 
Λουδίας                                        60                           Θερμαϊκός 
Κηφισός (Βοιωτικός)                   60                           Υλίκη 
Λίσσος (Φιλιούρης)                     58                           Θρακικό 
Ασωπός                                        57                   Νότιος Ευβοϊκός 
Βοζβόζης                                      55                   Θρακικό Πέλαγος  
Κόσυνθος                                     55                          Βιστονίδα 
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ΛΙΜΝΕΣ 

   Λίμνη ονομάζουμε μία κοιλότητα στην επιφάνεια της γης που δεν έχει 

άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα και περιέχει συνήθως γλυκό νερό. Το 

βάθος των λιμνών είναι σχετικά μικρότερο σε σχέση με των ωκεανών και 

των θαλασσών. Μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη του κόσμου είναι η 

Κασπία με 371.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σε βάθος η Βαϊκάλη με 

1.637 μέτρα. Στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη λίμνη είναι η Τριχωνίδα με 

έκταση 95,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βάθος 58 μέτρα. Σε πολλές 

περιοχές υπάρχουν εκατοντάδες λίμνες, ενώ σε άλλες είναι αδύνατον να 

δημιουργηθούν λόγω του κλίματος που επικρατεί. Η χώρα με τις 

περισσότερες λίμνες είναι η Φινλανδία στη βόρεια Ευρώπη, ενώ στις 

Ερήμους δεν υπάρχει ίχνος νερού λόγω της διαρκούς ξηρασίας. Εκτός 

από τις λίμνες υπάρχουν και κάποιες μικρότερες μάζες νερού με 

μικρότερο βάθος π.χ. τα έλη. Στις λίμνες περιλαμβάνονται και αυτές που 

δημιουργούνται τεχνητά με την κατασκευή φραγμάτων (οι τεχνητές 

λίμνες). Τα νερά των λιμνών προέρχονται από τις βροχοπτώσεις και από 

τα υδάτινα ρεύματα που εκβάλλουν σε αυτές. 

 

 

Οι 8 μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας: 
 

Λίμνη                          Γεωγρ. διαμέρισμα                             Έκταση 

 

Τριχωνίδα                    Στερεά Ελλάδα                                  95,8 τετ. χλμ 

Βόλβη                          Μακεδονία                                        75,5 τετ. χλμ 

Βεγορίτιδα                   Μακεδονία                                        54,3 τετ. χλμ 

Βιστωνίδα                    Θράκη                                             45,0 τετ. χλμ  

Κορώνεια                     Μακεδονία                                        42,8 τετ. χλμ 

Μικρή Πρέσπα             Μακεδονία                                        42,5 τετ. χλμ 

Μεγάλη Πρέσπα          Μακεδονία                                        39,4 τετ. χλμ 

Ορεστιάδα                    Μακεδονία                                        28,7 τετ. χλμ 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 

Οι καταρράκτες είναι κάτι φυσικό από τη γη. Οι καταρράκτες της 

Ελλάδος είναι πανέμορφη και περικλείονται από ωραία τοπία. 

Η Ελλάδα είναι προικισμένη με όμορφους καταρράκτες, σκορπισμένους 

σε διάφορα σημεία της! Είναι εντυπωσιακοί, επιβλητικοί και 

κυριολεκτικά αποτελούν ένα αριστουργηματικό θέαμα αφού και σε αυτή 

τη περίπτωση η φύση μεγαλουργεί για ακόμη μια φορά με τη φαντασία 

της.. Απολαύστε λοιπόν εδώ ένα αφιέρωμα όπου τα χρωματιστά νερά και 

το πράσινο φόντο πρωταγωνιστούν! Ακόμη και αν δεν έφτασε το 

καλοκαίρι ακόμη, αξίζει να τα εξερευνήσετε και να είστε έτοιμοι.. μόλις 

πιάσουν οι πρώτες ζέστες! 

 

Β.Εύβοια 

      Η Βόρεια Εύβοια φαίνεται ότι τα έχει όλα ...; Mία επίσκεψη στο 

φαράγγι του Δρυμώνα θα ανταμείψει την πεζοπορία με έναν μοναδικής 

ομορφιάς καταρράκτη. 

Θάσος 
       Το καταπράσινο νησί του βόρειου Αιγαίου δεν θα μπορούσε παρά να 

διαθέτει στο φυσικό οπλοστάσιό του και έναν καταρράκτη στο βουνό 

Υψάριον. 

Σάμος 
       7 πανέμορφοι καταρράκτες αξίζουν το περπάτημα, το σκαρφάλωμα 

και το κολύμπι που απαιτούνται για να καταφέρετε να τους δείτε. 

Ικαρία 
       Μαζέψτε τις τελευταίες δυνάμεις σας ύστερα από το ξενύχτι στα 

πανηγύρια του νησιού και κάντε μια βόλτα στο ποτάμι του Χάλαρη. 30' 

περπάτημα και θα βρεθείτε σε μια πράσινη λίμνη που "κλέβει" νερό από 

έναν επιβλητικό καταρράκτη. 

Λευκάδα  

       Αν οι καταγάλανες παραλίες της Λευκάδας δεν είναι αρκετές για να 

σας πείσουν να επισκεφθείτε το ιόνιο νησί, ίσως το φαράγγι Δημοσάρι 

και ο καταρράκτης που το κοσμεί να σας κάνουν να αλλάξετε γνώμη. 

 

Κύθηρα  

      Την αντιφατική ομορφιά των Κυθήρων συμπληρώνει ο καταρράκτης 

της Φόνισσας δίπλα στο παραδοσιακό χωριό Μυλοπόταμος. 

