
ΡΤΠΑΝΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Ωο ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο λνείηαη θάζε αλεπηζχκεηε κεηαβνιή ησλ 

θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αέξα, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ 

πδάησλ πνπ νθείιεηαη ζηελ αλεπηζχκεηε παξνπζία αβηνηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

Σχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο (WHO), σο ξχπαλζε λνείηαη 

ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

άκεζε ή έκκεζε θζνξά ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ. Σχκθσλα κε ηνλ ίδην νξγαληζκφ, 

«πγεία» δελ είλαη κφλν ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο, αιιά ε θπζηθή, δηαλνεηηθή 

θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Οη επηπηψζεηο επνκέλσο ηεο ξχπαλζεο 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ αηζζεηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ππφζηαζε ηνπ 

αλζξψπνπ. 

Ωο κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο νξίδεηαη ε αλεπηζχκεηε παξνπζία ζην 

πεξηβάιινλ επηβιαβψλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ (βαθηήξηα, ηνί, παξάζηηα), νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα έρνπλ βιαπηηθή επίδξαζε ζηε δεκφζηα πγεία, ζηελ πγεία ησλ θπηηθψλ 

θαη δσηθψλ νξγαληζκψλ θαη γεληθφηεξα ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα 

πξέπεη λα εμεηάδνληαη: 

- Τα αίηηα θαη νη πεγέο ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

- Οη παξάγνληεο πνπ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ (ξχπνη). Παξαγσγή, απειεπζέξσζε, 

θαηαλνκή θαη ζπγθεληξψζεηο ζηα αβηνηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο (έδαθνο, 

αηκφζθαηξα, λεξφ) θαη ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. 

- Τα επίπεδα ζηα νπνία νη παξάγνληεο απηνί γίλνληαη ηνμηθνί γηα ηε βηνθνηλφηεηα 

θαη ηνλ άλζξσπν. 

- Οη πξνυπνζέζεηο βηνζπζζψξεπζεο, ε κεηαθνξά κέζσ ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ, ε 

ζηαζεξφηεηα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη κεραληζκνί απνδφκεζεο  ησλ ηνμηθψλ 

παξαγφλησλ.  

Γηα ηε κειέηε ησλ ηνμηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ έρεη αλαπηπρζεί ν 

θιάδνο ηεο νηθνινγηθήο ηνμηθνινγίαο. Η νηθνινγηθή ηνμηθνινγία είλαη ε επηζηήκε 

πνπ κειεηά ηηο επηπηψζεηο ησλ ηνμηθψλ (θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ) παξαγφλησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηνπο πιεζπζκνχο θαη ηηο θνηλφηεηεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Η βαζηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή ηνμηθνινγία θαη ηελ νηθνινγηθή ηνμηθνινγία 

είλαη φηη ε πξψηε κειεηά ηηο επηπηψζεηο ησλ ηνμηθψλ παξαγφλησλ πάλσ ζην άηνκν 

ελψ ε δεχηεξε πάλσ ζην είδνο δειαδή ζηνπο πιεζπζκνχο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη ζε 

ζρέζε κε ηα αβηνηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Τα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα 

παξαθάησ θχξηα ζεκεία: 

Α) Τν πξφβιεκα ηεο εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο 

γεο, ιφγσ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ηνπο, έηζη ψζηε ζε έλα πξνβιεπηφ θαη πεπεξαζκέλν 

κέιινλ πνπ θηάλεη ηηο ιίγεο δεθαεηίεο νη γλσζηέο πξψηεο χιεο πνπ ζηεξίρζεθε ε 

αλζξψπηλε δσή φπσο ηε ζπλεηδεηνπνηνχκε ζήκεξα δελ ζα ππάξρνπλ. 

Β) Τν πξφβιεκα ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο, ζε ζεκείν ψζηε λα 

κπαίλεη πηα πξφβιεκα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ πιεζπζκνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

απφ ην νπνίν ν άλζξσπνο δεη. Τν πξφβιεκα αθνξά ηνλ ρψξν σο ηελ ειάρηζηε 

αλαγθαία έθηαζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο θαη γηα κηα 

ηθαλνπνηεηηθή δηαβίσζε. 

Γ) Τν πξφβιεκα ηεο δηαηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ, ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

θχζεο λα αλαπαξάγεηαη. 



Γ) Τν πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο, σο πξφβιεκα θαηαζηξνθήο ηεο θχζεο κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηάο ηεο γεληθφηεξα, γεγνλφο πνπ 

ζέηεη πιένλ ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηε δσή. 

Φπζηθνύο πόξνπο νλνκάδνπκε φια εθείλα ηα αγαζά πνπ παίξλεη ν άλζξσπνο 

απφ ηε θχζε γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο δσηηθέο ηνπ αλάγθεο γηα επηβίσζε θαη 

γεληθφηεξα γηα ηθαλνπνηεηηθή δηαβίσζε. Τέηνηνη θπζηθνί πφξνη κπνξεί λα είλαη ν 

αέξαο, ην λεξφ, ηα νξπθηά κεηαιιεχκαηα, ην πεηξέιαην θαη άιια. Υπάξρνπλ δχν 

θαηεγνξίεο θπζηθψλ πφξσλ: Οη αλαλεώζηκνη θπζηθνί πφξνη, δειαδή εθείλα ηα αγαζά 

πνπ παξέρνληαη ζηελ ίδηα πνηφηεηα θαη πνζφηεηα επ’ αφξηζην θαη νη κε 

αλαλεώζηκνη, δειαδή εθείλα ηα αγαζά πνπ εμαληινχληαη κε ηε ρξήζε ηνπο. Σηνπο 

αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο πεξηιακβάλνληαη ε ειηαθή ελέξγεηα, ην λεξφ, ν 

αέξαο, ην έδαθνο θαη ε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ελψ ζηνπο κε αλαλεψζηκνπο, ν 

άλζξαθαο, ην πεηξέιαην θαη ηα δηάθνξα νξπθηά κέηαιια. 

Η ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε είλαη ζεκειηαθή φρη κφλν γηαηί ν 

άλζξσπνο απνηειεί κέξνο ηεο θχζεο αιιά θαη γηαηί επηβηψλεη απφ ηε θχζε κε ηελ 

έλλνηα φηη απφ ηε θχζε παίξλεη: 

α) Τελ ηξνθή ηνπ ππφ κνξθή θπηηθή ή δσηθή, 

β)  Τα πιηθά πνπ επεμεξγάδεηαη γηα λα θαηαζθεπάζεη πξντφληα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ,  

γ) Διεχζεξα αγαζά, φπσο ν αέξαο, ν ήιηνο, ην λεξφ θ.η.ι. απαξαίηεηα γηα ηε δσή.  

