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Γραπηή Εργαζία ΘΕ ΕΚΠ 66 

 

 

ΕΚΠ66  -  4η Γραπτή Εργαςία 
 

 

 

 

ΦΟΙΤΘΤΘΣ:  ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΛΗΑ 

 

 

 

 

Θέμα 1ο 

Δίνονται:  

- Ζνα πλζγμα που αντιςτοιχεί ςε ζνα χάρτθ εννοιϊν ο οποίοσ αφορά ςτο κζμα του τίτλου του, με τοποκετθμζνεσ μερικζσ ζννοιεσ και ςυνδετικζσ λζξεισ.  

- Οι ζννοιεσ και οι ςυνδετικζσ λζξεισ-φράςεισ για το υπόλοιπο πλζγμα. Δίπλα ςε μερικζσ ςυνδετικζσ λζξεισ δθλϊνεται ςε παρζνκεςθ το ςυνολικό 
πλικοσ τουσ ςτο χάρτθ εννοιϊν, ζτςι αυτζσ κα πρζπει να τοποκετθκοφν ιςάρικμεσ φορζσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ. 

Ηθτείται να ςυμπλθρϊςετε το χάρτθ εννοιϊν με τθν κατάλλθλθ τοποκζτθςθ ςτισ προετοιμαςμζνεσ κζςεισ: των εννοιϊν ςτουσ κφκλουσ και των ςυνδετικϊν 
λζξεων ςτισ γραμμζσ.  
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 Χάνηεξ 1. Φαηκόμεκμ Θενμμθεπίμο θαη «Τνύπα Όδμκημξ» 

Έμμξιες Συμδετικές λένεις  

γεςνγία, θηεκμηνμθία  

ιηώζημμ πάγςκ  

αύλεζε θανθίκμο δένμαημξ, μείςζε 

θοημπιαγθημύ, μείςζε ζμδεηάξ, δεμηέξ ζε 

οιηθά θ.ά.  

ζοζθεοέξ ρύλεξ, ζοκζεηηθμί αθνμί, δηαιύηεξ 

θ.ά.  

αιιαγώκ ζηα όνηα ελάπιςζεξ εηδώκ  

δημλείδημ ημο άκζναθα  

Πενηβαιιμκηηθή Εθπαίδεοζε  

ακόδμο ζηάζμεξ ζάιαζζαξ  

μείςζε πνήζεξ μνοθηώκ θαοζίμςκ, επηιμγή 

ακακεώζημςκ πεγώκ εκένγεηαξ, πενημνηζμόξ 

απμδάζςζεξ θ.ά.  

οδναημμύξ  

απαγόνεοζεξ  

δημλείδημ ημο αδώημο  

απμδάζςζε  

πνόιερε  

πανάθηηεξ πενημπέξ  

μείςζε πεμηθώκ πμο θαηαζηνέθμοκ ημ όδμκ  

δηεζκείξ ζομθςκίεξ, εζκηθμί κόμμη  

άγνηα δςή, δάζε  

πιςνμθζμνάκζναθεξ 

λεναζίαξ  

απςιεηώκ ηνμθήξ θαη κενμύ, πενηζζόηενςκ 

αθναίςκ θαηνηθώκ θαηκμμέκςκ θ.ά.  

οπμθαηάζηαηςκ  

Φαηκόμεκμ ζενμμθεπίμο  

ηεπκμιμγίεξ αθαίνεζεξ δημλεηδίμο άκζναθα 

από εθπμμπέξ, δεκηνμθύηεοζε θ.ά.  

θαύζε μνοθηώκ θαοζίμςκ  

ακζνώπηκεξ δναζηενηόηεηεξ, θαηακαιςηηθά 

πνόηοπα  

μεηαβμιώκ παναγςγηθήξ γεξ  

μεζάκημ  

αιιαγή θαηακαιςηηθώκ πνμηύπςκ, αεηθόνμ 

ακάπηολε  

ακζνώπηκε ογεία  

μθείιεηαη θονίςξ ζε (2)  

πνεζβεύεη  

έπεη ζοκέπεηεξ ζε  

από  

με  

πμο μθείιεηαη ζε  

πνμθαιείηαη από  

πμο πνμϋπμζέημοκ  

πενηιαμβάκμοκ  

εθπέμπμκηαη από  

ιόγς (3)  

