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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).



Πηγές ρύπανσης νερού:
 Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επιβαρύνουν κατ΄ αρχήν τα επιφανειακά νερά 

και στη συνέχεια τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, μπορεί να ταξινομηθούν στις εξής 
κατηγορίες: 

 • 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, που μπορεί να είναι παρόμοια με τα αστικά λύματα ή να 
περιέχουν και επικίνδυνα ή 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 
μικρότερες 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 θερμοκηπίου").

 • Όξινη βροχή εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή κατακρήμνισης των αέριων ρύπων 
με τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο ή λόγω βαρύτητας.



Ρύπανση υπόγειων νερών

 Τα υπόγεια νερά είναι, επίσης, πολύ ευαίσθητα στη ρύπανση και έχουν 

περιορισμένη ικανότητα αυτοκαθαρισμού. Η κατάληξη αστικών λυμάτων, 

ξεπλυμάτων εδάφους από εντατική χρήση χημικών λιπασμάτων, αλλά και 

κτηνοτροφικών αποβλήτων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα 



Οι δρόμοι της ρύπανσης

Πώς οι δρόμοι του νερού γίνονται και 

δρόμοι της ρύπανσης
 Συχνά, ανεπεξέργαστα αστικά λύματα των πόλεων (βρώμικα νερά από 

κατοικίες και διάφορες οικονομικές δραστηριότητες) μεταφέρονται μέσω των 

υπονόμων και του δικτύου αποχέτευσης σε υδάτινους αποδέκτες, που είναι 

επιφανειακοί (ρέματα, ποτάμια, λίμνες και θάλασσα) ή υπόγειοι. Οι δρόμοι 

του νερού γίνονται και δρόμοι της ρύπανσης. Τα επιφανειακά νερά, δηλαδή 

οι ποταμοί, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι κλειστοί θαλάσσιοι κόλποι και οι 

ανοιχτές θάλασσες είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα στη ρύπανση, 

ανάλογα με τη δυνατότητα ανανέωσής τους και το είδος των ρύπων που 

καταλήγει σε αυτά. Καθοριστικός είναι και ο ρόλος της ποσότητας του 

οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό.



Άλλοι δρόμοι της ρύπανσης

 Συχνά αέριοι ρύποι προσκολλώνται στη σκόνη και σε αιωρούμενα σωματίδια 

και μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, 

το έδαφος ή στα νερά μακρινών περιοχών. Εξάλλου, τα πλαστικά και άλλα 

απορρίμματα στη θάλασσα φαίνεται να απορροφούν διάφορες τοξικές 

ουσίες από άλλες πηγές ρύπανσης και γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνα για το 

περιβάλλον και την υγεία των διαφόρων ειδών της θάλασσας, αλλά και για 

τον άνθρωπο. 



Ευτροφισμός των νερών

 Ανάλογα αποτελέσματα για τα επιφανειακά νερά έχει και η ρύπανση με 
ανόργανα άλατα που περιέχουν άζωτο και φωσφόρο, που περιέχονται 
συνήθως σε λιπάσματα, απόβλητα κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών 
μονάδων, απορρυπαντικά και σε ορισμένα βιομηχανικά απόβλητα. Το 
σημαντικότερο πρόβλημα, που δημιουργεί το άζωτο και ο φώσφορος είναι ο 
ευτροφισμός, δηλαδή η υπερβολική ανάπτυξη αλγών (φυτοπλαγκτόν) στα 
επιφανειακά νερά από την υπερβολική τροφοδοσία των νερών με θρεπτικά 
συστατικά. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί σοβαρή διαταραχή του υδατικού 
οικοσυστήματος με διάφορες δυσμενείς συνέπειες, μεταξύ των οποίων είναι 
η υπερβολική ανάπτυξη ορισμένων ειδών σε βάρος όλων των άλλων, η 
μείωση ή και εξαφάνιση της ποικιλίας ειδών με θανάτωση ή μετανάστευσή 
τους, καθώς και η πλήρης ή μερική αποξυγόνωση των νερών. Όταν 
μειώνεται δραματικά το διαλυμένο οξυγόνο στα νερά, συνήθως, μυρίζουμε 
μια οσμή κλούβιων αυγών (αναερόβιες συνθήκες).


