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Ερώτηση: Τι είναι ο ευτροφισμός;        

 Ο ευτροφισμός είναι περιβαλλοντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται σε 
λίμνες ή κλειστούς αβαθείς κόλπους κάτω από ορισμένες συνθήκες. Στην 
ουσία δημιουργείται υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης θρεπτικών 
στοιχείων, που προκαλείται από τον εμπλουτισμό των υδάτων με 
απορροές θρεπτικών στοιχείων (νιτρικά και φωσφορικά ιόντα από 
λιπάσματα και απορρυπαντικά). Τα βακτήρια και οι άλγες αυξάνονται σε 
αριθμό τόσο, που σχηματίζουν επικάλυμμα στις υδάτινες επιφάνειες, 
προκαλώντας σκίαση στο νερό κάτω από την επιφάνεια. Χωρίς φως, οι 
φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στον πυθμένα θανατώνονται, προσφέροντας 
ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα τροφής σε άλλα βακτήρια, που συνεχίζουν 
να αναπτύσσονται. 



 Ευτριφισμός Υδάτων 

 Καθώς ο αριθμός των βακτηρίων αυξάνεται, η κατανάλωση του 
διαλυμένου στο νερό οξυγόνου αυξάνεται δραματικά, ενώ η παραγωγή 
ελαττώνεται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει οξυγόνο για τους μη 
φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, όπως, π.χ. τα ψάρια. Τα ψάρια είναι οι 
πρώτοι οργανισμοί που πεθαίνουν ενώ ακολουθούν και τα βακτήρια 
δημιουργώντας ένα νεκρό οικοσύστημα. Αποτέλεσμα του ευτροφισμού 
είναι η πτώση της ποιότητας του νερού, η μεταβολή της χλωρίδας και 
πανίδας των νερών, η μείωση της αισθητικής αξίας του περιβάλλοντος 
καθώς και οι περιορισμένες δυνατότητες για αναψυχή.  

 Ευτροφισμός Λίμνης 

Ο ευτροφισμός χαρακτηρίζεται από έντονη δυσοσμία σε κλειστές ακτές 
και κυρίως σε κόλπους όπου η κυκλοφορία των υδάτων είναι 
περιορισμένη. Κύριο χαρακτηριστικό του ευτροφισμού είναι η θολερότητα 
του νερού, τα πράσινα νερά ή και η παρουσία πράσινων φυκών στα 
βράχια και πολλές φορές κοντά σε παράκτιες αγροτικές περιοχές η σε 
περιοχές κοντά σε λιμάνια όπου ή σε περιοχές όπου τα λύματα εισρέουν 
στο θαλάσσια περιβάλλον χωρίς να έχουν υποστεί βιολογικό καθαρισμό. 



 Ευτροφισμός Λίμνης 

Το φαινόμενο του ευτροφισμού έχει χαρακτηριστεί ως ένα 
περιβαλλοντικό πρόβλημα. Έχει αναγνωριστεί απο τα μέσα του 20ου 
αιώνα. Έρευνες έδειξαν ότι το 54% των λιμνών στην Ασία είναι ευτροφικές, 
στην Ευρώπη το 53%, στη Βόρεια Αμερική το 48%, στη Νότια Αμερική το 
41% και στην Αφρική το 28%.  

 Φαινόμενο ευτροφισμού από δορυφόρο. Η λίμνη 
είναι η Κασπία Θάλασσα. 

Πηγές αυτών των ενώσεων είναι κυρίως τα γεωργικά λιπάσματα τα οποία 
εισρέουν στο υδάτινο περιβάλλον, περιττώματα ζώων από αγροτικές 
π.χ. γεωργικές περιοχές, μέσω απορροών - ακατέργαστων απόβλητων, 
καθώς επίσης και από τα ανθρώπινα λύματα/ απορροές, όμβρια ύδατα 
τα οποία δεν έχουν υποστεί την απαραίτητη διαδικασία βιολογικού 
καθαρισμού. 



 Τα αποτελέσματα του ευτροφισμού... 

Στην χώρα μας το 25% των λιμνών είναι ευτροφικές. Οι λίμνες οι οποίες 
παρουσιάζουν ευαισθησία ως προς τον ευτροφισμό είναι οι εξής: 

 Βεγορίτιδα (Πέλλα, Φλώρινα) 

 Βιστωνίδα (Ξάνθη, Ροδόπη) 

 Βόλβη (Θεσσαλονίκη) 

 Δοϊράνη (σύνορα Ελλάδας με ΠΓΔΜ, Κιλκίς) 

 Ζάζαρη (Φλώρινα) 

 Καστοριάς (Καστοριά) 

 Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη) 

 Λυσιμαχεία (Αγρίνιο) 

 Κερκίνη (Σέρρες) 

 Παμβώτιδα (Ιωάννινα) 

 Παραλίμνη (Βοιωτία, Εύβοια) 

 Πετρών (Φλώρινα) 

 Υλίκη (Βοιωτία) 

 Χειμαδίτιδα (Φλώρινα, Κοζάνη) 

Ο υγροβιότοπος του Λούρου - Νεοχωρίου, η Τουρλίδα, ο Κόλπος Λαγανά 
Ζακύνθου, ο υγρότοπος Αλυκής στην Κω είναι περιοχές που δέχονται 
πιέσεις από την αυθαίρετη δόμηση, τα μπαζώματα, τις επιχωματώσεις, τις 



αμμοληψίες. Οι Εβρος, Νέστος, Αξιός πλήττονται από διασυνοριακά 
βιομηχανικά απόβλητα. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μονάδες 
επεξεργασίας τροφίμων και εργοστασίων μεταποίησης πλήττουν τις λίμνες 
Αγιάς Χανίων, Τριχωνίδας και τα απόβλητα ελαιοτριβείων τις εκβολές 
Γεροποτάμου και Γεωργιούπολης. 

 Θωλότητα νερών: κύριο χαρακτηριστικό του 
ευτροφισμού. 

 Φαινόμενο ευτροφισμού στην λίμνη Παμβώτιδα 
στο νομό των Ιωαννίνων. 

 Τα λύματα είναι κύριος 
παράγοντας για να γίνει μια θάλασσα/λίμνη/ποτάμι ευτροφικό/ή. 



 Και τα λιπάσματα επίσης.... 

 Ο ευτροφισμός όμως είναι θανατηφόρος για 
τα ψάρια και για τα άλλα ζώα που «κατοικούν» στην θάλασσα. 
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