μπμνεί κα ακηημεηςπηζηεί με (2)  

εκηζπύεηαη από  

πμο πενηιαμβάκεη (2)  

μπμνεί κα πνμθαιέζεη  
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Θέμα 2ο  

Μία πρόςφατθ ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςε μακθτζσ δθμοτικϊν ςχολείων αςτικϊν περιοχϊν τθσ Ελλάδασ ςτόχευε ςτον προςδιοριςμό: (α) τθσ ζκταςθσ 

ςτθν οποία οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται τον όρο ‘ατμοςφαιρικι ρφπανςθ’ με επιςτθμονικά ορκό τρόπο, (β) τθσ γνϊςθσ των μακθτϊν όςον αφορά ςτισ πθγζσ 

τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και (γ) τθσ γνϊςθσ τουσ για τισ επιπτϊςεισ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτο περιβάλλον και ςτα ζμβια όντα. Οι τρεισ παρακάτω 

πίνακεσ (Πίνακασ 1, Πίνακασ 2 και Πίνακασ 3) εμπερικλείουν αποςπάςματα από τισ θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ που λιφκθκαν από τουσ μακθτζσ και 

αντιςτοιχοφν ςε κακζναν από τουσ προαναφερκζντεσ ςτόχουσ.  

Πίνακασ 1. Αντιλήψεισ μαθητών για την έννοια του όρου ‘ατμοςφαιρική ρφπανςη’ 

Α.1. Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ είναι ο αζρασ των πόλεων ο οποίοσ είναι βρϊμικοσ και 

μολυςμζνοσ.  

Α.2. Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ είναι ο αζρασ των πόλεων ο οποίοσ δεν είναι κακαρόσ εξαιτίασ 

των καυςαερίων που προζρχονται από τα αυτοκίνθτα και τα εργοςτάςια. 

Α.3.Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ μολφνει τον αζρα, επιδρά ςτα ηϊα, ςτα φυτά και ςτουσ 

ανκρϊπουσ και δθμιουργεί διάφορα προβλιματα υγείασ. 

Α.4. Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ είναι οι ρφποι που υπάρχουν ςτθν ατμόςφαιρα και 

προκαλοφν το φαινόμενο του κερμοκθπίου. 

Α.5. Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ είναι θ δθμιουργία ‘οπϊν’ ςτο ςτρϊμα του όηοντοσ, μζςω των 

οποίων οι θλιακζσ ακτινοβολίεσ περνοφν και φκάνουν ςτθ γθ.  
 

Πίνακασ 2. Αντιλήψεισ μαθητών για τισ πηγέσ τησ ατμοςφαιρικήσ ρφπανςησ  

Β.1. Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ προκαλείται από τα εργοςτάςια που παράγουν καπνό και 

ρυπαίνουν το περιβάλλον 

Β.2. Θ ρφπανςθ του αζρα προκαλείται διότι ζχουμε πολλά αυτοκίνθτα τα οποία 

απελευκερϊνουν καυςαζρια ςτισ πόλεισ. 

Β.3. Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ προκαλείται από τισ άςχθμεσ οςμζσ που τα ςκουπίδια 

απελευκερϊνουν ςτθν ατμόςφαιρα. 

Β.4. Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ προκαλείται από τον καπνό που παράγεται από τισ φωτιζσ 

που καίνε τα δάςθ. 

Β.5. Θ χριςθ των ςπρζι μολφνει τον αζρα. 
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Πίνακασ 3. Αντιλήψεισ μαθητών για τισ επιπτώςεισ τησ ατμοςφαιρικήσ ρφπανςησ 

Γ.1. Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ προκαλεί αςφυξία, διότι δεν υπάρχει κακαρόσ αζρασ να 

αναπνεφςουμε.  

Γ.2. Βλαβερζσ ουςίεσ που απελευκερϊνονται ςτον αζρα μποροφν να διαλυκοφν ςτο νερό 

και ςτο ζδαφοσ. Με αυτό τον τρόπο τα λαχανικά, τα ψάρια και τα ηϊα επθρεάηονται. 

Συνεπϊσ όταν εμείσ τρϊμε λαχανικά που αναπτφςςονται ςε μολυςμζνα εδάφθ, ι ψάρια 

που ηουν ςε δθλθτθριαςμζνα νερά, θ υγεία μασ μπορεί να κινδυνεφςει. 