Σαμοθράκη  

     Ο καταρράκτης του Φονιά αποτελεί δικαιολογημένα ένα από τα πιο 

τουριστικά σημεία της Σαμοθράκης, αφού κανείς δεν μπορεί να 

αντισταθεί στην ομορφιά του νερού που πέφτει ορμητικά σε συνδυασμό 

με το καταπράσινο τοπίο. 

Έδεσσα  

       Αν σας συναρπάζει το θέαμα ενός καταρράκτη, τότε η Έδεσσα και 

το πάρκο καταρρακτών είναι ο απόλυτος προορισμός. 

Νέδα  

       Το ποτάμι της Νέδας στη Μεσσηνία χαρίζει απίστευτη φυσική 

ομορφιά με αποκορύφωμα τον καταρράκτη που πέφτει ορμητικά σε μία 

γαλαζοπράσινη λίμνη. 



 

ΡΥΠΑΝΣΗ    ΥΔΑΤΩΝ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το νερό είναι μοναδικός φυσικός πόρος, τόσο διότι είναι 

απαραίτητο για την επιβίωση του ανθρώπου και των άλλων οργανισμών, 

όσο και διότι, σε μακροχρόνια κλίμακα, θεωρητικά η συνολική διαθέσιμη 

ποσότητα νερού σε κάθε περιοχή, είναι περίπου σταθερή. Το 

παραδοσιακό μοντέλο διαχείρισης των υδατικών πόρων, όπως και 

οποιουδήποτε άλλου φυσικού πόρου, στηρίζεται στην τεχνοκρατική 

αντίληψη, σύμφωνα με την οποία σημασία έχει η οικονομική ανάπτυξη 

και η τεχνολογική πρόοδος και συνεπώς κάθε φυσικός πόρος αποτελεί 

μία από τις συνιστώσες της ανάπτυξης αυτής. Το αποτέλεσμα της 

μακροχρόνιας εφαρμογής του μοντέλου αυτού εκδηλώνεται τα τελευταία 

χρόνια, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες περιοχές, με την ανεπάρκεια νερού, 

η οποία οφείλεται στην αύξηση των απαιτήσεων σε νερό και την 

υποβάθμιση της ποιότητάς του. 

Ο όρος «ποιότητα του νερού» δεν συνιστά από μόνος του μία 

συγκεκριμένη αξία διότι υπόκειται εννοιολογικά και πρακτικά σε 

συνεχείς μεταβολές και συνεπώς πρέπει να θεωρείται και να μελετάται σε 

σχέση με τα οικολογικά συστήματα και τις διαφορετικές χρήσεις του 

νερού. Μόνο μία λεπτομερής ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών 

απαιτήσεων των διαφορετικών χρήσεων του νερού, μπορεί να οδηγήσει 

στην εκτίμηση της ποιότητας και της επάρκειας ή της ανεπάρκειας των 

διαθέσιμων υδατικών πόρων. 

Στην εργασία αυτή γίνεται μία γενική αναφορά στην ποιότητα και 

ρύπανση των υδατικών πόρων και παρουσιάζεται μία σύντομη 

ανασκόπηση της εξέλιξης των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτινων 

συστημάτων. Επειδή στα νησιά του Αιγαίου, τα υπόγεια νερά αποτελούν 

την κατ’ εξοχή πηγή νερού για την κάλυψη των αναγκών, αναλύονται και 

παρουσιάζονται στη συνέχεια οι πηγές ρύπανσης και οι διαδικασίες 

ρύπανσης των υπόγειων νερών και συζητούνται τα προβλήματα που 

υπάρχουν στους υδατικούς πόρους των νησιών. 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η φυσική ποιότητα των υδατικών 

πόρων μεταβλήθηκε σημαντικά εξ’ αιτίας των διαφόρων ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και χρήσεων του νερού. Οι περισσότερες περιπτώσεις 

ρύπανσης αναπτύχθηκαν βαθμιαία μέχρις ότου έγιναν φανερές και 

μετρήσιμες. Χρειάστηκε πολύς χρόνος μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος στην 

αναγνώριση των προβλημάτων ρύπανσης και ακόμα περισσότερος για να 



γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι. Στα μέσα του εικοστού 

αιώνα και ταυτόχρονα με τη μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη, εμφανίστηκε 

στα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης και Β. Αμερικής, το πρόβλημα της 

σοβαρής εποχιακής μείωσης του οξυγόνου, το οποίο οφειλόταν στην 

υπερφόρτωση των ποταμών με  αποικοδομούμενα  οργανικά λύματα 

αστικής και βιομηχανικής προέλευσης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 

γενική υποβάθμιση της ποιότητας των νερών τους. Το πρόβλημα αυτό 

ακολούθησαν και άλλα διαφορετικής μορφής, έκτασης και έντασης 

ποιοτικά προβλήματα (ευτροφισμός, συσσώρευση βαρέων μετάλλων και 

οργανικών μικρορρύπων,  οξίνιση και τέλος αύξηση της συγκέντρωσης 

των νιτρικών). Η υπερφόρτιση των υδατορευμάτων με 

βιοαποικοδομήσιμα οργανικά απόβλητα από τους παρόχθιους οικισμούς 

και βιομηχανίες αντιμετωπίσθηκε με την εγκατάσταση βιολογικών 

σταθμών επεξεργασίας και το αποτέλεσμα ήταν η βαθμιαία 

αποκατάσταση της ποιότητας του νερού των ποταμών. Παράλληλα όμως 

εμφανίστηκε το πρόβλημα του ευτροφισμού, που οφείλεται στις εισροές 

κυρίως φωσφόρου και αζώτου. Ο έλεγχος του ευτροφισμού επιτεύχθηκε 

με την μείωση του φώσφορου, ενός από τα βασικά θρεπτικά συστατικά, 

αν και η αποκατάσταση των λιμνών και ταμιευτήρων γίνεται βραδέως 

και για την πλήρη αποκατάσταση τους απαιτείται αρκετός χρόνος. 