 Έηζη ν άλζξσπνο νηθεηνπνηείηαη ηε θχζε γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Σεκαζία εληνχηνηο έρεη λα εμεηαζζεί θαηά πφζν ε νηθεηνπνίεζε απηή είλαη ειεχζεξε 

ή πιαηζηψλεηαη απφ θαλφλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο. Μέρξη ηηο κέξεο καο νξηζκέλα ηνπιάρηζηνλ αγαζά φπσο ν αέξαο θαη ην 

λεξφ ήηαλ ειεχζεξα. Διεχζεξα είλαη ηα αγαζά πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνπο λφκνπο ηεο 

αγνξάο, δελ βξίζθνληαη ζε ζηελφηεηα θαη επνκέλσο δελ έρνπλ θφζηνο. Σήκεξα, φκσο, 

ηφζν ν «θαζαξφο αέξαο» φζν θαη ην «θαζαξφ λεξφ» έπαςαλ λα είλαη ειεχζεξα αγαζά 

θαη απέθηεζαλ κηα ηηκή πνπ εθθξάδεη έλα θφζηνο. Κάηη αλάινγν ζπλέβε θαη κε 

άιινπο αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο φπσο ε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, φπνπ ε 

εληαηηθνπνίεζε θαη ε ππεξεθκεηάιιεπζε, ιφγσ ησλ κεγαιχηεξσλ αλαγθψλ εμαηηίαο 

ηνπ ππεξπιεζπζκνχ, νδήγεζαλ θαη απηά ηα αγαζά ζε ζηελφηεηα θαη 

ππνβαζκίζηεθαλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ, 

αλαπηχρζεθε ε ηερλνινγία γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη γηα 

πςειφηεξεο απνδφζεηο. Η αλάπηπμε φκσο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε κε νξζνινγηθή 

ρξήζε ηεο νδήγεζε ζηελ αιφγηζηε εθκεηάιιεπζε ιφγσ κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. Καηά κία άπνςε ε βηφζθαηξα δηαζέηεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο 

δηάζεζεο πξψησλ πιψλ ηφζν ζηελ μεξά φζν θαη ζηε ζάιαζζα. Η ζηελφηεηα ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, θαηά ηελ άπνςε απηή, είλαη ζέκα νηθνλνκηθφ, δειαδή ζέκα θφζηνπο 

θαη φρη ζέκα θπζηθήο ζηελφηεηαο. Η εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ εθείλσλ πφξσλ πνπ ε 

εθκεηάιιεπζή ηνπο είλαη πην εχθνιε θαη άξα πην θζελή, νδήγεζε ζηελ εθκεηάιιεπζε 

αθφκε θαη πφξσλ ιηγφηεξν απνδνηηθψλ θαη πην δαπαλεξψλ. Έηζη, ε άπνςε απηή 

απνδεηθλχεηαη αλεδαθηθή, α) γηαηί ε ζηελφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη πηα 

πξαγκαηηθή θαη φρη νηθνλνκηθή (ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ ππνινγίδνληαη φηη 

επαξθνχλ γηα 30-40 ρξφληα αθφκε) θαη β) θαη ζεκαληηθφηεξν, ε κε νξζνινγηθή 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηαζηξέθεη θαη απηνχο ηνπο αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο, 

φπσο είλαη ην έδαθνο, ην λεξφ, ην θπηηθφ θαη δσηθφ βαζίιεην. Τν έδαθνο δηαβξψλεηαη, 

ην λεξφ ξππαίλεηαη, ηα ρεκηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηαζηξέθνπλ ηηο θπζηθέο 

δπλάκεηο αλαπαξαγσγήο θαη είδε ηνπ θπηηθνχ θαη δσηθνχ βαζηιείνπ εμαθαλίδνληαη. 

 



ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

  

Τν λεξφ είλαη έλαο πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο άξξεθηα ζπλπθαζκέλνο κε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσηθήο παξαγσγήο, εμαηηίαο ηεο εθηεηακέλεο θαη πνιχπιεπξεο 

ρξήζεο ηνπ. Σηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα απνηειεί ην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ, παίδνληαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ή 

κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Σηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα, ε πνηφηεηα ηνπ 

λεξνχ επηδξά ζηελ πγεία θαη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ ρεξζαίσλ νξγαληζκψλ 

είηε άκεζα, κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ σο πφζηκνπ λεξνχ, είηε έκκεζα, ιφγσ ηεο ρξήζεο 

ηνπ ζηηο αξδεχζεηο θαιιηεξγεηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα  δσνηξνθέο. 

Α) ΡΤΠΑΝΖ ΣΖ ΤΓΡΟΦΑΗΡΑ  

Η ξχπαλζε ησλ λεξψλ κπνξεί λα είλαη θπζηθήο ή/θαη αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο. 

Δπίζεο, νη πεγέο ξχπαλζεο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ παξνρεηεχνπλ ηα απφβιεηά 

ηνπο ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο, δηαθξίλνληαη ζε ζημειακές πηγές, φηαλ ηα απφβιεηα 

παξνρεηεχνληαη κέζσ ππνλφκσλ ή αγσγψλ, θαη ζε μη ζημειακές πηγές, φηαλ νη ξχπνη 

δηαζπείξνληαη ζην έδαθνο ή ζηελ αηκφζθαηξα θαη κεηαθέξνληαη ζηηο πδαηνζπιινγέο 

κε ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ηνπ λεξνχ θαη ηα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα 

(Κακαξηαλφο, 2000). 

Η θπζηθή ξχπαλζε ησλ λεξψλ πξνθαιείηαη αθελφο απφ ηα απνξξένληα λεξά ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ πνπ κέζσ ηεο έθπιπζεο δαζηθψλ θαη αγξνηηθψλ 

εθηάζεσλ κεηαθέξνπλ νξγαληθά θαη αλφξγαλα πιηθά ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο, 

αθεηέξνπ  απφ ηα δηαξξένληα ππφγεηα λεξά πνπ κεηαθέξνπλ δηάθνξα ρεκηθά 

ζπζηαηηθά πνπ είλαη δηαιπκέλα ζην εδαθηθφ λεξφ. 

Η αλζξσπνγελήο ξχπαλζε ησλ λεξψλ, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηεο, δηαθξίλεηαη 

ζε αζηηθή, βηνκεραληθή θαη αγξνηηθή (γεσξγηθή, θηελνηξνθηθή). Σηνπο θχξηνπο 

ξχπνπο ηεο πδξφζθαηξαο ζπγθαηαιέγνληαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζε νξγαληθή ή 

αλφξγαλε κνξθή (ρεκηθά ιηπάζκαηα, θηελνηξνθηθά απφβιεηα θαη ιχκαηα), ηα ηνμηθά 

κέηαιια, ηα απνξξππαληηθά, νη ρισξησκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο θαη ην πεηξέιαην θαη 

ηα πξντφληα ηνπ. Πνιιέο ηνμηθέο νπζίεο, φπσο νη ρισξησκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο 

(ρισξησκέλα παξαζηηνθηφλα θαη PCBs) είλαη δπλαηφλ λα κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο 

πδάηηλεο ηξνθηθήο αιπζίδαο απφ ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο κέρξη ηνλ άλζξσπν 

θαηαλαισηή (ζρήκα 1) ιφγσ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ νπζηψλ (κεγάινο ρξφλνο 

απνδφκεζεο) απηψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπ κεραληζκνχ ηεο βηνζπγθέληξσζεο. 

 

Σρήκα 1. Μεηαθνξά ησλ PCBs κέζσ ηεο πδάηηλεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ζηα ςάξηα 

θαη ηνλ άλζξσπν θαηαλαισηή. 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΔΣ

ΤΓΑΣΗΝΖ ΣΡΟΦΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑΤΓΑΣΗΝΖ ΣΡΟΦΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ



Η ηχρε ησλ ξχπσλ φηαλ εηζέξρνληαη ζε πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα παξνπζηάδνληαη 

ζην ζρήκα 2.  

 

Σρήκα 2 

 

α ) Θξεπηηθά ζπζηαηηθά (Ν, Ρ, Κ) 

H εθαξκνγή ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ ζε βαζκφ πνπ λα ππεξθαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ησλ θπηψλ ζε ζξεπηηθέο νπζίεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξχπαλζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ. Πνζφηεηεο θσζθνξηθψλ θαη ληηξηθψλ αιάησλ 

κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ επηθαλεηαθψλ ξνψλ θαη πξνθαινχλ επηξνθηζκό ζε ιίκλεο, 

πνηάκηα, εθβνιέο πνηακψλ θαη παξάθηηεο πεξηνρέο.  

Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 

είλαη ε ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο βηνκάδαο ησλ θπηηθψλ, θπξίσο, νξγαληζκψλ (άνθηζη 

ηοσ νερού), ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νπνίαο θαζηδάλεη ζηα ηδήκαηα ηνπ ππζκέλα, 

φπνπ θαη απνδνκείηαη θαηαλαιψλνληαο νμπγφλν. Η εμάληιεζε ηνπ δηαιπκέλνπ 

νμπγφλνπ κεηψλεη ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ ςαξηψλ θαη ζε αθξαίεο αιιά φρη 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζην ζάλαηφ ηνπο. Σε ππεξεχηξνθεο θαηαζηάζεηο 

παξαηεξνχληαη αθφκε θαη νκαδηθνί ζάλαηνη ςαξηψλ, εμαηηίαο ηεο παληεινχο ζρεδφλ 

έιιεηςεο νμπγφλνπ (Κηιηθίδεο, 1997). Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ αλαεξφβησλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ, παξάγνληαη ηνμηθά αέξηα, φπσο ην κεζάλην, ε ακκσλία θαη ην 

πδξφζεην, πνπ είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλα γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο 

(Κακαξηαλφο, 2000). 



Έλα επηπξφζζεην ζχκπησκα ηνπ επηξνθηζκνχ ζηα γιπθά λεξά είλαη ε 

ππέξκεηξε αλάπηπμε θπαλνθπθψλ, νξηζκέλα απφ ηα νπνία ειεπζεξψλνπλ 

πδαηνδηαιπηέο λεπξν- θαη επαηνηνμίλεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αθφκα θαη ην 

ζάλαην ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ηηο θαηαλαιψλνπλ (Lawton θαη Codd, 1991, Martin 

θαη Cooke, 1994).   

Δμάιινπ, θαηλφκελα επηξνθηζκνχ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ θαη ζηα 

παξάθηηα ζαιάζζηα λεξά, ιφγσ ηεο εηζξνήο κεγάισλ πνζνηήησλ νξγαληθψλ 

απνβιήησλ θαη ζξεπηηθψλ πιηθψλ, κε απνηέιεζκα ηελ ππεξαλάπηπμε δηαθφξσλ εηδψλ 

θπθψλ (ερσθρά ή καθέ παλίρροια). Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο 

ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ νθείινληαη φρη κφλν ζηα αζθπθηηθά θαηλφκελα  

ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο ηνπ νμπγφλνπ θαηά ηελ απνζχλζεζε ησλ λεθξψλ θπθψλ αιιά 

θαη ζηηο βηνηνμίλεο πνπ νξηζκέλα απφ απηά ηα είδε παξάγνπλ θαη νη νπνίεο είλαη 

ηδηαίηεξα βιαβεξέο γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

αλζξψπνπ (Carpenter θαη ζπλ., 1998). 

Σε φηη αθνξά ηα ππφγεηα λεξά, απηά είλαη δπλαηφ λα ξππαλζνχλ απφ 

δηάθνξεο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ρεκηθά ιηπάζκαηα, θπξίσο φκσο ξππαίλνληαη 

απφ ηα ληηξηθά άιαηα πνπ είλαη θαη ηα πην πδαηνδηαιπηά. Η δηήζεζε θαη κεηαθνξά 

ησλ ληηξηθψλ αιάησλ ζηα ππφγεηα λεξά εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. Η 

ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ κε ληηξηθά εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. Καηαλάισζε λεξνχ κε 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ πξνθαιεί κεζαηκνζθαηξηλαηκία ζηα κεξπθαζηηθά θαη 

ηνλ άλζξσπν. Ιδηαίηεξα επαίζζεηα εκθαλίδνληαη ηα κσξά κέρξη ηξηψλ κελψλ (blue-

baby syndrome) (LabPlus International, 2000). Πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε δψα έδεημαλ 

φηη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ ζην λεξφ είλαη δπλαηφ λα επηδξάζνπλ ηνμηθά 

ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. Ωζηφζν, ηέηνηεο ζπγθεληξψζεηο είλαη κάιινλ απίζαλν λα 

αλεβξεζνχλ ζην πφζηκν λεξφ (Fan θαη Steinberg, 1996). Σε ηέζζεξα πεξηζηαηηθά 

ηνμίθσζεο βννεηδψλ, ιφγσ θαηαλάισζεο ξππαζκέλνπ λεξνχ απφ ληηξηθά, 

ζεκεηψζεθαλ ζάλαηνη δψσλ θαη απνβνιέο ελψ αξθεηά δψα παξνπζίαδαλ κεησκέλε 

θπζηθή θαηάζηαζε γηα πνιινχο κήλεο κεηά ηε δειεηεξίαζε (Yeruam θαη ζπλ., 1997). 

Δπίζεο, ζηνπο ρνίξνπο νη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ αιάησλ ζην πφζηκν λεξφ 

επηδξνχλ δπζκελψο ζηελ αλάπηπμή ηνπο, δηαηαξάζζνπλ ην κεηαβνιηζκφ ηεο 

βηηακίλεο Α θαη ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο εκθάληζεο ζλεζηγελψλ ρνηξηδίσλ 

(Wood θαη ζπλ., 1967).  

 

β) Βαξέα κέηαιια 

Η θπξηφηεξε πεγή ξχπαλζεο ηεο πδξφζθαηξαο κε βαξέα κέηαιια είλαη ηα 

απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ. Η δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο είλαη έλαο αθφκα παξάγνληαο 

πνπ ζπληειεί ζηε ξχπαλζε ησλ λεξψλ κε βαξέα κέηαιια, φπσο επίζεο θαη ηα 

αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα.  

Τα ίδηα ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία δελ είλαη ηδηαίηεξα ηνμηθά γηα ηνπο πδξφβηνπο 

νξγαληζκνχο, ε ηνμηθφηεηα φκσο ησλ αιάησλ ηνπο κπνξεί λα είλαη πάξα πνιχ 

κεγάιε. Η κείσζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζηα λεξά απμάλεη ηελ ηνμηθφηεηα ησλ 

αιάησλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ, ελψ αληίζεηα ε ηνμηθφηεηά ηνπο κεηψλεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο ησλ λεξψλ (Φψηεο, 1999).  

Τα θπξηφηεξα κέηαιια πνπ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηνπο 

πδξφβηνπο νξγαληζκνχο είλαη ν ραιθφο, ν κφιπβδνο, ν πδξάξγπξνο, ην θάδκην, ν 

ςεπδάξγπξνο, ην ρξψκην, ν ζίδεξνο, ην καγγάλην θαη ην ληθέιην. Οη επηπηψζεηο απηέο, 

πνπ κπνξεί λα είλαη βηνρεκηθέο, ελδπκαηηθέο θαη αηκαηνινγηθέο, ζπλεπάγνληαη 



πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πδξφβησλ 

νξγαληζκψλ (Κακαξηαλφο, 2000). 

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηνλ πδξάξγπξν, νη νξγαληθέο κνξθέο ηνπ (κεζπιηθά 

παξάγσγα) είλαη θαηά θαλφλα πεξηζζφηεξν ηνμηθέο απφ ηηο αλφξγαλεο, γηα ηνπο 

πδξφβηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα πνπιηά (Boening, 2000).  