Γ.3. Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ καταςτρζφει το οξυγόνο του αζρα, ςτθν κζςθ του οποίου 

μπαίνει το διοξείδιο του άνκρακα.  

Γ.4. Λίγο-λίγο οι αζριοι ρφποι προκαλοφν αφξθςθ τθσ ‘τρφπασ’ ςτο ςτρϊμα του όηοντοσ, οι 

ακτίνεσ του ιλιου περνοφν μζςα από αυτι και προκαλοφν λιϊςιμο των πάγων ςτουσ 

πόλουσ και ςε μερικά χρόνια που οι πάγοι κα λιϊςουν εμείσ κα βυκιςτοφμε. 

Γ.5. Ο καπνόσ από τα εργοςτάςια ανεβαίνει ςτον αζρα και όταν βρζχει πζφτει και πθγαίνει 

ςτθ κάλαςςα και τθ μολφνει. 

 

Ζητοφνται:  

(α) Να κατθγοριοποιιςετε τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ που εμπερικλείονται ςτισ αντιλιψεισ των μακθτϊν ςχετικά με το εννοιολογικό 

περιεχόμενο του όρου και να αναφζρετε αν αυτζσ ςυνάδουν με τον επιςτθμονικό οριςμό του. 

(β) Να καταγράψετε τισ αντιλιψεισ των μακθτϊν για τισ βαςικζσ πθγζσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, ςθμειϊνοντασ πικανζσ αποκλίςεισ από τθν επιςτθμονικά 

αποδεκτι γνϊςθ. 

(γ) Να καταγράψετε τισ αντιλιψεισ των μακθτϊν για τισ επιπτϊςεισ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτο περιβάλλον και τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ, 

ςθμειϊνοντασ πικανζσ αποκλίςεισ από τθν επιςτθμονικά αποδεκτι γνϊςθ. 

(δ) Αν με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κεωρείται αναγκαία τθν ενςωμάτωςθ διδακτικοφ υλικοφ πάνω ςτο κζμα τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, να αναφζρετε επιγραμματικά τισ βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ που κα περιλαμβάνατε ςτο υλικό ςασ. 
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Θέμα 3ο (3 βαθμοί)  
Σε μία υψθλισ παραγωγικότθτασ αγροτικι περιοχι τθσ χϊρασ τα εςπεριδοειδι και οι ετιςιεσ καλλιζργειεσ αποτελοφν τα κυρίαρχα είδθ γεωργικισ 

εκμετάλλευςθσ. Στθν περιοχι ζχει εγκαταςτακεί δίκτυο παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υπόγειων υδάτων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίασ τθσ Νομαρχίασ.  

Σε μία ςειρά από 62 γεωτριςεισ πραγματοποιείται δειγματολθψία κατά τθ διάρκεια τθσ ξθρισ περιόδου κάκε ζτουσ (Σεπτζμβριοσ) για τον προςδιοριςμό των 

ςυγκεντρϊςεων νιτρικϊν (mg/l), τα αποτελζςματα του τελευταίου ζτουσ τθσ οποίασ δίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα. 
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Ζητοφνται: 

(α) Να αξιολογιςετε τθ ρφπανςθ των υπόγειων υδάτων τθσ περιοχισ μελζτθσ από νιτρικά άλατα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ δειγματολθψίασ του τελευταίου 

ζτουσ και ςχολιάςτε τθν προζλευςι τθσ. 

(β) Θα αναμζνατε θ ζκλπυςθ των νιτρικϊν ςτουσ υπόγειουσ υδροφορείσ να είναι μεγαλφτερθ το φκινόπωρο ι το καλοκαίρι; Να τεκμθριϊςετε τθν απάντθςι 

ςασ χωρίσ να εντάξετε ςτθ ςυλλογιςτικι ςασ τθν προςκικθ αηωτοφχου λιπάςματοσ ςτο ζδαφοσ. 