Στη δεκαετία του 1970 νέα προβλήματα εμφανίζονται από τη 

βαθμιαία αύξηση των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα και στο νερό των 

ποταμών και λιμνών. Η βιοσυσσώρευση στα ψάρια είχε σαν αποτέλεσμα 

την ανάγκη επέμβασης στις πηγές τους, ιδιαίτερα των πιό επιβλαβών 

μετάλλων, όπως ο υδράργυρος και ο μόλυβδος. Την ίδια περίοδο η 

ρύπανση του περιβάλλοντος εισέρχεται σε μια νέα φάση από την 

παραγωγή και χρήση πολλών συνθετικών ουσιών. Το αποτέλεσμα είναι 

να υπάρχουν αυτές παντού σήμερα στα υπόγεια και επιφανειακά νερά. Οι 

επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων άρχισαν 

να μελετούνται εντατικά και η έρευνα για τον έλεγχο, μείωση ή 

περιορισμό τους αποτελούν την κύρια προσπάθεια των επόμενων ετών. 

Άλλα προβλήματα που εμφανίστηκαν αυτή την περίοδο είναι η 

ατμοσφαιρική μεταφορά των αερίων ρύπων από τις καύσεις των ορυκτών 

καυσίμων, η όξυνση των λιμνών και των ποταμών και η μεταφορά των 

ρύπων αυτών στα υπόγεια νερά. Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 

ογδόντα παρατηρήθηκε ότι τα νιτρικά στα υπόγεια και επιφανειακά νερά 

σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν τα συνιστώμενα όρια. Η αιτία είναι 

η εκτεταμένη χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων και των στερεών 

αποβλήτων (ζώων και λάσπης βιολογικών σταθμών). Τα τελευταία 

χρόνια τα περιβαλλοντικά προβλήματα επεκτείνονται σε παγκόσμια 

κλίμακα. Στα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται η αύξηση της 

θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου από την αύξηση 

των εκπομπών κυρίως του CO2, η αύξηση του επιπέδου της θάλασσας 

από το λιώσιμο των πάγων των πόλων, οι μεγάλες και καταστροφικές 

πλημμύρες λόγω της αύξησης της ραγδαιότητας των βροχών, και η 

ερημοποίηση νέων εκτάσεων λόγω των κλιματικών αλλαγών. 



Από την ανασκόπιση αυτή γίνεται φανερό ότι τα προβλήματα 

παθογένειας, ελλείμματος  οξυγόνου, ευτροφισμού και βαρέων μετάλλων 

με την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνικών είναι υπό έλεγχο. Τα 

προβλήματα όμως των νιτρικών, των συνθετικών οργανικών ουσιών, της 

όξυνσης απαιτούν μια νέα και διαφορετική διαχείριση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Η χώρα μας, η οποία δεν ακολούθησε την ίδια πορεία ανάπτυξης 

με αυτή των χωρών της Βόρειας Ευρώπης, δεν αντιμετώπισε με την ίδια 

χρονολογική ακολουθία και ένταση παρόμοια προβλήματα ρύπανσης των 

επιφανειακών υδατικών πόρων της. Όμως η συγκέντρωση του 

πληθυσμού σε ορισμένα αστικά κέντρα, η ευρύτατη και ανεξέλεγκτη 

εφαρμογή χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη γεωργία, η 

ραγδαία αυξανόμενη εισαγωγή χημικών ουσιών στο περιβάλλον, η 

ευρύτατη διασυνοριακή μεταφορά ρύπων, η γενική αλλαγή των 

υδρογεωλογικών κύκλων και η απουσία συστηματικής εφαρμογής 

μέτρων ελέγχου, φέρνουν τη χώρα μας μπροστά σε προβλήματα 

ρύπανσης δεύτερης και τρίτης γενιάς, τη στιγμή που δεν έχουν ακόμα 

αντιμετωπιστεί επαρκώς τα «παραδοσιακά» προβλήματα ρύπανσης. 

Η ρύπανση και η μόλυνση των υδατικών πόρων απασχολεί επί 

δεκαετίες τη διεθνή κοινότητα. Η μόλυνση του νερού από παθογόνους 

μικροργανισμούς είναι το κύριο  πρόβλημα στις περισσότερες 

υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ η χημική  ρύπανση του 

νερού έχει ανακύψει σαν εξίσου σοβαρή απειλή σ’ όλες τις χώρες με 

γεωργική και βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτοί οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον αναγνωρίστηκαν από τον Ο.Η.Ε. και το 1975, στα 

πλαίσια του προγράμματός του για το περιβάλλον (UNEP), ιδρύθηκε το 

Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Σύστημα Επιμελητείας (GEMS). Πολλά 

διεθνή προγράμματα ελέγχου εφαρμόστηκαν από την UNEP, τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Μετεωρολογίας (WMO), τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), 

τον Οργανισμό Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Πολιτισμού (UNESCO) και 

άλλους διεθνείς και διακυβερνητικούς οργανισμούς.   