Τα βαξέα κέηαιια έρνπλ ηελ ηάζε λα βηνζπγθεληξψλνληαη ζηνπο πδξφβηνπο 

νξγαληζκνχο θαη, κέζσ ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ, λα βηνκεγεζχλνληαη εγθπκνλψληαο 

θηλδχλνπο γηα ηνλ άλζξσπν, πνπ είλαη θαη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο. 

Η ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ κε βαξέα κέηαιια έρεη σο ζπλέπεηα ηε 

ξχπαλζε θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Σπλήζσο, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 

ζηα πφζηκα λεξά είλαη ρακειέο, φηαλ φκσο απμάλνληαη πξνθαινχλ πξνβιήκαηα 

πγείαο ηφζν ζηνλ άλζξσπν, φζν θαη ζηνπο ππφινηπνπο ρεξζαίνπο νξγαληζκνχο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ηα ξππαζκέλα λεξά. Σε πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε δψα βξέζεθε φηη ν 

πδξάξγπξνο, ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ, πξνθαιεί αλαπαξαγσγηθά πξνβιήκαηα (Schuurs, 

1999).  

 

γ ) Απνξξππαληηθά 

Τα νηθηαθά απφβιεηα απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ξχπαλζεο ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο κε απνξξππαληηθά. Τα θπξηφηεξα ζπζηαηηθά ησλ απνξξππαληηθψλ 

είλαη ηα πνιπθσζθνξηθά άιαηα ηνπ λαηξίνπ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ θσζθνξηθψλ ζηηο πδαηνζπιινγέο, πξνθαιψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ επηξνθηζκνχ.  

 

δ ) Πεηξέιαην θαη πξντόληα πεηξειαίνπ  

Η ξχπαλζε ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ην πεηξέιαην θαη ηα 

πξντφληα ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ εξκαηηζκφ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δεμακελφπινησλ, 

απφ λαπάγηα πινίσλ θαη γεληθφηεξα απφ αηπρήκαηα άληιεζεο θαη κεηαθνξάο. Οη 

άκεζεο επηπηψζεηο ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, ην 

κεηαβνιηζκφ θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. Δμάιινπ, νη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί 

πδξνγνλάλζξαθεο, πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ, 

ελνρνπνηνχληαη γηα θαξθηλνγφλα ή/θαη κεηαιιαμηνγφλα δξάζε. Οη έκκεζεο 

επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο κε πεηξειαηνεηδή είλαη ε κείσζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ 

θσηφο θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλαζηνιή ηεο θσηνζχλζεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε κείσζε 

ηεο δπλαηφηεηαο δηάιπζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ νμπγφλνπ ζην λεξφ  κε αζθπθηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο (Κακαξηαλφο, 2000). 

 

ε) Οξγαληθνί ρεκηθνί ξύπνη  

 Οη πην ζεκαληηθνί ξχπνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη νη ρισξησκέλνη 

πδξνγνλάλζξαθεο, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ  ηα οργανοτλωριωμένα παραζιηοκηόνα θαη 

ηα πολστλωριωμένα διθαινύλια (PCB’s) αιιά θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο βηνκεραληθήο 

ή αγξνηηθήο πξνέιεπζεο. Η κεηαθίλεζή ηνπο ζηελ πδξφζθαηξα θαη νη επηπηψζεηο 

ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο (ςάξηα θιπ) πεξηγξάθνληαη καδί ζην θεθάιαην ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο.  

 

Β) ΟΞΗΝΗΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Η νμίληζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο θαηαθξήκληζεο 

νμεηδίσλ ηεο αηκφζθαηξαο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο φπνπ παξαηεξείηαη έληνλε 

βηνκεραληθή θαη αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ηεο νμίληζεο ησλ γεηηνληθψλ εδαθψλ.  



Λφγσ ηεο πηψζεο ηνπ pH ηνπ λεξνχ, παξαηεξνχληαη κεησκέλνη ξπζκνί αλάπηπμεο 

ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ, αλεπαλφξζσηεο αιινηψζεηο ζηα εκβξπνθφξα αβγά θαη ηα 

ηρζχδηα, αθφκα θαη ζάλαηνη, αλάινγα πάληα κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ εηδψλ ζηηο 

δηάθνξεο ηηκέο ηνπ pH (Φψηεο, 1999). Δμάιινπ, ζηα νμηληζκέλα λεξά, ιφγσ ησλ 

κεηαβνιψλ πνπ πθίζηαηαη ε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε, απμάλνληαη νη ζπγθεληξψζεηο άξα 

θαη ε ηνμηθή δξάζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ (Tolba et al, 1992), εληζρχνληαο έηζη ηηο 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νμίληζεο ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ δηαβηνχλ 

ζε ηέηνηα λεξά.  

Η νμίληζε ησλ εδαθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ νμίληζε θαη ησλ ππφγεησλ 

λεξψλ, ηδηαίηεξα φηαλ ηα εδάθε είλαη ακκψδε θαη παξνπζηάδνπλ ρακειή ξπζκηζηηθή 

ηθαλφηεηα. Οη πην ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο νμίληζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ είλαη ε 

απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ηρλνζηνηρείσλ, θπξίσο ηνπ αξγηιίνπ, θαη ε αχμεζε ηεο 

δηαιπηφηεηαο νξηζκέλσλ κεηάιισλ, κε απνηέιεζκα ηελ αλεχξεζε ηνπο ζην πφζηκν 

λεξφ ζε ζπγθεληξψζεηο ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηνμηθά πξνβιήκαηα ζηα δψα θαη 

ηνλ άλζξσπν (Tolba et al, 1992). 

 

Γ) ΑΛΑΣΧΖ 

Η αιάησζε ησλ εζσηεξηθψλ λεξψλ, ζε βαζκφ πνπ λα ηα θαζηζηά 

αθαηάιιεια γηα ηελ αλζξψπηλε θαη δσηθή θαηαλάισζε, γηα ηελ άξδεπζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο, απνηειεί κηα εμίζνπ ζεκαληηθή κνξθή 

ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. Τα αίηηα νθείινληαη θχξηα ζε αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ππεξάληιεζε λεξνχ θνληά ζε παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ 

πξνθαιεί εηζβνιή ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο (Κακαξηαλφο, 

2000) θαη ε εμφξπμε κεηαιιεπκάησλ θαη νξπθηνχ άλζξαθα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ ειεπζέξσζε θαη είζνδν ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά πςειψλ 

ζπγθεληξψζεσλ αιάησλ (Stanners θαη Bourdeau, 1995). 

Αο ζεκεησζεί φηη, ε θαηαλάισζε λεξνχ πςειήο αιαηφηεηαο απφ 

γαιαθηνπαξαγσγέο αγειάδεο πξνθάιεζε κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ γάιαθηνο ζε πξσηεΐλεο θαη ιηπαξά (Solomon θαη ζπλ., 1995). 

ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΑ ΝΔΡΑ 

Τα γιπθά επηθαλεηαθά λεξά απνηεινχλ κφιηο ην 2,5% ηνπ λεξνχ ηνπ πιαλήηε, 

ην πεξηζζφηεξν κέξνο (πεξίπνπ 1,9%) βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ππφ ηε κνξθή 

παγφβνπλσλ θαη παγεηψλσλ. Τα γιπθά λεξά έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνηθίινπο ζθνπνχο φπσο 

χδξεπζε, άξδεπζε, ηρζπνθαιιηέξγεηα, κεηαθνξέο, αλαςπρή, θαζψο επίζεο απνηεινχλ 

ηειηθνχο απνδέθηεο γηα ηε δηάζεζε ιπκάησλ.  