(γ) Αν αναλαμβάνατε τθν διενζργεια ενόσ Προγράμματοσ Δράςθσ κατά τθσ νιτρορφπανςθσ ςτθν εν λόγω περιοχι, ςε ποιεσ παραμζτρουσ κα ςτθριηόταν θ 

δζςμθ μζτρων που κα προτείνατε για τθ χριςθ και εφαρμογι ςυνκετικϊν λιπαςμάτων με βάςθ τθν οδθγία 91/676/ΕΟΚ ‘για την προςταςία των υδάτων από 

τη νιτρορφπανςη γεωργικήσ προζλευςησ’; 

Διευκρίνιςθ: Θ Οδθγία 91/676/ΕΟΚ μπορεί να αναηθτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=el&numdoc=31991L0676&model=guichett 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Directive&an_doc=1998&nu_doc=83
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=el&numdoc=31991L0676&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=el&numdoc=31991L0676&model=guichett
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Θέμα 1ο  

 

Χάνηεξ 1.  Φαηκόμεκμ Θενμμθεπίμο θαη «Τνύπα Όδμκημξ» 
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Θέμα 2ο  
α)   Ωο πξνο ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο  νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο καζεηέο ηαπηίδνπλ ηελ έλλνηα απηή κε ην λέθνο ησλ 

πόιεσλ (Α.1.), ελώ επηζηεκνληθά νξζό είλαη όηη  ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ καδί κε άιινπο (Μαξίλνο – 

Κνπξήο, 1999) ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ λέθνπο. ηε ζπλέρεηα ζεσξνύλ όηη ε ξύπαλζε πξνέξρεηαη  κόλν από ηα θαπζαέξηα ησλ απηνθίλεησλ 

θαη ησλ εξγνζηαζίσλ, αγλνώληαο ηνπο άιινπο αλζξσπνγελείο παξάγνληεο (Α.2.). Θεσξνύλ, ζσζηά, όηη ε ξύπαλζε ηνπ αέξα έρεη αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ζε δώα θπηά θαη αλζξώπνπο (Α.3.), αιιά θαίλεηαη όηη δελ έρνπλ απνζαθελίζεη ηηο έλλνηεο ξύπαλζε θαη κόιπλζε, όπσο ην ίδην 

παξαηεξείηαη  ζπρλά ζε θείκελα πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ (Νηθνιάνπ, 1999). Δπηζηεκνληθά νξζή είλαη θαη ε άπνςή ησλ καζεηώλ όηη νη ξύπνη  

ζηελ αηκόζθαηξα ζπκβάιινπλ ζηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Α.4.), ελώ δε ζπλάδεη κε  ηελ νξζή επηζηεκνληθή  γλώζε ε άπνςή 

ηνπο όηη  αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε είλαη ε ηξύπα ηνπ όδνληνο (Α.5.). 
  β)  

Οη  βαζηθές πεγές   αηκοζθαηρηθής ρύπαλζες, ζύκθωλα κε ηης αληηιήψεης ηωλ καζεηώλ 

 Σα εξγνζηάζηα   

  Σα πνιιά απηνθίλεηα ζηηο πόιεηο 

 Σα ζθνππίδηα 

 Οη ππξθαγηέο ζηα δάζε 

 Ζ ρξήζε ζπξέη  

Οι πθγζσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, που αναφζρουν οι μακθτζσ, προζρχονται κυρίωσ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ είναι θ λειτουργία 

των εργοςταςίων και θ χριςθ των αυτοκινιτων,  θ ςυγκζντρωςθ ςκουπιδιϊν, οι πυρκαγιζσ των δαςϊν, τα ςπρζι. Από τθ ςειρά των  απαντιςεων 

διαπιςτϊνουμε  οι αντιλιψεισ τουσ είναι προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ  αφοφ, όπωσ υποςτθρίηει ο Μαρίνοσ – Κουρισ (1999) οι   βαςικζσ πθγζσ ατμοςφαιρικισ  

ρφπανςθσ ζχουν ςχζςθ με τθ χριςθ των ςυμβατικϊν μορφϊν ενεργειακϊν πόρων  από τον άνκρωπο για τθν παραγωγι  ιςχφοσ.  Αυτό που δεν αναφζρεται 

από τουσ μακθτζσ είναι το ςφνολο των δραςτθριοτιτων του ανκρϊπου που ευκφνεται για το φαινόμενο, κακϊσ και οι πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ρφποι  

που επιβαρφνουν περιςςότερο τθν ατμόςφαιρα (Νικολάου, 1999).  

