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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αρχικά, είναι γνωστό σε όλους πως το νερό είναι ένας βασικός  παράγοντας για τη 

δημιουργία και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Χωρίς αυτό  δεν μπορεί να 

υπάρξει ζωντανός οργανισμός και συνεπώς ζωή. Το νερό αποτελεί το 70% της 

επιφάνειας της γης και είναι ένα από τα αξιόλογα στοιχεία της . Τόσο η ποιοτική όσο 

και η ποσοτική του επάρκεια αλληλοεπιδρά άμεσα με τον άνθρωπο και τα 

οικοσυστήματα αφού διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην αλλαγή του κλίματος. Παρόλα 

αυτά, παρατηρείται συχνά πως τα ποσοστά ρύπανσης του νερού αυξάνονται συνεχώς 

με το πέρασμα των χρόνων και είναι το πιο σημαντικό θέμα που απασχολεί την 

ανθρωπότητα μιας και απειλεί την υγεία μας ενώ παράλληλα υποβαθμίζει την 

ποιότητα  της ζωής μας. Στην χώρα μας, η ποιότητα του πόσιμου νερού είναι σε πολύ 

υψηλά επίπεδα παρόλα αυτά  η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι υπάρχουν  κίνδυνοι 

για την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων αλλά και τις συχνές πιέσεις που 

δέχονται τα αποθέματα νερού σε ολόκληρη  την Ευρώπη. Με τον όρο  «μόλυνση του 

νερού ή αλλιώς ρύπανση των υδάτων, εννοούμε κάθε άμεση ή έμμεση εισαγωγή 

ουσιών ή ενέργειας στο υδάτινο περιβάλλον που είναι επιζήμια για τους οργανισμούς 

και επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία». Από τα προαναφερθέντα, φαίνεται ο 

ουσιαστικός ρόλος του νερού για την επιβίωση όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και 

ολόκληρου του πλανήτη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος. Η επιλογή 

για  το συγκεκριμένο θέμα της εργασίας μας οφείλεται στην οικολογική συνείδηση και 

στην αγάπη μας για το φυσικό περιβάλλον, καθώς θέλουμε να ασχοληθούμε με τη 

σημασία του νερού για τον άνθρωπο, τις ιδιότητες του, τη χημική του σύσταση και να 

αναλύσουμε τόσο τα αίτια της ρύπανσης των υδάτων όσο και τις επιπτώσεις που 

προκαλούνται από αυτή. Βρήκαμε αρκετά ενδιαφέρον αυτό το θέμα καθώς η ρύπανση 

του νερού είναι ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα 

μας κυρίως τα τελευταία χρόνια. Οι μαθητές πρέπει να εξοικειωθούν με την έννοια της 

ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις στην υγεία και στο 

περιβάλλον. Χρειάζεται να μάθουν και να συνειδητοποιήσουν τις κύριες πηγές της 

ρύπανσης μιας και αυτή  δεν είναι πάντα ορατή με γυμνό μάτι. Είναι αναγκαίο για 

όλους μας να αντιληφθούμε  ότι είναι πολλοί οι παράγοντες, που παρεμβαίνουν στην 

εμφάνιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα οποία είναι μεταξύ τους 

αλληλένδετα. Ο βασικότερος  στόχος της εργασίας μας είναι να πετύχουμε την 

ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημαντική θέση που κατέχει ο υδάτινος ορίζοντας 

για τη ζωή και την επιβίωση του ανθρώπου. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ 

 

Με τον όρο ρύπανση υδάτων εννοούμε «την απελευθέρωση ουσιών στο υδάτινο 

περιβάλλον οι οποίες είτε διαλύονται είτε κατακάθονται στον πυθμένα και προξενούνε 

αλλαγή στα φυσικά χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών νερών». 