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ποιότητα και τη συμφωνία των 

στοιχείων που λαμβάνονται (ίδιες μεθοδολογίες μέτρησης), γεγονός που 

αυξάνει την αξία και την εγκυρότητα των μετρήσεων, έτσι ώστε τα 

στοιχεία αυτά να καταστούν χρήσιμα δεδομένα για την εκτίμηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος. Παρόμοια δράση ανέλαβε η ΕΟΚ 

(1977), θεσπίζοντας κοινή διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά 

με την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών νερών. Η απόφασηέχει 

τροποποιηθεί το 1986. Οι τρεις βασικοί στόχοι της απόφασης είναι: 

 1) Να χαρακτηριστεί ο βαθμός ρύπανσης των ποταμών της 

Κοινότητας και να χαραχθούν κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο 

της ρύπανσης και των οχλήσεων. 



 2) Να παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες τάσεις και οι 

βελτιώσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της εθνικής 

και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 3) Να καταστεί δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων που διενεργούνται στους σταθμούς δειγματοληψίας ή 

μετρήσεων. 

Τα κράτη μέλη μετρούν 19 συγκεκριμένες φυσικές, χημικές, 

μικροβιολογικές και βιολογικές παραμέτρους σε 126 σταθμούς, που 

βρίσκονται κυρίως στους μεγάλους ποταμούς της Ευρώπης και 

διαβιβάζουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην Επιτροπή, κάθε 

χρόνο. Η Ελλάδα άρχισε να αναφέρει δεδομένα το 1982 από 6 σταθμούς. 

Οι παράμετροι αυτές είναι: 

Φυσικές:  

Παροχή, Θερμοκρασία, pH και Αγωγιμότητα στους 20 0C. 

 Χημικές: 

Χλωριόντα, Νιτρικά, Αμμώνιο, Διαλυμένο οξυγόνο, BOD5, COD, 

Ολικός φωσφόρος, ραδιενεργές ουσίες, Ολικό Κάδμιο και Υδράργυρος.  

Μικροβιολογικές: 

Κολοβακτηρίδια κοπράνων, Ολικά κολοβακτηρίδια, 

Στρεπτόκοκκοι κοπράνων και Σαλμονέλα. Βιολογικές: Βιολογικοί 

δείκτες. 

Η Επιτροπή δημοσιεύει συγκεντρωτική έκθεση των δεδομένων 

αυτών κάθε τρία χρόνια. Η αξιολόγηση των χρονικών τάσεων των 

μετρουμένων παραμέτρων βασίζεται στις μέσες ετήσιες τιμές. Η από το 

1971 εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης ελέγχου ποιότητας 

αρδευτικών υδάτων από το Υπουργείο Γεωργίας, έχει δημιουργήσει ένα 

σημαντικό αρχείο στοιχείων ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων 

νερών της χώρας. 

Η μελέτη της ποιότητας του νερού των υδατορευμάτων έχει 

απασχολήσει πολλούς ξένους και έλληνες επιστήμονες από το τέλος του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και μετά, οπότε εμφανίστηκαν και τα 

πρώτα προβλήματα ρύπανσης. Ιδιαίτερα όμως κατά την τελευταία 

τριακονταετία και επειδή τα προβλήματα αυτά συνεχώς εντείνονται ή 

αλλάζουν μορφή και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αυξάνεται, 

το ζήτημα δεν περιορίζεται στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας, αλλά 

έγινε υπόθεση εθνική και διεθνής και η έρευνα βρίσκεται στην υπηρεσία 

διεθνών και εθνικών οργανισμών και φορέων θεσμοθέτησης, διαχείρισης 

και ελέγχου των υδατικών πόρων. 

Με τον όρο ρύπανση υδάτων εννοούμε την οποιαδήποτε 

ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά 



του νερού των θαλασσών, λιμνών ή ποταμών, η οποία είναι ή μπορεί υπό 

προϋποθέσεις να γίνει ζημιογόνος για τον άνθρωπο, τους υπόλοιπους 

φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς αλλά και τις βιομηχανικές 

διαδικασίες και τις συνθήκες ζωής.  

Πως δημιουργείται η ρύπανση των υδάτων ; 

 

  Η ρύπανση των υδάτων δημιουργείται με την απελευθέρωση σε 

λίμνες, ποτάμια και θάλασσες ουσιών οι οποίες είτε διαλύονται, είτε 

κατακάθονται στον πυθμένα. Οι ρύποι αυτοί είναι πάρα πολύ και αυτό 

γιατί στο υδάτινο ορίζοντα καταλήγουν και οι ρύποι από την ρύπανση 

της ατμόσφαιρας και του εδάφους μέσω των βροχών και της απορροής.  

Με την απελευθέρωση στο νερό ενέργειας υπό την μορφή θερμότητας ή 

ραδιενέργειας δημιουργείται η θερμική ρύπανση των υδάτων η οποία 

προκαλεί άνοδο στην θερμοκρασία του νερού. Ρύπανση των υδάτων 

είναι δυνατόν να δημιουργηθεί από μικροοργανισμούς των οικιακών 

αποβλήτων, από οργανικές ουσίες όπως το πετρέλαιο και τα προϊόντα 

του και από τοξικά μέταλλα.  

         Ο άνθρωπος απαιτεί πόσιμο γλυκό νερό για να επιβιώσει, γι` αυτό 

και σε όλη την περίοδο της εξέλιξης του ζούσε κοντά σε ποταμούς και 

λίμνες. Το νερό σαν τροφή και σαν πρώτη ύλη είναι τόσο στενά δεμένο 

με τη ζωή, ώστε να μπορεί να περιγράψει την ανθρώπινη πολιτιστική 

εξέλιξη. 