γ)   

Αληηιήψεης ηωλ καζεηώλ γηα ηης επηπηώζεης ηες αηκοζθαηρηθής ρύπαλζες ζηο 

περηβάιιολ θαη ηοσς δωληαλούς οργαληζκούς 

 Γεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πγείαο 

ζηνπο αλζξώπνπο, ηα δώα θαη ηα 

θπηά 

 Πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

 Γεκηνπξγεί ηελ ηξύπα ηνπ 

όδνληνο 

 Πξνθαιεί αζθπμία, ιόγσ 

έιιεηςεο θαζαξνύ αέξα 

  

 Κηλδπλεύεη ε πγεία ησλ 

αλζξώπσλ ιόγσ κόιπλζεο ηεο 

ηξνθηθήο αιπζίδαο  

 Καηαζηξέθεη ην νμπγόλν θαη ζηε 

ζέζε ηνπ κπαίλεη ην CO2  

 Αύμεζε ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο, 

ππεξζέξκαλζε, ιηώζηκν πάγσλ,  

θάιπςε παξάθηησλ πεξηνρώλ από 

ηε ζάιαζζα 

 Μόιπλζε ηεο  ζάιαζζαο από ηνλ 

θαπλό ησλ εξγνζηαζίσλ 
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Οη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο επηπηώζεηο  από ην πεξηβαιινληηθό  δήηεκα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. Γίλνπλ  

έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ,  ζηελ πνηόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, ζηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηε ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο, ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην πεξηβάιινλ γεληθόηεξα. Ωο 

πξνο ηελ αληίιεςή ηνπο όηη  ε ηξύπα ηνπ όδνληνο πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ηεο γεο, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε όηη νη καζεηέο δε γλσξίδνπλ όηη ε 

έληαζε ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη εθείλε πνπ νδεγεί ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε (Υξηζηνύιαο & Νηθνιάνπ, 1999).   

 δ)   Αθνύ έγηλε θαηαγξαθή θαη   έρνπκε εληνπίζεη  ηηο  ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ην δήηεκα ηεο αηκνζθαηξηθήο  ξύπαλζεο, ζην 

πιαίζην ηνπ επνηθνδνκηηηζκνύ (Γεκεηξίνπ, 2008), ζρεδηάζακε ην παξαθάησ εθπαηδεπηηθό πιηθό  πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο, κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

πιηθνύ πάλσ ζην ζέκα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα απνθηήζνπλ γηα  ην πεξηβαιινληηθό απηό δήηεκα  

επηζηεκνληθά παξαδεθηή γλώζε. 

Θεκαηηθές ελόηεηες δηδαθηηθού σιηθού γηα ηο δήηεκα ηες αηκοζθαηρηθής 

ρύπαλζες 

Αηκοζθαηρηθή ρύπαλζε Βαζηθές πεγές Επηπηώζεης 

 Βαζηθέο έλλνηεο 

 Οξηζκόο ηεο 

αηκνζθαηξηθήο 

ξύπαλζεο 

 Οη αηκνζθαηξηθνί 

ξύπνη 

 Κίλεζε νρεκάησλ -  

κεηαθνξέο 

 Βηνκεραλία 

 Θέξκαλζε & 

θιηκαηηζκόο  

θηηξίσλ 

 Ππξθαγηέο  

 ηελ πγεία ηνπ 

αλζξώπνπ 

 ηα 

νηθνζπζηήκαηα 

 ην αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ 

 ην θιίκα  
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Θέμα 3ο  
 
(α) Αξιολογϊντασ τα δεδομζνα του διαγράμματοσ  από τον ζλεγχο του δικτφου παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υπόγειων υδάτων ςε 62 γεωτριςεισ 
τθσ  αγροτικισ περιοχισ, διαπιςτϊνουμε ότι οι ςυγκεντρϊςεισ των  νιτρικϊν ςε  12 από αυτζσ  είναι κάτω  από 25mg/l (ποςοςτό επί του ςυνόλου 19,35%), ςε 
22 είναι μεταξφ 25 και 50mg/l (ποςοςτό 35,49%) και ςε 28 είναι μεγαλφτερο από  50mg/l (ποςοςτό) 45,16%.  

