
ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ 



Τι είναι ρύπανση; 

 Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των 

φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 

βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα ζωής και την υγεία των 

ανθρώπων και των άλλων ειδών του πλανήτη. Η ρύπανση 

μπορεί να επηρεάζει, επίσης, την υλική και πολιτιστική βάση 

της ζωής, τους φυσικούς πόρους, τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της αναψυχής.  Η 

ρύπανση μπορεί να είναι χημική, με την εισαγωγή επικίνδυνων, 

βλαβερών ή και τοξικών ουσιών, ενεργειακή (θερμική, 

ραδιενεργή κα), βιολογική, αισθητική, ηχητική, γενετική (με την 

εισαγωγή π.χ. γενετικά μεταλλαγμένων ειδών). 



Τι είναι άμεση ρύπανση? 

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 κι 

αιφνίδιος θάνατος ψαριών. 



Τι είναι έμμεση ρύπανση? 

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν 

αντιλαμβανόμαστε εύκολα, επειδή δεν είναι ορατή. Για παράδειγμα, 

όταν καταλήγουν σε ένα ποτάμι ή σε μια λίμνη ή στη θάλασσα λύματα 

ή απόβλητα, σε ποσότητες που δεν μπορούν τα υδατικά 

οικοσυστήματα να καθαρίσουν, είναι πολύ πιθανό να προκληθούν 

σταδιακά αλλαγές στα είδη που υπάρχουν σε αυτό. Ορισμένα είδη 

αναπτύσσονται υπερβολικά, ενώ άλλα περιορίζονται ή εξαφανίζονται 

(ευτροφισμός). Σε πιο προχωρημένο επίπεδο ρύπανσης, μπορεί το 

διαλυμένο στο νερό οξυγόνο να μειωθεί και να αρχίσει η παραγωγή 

άλλων αερίων, επικίνδυνων για τις μορφές ζωής (υδρόθειο, αμμωνία 

κα). 



Ρύπανση Υδάτων 

Ρύπανση υδάτων ονοµάζεται οποιαδήποτε µεταβολή των  

φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραµέτρων του νερού  

(θαλασσών, ποταµών, λιµνών), λόγω της παρουσίας σε  

αυτό ουσιών σε ποσότητα που υπερβαίνει τα φυσιολογικά  

όρια. Η µεταβολή αυτή µπορεί να έχει αρνητικές  

επιπτώσεις στον άνθρωπο, σε άλλους ζωικούς ή φυτικούς  

οργανισµούς και γενικότερα να διαταράξει την ισορροπία  

των οικοσυστηµάτων σε µικρή ή µεγάλη γεωγραφική  

κλίµακα. Οι ουσίες αυτές διαλύονται στο νερό, επιπλέουν ή κατακάθονται στον  

πυθµένα και προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως το  

πετρέλαιο και τα λιπάσµατα. Επίσης, είναι πιθανή η απελευθέρωση ενέργειας υπό τη  

µορφή θερµότητας ή ραδιενέργειας, η οποία προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας του  

νερού, οπότε έχουµε τη «θερµική ρύπανση των υδάτων».  

 



Πηγές ρύπανσης νερού Νο. 1 

Αστικά Λύματα 

Ακάθαρτα νερά πόλεων και οικισμών που 

προέρχονται από τις κατοικίες και 

διάφορες άλλες δραστηριότητες (σχολεία 

και πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις, 

χώροι εργασίας, τουριστικές μονάδες, 

νοσοκομεία, εργαστήρια και ιατρικά 

κέντρα, βιοτεχνίες κα). 

Βιομηχανικά υγρά απόβλητα 

 Βιομηχανικά υγρά απόβλητα, που μπορεί 

να είναι παρόμοια με τα αστικά λύματα ή 

να περιέχουν και επικίνδυνα ή και τοξικά 

στοιχεία. 



Πηγές ρύπανσης νερού Νο. 2 

Γεωργικά υγρά απόβλητα 

Γεωργικά υγρά απόβλητα, τα νερά 

απορροής εντατικά καλλιεργούμενων 

εκτάσεων που μπορεί να περιέχουν 

λιπάσματα ή/και φυτοφάρμακα. 

Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα 

Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, τα υγρά 

απόβλητα που προέρχονται από μεγάλες 

ή μικρότερες μονάδες εκτροφής ζώων. 