Η κεγαθνηλφηεηα ησλ γιπθψλ λεξψλ ρσξίδεηαη ζε στάσιμα (ιίκλεο, πδαηνζπιινγέο, 

ιηκλνζάιαζζεο) θαη ρέοντα λεξά (πνηακνί, ρείκαξξνη). Οη πγξφηνπνη απνηεινχλ κηα 

μερσξηζηή θαηεγνξία θαη ζα εμεηαζηνχλ ρσξηζηά. 

 

ΣΑ ΣΑΗΜΑ ΝΔΡΑ 

Λίκλεο – Τδαηνζπιινγέο –  Ληκλνζάιαζζεο 

Τα νηθνζπζηήκαηα ησλ ζηάζηκσλ λεξψλ πεξηιακβάλνπλ απφ κηθξέο 

πξνζσξηλέο πδαηνζπιινγέο έσο κεγάιεο κφληκεο ιίκλεο. Τα δπν ηξίηα πεξίπνπ απφ ην 

ζχλνιν ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ είλαη απνζεθεπκέλα ζε 250 κεγάιεο ιίκλεο, νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δέρνληαη νινέλα απμαλφκελε πίεζε απφ ηελ ππεξβνιηθή 

ρξήζε, ξχπαλζε θαη απνζηξάγγηζε, κε απνηέιεζκα ν φγθνο ηνπ απνζεθεπκέλνπ 

λεξνχ λα κεηψλεηαη δξακαηηθά (π.ρ. ιίκλε Κνξψλεηα). Η δηάξθεηα δσήο ησλ ιηκλψλ 

θπκαίλεηαη απφ κεξηθνχο κήλεο έσο αξθεηνχο αηψλεο. Υπάξρνπλ επίζεο νξηζκέλεο 



ιίκλεο αξραίεο, φπσο ε ιίκλε Βατθάιε ζηε Σηβεξία ειηθίαο 1,6 εθαηνκκπξίσλ 

ρξφλσλ. 

Οη αλάγθεο γηα απνζέκαηα λεξνχ γηα άξδεπζε, παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θ.ά.,  δεκηνχξγεζαλ θαη κηα ζεηξά απφ ηερλεηέο ιίκλεο, πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηα λεξά πνηακψλ, φπσο νη ιίκλεο Πνιπθχηνπ, Κξεκαζηψλ, 

Ταπξσπνχ, Πιαζηήξα, Κεξθίλε. Οη ιίκλεο απηέο εθηφο απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηρζπνπαξαγσγή  θαη αλαςπρή. 

Σηα ιηκλαία νηθνζπζηήκαηα ζεκεηψλνληαη δηάθνξεο δψλεο κε μερσξηζηή δνκή 

θαη ιεηηνπξγία. Οη θχξηεο δψλεο είλαη νη αθφινπζεο: 

- Παξάιηα ή παξάθηηα δώλε: πεξηιακβάλεη ην ηκήκα εθείλν πνπ πθίζηαηαη ηε 

δξάζε ηνπ θπκαηηζκνχ θαη ην βάζνο θηάλεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ κπνξνχλ θαη 

θσηνζπλζέηνπλ νη απηφηξνθνη νξγαληζκνί. 

- Τπνπαξάιηα δώλε: αξρίδεη εθεί πνπ ηειεηψλνπλ ηα ξηδσκέλα θπηά, έρεη επαξθέο 

νμπγφλν θαη θσηίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά. 

- Βαζηά δώλε: πεξηέρεη ιίγν νμπγφλν, δέρεηαη ειάρηζην θσο θαη ε ζεξκνθξαζία 

κεηαβάιιεηαη ειάρηζηα.   

- Πειαγηθή δώλε ή δψλε ησλ αλνηθηψλ λεξψλ: βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ επίδξαζε 

ησλ αθηψλ θαη ηνπ ππζκέλα. Ωο κέγηζην βάζνο νξίδεηαη ην βάζνο εθείλν ζην 

νπνίν ε έληαζε ηνπ θσηφο είλαη ηέηνηα ψζηε ν ξπζκφο θσηνζχλζεζεο είλαη ίζνο 

πξνο ηνλ ξπζκφ αλαπλνήο ησλ νξγαληζκψλ πνπ θσηνζπλζέηνπλ. 

   Αλάινγα κε ην βάζνο δηείζδπζεο ηνπ θσηφο δηαθξίλνληαη δχν δψλεο:  

- Δπθσηηθή ή ηξνθνγελήο δώλε: εθηείλεηαη απφ ηελ επηθάλεηα κέρξη ηνπ ζεκείνπ 

πνπ θηάλεη ην 1% ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. 

- Αθσηηθή ή ηξνθνιπηηθή δώλε: ζ’ απηή ππεξηεξνχλ νη κεραληζκνί ηεο αλαπλνήο 

θαη ηεο απνζχλζεζεο. 

Η ζηξσκάησζε ησλ ιηκλψλ είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη 

δηάηαμε ησλ λεξψλ ζε ζηξψκαηα κε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ή δηαθνξεηηθέο 

ζπγθεληξψζεηο αεξίσλ θαη άιισλ νπζηψλ. Με βάζε ηε ζεξκηθή ζηξσκάησζε (ιφγσ 

δηαθνξεηηθήο ππθλφηεηαο) θαη αλάκημε ησλ λεξψλ νη ιίκλεο ηαμηλνκνχληαη: 

α) Γηκηθηηθέο: Γχν επνρηαθέο πεξίνδνη αλάκημεο ηνπ λεξνχ, άλνημε θαη 

θζηλφπσξν. 

β) Ψπρξέο κνλνκηθηηθέο: Θεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ πάληνηε θάησ απφ 4
0
C κε κία 

πεξίνδν αλάκημεο ην ζέξνο. 

γ) Θεξκέο κνλνκηθηηθέο: Θεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ πάληνηε πάλσ απφ 4
0
C κε κία 

πεξίνδν αλάκημεο ην ρεηκψλα. 

δ) Πνιπκηθηηθέο: Σπλερήο αλάκημε ηνπ λεξνχ φιν ην έηνο. 

ε) Οιηγνκηθηηθέο: Σπάληα αλάκημε ηνπ λεξνχ. 

ζη) Μεξνκηθηηθέο: Σπλερήο ζηξσκάησζε ηνπ λεξνχ πνπ νθείιεηαη ζε δηαθνξέο 

ηεο ρεκηθήο ζχζηαζήο ηνπ. 

δ) Ακηθηηθέο: Οπδεκία αλάκημε ηνπ λεξνχ. 

Η ζεξκηθή ζηξσκάησζε ρσξίδεη ηελ πδάηηλε κάδα ζε ηξεηο δψλεο, ην επηιίκλην, ην 

κεηαιίκλην (ζεξκνθιηλέο) θαη ην ππνιίκλην (ζρήκα 3).  

Μηα άιιε ηαμηλφκεζε ησλ ιηκλψλ είλαη αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο 

ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία ή φπσο αιιηψο ιέγεηαη αλάινγα κε ηελ ηξνθηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Έηζη νη ιίκλεο θαηαηάζζνληαη ζε νιηγόηξνθεο, κεζόηξνθεο, εύηξνθεο 

θαη ππεξεύηξνθεο.  



Οη ιηκλνζάιαζζεο είλαη παξάθηηεο ζπιινγέο γιπθνχ, πθάικπξνπ ή θαη 

αικπξνχ λεξνχ, κε ξερά λεξά πνπ ρσξίδνληαη απφ ηε ζάιαζζα κε θπζηθά ακκψδε 

θξάγκαηα. Δίλαη απφ ηα πην παξαγσγηθά νηθνζπζηήκαηα θαζψο ν εκπινπηηζκφο ηνπο 

απφ ζξεπηηθά άιαηα είλαη ζπλερήο.  