Επιπλέον, η ρύπανση μπορεί να επηρεάζει την υλική και η πολιτιστική βάση της ζωής, 

τους φυσικούς πόρους, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της 

αναψυχής. Λύματα ονομάζουμε τα υγρά απόβλητα από κατοικίες, βιομηχανίες, 

βιοτεχνίες και αγρούς. Συνέπεια  της  απόρριψης με μερική ή καμία επεξεργασία 

καθαρισμού ακαθάρτων νερών που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες στα 

ποτάμια τις λίμνες και τη θάλασσα χαρακτηρίζονται από μεγάλη περιεκτικότητα σε 

οργανικά συστατικά και αυτό έχει σαν την σοβαρή ρύπανση της περιοχής γύρω από το 

σημείο εκβολής. Γίνεται κατανοητό πως, όταν τα λύματα καταλήγουν χωρίς 

επεξεργασία στους υδάτινους αποδέκτες μεταφέρουν σε αυτούς τοξικές ουσίες 

(θερμική, ραδιενεργή, βιολογική, αισθητική ,ηχητική, γενετική) οι οποίες ονομάζονται 

ρύποι και προκαλούν την ρύπανση. Οι υδάτινοι αποδεκτές είναι σύνθετα υδάτινα 

οικοσυστήματα, καθώς δεν είναι απλώς λεκάνες με νερό αλλά περιλαμβάνουν φυτά, 

ζώα και  μικροοργανισμούς. Αυτά τα οικοσυστήματα διαθέτουν δικούς τους τρόπους 

αυτοκαθαρισμού τους. Για παράδειγμα, οι μικροοργανισμοί που περιέχουν, διασπούν 

τους περισσότερους ρύπους. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό πως  όταν σε ένα 

οικοσύστημα αναπτύσσονται παθογόνοι μικροοργανισμοί, τότε προκαλείται μόλυνση 

με κίνδυνο την εξάπλωση ασθενειών. Έχει επικρατήσει με τον όρο " διάχυτη ρύπανση", 

να ονομάζουμε τα φυτοφάρμακα από γεωργικές δραστηριότητες και τους ρύπους που 

αποδεσμεύονται από τη βιομηχανία στην ατμόσφαιρα και οι οποίοι στη συνέχεια 

πέφτουν στη γη και στη θάλασσα οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζουν την ποιότητα 

των υδάτων.   
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΜΜΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

 

Η ρύπανση του νερού αποτελεί μία από τις ουσιαστικότερες φυσικές καταστροφές του 

πλανήτη. Το νερό και ο αέρας είναι τα πλέον αναγκαία στοιχεία της φύσεως για την 

διατήρηση της ζωής του ανθρώπου και κάθε ζωικού και φυτικού οργανισμού. Η 

ρύπανση  χωρίζεται στις παρακάτω  δύο κατηγορίες: 

Άμεση ρύπανση: είναι αυτή που μπορεί να αντιληφθούμε άμεσα. Ένα υπόδειγμα 

άμεσης ρύπανσης είναι η περίπτωση ενός ποταμού ή μιας λίμνης όπου καταλήγουν 

τοξικά απόβλητα και προκαλείται αμέσως αιφνίδιος θάνατος ψαριών. 

Έμμεση ρύπανση: είναι η μορφή ρύπανσης που δεν αντιλαμβανόμαστε εύκολα επειδή 

δεν είναι αντιληπτή. Για παράδειγμα, όταν κατασταλάζουν σε ένα ποτάμι ή σε μία λίμνη 

ή στη θάλασσα λύματα ή απόβλητα σε ποσότητες που δεν μπορούν τα υδατικά 

οικοσυστήματα να καθορίσουν είναι πολύ πιθανόν να προκληθούν σταδιακά αλλαγές 

στα είδη που υπάρχουν σε αυτό. Ορισμένα είδη αναπτύσσονται ακραία ενώ αλλά 

περιορίζονται ή εξαφανίζονται (ευτροφισμός). Σε πιο προχωρημένα επίπεδα ρύπανσης  

μπορεί το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο να μειωθεί και να αρχίσει η παραγωγή άλλων 

αερίων επικίνδυνων για τις μορφές ζωής (υδρόθειο, αμμωνία κ.ά.) 