        Η βιομηχανική ανάπτυξη άρχισε με όλο και μεγαλύτερη απαίτηση 

για ενέργεια, πηγή της οποίας υπήρξε και το νερό. Βιομηχανικές 

διεργασίες, όπως η ψύξη και η πλύση, απαιτούσαν συνεχώς μεγαλύτερες 

ποσότητες νερού, ενώ ο αυξανόμενος πληθυσμός, ιδιαίτερα στις μεγάλες 

πόλεις, χρειαζόταν άφθονο, καθαρό και υγιεινό νερό. Η βιομηχανική 

χρήση του νερού για ψύξη καταλήγει στη θερμική ρύπανση του νερού. 

Κατά τη θερμική ρύπανση, μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό, 

αυξάνεται η τοξικότητα των χημικών ρυπαντών, επιταχύνεται ο ρυθμός 

των φυσιολογικών λειτουργιών στους οργανισμούς και συχνά 

καταλήγουν στο θάνατο. 

Σοβαρότερη, όμως υπήρξε η χημική ρύπανση του νερού από βιομηχανικά 

απόβλητα, αστικά λύματα και γεωργικές απορροές. Και από τότε, ζούμε 

στην εποχή του αλλοιωμένου, ρυπασμένου περιβάλλοντος. 

Πηγές ρύπανσης του νερού 

Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επιβαρύνουν τα 

επιφανειακά νερά και στη συνέχεια τους υπόγειους υδροφόρους 

ορίζοντες, μπορεί να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: 

 ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ 

Ακάθαρτα νερά πόλεων και οικισμών που προέρχονται από τις 

κατοικίες και διάφορες άλλες δραστηριότητες (σχολεία και 

πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις, χώροι εργασίας, τουριστικές 



μονάδες, νοσοκομεία, εργαστήρια και ιατρικά κέντρα, βιομηχανίες , 

εργοστάσια). 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Είναι παρόμοια με τα αστικά λύματα και μπορεί να περιέχουν 
επικίνδυνα και τοξικά στοιχεία. Αποτελούν τις υγρές βιομηχανικές 

απορροές (νερό ή παραπροϊόντα) που σχετίζονται με την παραγωγική 

διαδικασία της βιομηχανίας. Η βιομηχανική ρύπανση που επιβαρύνει τα 

νερά της Ελλάδας: 

Οργανική, με επιπτώσεις στην κατανάλωση οξυγόνου των νερών, όπως 

από τις βιομηχανίες τροφίμων που είναι ανεπτυγμένες στην Ελλάδα 

(βιομηχανίες παστερίωσης γάλατος, σφαγεία). 

Ρύπανση με θρεπτικά, με επιπτώσεις την εμφάνιση ευτροφισμού στα 

νερά όπως από βιομηχανίες λιπασμάτων ή βιομηχανίες επίσης. 

Ρύπανση με βαρέα μέταλλα, όπως από χημικές βιομηχανίες και 

βυρσοδεψεία. 

 

Θερμική ρύπανση από νερά ψύξης. Η μορφή αυτή ρύπανσης είναι 

περιορισμένη στην Ελλάδα. 

 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τα νερά απορροής καλλιεργούμενων εκτάσεων που περιέχουν 
λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Αποτελούν τις υγρές βιομηχανικές 

απορροές (νερό ή παραπροϊόντα) που σχετίζονται με την παραγωγική 

διαδικασία της βιομηχανίας. Η βιομηχανική ρύπανση που επιβαρύνει τα 

νερά της Ελλάδας: 

Οργανική, με επιπτώσεις στην κατανάλωση οξυγόνου των νερών, όπως 

από τις βιομηχανίες τροφίμων που είναι ανεπτυγμένες στην Ελλάδα 

(βιομηχανίες παστερίωσης γάλατος, σφαγεία). 

Ρύπανση με θρεπτικά, με επιπτώσεις την εμφάνιση ευτροφισμού στα 

νερά όπως από βιομηχανίες λιπασμάτων ή βιομηχανίες επίσης. 

Ρύπανση με βαρέα μέταλλα, όπως από χημικές βιομηχανίες και 

βυρσοδεψεία. 

Θερμική ρύπανση από νερά ψύξης. Η μορφή αυτή ρύπανσης είναι 

περιορισμένη στην Ελλάδα. 

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

       Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από μονάδες εκτροφής ζώων. 
Αποτελούν τις υγρές βιομηχανικές απορροές (νερό ή παραπροϊόντα) που 

σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας. Η 

βιομηχανική ρύπανση που επιβαρύνει τα νερά της Ελλάδας: 



     Οργανική, με επιπτώσεις στην κατανάλωση οξυγόνου των νερών, 

όπως από τις βιομηχανίες τροφίμων που είναι ανεπτυγμένες στην Ελλάδα 

(βιομηχανίες παστερίωσης γάλατος, σφαγεία). 

Ρύπανση με θρεπτικά, με επιπτώσεις την εμφάνιση ευτροφισμού στα 

νερά όπως από βιομηχανίες λιπασμάτων ή βιομηχανίες επίσης. 

Ρύπανση με βαρέα μέταλλα, όπως από χημικές βιομηχανίες και 

βυρσοδεψεία. 

Θερμική ρύπανση από νερά ψύξης. Η μορφή αυτή ρύπανσης είναι 

περιορισμένη στην Ελλάδα. 

 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 

Οφείλεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στις κατακρημνίσεις των 

αέριων ρύπων με τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο. 

