
5.1. Εισαγωγή στους Υδατικούς πόρους 

365 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα από 

τα 520 της επιφάνειας της γης είναι καλυμμένα 

από νερό. (ποσοστό 71 %).

Από αυτά το 97% είναι το θαλάσσιο νερό.

Το νερό των ωκεανών:

-Βοηθά στη ρύθμιση του κλίματος

-Διαλύει απόβλητα και

- Αποτελεί τόπο διαμονής και διαβίωσης πολλών 

ζώντων οργανισμών του πλανήτη μας.



Το νερό αποτελεί:

60% της μάζας ενός δέντρου,

65% της μάζας ενός ζώου,

65 – 70% του ανθρωπίνου σώματος.

Χωρίς νερό δε θα μπορούσε να υπάρξει η ζωή στη γη.

Το νερό που πίνουμε είναι πολύ λίγο σε σχέση με εκείνο 

που χρειαζόμαστε για την παραγωγή των τροφών και για 

την κάλυψη αναγκών κι επιθυμιών μας.



5.2. Χαρακτηριστικά του νερού: 

• Υπάρχει παντού (ακόμη και στις ερήμους).

• Έχει τρεις φάσεις (πάγος – νερό – υδρατμοί) 

και το βρίσκουμε σε όλες τις θερμοκρασίες.

• Είναι ανανεώσιμο. Έχει πολύ σταθερό μόριο 

και μετατρέπεται ελάχιστα σε άλλες ενώσεις.

• Είναι κοινή περιουσία.

• Είναι χρησιμοποιήσιμο σε μεγάλες ποσότητες.

• Είναι πολύ φθηνό.  



Μοναδικές ιδιότητες: 

1. Το χαμηλό σημείο πήξης του και το υψηλό 

σημείο ζέσης του το διατηρούν στην υγρή 

μορφή στα περισσότερα κλίματα της γης. 

2. Η μεγάλη του θερμοχωρητικότητα 

προστατεύει τους οργανισμούς από τα σοκ 

απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας, 

μετριάζει τις κλιματικές αλλαγές και το καθιστά 

σπουδαίο «εργαλείο» της καθημερινότητας.



Μοναδικές ιδιότητες: 

3. Για να γίνει το νερό υδρατμός απορροφά 

μεγάλη ποσότητα ενέργειας, την οποία 

επιστρέφει στο περιβάλλον, όταν πάλι 

υγροποιηθεί. Έτσι καθίσταται ο βασικότερος 

παράγοντας μεταφοράς θερμότητας στον 

πλανήτη μας.

4. Είναι πολύ καλός διαλύτης (θρεπτικά 

συστατικά στα φυτά, καθαριότητα, διάλυση 

υδροδιαλυτών αποβλήτων).



Μοναδικές ιδιότητες: 

5. Έχει χαρακτηριστική επιφανειακή τάση που 

του επιτρέπει να ανεβαίνει από τις ρίζες στα 

φύλλα μέσω των ιστών, υπερνικώντας τη 

βαρύτητα και δίνοντας έτσι ζωή στα φυτά.

6. Αντίθετα με άλλα υγρά, ο πάγος έχει 

μεγαλύτερο όγκο από το νερό, πράγμα που 

του επιτρέπει να επιπλέει και να διατηρεί τη 

ζωή κάτω από παγωμένες λίμνες και ποτάμια. 

Έτσι επιπλέουν και τα παγόβουνα.