 

Εικόνα 2 
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ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΙΤΙΑ 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί έντονα η αύξηση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος προερχόμενη από παρεμβάσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι 

προσπάθειες που έχουν γίνει στο να καθοριστεί και να δοθεί μία σαφής σημασία της 

ρύπανσης είναι πολλές και ποικίλες. Οι αιτίες της ρύπανσης των υδάτων 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών και παθογόνων καθώς και φυσικές 

περιμέτρους. Αξιόλογο αίτιο είναι η κλιματική αλλαγή του επιδράει στις μέρες μας σε 

ολόκληρο τον πλανήτη αλλά λεπτομερώς οι αυξημένες θερμοκρασίες που μπορούν να 

οδηγήσουν σε μόλυνση του νερού. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση του νερού 

σε ψυκτικό μέσο από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανίες. Περαιτέρω αίτιο 

είναι η συνεχώς αυξανόμενη κρίση των υγρών καυσίμων τα τελευταία χρόνια η  οποία 

έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή επιβάρυνση των υδάτων με πετρελαιοειδή. 

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 5 με 10 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου 

αποχύνονται στις θάλασσες με κυριότερες αιτίες ναυτικά ατυχήματα που επιφέρουν 

τις μεγαλύτερες καταστροφές γιατί χιλιάδες τόνοι πετρελαίου έχουν τελική απόληξη τις 

παράκτιες περιοχές τις διαρροές από δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν θαλασσινό 

νερό για έρμα αλλά και από τις διαρροές των μηχανών εσωτερικής καύσης, τις διαρροές 

από διυλιστήρια, από την άντληση πετρελαίου, από υποβρύχιες πετρελαιοπηγές, από 

τα αστικά απόβλητα κ.α. Οι τοξικές χημικές ενώσεις που αποτελούνται από σίδηρο, 

χλώριο, μόλυβδο κ.λπ. αποτελούν  μια επιπλέον αιτία για τη ρύπανση των υδάτων, 

καθώς και η  όξινη βροχή που εμφανίζεται όταν  το νερό της βροχής έχει αυξημένες 

όξινες ιδιότητες δηλαδή, διακρίνονται οξέα στην ατμόσφαιρα. 

 

Εικόνα 3 
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ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

Η ρύπανση των υδάτων έχει μεγάλες επιδράσεις στη ζωή του ανθρώπου και των 

υπόλοιπων ζωικών και φυτικών οργανισμών αφού η υποβάθμιση της ποιότητας του 

νερού υπονομεύει την υγεία τους αλλά και γίνεται κατάλληλο για άλλες γεωργικές ή 

βιομηχανικές χρήσεις. Επιπλέον, η άνοδος της θερμοκρασίας από τη θερμική ρύπανση 

έχει τραγικές επιπτώσεις  για τους υδρόβιους οργανισμούς οι οποίοι έχουν μικρές 

ανοχές στις αλλαγές θερμοκρασίας. Επίσης, όταν αυξάνεται η ρύπανση των νερών με 

οργανικές ύλες και ανεβαίνει η θερμοκρασία τους τόσο μειώνεται το διαλυμένο 

οξυγόνο γιατί καταναλώνεται λόγω της αερόβιας αναπνοής των μικροοργανισμών που 

κάνουν αποσύνθεση. Όταν, λοιπόν, ρυπαίνονται τα επιφανειακά νερά με απόβλητα 

που περιλαμβάνουν ουσίες, που αποσυντίθεται από μικροοργανισμούς εκτός των 

άλλων «αφαιρείται» από τα νερά και το οξυγόνο που είναι απαραίτητο για την 

επιβίωση των φυτικών και ζωικών υδρόβιων οργανισμών. Οι συνέπειες μπορεί να είναι 

καταστροφικές για τους περισσότερους συνδρομητές οργανισμούς αφού κινδυνεύουν 

από ασφυξία. Έτσι η ρύπανση με αστικά λύματα ή άλλα απόβλητα που περιέχουν 

οργανικό φορτίο μπορεί να απειλήσει με καταστροφή ένα ολόκληρο υδατικό 

οικοσύστημα. Ξεχωριστή συνέπεια αποτελεί η συνεχής χρήση φυτοφαρμάκων σε 

γεωργικές καλλιέργειες. Η ρύπανση των υδάτων που εξελίσσεται ραγδαία με τον καιρό 

και πλήττει σημαντικά την ομαλή λειτουργία της γης. Γι’ αυτό, θα πρέπει να υπάρξει 

ευαισθητοποίηση από την πλευρά των ανθρώπων για να συνεχίσει η ζωή στον πλανήτη 

μας. 