       Το φαινόμενο της όξινης βροχής παρουσιάζεται όταν το νερό της 

βροχής έχει πολύ αυξημένες όξινες ιδιότητες, δηλαδή pH 5 ή και 

μικρότερο, λόγω οξέων τα οποία βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Πως 

δημιουργείται ; 

Το διοξείδιο του θείου και του αζώτου, τα οποία εκλύονται στην 

ατμόσφαιρα από κάποια χημικά σκευάσματα, οξειδώνονται σε 

τριοξείδια, τα οποία στην συνέχεια με την παρουσία της υγρασίας της 

ατμόσφαιρας μετατρέπονται σε θεϊκό και νιτρικό οξύ. Τα οξέα αυτά είναι 

δυνατόν να μεταφερθούν από τους ανέμους σε μεγάλες αποστάσεις και 

να πέσουν στην Γη υπό την μορφή όξινης βροχής. Το φαινόμενο αυτό 

έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην Κεντρική Ευρώπη και στις 

Σκανδιναβικές χώρες, στις οποίες ολόκληρες λίμνες έχουν νεκρωθεί από 

την όξινη βροχή. Ακόμα η όξινη βροχή προκαλεί σοβαρά προβλήματα 

στους φυτικούς οργανισμούς ,στις καλλιέργειες αλλά και στους ζωικούς 

οργανισμούς, κυρίως των λιμνών.  

Η δράση της όξινης βροχής στα φυτά και τα δένδρα μπορεί να είναι 

άμεση, επιδρώντας δηλαδή στο υπέργειο τμήμα του φυτού και 

προκαλώντας την καταστροφή του, είναι όμως δυνατόν να επιδρά και 

έμμεσα περνώντας στο ριζικό σύστημα του φυτού μέσω του εδάφους. 

 ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 

Ο ευτροφισμός παρουσιάζεται σε λίμνες ή σε κλειστούς αβαθείς κόλπους 

κάτω από ορισμένες συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι να μεταβάλλεται η 

πανίδα και η χλωρίδα των νερών, η θέα τους να είναι ιδιαίτερα 

αντιαισθητική και, λόγω της πράσινης γλοιώδους επιφάνειας, να 

δυσκολεύεται η αλιεία. Επακόλουθο του ευτροφισμού είναι η 

προοδευτική επιδείνωση της ποιότητας του νερού, η μείωση της 

αισθητικής του αξίας, οι περιορισμένες δυνατότητες για ψυχαγωγία και 

σπορ. 

Ρύπανση και ευτροφισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μία περιοχή μπορεί 

να είναι ρυπασμένη χωρίς να έχει γίνει ευτροφική. Για παράδειγμα, 

ρύπανση μπορεί να προξενεί από βιομηχανικά τοξικά απόβλητα που 

αναστέλλουν τις διαδικασίες της φωτοσύνθεσης. Οπωσδήποτε, όμως, ο 



ευτροφισμός μπορεί να οδηγήσει και σε ρύπανση, προξενώντας έλλειψη 

οξυγόνου στο νερό, μαζική ανάπτυξη φυκιών κ.ά. 

 ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ  

Τα πετρελαιοειδή έχουν την ιδιότητα να διασπείρονται και να 

εξαπλώνονται σε τεράστιες εκτάσεις, επειδή σχηματίζουν μονομοριακές 

στρώσεις. Έτσι, καλύπτοντας την επιφάνεια του νερού, εμποδίζουν την 

ανταλλαγή των αερίων μεταξύ αέρα και νερού και βλάπτουν τους 

υδρόβιους οργανισμούς. Ακόμη, το πετρέλαιο επιδρά στις τροφικές 

αλυσίδες, ρυπαίνει τις πηγές τροφής που βρίσκονται στην αρχή της 

τροφικής αλυσίδας, εμποδίζει την αναπαραγωγή της θαλάσσιας ζωής και 

μειώνει την φυσική αντίσταση των οργανισμών. Ωστόσο, πολλά 

βακτήρια που ζουν στο πετρέλαιο, έχουν την ικανότητα να το διασπούν, 

εξυγιαίνοντας έτσι τις ρυπασμένες περιοχές. Το πετρέλαιο διασπάται 

επίσης από την κίνηση του κυματισμού και της παλίρροιας. 

Αποτελούν τις υγρές βιομηχανικές απορροές (νερό ή παραπροϊόντα) που 

σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας. Η 

βιομηχανική ρύπανση που επιβαρύνει τα νερά της Ελλάδας: 

Οργανική, με επιπτώσεις στην κατανάλωση οξυγόνου των νερών, όπως 

από τις βιομηχανίες τροφίμων που είναι ανεπτυγμένες στην Ελλάδα 

(βιομηχανίες παστερίωσης γάλατος, σφαγεία). 

Ρύπανση με θρεπτικά, με επιπτώσεις την εμφάνιση ευτροφισμού στα 

νερά όπως από βιομηχανίες λιπασμάτων ή βιομηχανίες επίσης. 

Ρύπανση με βαρέα μέταλλα, όπως από χημικές βιομηχανίες και 

βυρσοδεψεία. 

Θερμική ρύπανση από νερά ψύξης. Η μορφή αυτή ρύπανσης είναι 

περιορισμένη στην Ελλάδα. 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Λιγότερο συχνές στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο είναι οι γνωστές διεθνώς 

“κόκκινες παλίρροιες”, που είναι αποτέλεσμα της εκρηκτικής παραγωγής 

ορισμένων φυτοπλακτογονικών οργανισμών. Συχνά, τέτοια φαινόμενα 

απαιτούν νηνεμία, ηλιοφάνεια, αυξημένη θερμοκρασία στο νερό και 

κυρίως αυξημένα επίπεδα θρεπτικών ουσιών. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ρύπανση των Θαλασσών 

 

 
 

  

 Ρύπανση από Πετρελαιοειδή  

 Ρύπανση από Βιομηχανικά - Τοξικά Απόβλητα 

 Οι Μέδουσες 

 Ρύπανση από Αστικά Λύματα 

 Ρύπανση από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 

  

 

 
Η βαθμιαία ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, που προέρχεται 

από τη δραστηριότητα του ανθρώπου και κυρίως από τη βιομηχανική 

ανάπτυξη της εποχής μας. 

