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ΝΕΡΟ 

• Είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα από τα οποία 
εξαρτάται η ζωή στον πλανήτη μας. 

• Θεωρείται απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

• Είναι ανομοιογενές και ανανεώσιμο. 

 



Ιδιότητες Νερού Σε Υγρή Μορφή 

Υπάρχει σε 
μεγάλο εύρος 
θερμοκρασιών 

Χρειάζεται 
αρκετή 

θερμότητα για 
να εξαερωθεί 

Μπορεί να 
διαλύσει πλήθος 

χημικών 
ενώσεων 

Έχει μεγάλη 
αντίσταση σε 

θερμικές 
μεταβολές 

Είναι 
αμφολύτης 



Ρύπανση του Νερού 

Ρύπανση του νερού είναι κάθε ουσία που εμποδίζει την 
κανονική χρήση του νερού και χωρίζεται σε δυο 

κατηγορίες: 

 

άμεση ρύπανση  

δηλαδή αυτή που μπορούμε  

να την διακρίνουμε 

(π.χ. τοξικά απόβλητα). 

 

έμμεση ρύπανση  

δηλαδή που δεν είναι ορατή  

και σιγά σιγά προκαλούνται αλλαγές  

στα είδη που βρίσκονται στο νερό. 



ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ  ΠΗΓΕΣ  
ΡΥΠΑΝΣΗΣ  ΝΕΡΟΥ 

Αστικά Λύματα 

Βιομηχανία 

Γεωργικά-Κτηνοτροφικά Απόβλητα 

Πετρελαιοειδή 

 



Προβλήματα που συνδέονται με την 
διατάραξη του κύκλου του νερού 

1. Πλημμύρες 

2. Όξινη βροχή 

3. Θερμορύπανση 



Πλημμύρες 

   Ο λόγος που δημιουργούνται πλημμύρες είναι είτε 
γιατί πέφτει ραγδαία μεγάλος όγκος βροχής που 
δεν προλαβαίνει να απορροφηθεί από το έδαφος, 
είτε από τον όγκο νερού μέσα σε ένα ποτάμι ή 

λίμνη, η οποία υπερχειλίζει ή σπάει τα αναχώματα, 
με αποτέλεσμα το νερό να διαφύγει από τα              

συνήθη όριά του. 



Όξινη Βροχή 

 Οφείλεται σε όξινους διαλυμένους  ρύπους, δηλαδή 
ουσίες οι οποίες δεν αποτελούν φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά της καθαρής ατμόσφαιρας, αλλά 
είναι προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 

 Μπορεί να κάνει σοβαρές καταστροφές σε 
καλλιέργειες, οικοσυστήματα, πολιτιστικά μνημεία 
και όποια κατασκευή αποτελείται από μάρμαρο. 

 



Θερμική Ρύπανση 

• Ενεργειακοί σταθμοί των οποίων το νερό 
απελευθερώνεται μετά την χρήση του ως 
ψυκτικό μέσο, ρυπαίνει θερμικά τους αποδέκτες 
στους οποίους καταλήγει, ανυψώνοντας τη 
θερμοκρασία τους. 

 

• Μπορεί να επηρεάσει πολλά είδη χλωρίδας και 
πανίδας, καθώς και να μειώσει την διάλυση του 
οξυγόνου στους ποταμούς, πράγμα που 
εμποδίζει την βιοαποικοδόμηση των αποβλήτων.  





ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΖΕΣΤΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΕ 
ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

άμεση ή έμμεση θνησιμότητα 
από υπερβολική θερμότητα 

μείωση της αναπαραγωγικής
 ικανότητας και της 

ανάπτυξης των ψαριών 

εκδίωξη ψαριών από μεγάλες 
θαλάσσιες περιοχές  

παρεμπόδιση 
της μετανάστευσης των 

ψαριών 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