 

 

Σρήκα 3. Θεξκηθή ζηξσκάησζε θαη αλάκημε ηνπ λεξνχ. 

 

ΣΑ ΡΔΟΝΣΑ ΝΔΡΑ 

Πνηακνί – Υείκαξξνη  

Οη πνηακνί θαη νη ρείκαξξνη είλαη νηθνζπζηήκαηα ηξερνχκελσλ λεξψλ πνπ 

δηνρεηεχνπλ ην λεξφ απφ ηελ μεξά ζηε ζάιαζζα ή ζε ιίκλεο. Σε αληίζεζε κε ηηο 

ιίκλεο, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο δελ είλαη ε απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ, αιιά 

ιεηηνπξγνχλ σο γξήγνξνη αγσγνί λεξνχ. Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνηακψλ 

κεηαβάιινληαη βαζκηαία θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ, απφ ηηο πεγέο ζηηο εθβνιέο ηνπο. 

Έηζη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θνίηεο, ηνπ 

φγθνπ λεξνχ, αιιά θαη αιιαγέο ζην κεηαβνιηζκφ ηεο βηνθνηλφηεηαο, ηεο ζχλζεζεο 

θαη ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ. Η θαηά κήθνο (απφ ηηο πεγέο πξνο ηηο εθβνιέο) 

βαζκηαία δηαδνρή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πνηακψλ νλνκάδεηαη river continuum κε 

ηηο παξαθάησ θχξηεο κεηαβνιέο (Vannote et al, 1980) : 

- ε ηαρχηεηα θίλεζεο ηεο πδάηηλεο κάδαο απμάλεη, 

- ν φγθνο ηνπ λεξνχ απμάλεη, 

- ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιπκέλνπ ζην λεξφ νμπγφλνπ κεηψλεηαη, 

- ην ππφζηξσκα ηεο θνίηεο γίλεηαη πην ζχλζεην, φπνπ ην ακκνράιηθν 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηιχ, 

- ε ζεξκνθξαζία απμάλεη θαη 

- νη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζπλερψο εληείλνληαη κε απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε 

ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.      

Τα λεξά ησλ πνηακψλ απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο, ηξνθνδνηνχλ κε 

πφζηκν λεξφ αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ  ηρζπνηξνθία θαη 

ζε άιιεο παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηε λαπζηπινΐα, θαζψο θαη γηα  ζθνπνχο αλαςπρήο.  

 

ΟΗ ΤΓΡΟΒΗΟΣΟΠΟΗ 

Υγξνβηφηνπνη ή πγξφηνπνη (wetland, zone humide) είλαη νηθνζπζηήκαηα, νη 

ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ 

λεξνχ. Τα πγξνηνπηθά νηθνζπζηήκαηα, είλαη πεξηνρέο κφληκα ή πξνζσξηλά 
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θαηαθιπζκέλεο, κε ζηάζηκν ή ηξερνχκελν λεξφ, γιπθφ, πθάικπξν ή θαη αικπξφ, 

ρακειήο ζπλήζσο ζηάζκεο (Dobson and Frid, 1998, ΔΚΒΥ, 1993).   

Οη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ πγξνβηνηφπσλ  είλαη νη παξαθάησ:  

Δκπινπηηζκόο ησλ ππόγεησλ πδξνθνξέσλ: ην λεξφ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηε ιεθάλε 

απνξξνήο ζηνπο πγξνβηφηνπνπο θαη εκπινπηίδεη ηα απνζέκαηα ησλ ππφγεησλ 

πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ. Οη πγξνβηφηνπνη απνηεινχλ απνζήθεο αξδεπηηθνχ θαη 

πφζηκνπ λεξνχ. 

Πξνζηαζία από πιεκκπξηθά θαηλόκελα: νη πγξνβηφηνπνη πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην 

ηελ νξκή ησλ πιεκκπξηθψλ λεξψλ, θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο απνζήθεο λεξνχ πνπ 

απειεπζεξψλνπλ βαζκηαία, ακβιχλνληαο ηελ πιεκκπξηθή αηρκή θαη κεηψλνληαο ηνπο 

θηλδχλνπο απφ πιεκκχξεο ζηελ επξχηεξή ηνπο πεξηνρή. 

Ρπζκηζηέο ηνπ θιίκαηνο: νη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ, πξνζδίδνπλ ζηνπο 

πγξνβηφηνπνπο ηε  δπλαηφηεηα λα απνζεθεχνπλ θαη λα απειεπζεξψλνπλ ζεξκφηεηα. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιινπλ ζηε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο ζε ηνπηθή θιίκαθα. 

Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ: ε πγξνηνπηθή βιάζηεζε ιεηηνπξγεί σο θίιηξν 

πνπ θαηαθξαηεί θεξηά πιηθά, θαζαξίδεη θαη νμπγνλψλεη ην λεξφ. 

Γέζκεπζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο: ε πινχζηα βιάζηεζε δεζκεχεη ειηαθή ελέξγεηα, θαη 

κε ηηο δηεξγαζίεο ηεο θσηνζχλζεζεο  παξάγεη νξγαληθέο ελψζεηο, πξνκεζεχνληαο κε 

άθζνλε ηξνθή ηνπο εηεξφηξνθνπο νξγαληζκνχο. 

Γηαηήξεζε πνιύπινθσλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ: ε ρισξίδα ζηνλ πγξνβηφηνπν είλαη 

πινχζηα θαη πνηθίιε (λνχθαξα, θαιάκηα, βνχξια, αξκπξήζξεο, αικπξίθηα, ηηηέο, θ.α.), 

δηακνξθψλνληαο πιήζνο ελδηαηηεκάησλ γηα πνιιά είδε δψσλ. Άιια απφ απηά ηα είδε 

είλαη κφληκα, άιια επηζθέπηνληαη ηνπο πγξνβηφηνπνπο, είηε θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή 

ηνπο πεξίνδν, είηε γηα λα βξνπλ ηξνθή ή θαηαθχγην. Έηζη δεκηνπξγείηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη έλα πνιχπινθν πιέγκα νηθνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηξνθηθψλ ζρέζεσλ, 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθηείλεηαη θαη εθηφο ηνπ πγξνβηνηφπνπ. 

Οη αμίεο ησλ πγξνβηνηφπσλ είλαη: 

Βηνινγηθή: Η δηαηήξεζε πςειήο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο. Οη πγξνβηφηνπνη είλαη 

δπλαηφλ λα παξνκνηαζηνχλ κε θηβσηνχο δσήο, πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκφ 

εηδψλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη βηνηφπσλ. Τν πινχζην νξγαληθφ πιηθφ θαη ε πςειή 

πγξαζία, θαζηζηά ηνπο πγξνβηφηνπνπο εμαηξεηηθά παξαγσγηθά νηθνζπζηήκαηα. 

Δπίζεο, νη πγξνβηφηνπνη παξέρνπλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζε πξνγξάκκαηα θαη 

έξεπλεο γηα ηε γελεηηθή βειηίσζε θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη παξαγσγηθψλ δψσλ. 

Βειηησηηθή ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ: κπνξνχλ φρη κφλν λα παγηδεχνπλ θεξηά πιηθά 

αιιά απαιιάζζνπλ κεξηθά ην λεξφ απφ αλεπηζχκεηεο νπζίεο. Σπνπδαίν ξφιν ζ’ απηφ 

παίδεη ε πδξφβηα βιάζηεζε.  