Όλοι οι οργανισμοί δέχονται την επίδραση του περιβάλλοντος και των 

άλλων όντων και με τη σειρά τους επιδρούν πάνω τους, έτσι ώστε να 

δημιουργείται μια ενότητα σχέσεων που χαρακτηρίζεται από τη δυναμική 

ισορροπία, που τη διέπει. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η ισορροπία 

αυτή δε διαταράσσεται και η φύση μένει ανεπηρέαστη από τις 

λειτουργικές δραστηριότητες των ζώων και των φυτών. Τα φυτά με τη 

φωτοσύνθεση σχηματίζουν οργανικές ουσίες, τρώγονται από τα φυτοφάγα 

ζώα και αυτά με τη σειρά τους από τα σαρκοφάγα, σε μιαν αλληλουχία 

που ονομάζεται τροφική αλυσίδα. Ο θάνατος των σαρκοφάγων επιστρέφει 

στο έδαφος τις ουσίες που περιέχουν και με ανόργανη πια μορφή 

απορροφούνται από τις φυτικές ρίζες για να ξαναρχίσει ο κύκλος της ζωής. 

Είναι λοιπόν ευνόητο ότι η διατήρηση ενός είδους εξαρτάται από τη 

διατήρηση των άλλων, γιατί κανένας οργανισμός δεν μπορεί να ζήσει 

μόνος του. Αν καταστρέψουμε το βιότοπο, δηλ. το χώρο που ζει ένα είδος, 

αυτόματα θα καταστρέψουμε και το ίδιο το είδος, αφού δε θα βρίσκει 

τροφή. π.χ. η απελευθέρωση αερίων που προκαλούν σοβαρές βλάβες στα 

φυτά (όπως το διοξείδιο του θείου) σημαίνει αντίστοιχη βλάβη των ζώων 

που εξαρτώνται απ' αυτά. 

  

 

 

 

 

 

 

http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/sea_web/htm/polution2.html
http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/sea_web/htm/polution3.html
http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/sea_web/htm/polution3a.html
http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/sea_web/htm/polution4.html
http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/sea_web/htm/polution5.html


 

 

Ρύπανση υδάτων  

 

 

 

 
Απορρυπαντικό σε ποταμό. 

Κατευθύνεται πού αλλού; Στη 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

Πρόκειται για την επιβάρυνση με ρύπους 

των υδάτων του πλανήτη, δηλαδή των 

ποταμών, λιμνών, θαλασσών και των 

υπόγειων υδάτων. Μεγάλο μέρος των 

ρύπων αυτών περιέχεται στα αστικά και 

βιομηχανικά απόβλητα . Τα αστικά 

απόβλητα, επιβαρημένα με μεγάλη 

ποσότητα απορρυπαντικών, καθώς και 

τα απόβλητα από γεωργικές και 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες 

περιέχουν κυρίως αζωτούχες ενώσεις 

(νιτρικά και νιτρώδη άλατα, αμμωνία), 

φωσφορικά άλατα και πολλές οργανικές 

ενώσεις. Τα γεωργικά λύματα μπορεί 

επιπλέον να περιέχουν εντομοκτόνα και 

ζιζανιοκτόνα, στα συστατικά των οποίων 

κάποιες φορές περιλαμβάνονται 

χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες και 

βαρέα μέταλλα. 
 

Τα βιομηχανικά απόβλητα περιέχουν συνήθως σημαντικές ποσότητες από 

τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, καθώς και από τα προϊόντα που 

προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία. Έτσι, εκτός από νιτρικά και 

φωσφορικά άλατα, τα λύματα βιομηχανιών μπορούν να περιέχουν οξέα, 

διαλυμένα μέταλλα, άλατα, οργανικούς διαλύτες. Ποτάμια και λίμνες 

γίνονται συχνά αποδέκτες αστικών και βιομηχανικών λυμάτων από 

περιοχές που βρίσκονται κοντά στις όχθες τους, ενώ μπορεί να 

επιβαρυνθούν και από την όξινη βροχή . Η ρύπανση που υφίστανται έχει 

καταστρεπτικές συνέπειες για τη χλωρίδα και την πανίδα τους, ενώ 

υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού τους όταν αυτό χρησιμοποιείται για 

ύδρευση ή άρδευση. 



 

 

Οι θάλασσες, εκτός του ότι αποτελούν 

αποδέκτες των νερών των ποταμών που 

έχουν ρυπανθεί, δέχονται απευθείας 

αστικά, αγροτικά και βιομηχανικά 

λύματα από την ξηρά, ενώ ρυπαίνονται 

και από άλλους παράγοντες, όπως είναι 

πετρελαιοκηλίδες από ατυχήματα 

πετρελαιοφόρων ή υποθαλάσσιων 

γεωτρήσεων πετρελαίου, η ρίψη στερεών 

και υγρών -συχνά τοξικών- αποβλήτων 

(οξέα, άλατα βαρέων μετάλλων κ.λπ.) 

από πλοία στην ανοιχτή θάλασσα κ.λπ. 

Ρύποι καταλήγουν στη θάλασσα και από 

την ατμόσφαιρα, τόσο από την ξηρά όσο 

και από πηγές ρύπανσης στον θαλάσσιο 

χώρο, π.χ. εξέδρες καύσης τοξικών 

αποβλήτων στην ανοιχτή θάλασσα. 
 