Πηγές ρύπανσης νερού Νο. 3 

Διείσδυση θαλασσινού νερού λόγω 

υπεράντλησης των υπόγειων νερών ή 

λόγω της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας εξαιτίας της αλλαγής του 

παγκόσμιου κλίματος ("φαινόμενο 

θερμοκηπίου").  

Όξινη βροχή εξαιτίας της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης ή κατακρήμνισης των αέριων 

ρύπων με τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο ή 

λόγω βαρύτητας. 



Επιπτώσεις Νο. 1 

Παθογόνοι µικροοργανισµοί 
 Έτσι ονοµάζονται 

όσοι µικροοργανισµοί είναι ικανοί να 
µολύνουν ή να  

µεταφέρουν ασθένειες. Πολλά είδη 
παθογόνων  

οργανισµών είναι ικανά να επιβιώσουν στο 
νερό και να  

διατηρήσουν τις µολυσµατικές ιδιότητές τους 
για  

µεγάλες χρονικές περιόδους. Περιλαµβάνουν 
είδη όπως  

τα βακτήρια, τους ιούς, τα πρωτόζωα κ.ά. 

Βακτήρια 
Mονοκύτταροι οργανισµοί, συνήθως  

άχρωµοι, µε σχήµα ραβδοειδές, σφαιρικό ή 
σπιράλ.  

Πολλές ασθένειες µεταδίδονται µέσω 
παθογόνων  

βακτηρίων, όπως, για παράδειγµα, η 
χολέρα, η οποία  

δυστυχώς εµφανίζεται ακόµη σε χώρες του 
τρίτου κόσµου. Αλλες ασθένειες που  

προκαλούνται από βακτήρια είναι ο 
τυφοειδής πυρετός και η δυσεντερία.  

 



Επιπτώσεις Νο. 2 

Ιοί 

Oι µικρότερες γνωστές βιολογικές δοµές, 

που δρουν ως παράσιτα, καθώς  

χρησιµοποιούν άλλον οργανισµό για να 

ζήσουν και να αναπαραχθούν. Ιός 

ευθύνεται  

για τη µετάδοση της λοιµώδους ηπατίτιδας 

µέσω του νερού. 

Πρωτόζωα 

Eίναι µονοκύτταροι οργανισµοί, πιο 

σύνθετοι στη δοµή από τα  

βακτήρια, που δρουν παρασιτικά ή µη και 

µπορεί να είναι παθογόνοι ή όχι. Από  

παρασιτικά πρωτόζωα µεταδίδεται η 

αµοιβαδική δυσεντερία.  



Επιπτώσεις Νο. 3 

Ανόργανες και οργανικές 

διαλυτές στο νερό ουσίες 
 Περνούν στο νερό είτε από  

τον αέρα µέσω της βροχής είτε κατά τη διήθησή του µέσα από το έδαφος είτε (η πιο  

συνηθισµένη περίπτωση) λόγω της ανάµειξής του µε  

αστικά λύµατα ή υγρά απόβλητα. Οι οργανικές ενώσεις,  

λόγω της αποικοδόµησής τους από τους µη παθογόνους  

µικροοργανισµούς του νερού, προκαλούν την κατανάλωση  

του διαλυµένου στο νερό οξυγόνου. Έτσι όµως οι αερόβιοι  

οργανισµοί του νερού, όπως τα ψάρια, ασφυκτιούν και  

πεθαίνουν, ενώ αναπτύσσονται οργανισµοί που δεν χρειάζονται οξυγόνο για να  

ζήσουν, οι οποίοι παράγουν ανεπιθύµητα προϊόντα, όπως δύσοσµα αέρια (υδρόθειο,  

µεθάνιο 

Αιωρούµενες στο νερό ενώσεις 

 Eίναι συνήθως ανόργανες (σπανιότερα  

οργανικές) ενώσεις, που στα φυσικά νερά 
προέρχονται από τη διάβρωση εδαφών, στα  

αστικά λύµατα από αδιάλυτα στερεά που 
παρασύρονται στους αγωγούς αποχέτευσης  

και στα υγρά βιοµηχανικά απόβλητα από 
αδιάλυτα στερεά παραπροϊόντα της  

παραγωγικής διαδικασίας. Συνήθως 
απορροφούν στην επιφάνειά τους διαλυτές  

ενώσεις οργανικές ή ανόργανες, πολλές από 
τις οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες,  

όπως τα διάφορα ζιζανιοκτόνα.  



ΤΕΛΟΣ 