Αληηπιεκκπξηθή: ε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο πιεκκπξηθήο αηρκήο πξνζηαηεχεη 

ηφζν ηηο θαιιηέξγεηεο φζν θαη ηνπο θνληηλνχο νηθηζκνχο 

Τδξεπηηθή: ε ρξήζε ηεο απνζήθεο πφζηκνπ λεξνχ πνπ πξνζθέξεη ν πγξνβηφηνπνο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ζε επνρέο φπνπ εληείλεηαη ε εμάληιεζε θαη ε πθαικχξσζε ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ. 

Αξδεπηηθή: θπζηθνί θαη ηερλεηνί πγξνβηφηνπνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε αξδεπηηθνχ λεξνχ, ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο. 

Κηελνηξνθηθή: νη κεγάιεο εθηάζεηο θαη ε αθζνλία ηξνθήο, ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εθηαηηθή θηελνηξνθία 

Αιηεπηηθή: νη πεξηζζφηεξνη πγξνβηφηνπνη παξέρνπλ ρψξνπο αλαπαξαγσγήο ησλ 

ςαξηψλ, θαζψο θαη πεξηνρέο φπνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί ε ηρζπνθαιιηεξγεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  



Δπηζηεκνληθή – Δθπαηδεπηηθή: νη πγξνβηφηνπνη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο ε πςειή πνηθηιφηεηα εηδψλ, 

ελδηαηηεκάησλ θαη ζπγρξφλσο πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε πγξνηνπηθή πεξηνρή, 

ππνζηεξίδεη ηελ πνιιαπιή πξνζέγγηζε. 

Αλαςπρή: νη πγξνβηφηνπνη πξνζθέξνπλ πνιιέο επθαηξίεο αλαςπρήο, φπσο 

νξληζνπαξαηήξεζε, θσηνγξάθεζε, πεξηπάηνπο, δηαδξνκέο κε πνδήιαηα θ.α. 

Πνιηηηζηηθή: νη πγξνβηφηνπνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηε ηζηνξία, ηε ιανγξαθία θαη 

ηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θάζε πεξηνρήο.  

Οη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηνπο πγξνβηφηνπνπο ζήκεξα, αθνξνχλ ηφζν ηηο 

ίδηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πγξνηνπηθή πεξηνρή, φζν θαη ηηο ρξήζεηο ησλ ιεθαλψλ 

απνξξνήο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Η ζεκαληηθφηεξε αηηία αιινίσζεο, κείσζεο ή θαη 

εμαθάληζεο πνιιψλ πγξνβηνηφπσλ είλαη ε νινέλα απμαλφκελε αλάγθε παξαγσγήο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλεπψο αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε εληαηηθά 

θαιιηεξγνχκελε γεσξγηθή έθηαζε.  

Η εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο έρεη νδεγήζεη κε ηε ζεηξά ηεο ζε αιφγηζηε 

ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ησλ εδαθψλ 

θαη ηελ ππνβάζκηζή ηνπο θαζψο θαη απηή ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ (Γεξάθεο, 1990, 

Γεξάθεο θαη Κνπηξάθεο, 1996). 

Η κε νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο καδί κε ηελ νινέλα απμαλφκελε 

απαίηεζε γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, έρεη νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ νξηζκέλσλ 

πγξνβηνηφπσλ (Γαιιηθφο πνηακφο) θαη ζηελ αιινίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ άιισλ 

(δέιηα ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ).  

Η αλεμέιεγθηε δηάζεζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ ιπκάησλ, ηφζν αζηηθψλ φζν θαη 

βηνκεραληθψλ ζε πγξνηνπηθέο πεξηνρέο, νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζή ηνπο θαη ηελ 

παξεκπφδηζε ησλ θπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο.  

Η ππεξαιηεχζε, ε ππεξβφζθεζε, ε ιαζξνζεξία, ε απζαίξεηε ακκνιεςία θαη 

δφκεζε, αιιά θαη ε δηάλνημε δξφκσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη 

επίζεο ζεκαληηθέο αηηίεο ππνβάζκηζεο θαη αιινίσζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

Τειεπηαία έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη έλαο ζρεηηθά θαηλνχξγηνο θίλδπλνο πνπ έρεη λα 

θάλεη κε ηε ζηξνθή πξνο έλαλ «νηθνινγηθφ ή πξάζηλν ηνπξηζκφ» θαη ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ «θηιηθψλ» πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα ηεζνχλ φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο θάησ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηαρείξηζεο, πνπ καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ζα είλαη ε 

δηαζθάιηζε θαη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ωζηφζν, σο γεληθή αξρή κπνξεί λα 

εηπσζεί φηη ε ζπλεηή ρξήζε είλαη εθείλε πνπ δελ εκπνδίδεη ηελ αεηθνξία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο, δειαδή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζθέξεη επ’ αφξηζηνλ φιεο ηηο 

δπλαηέο σθέιεηεο ζηνλ άλζξσπν.  

  



ΣΟ ΓΗΑΛΤΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟ 

Τν δηαιπκέλν ζην λεξφ νμπγφλν απνηειεί ηελ πεγή δσήο γηα φινπο ηνπο 

πδξφβηνπο νξγαληζκνχο είηε πξφθεηηαη γηα κηθξννξγαληζκνχο είηε πξφθεηηαη γηα 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο νξγαληζκνχο φπσο είλαη ηα ςάξηα, ηα δίζπξα καιάθηα ή ηα 

θαξθηλνεηδή πνιιά απφ ηα νπνία απνηεινχλ είδε εληαηηθψλ ηρζπν-

πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Η δηαιπηφηεηα ηνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ εμαξηάηαη απφ ηε 

ζεξκνθξαζία θαη ηελ αιαηφηεηα ηνπ λεξνχ θαζψο θαη απφ ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε 

(ην πςφκεηξν πνπ βξίζθεηαη ε πδαηνζπιινγή θαη ην βάζνο ηεο). Η δηαιπηφηεηα 

κηθξαίλεη φζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία θαη ε αιαηφηεηα ελψ αληίζεηα απμάλεη φηαλ 

απμάλεη θαη ε πίεζε. Τν λεξφ ζεσξείηαη θνξεζκέλν κε νμπγφλν φηαλ ε πνζφηεηα ηνπ 

δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ απνηειεί ην 100%  ηεο πνζφηεηαο πνπ ππφ ηηο ηζρχνπζεο 

ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, αιαηφηεηαο θαη αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, κπνξεί λα δηαιπζεί. 

Σηνλ πίλαθα 1 δίλνληαη νη ηηκέο ζπγθέληξσζεο ηνπ νμπγφλνπ ζην λεξνχ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο (temperature) θαη αιαηφηεηαο (Chlorinity) θαη 

ππφ πίεζε κίαο αηκφζθαηξαο (101,3 kPA) ψζηε ην δηάιπκα λα ζεσξείηαη θνξεζκέλν.  

 

Πίλαθαο 1 

Τηκέο ζπγθέληξσζεο ηνπ νμπγφλνπ ζην λεξνχ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο (temperature) θαη αιαηφηεηαο (Chlorinity) θαη ππφ πίεζε κίαο 

αηκφζθαηξαο (101,3 kPA). 

 
 



Τν ζαιαζζηλφ λεξφ έρεη θαηά 18% κηθξφηεξε ηθαλφηεηα δηάιπζεο νμπγφλνπ  

απ’  φ,ηη ην γιπθφ. Σηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ν θνξεζκφο ζε νμπγφλν ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 70%. 