Οι συνέπειες της ρύπανσης των θαλασσών είναι ιδιαίτερα εμφανείς στις 

περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σημεία απόρριψης λυμάτων (μείωση ή 

και εξαφάνιση ειδών ζώων και φυτών, αλλοίωση των υδάτων). Επιπλέον, 

στις κλειστές θάλασσες, όπως η Μεσόγειος, αλλά και σε λίμνες, η 

απόρριψη αποβλήτων από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και 

αστικών λυμάτων προκαλεί συχνά το φαινόμενο του ευτροφισμού, που 

έχει ως αποτέλεσμα την 

υπέρμετρη ανάπτυξη υδρόβιων φυτών 

και φυτοπλαγκτού και μαζικούς 

θανάτους ψαριών από ασφυξία. Ο 

υδροφόρος ορίζοντας, τα υπόγεια 

δηλαδή ύδατα, απειλούνται συχνά από 

ρύπους που δέχονται μέσω της 

ατμόσφαιρας, των υδάτων και του 

εδάφους. Σημαντικότερες πηγές 

ρύπανσης των υπόγειων υδάτων είναι: 

 

 

μη ελεγχόμενοι χώροι απόθεσης απορριμμάτων, από τους οποίους λόγω 

έλλειψης στεγανότητας διαρρέουν τα διασταλάζοντα υγρά που 

προκύπτουν κατά την εφαρμογή πίεσης στα απορρίμματα και την 

κατείσδυση βρόχινου ή υπόγειου νερού. Τα υγρά αυτά μπορούν όχι μόνο 

να ρυπάνουν, αλλά και να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Διαρροές 

μπορεί να συμβούν και από χώρους απόθεσης βιομηχανικών αποβλήτων· 

απόβλητα από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που μπορεί 

να καταλήξουν στον υδροφόρο ορίζοντα λόγω κακού σχεδιασμού του 



δικτύου αποχέτευσης και να ρυπάνουν το νερό με νιτρικά και φωσφορικά 

άλατα, βαρέα μέταλλα, τοξικές οργανικές ενώσεις που περιέχονται σε 

εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα κ.λπ., ατμοσφαιρικοί ρύποι, που μέσω της 

βροχής καταλήγουν στο έδαφος και εισχωρούν στον υδροφόρο ορίζοντα 

διάφορες ουσίες που ρίπτονται από αμέλεια στο έδαφος, όπως 

χρησιμοποιημένα λιπαντικά αυτοκινήτων κ.λπ. 

Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα έχει ως άμεση συνέπεια την 

υποβάθμιση, ακόμη και τη ρύπανση του πόσιμου νερού. Σημαντικό 

πρόβλημα αποτελεί η πιθανότητα υψηλής συγκέντρωσης νιτρικών αλάτων 

στο νερό. 

Παρ' όλο που τα νιτρικά άλατα δεν είναι τοξικά, μέσα στο στομάχι 

μετατρέπονται σε νιτρώδη, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν 

μεθαιμοσφαιριναιμία σε βρέφη. Επιπλέον, στον οργανισμό τα νιτρικά 

άλατα μετατρέπονται μετά από σειρά αντιδράσεων σε Ν-νιτροζο-αμίνες, 

που έχουν αποδειχτεί καρκινογόνες. Για το λόγο αυτόν έχουν οριστεί από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ανώτατα όρια για την περιεκτικότητα 

των νιτρικών ιόντων στο νερό. 

Γενικά, η ρύπανση των υδάτων απειλεί πολλά είδη ζώων και φυτών και 

τον άνθρωπο, στον οποίο φτάνουν πολλές τοξικές ουσίες μέσω της 

τροφικής αλυσίδας, επηρεάζοντας δυσμενώς την υγεία του. 

 

 

Μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης. 

 

 Η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, γι' αυτό και 

πολλοί διεθνείς οργανισμοί, φορείς, οργανώσεις και κυβερνήσεις 

καταβάλλουν κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή της. Για το σκοπό 

αυτό υπογράφηκαν διεθνείς συμφωνίες , ενώ για τη σωστή αντιμετώπιση 

της ρύπανσης απαιτούνται, επίσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 

και βιομηχανικών αποβλήτων, καταλύτες καυσαερίων στα βενζινοκίνητα 

οχήματα, επεξεργασία των καυσαερίων των βιομηχανιών πριν αυτά 

εκλυθούν στην ατμόσφαιρα, ανακύκλωση των απορριμμάτων, σωστή 

χωροθέτηση και διαχείριση των χώρων ταφής των απορριμμάτων, ευρεία 

εφαρμογή τεχνολογιών που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

κ.λ.π 

    
  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 

 

1.Απόρριψη υγρών και στερεών αστικών βιομηχανικών 

αποβλήτων. 

2.Αποθέσεις από την ατμόσφαιρα. 

3.Τουριστική Εμπορική δραστηριότητα. 

4.Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. 

5.Διακίνηση πετρελαιοειδών. 

6.Εκμετάλευση φυσικών πόρων (άντληση πετρελαίου). 

7.Ιχθυοκαλλιέργειες. 

8.Υποθαλάσσιες πυρηνικές δοκιμές. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ 

 

 

1.Ενώσεις που απαιτούν οξυγόνο (αστικά λύματα). 

2.Λιπάσματα-Γεωργικά απόβλητα. 

3.Πετρελαιοκηλίδες. 

4.Βαρεά μέταλλα (υδράργυρος). 

5.Τοξικές οργανικές ενώσεις (ζιζανιοκτόνα, υπολείμματα φαρμάκων). 

6.Ραδιενεργές ενώσεις (έκρηξη πυρηνικών όπλων-Β Παγκόσμιος     

πόλεμος, λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων, ατυχήματα Chernobyl 

1986, Fukushima 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