Πίνακασ 1 

 

1: επιτρεπτό όριο, 2: όριο ελζγχου, 3: απαραίτητη η  λήψη μζτρων 

 ην δηάγξακκα  ηνπ πίλαθα 1 θαίλεηαη όηη  ε ξύπαλζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζε έλα κηθξό αξηζκό γεσηξήζεσλ είλαη θάησ ηνπ νξίνπ 

αζθαιείαο ησλ 25 mg/l (Οδεγία 91/676/ΔΟΚ, άξζ. 6, παξ.α,ii). ε έλα κεγάιν αξηζκό γεσηξήζεσλ είλαη κεηαμύ 25 θαη 50mg/l θαη ζε έλα αθόκε 

κεγαιύηεξν αξηζκό ε ξύπαλζε είλαη πάξα πνιύ απμεκέλε, πάλσ από 50mg/l, θαη πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα αληηκεηώπηζεο.  

 (β) Έρνπκε κηα πςειήο παξαγσγηθόηεηαο αγξνηηθή πεξηνρή, επνκέλσο ζε απηή ππάξρνπλ πνιιά ληηξηθά.  Όζεο από ηηο  δηαζέζηκεο πνζόηεηεο  

ληηξηθώλ δελ θαηαλαιώλνληαη  από ηα ήδε πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηελ πεξηνρή πεξηζζεύνπλ. Με ηα λεξά ηεο βξνρήο νη νπζίεο απηέο   

δηαιπηνπνηνύληαη ζην έδαθνο  θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά (Νηθνιάνπ, 1999).  Έηζη ηα ληηξηθά άιαηα, ιόγσ 

ηεο κεγάιεο δηαιπηόηεηαο ζην λεξό, εθπιύλνληαη  θαη ζπγθεληξώλνληαη ζηα επηθαλεηαθά θαη ηα ππόγεηα πδάηηλα ζπζηήκαηα. Από ηα παξαπάλσ 

κπνξνύκε λα αλακέλνπκε όηη ε ζκπλυςη ησλ ληηξηθώλ ζηνλ ππόγεην πδξνθόξν νξίδνληα είλαη κεγαιύηεξε ην θζηλόπσξν όπνπ νη θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, ζεξκνθξαζίεο άλσ ηελ 4
ν
 C,  απμεκέλε πγξαζία θαη ζπρλέο βξνρνπηώζεηο, ηελ επλννύλ. Αληίζεηα ην θαινθαίξη  πνπ έρεη ιίγεο βξνρέο,  

μεξαζία θαη κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο δελ επλνείηαη ε ζκπλυςη.  

(γ)  Ζ νδεγία 91/676/ΔΟΚ, άξζ. 1, απνβιέπεη  ζηε κείσζε ηεο  ξύπαλζεο ησλ πδάησλ από ληηξηθά γεσξγηθήο πξνειεύζεσο θαη ζηελ πξόιεςε 

πεξαηηέξσ ξύπαλζεο. Από ηα ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή αλαθνξάο θαίλεηαη όηη ζε έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ 

ησλ ππνγείσλ πδάησλ ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε ληηξηθώλ.  Με βάζε απηό θαη δεδνκέλνπ όηη έρνπκε υψθλισ παραγωγικότθτασ αγροτικι περιοχι, 

μια δζςμθ μζτρων για  Πξόγξακκα Γξάζεο ηεηξαεηίαο κείσζεο ηεο ξύπαλζεο ζα ήηαλ:   
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 Υαξαθηεξηζκόο  εππξόζβιεηε δώλεο  όιεο ηεο ππό έιεγρν πεξηνρήο.  

 Θέζπηζε νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο, κε απαγόξεπζε ρξήζεο  ρεκηθώλ & δσηθώλ ιηπαζκάησλ. Καιιηέξγεηα θπηώλ κε κεγάιεο απαηηήζεηο ζε 

Ν θαη απνθπγή ησλ ςπραλζώλ. 

 Έιεγρνο δηθηύνπ παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ υπόγειων υδάτων, για τον προςδιοριςμό ςυγκζντρωςθσ νιτρικϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άξζ. 6 ηεο νδεγίαο.  

 Σα παξαπάλσ κέηξα, αλ εθαξκνζηνύλ ζσζηά, ζα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ.  
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