Γελ ζα πξέπεη φκσο λα γίλεηαη ζχγρπζε κεηαμχ ηεο έλλνηαο «δηαιπηφηεηα» 

ηνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ θαη ηεο έλλνηαο «ζπγθέληξσζε» ηνπ νμπγφλνπ ζε απηφ. Η 

έλλνηα ηεο «δηαιπηφηεηαο» εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα δηάιπζεο δειαδή ηελ παξνπζία 

επλντθψλ ζπλζεθψλ δηάιπζεο ηνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ ψζηε λα επηηεπρζεί ν θνξεζκφο. 

Αληίζεηα ε «ζπγθέληξσζε» εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ πνπ είλαη 

δηαιπκέλν αλά ιίηξν λεξνχ (mg O2/lit) ηε δεδνκέλε ζηηγκή ηεο κέηξεζεο. Σηελ 

επηθάλεηα ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πςειφηεξεο 

απ’ φηη ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα, ε ηθαλφηεηα δηάιπζεο ηνπ νμπγφλνπ είλαη 

κηθξφηεξε. Σηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ησλ λεξψλ εμαηηίαο ηεο ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίαο αιιά θαη ηεο απμεκέλεο πίεζεο (1αηκφζθαηξα/10 κέηξα) ε ηθαλφηεηα 

δηάιπζεο είλαη κεγαιχηεξε. Παξ’ φια απηά νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ δηαιπκέλνπ 

νμπγφλνπ ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ησλ πδάησλ είλαη κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε 

απηέο ησλ βαζχηεξσλ ζηξσκάησλ, εμαηηίαο ηεο δηάιπζεο πεξηζζφηεξνπ νμπγφλνπ 

ιφγσ θσηνζχλζεζεο θαη δηάιπζεο αηκνζθαηξηθνχ νμπγφλνπ. Αληίζεηα ζηα βαζχηεξα 

ζηξψκαηα θαη αλάινγα κε ηελ ηξνθηθή θαηάζηαζε ησλ λεξψλ, ε δηέιεπζε ηνπ θσηφο 

άξα θαη ε θσηνζχλζεζε, είλαη πεξηνξηζκέλε ελψ αληίζεηα θαηαλαιψλεηαη νμπγφλν 

ιφγσ ηεο απνζχλζεζεο ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ θαζηδάλνπλ ζηνλ ππζκέλα. Σην 

ζρήκα 4 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζπγθεληξψζεσλ νμπγφλνπ ζχκθσλα κε ην 

βάζνο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ ζε νιηγφηξνθα θαη εχηξνθα πδάηηλα 

νηθνζπζηήκαηα. 

 

Σρήκα 4 

Τππηθή θαηαλνκή ηνπ νμπγφλνπ, θαηά βάζνο, ζε νιηγφηξνθα (Α) θαη εχηξνθα (Β) 

πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα.  

 

 
 

 

Πεγέο εκπινπηηζκνχ ηνπ λεξνχ κε νμπγφλν είλαη ε θσηνζχλζεζε ησλ 

πδξφβησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ (θπηνπιαγθηφλ, θχθε θιπ) θαη ε δηάιπζε 

αηκνζθαηξηθνχ νμπγφλνπ (ζαιαζζνηαξαρή, θαηαξξάθηεο θιπ). Αληίζεηα απψιεηα ηνπ 

δηαιπηνχ ζην λεξφ νμπγφλν νθείιεηαη ζηελ αλαπλνή ησλ πδξφβησλ θπηηθψλ θαη 



δσηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζηελ αεξφβηα απνζχλζεζε ηεο λεθξήο νξγαληθήο χιεο απφ 

ηνπο απνζπλζέηεο νξγαληζκνχο θπξίσο ζηνλ ππζκέλα ησλ πδαηνζπιινγψλ. Η 

νξγαληθή χιε πξνέξρεηαη απφ ηε βηνκάδα ησλ λεθξψλ πδξφβησλ θπηηθψλ ή δσηθψλ 

νξγαληζκψλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηα απφβιεηα θαη ιχκαηα ησλ αλζξσπνγελψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (αζηηθά, γεσξγηθά, θηελνηξνθηθά απφβιεηα ή ιχκαηα) ζηε ιεθάλε 

απνξξνήο ηνπ πδάηηλνπ νηθνζπζηήκαηνο. Η νξγαληθή απηή ξχπαλζε (εηθφλα 1) έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ θαηαλάισζε ηνπ δηαιπκέλνπ ζην λεξφ νμπγφλνπ εμαηηίαο ηεο 

απνζχλζεζεο ηεο νξγαληθήο χιεο απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο ηεο ζαπξνθπηηθήο 

αιπζίδαο. Σε πεξηπηψζεηο πςειήο νξγαληθήο ξχπαλζεο ε απνδφκεζε ησλ νξγαληθψλ 

νπζηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε αλνμηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ εγθαζίδξπζε 

αλαεξφβηαο απνηθνδφκεζεο ηνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε κείσζε ηνπ δηαιπηνχ 

νμπγφλνπ ζην λεξφ γίλεηαη δξακαηηθή ελψ ηαπηφρξνλα παξάγνληαη ηα ηνμηθά αέξηα 

H2S, CH4, NH3. 

Δηθφλα 1 

Απφξξηςε θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ ζε πνηάκην νηθνζχζηεκα 

 
 

Σηα ξένληα λεξά (πνηάκηα) ζε πεξηπηψζεηο κέηξηαο ξχπαλζεο κε νξγαληθή 

χιε, χζηεξα απφ ηελ θάκςε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ επέξρεηαη ε 

αλάθακςή ηνπ εμαηηίαο ηεο ξνήο ηνπ (αξαίσζε ησλ νξγαληθψλ) θαη θπξίσο ηεο 

νμπγφλσζεο ησλ λεξψλ κέζσ ηεο δηάιπζεο αηκνζθαηξηθνχ νμπγφλνπ, ηδηαίηεξα ζε 

πνηάκηα νηθνζπζηήκαηα πνπ ε ξνή ηνπ λεξνχ δηαηαξάζζεηαη έληνλα (ζηξνβηιηζκφο, 

θαηαξξάθηεο) ιφγσ ηεο δηακφξθσζήο ηεο θνίηεο ηνπ. Όπσο είλαη θπζηθφ, ε 

δπλαηφηεηα απηήο ηεο αλάθακςεο είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε πνηάκην νηθνζχζηεκα 

θαη ραξαθηεξίδεη ηελ ηθαλφηεηα απηνθαζαξηζκνύ ησλ λεξψλ ηνπ. Σην ζρήκα 5 

παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο νξγαληθήο ξχπαλζεο ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζ’ έλα πνηάκην νηθνζχζηεκα. 



 

Σρήκα 5 

Η επίδξαζε ηεο νξγαληθήο ξχπαλζεο ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζ’ 

έλα πνηάκην νηθνζχζηεκα (DO: δηαιπκέλν νμπγφλν, Α: κέηξηα ξχπαλζε, Β: Υςειή 

ξχπαλζε). 

 
 

Σχκθσλα ινηπφλ κε ηελ έλλνηα «ηθαλφηεηα απηνθαζαξηζκνχ» θάζε πδάηηλν 

νηθνζχζηεκα απνηειεί κία μερσξηζηή πεξίπησζε σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ σο ηειηθνχ 

απνδέθηε ιπκάησλ. Σε θάζε Ννκαξρηαθή πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο νξίδνληαη μερσξηζηά 

κε αθξίβεηα νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ξχπσλ θαη ηα φξηα ηεο απφξξηςήο ηνπο γηα θάζε 

πδάηηλν νηθνζχζηεκα. 

 

Αναερόβιες
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Β