 

Εικόνα 4 
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

 

Προφανώς, ο μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού 

προέρχεται από δύο πλευρές: να μην το μολύνουμε και να καθαρίσουμε αυτό που είναι 

ήδη μολυσμένο. Με αυτόν τον τρόπο, η ρύπανση που καταλήγει να καταστρέφει τόσο 

τους υδροφόρους ορίζοντες όσο και άλλα αποθέματα νερού μπορεί να αποφευχθεί και 

να ελαχιστοποιηθεί, καθιστώντας την μια μάχη που πρέπει να δοθεί ταυτόχρονα σε όλα 

τα μέτωπα. Μερικές από τις πιο σημαντικές ενέργειες που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι ακόλουθες: 

➢ Ενημέρωση και ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης μέσα στην οικογένεια και το 

σχολείο. 

➢ Οικιακή χρήση νερού - Περιορισμός σπατάλης - ανακύκλωση - μείωση 

απορρυπαντικών. 

➢ Σεβασμός στο περιβάλλον και τις ακτές – καθαριότητα ακτών και υδάτινων 

περιοχών. 

➢ Εθελοντισμός – συμμετοχή σε οικολογικές δράσεις. 

➢ Βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων – αποχέτευση - διαχείριση του νερού της 

βροχής. 

➢ Ανακύκλωση - διαχείριση απορριμμάτων – μείωση ρύπων στα υδάτινα συστήματα. 

➢ Έλεγχος των βιομηχανικών ρύπων – φίλτρα – βιολογικοί καθαρισμοί – 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία. 

➢ Μέτρα περιορισμού στη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις αγροτικές 

περιοχές. 

➢ Συντονισμένες δράσεις – κοινές πολιτικές για μια πράσινη και βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη, όπως δημιουργία προστατευμένων υδάτινων περιοχών και Εθνικών 

Πάρκων - προστασία των απειλούμενων υδρόβιων (και μη) ειδών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την εργασία που εκπονήσαμε γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι το νερό για 

τον άνθρωπο και όλους τους ζώντες οργανισμούς. Ο ανθρώπινος οργανισμός 

χρειάζεται καθημερινά να καταναλώνει αρκετά λίτρα νερό για την διαβίωση του, για 

τις προσωπικές του ανάγκες, όπως η πόση, η καθαριότητα του σώματός του, ο 

καθαρισμός των χώρων διαβίωσής του, ακόμα και το πότισμα των λουλουδιών. Θα 

πρέπει ο άνθρωπος να  μεριμνάει τη διαφύλαξη του πολύτιμου αυτού αγαθού και να 

αποφεύγει την αλόγιστη χρήση του καθώς και τη ρύπανση. Επίσης τις τελευταίες 

δεκαετίες η ρύπανση των υδάτων αποτελεί το μείζον πρόβλημα ανά τον κόσμο. 

Προσπάθεια των τελευταίων οδηγιών είναι η αλλαγή της ανθρώπινης κουλτούρας 

σχετικά με τη χρήση ενώπιον στο νερό. Συνοψίζοντας,  η ρύπανση του νερού προκαλεί 

μεταβολές σε υδάτινους αποδέκτες, όπως είναι  τα ποτάμια, οι λίμνες και η θάλασσα. 

Επειδή η ρύπανση των υδάτων προέρχεται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες, 

προλαμβάνεται ουσιαστικά από τον περιορισμό παράτυπων δραστηριοτήτων και με 

την επεξεργασία λυμάτων. Συνεπώς, πρέπει όλοι μας να δείξουμε ευαισθητοποίηση 

προς το περιβάλλον για ένα καλύτερο και πιο οικολογικό μέλλον. 

 

Εικόνα 5 
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