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• Τι είναι άμεση και έμμεση ρύπανση του νερού. 

• Πώς προκαλείται η ρύπανση του νερού. 

• Επιπτώσεις της ρύπανσης του νερού. 

• Τρόποι αντιμετώπισης. 

• Πηγές. 



Άμεση ρύπανση είναι αυτή που μπορεί να 

αντιληφθούμε άμεσα. Ένα παράδειγμα 

άμεσης ρύπανσης είναι η περίπτωση ενός 

ποταμού ή μιας λίμνης, όπου καταλήγουν 

τοξικά απόβλητα και προκαλείται άμεσος 

και αιφνίδιος θάνατος ψαριών.  



Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης 

που δεν αντιλαμβανόμαστε εύκολα, επειδή 

δεν είναι ορατή. Για παράδειγμα, όταν 

καταλήγουν σε μια λίμνη, σε ένα ποτάμι ή 

στη θάλασσα λύματα ή απόβλητα, σε 

ποσότητες που δεν μπορούν τα υδάτινα 

οικοσυστήματα να καθαρίσουν, είναι πολύ 

πιθανό να προκληθούν σταδιακά αλλαγές 

στα είδη που υπάρχουν σε αυτό.  



Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης, οι 
οποίες επιβαρύνουν κατ’ αρχήν τα 
επιφανειακά νερά και στη συνέχεια τους 
υδροφόρους ορίζοντες μπορούν να 
ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: 

• Αστικά λύματα: ακάθαρτα νερά πόλεων 
και οικισμών που προέρχονται από τις 
κατοικίες και άλλες δραστηριότητες  

(σχολεία και πανεπιστήμια, δημόσιες 
επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, ιατρικά κέντρα 
κ.α.). 



• Βιομηχανικά υγρά απόβλητα: που μπορεί να 

είναι παρόμοια με τα αστικά λύματα ή να  

περιέχουν και επικίνδυνα και τοξικά στοιχεία. 

• Γεωργικά υγρά απόβλητα: τα νερά απορροής 

εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων που 

μπορεί να περιέχουν λιπάσματα ή και 

φυτοφάρμακα. 

• Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα: τα υγρά 

απόβλητα που προέρχονται από μεγάλες ή 

μικρές μονάδες εκτροφής ζώων. 

 



• Διείσδυση θαλασσινού νερού: λόγω 

υπεράντλησης των υπόγειων νερών ή 

λόγω της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας εξαιτίας της αλλαγής του 

παγκόσμιου κλίματος (φαινόμενο του 

θερμοκηπίου). 

• Όξινη βροχή: εξαιτίας της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης ή της κατακρήμνισης των 

αέριων ρύπων με την βροχή, το χιόνι, τον 

άνεμο ή λόγω βαρύτητας.   

 



• Τα υπόγεια νερά είναι επίσης, πολύ 

ευαίσθητα στην ρύπανση κι έχουν 

περιορισμένη ικανότητα αυτοκαθαρισμού. 

Η κατάληξη αποβλήτων, λυμάτων, 

λιπασμάτων, στον υδροφόρο ορίζοντα έχει 

ως κύριο αποτέλεσμα την αύξηση της 

συγκέντρωσης των νιτρικών αλάτων. 

Εξαιτίας αυτής της ρύπανσης, τα υπόγεια 

νερά γίνονται επικίνδυνα για τον άνθρωπο 

και τους ζωικούς οργανισμούς. 



• Μείωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο 

νερό: σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα, όπου η 

συγκέντρωση του οξυγόνου είναι σχεδόν πάντα 

σταθερή και ανεξάρτητη από τη ρύπανση, τα 

νερά απειλούνται συχνά με πλήρη ή μερική 

αποξυγόνωση (αναερόβιες συνθήκες). Όσο 

αυξάνεται η ρύπανση των νερών, και ανεβαίνει η 

θερμοκρασία τους, τόσο μειώνεται το διαλυμένο 

οξυγόνο, γιατί καταναλώνεται λόγω της αερόβιας 

αναπνοής των μικροοργανισμών που κάνουν 

αποσύνθεση.    



Παράλληλα η μείωση του οξυγόνου 
οφείλεται και στην αύξηση της 
θερμοκρασίας, λόγω της οποίας μειώνεται 
η διαλυτότητα των αερίων στο νερό. Οι 
συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές 
για τους περισσότερους υδρόβιους 
οργανισμούς, αφού κινδυνεύουν από 
ασφυξία. 

• Ευτροφισμός των νερών: ανάλογα 
αποτελέσματα για τα επιφανειακά νερά 
έχει και η ρύπανση με ανόργανα άλατα 
που περιέχουν άζωτο κι φωσφόρο, που 
περιέχονται συνήθως σε βιομηχανικά 
απόβλητα και λιπάσματα.  



Το σημαντικότερο πρόβλημα που δημιουργεί το 

άζωτο και φώσφορος είναι ο ευτροφισμός, 

δηλαδή η υπερβολική ανάπτυξη φυτοπλαγκτόν 

στα επιφανειακά νερά από την υπερβολική 

τροφοδοσία των νερών με θρεπτικά συστατικά. 

Οι συνέπειες του φαινομένου αυτού είναι η 

υπερβολική ανάπτυξη ορισμένων ειδών σε 

βάρος όλων των άλλων, η μείωση ή και 

εξαφάνιση της ποικιλίας ειδών με θανάτωση ή 

μετανάστευσή τους.  



• Εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας. 

• Πλήρης βιολογικός καθαρισμός. 

• Φιλτράρισμα των ρύπων των εργοστασίων. 

• Μετατροπή των οργανικών αποβλήτων σε 

λίπασμα. 

• Κινητοποίηση των περιβαλλοντικών 

οργανώσεων. 

• Επιβολή μεγάλων προστίμων στους 

παραβάτες. 

• Ορθή διαχείριση απορριμμάτων. 

 



• http://www.watersave.gr/files/PDF/11ekp.pdf 

• http://www.slideshare.net/aggelab/ss-16008143 


