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Με τον όρο ρύπανση των υδάτων εννοούμε 

κάθε άμεση ή έμμεση εισαγωγή ουσιών ή 

ενέργειας στο υδάτινο περιβάλλον που έχει 

βλαβερή επίδραση στους οργανισμούς,είναι 

επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία και τέλος 

αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και 

υποβαθμίζει τις δυνατότητες χρήσεις του. 

Σήμερα, όλο και πιο συχνά ακούμε τον όρο 

“Μόλυνση των υδάτων”. Στις μέρες μας, όπου 

τα ποσοστά μόλυνσης παγκοσμίως αυξάνονται 

κάθε χρόνο ,σε αυτή τη μεγάλη λίστα ,πρέπει 

να προσθέσουμε τη ρύπανση των υδάτων, ένα 

ζήτημα που αφορά ,όχι μόνο τους θαλάσσιους 

οργανισμούς (ζωικούς και φυτικούς), αλλά και 

εμάς τους ίδιους. Καταλαβαίνουμε ,λοιπόν, πως 

είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα και 

είναι ζωτικής σημασίας να λυθεί.



Η ρύπανση των υδάτων δημιουργείται με την 
απελευθέρωση στο υδάτινο περιβάλλον 
ουσίες οι οποίες είτε διαλύονται είτε 
κατακάθονται στον πυθμένα είτε επιφέρουν 
αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά 
χαρακτηριστικά των επιφανειακών νερών. Οι 
ρύποι αυτοί είναι πάρα πολλοί και αυτό διότι 
στον υδάτινο ορίζοντα καταλήγουν και οι 
ρύποι από την ρύπανση της ατμόσφαιρας και 
την ρύπανση του εδάφους, μέσω των βροχών 
και της απορροής.



Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης είναι τα 
βιομηχανικά απόβλητα, οι βιομηχανικές 
διαδικασίες, τα αστικά λύματα και οι 
γεωργικές δραστηριότητες. Η απόρριψη, με 
μερική ή καμμιά επεξεργασία καθαρισμού, 
ακαθάρτων νερών που προέρχονται από 
ανθρώπινες δραστηριότητες στα ποτάμια, τις 
λίμνες και τη θάλασσα, χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανικά 
συστατικά και αυτό έχει σαν συνέπεια τη 
σοβαρή ρύπανση της περιοχής γύρω από το 
σημείο εκβολής. Επομένως λίμνες, ποτάμια 
και θάλασσες αποτελούν τους φυσικούς 
οχετούς που δέχονται χιλιάδες χημικές 
ουσίες, προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας και 
καταναλώσεων, βαρέα μέταλλα, 
εντομοκτόνα, πλαστικά, απορρυπαντικά και 
άλλες τοξικές ουσίες.



Η ρύπανση που προκαλείται από τις 
γεωργικές δραστηριότητες, αφορά τη 
ρύπανση από τα λιπάσματα, που έχει σχέση 
με τον ευτροφισμό των νερών και τη ρύπανση 
από τα φυτοφάρμακα. Οι λίμνες 
εμπλουτίζονται με την απορροή φωσφορικών 
λιπασμάτων και έτσι τα φύκη τους 
αναπτύσσονται τόσο και καταναλώνουν τόσο 
οξυγόνο που τα ψάρια και γενικά οι ζωντανοί 
οργανισμοί να μη μπορούν να ζήσουν. 
Παράλληλα τα φωσφορικά άλατα 
μεταφερόμενα από τους ποταμούς στις ακτές 
της θάλασσας, προκαλούν έντονη αύξηση 
του φυτοπλαγκτού, με τις ανάλογες 
επιπτώσεις στα ψάρια και τους άλλους 
ζωικούς οργανισμούς. 



Προφανείς είναι  και οι συνέπειες για την 
αλιεία. Οι τοξικές ουσίες,τα εντομοκτόνα 
κ.λ.π., πέρα από την άμεση τοξική τους 
επίδραση πάνω στους ζωικούς οργανισμούς, 
μπορούν έμμεσα να έχουν και άλλες 
επιπτώσεις π.χ. ένα εντομοκτόνο το D.D.T. 
μεταφερόμενο από είδος σε είδος και 
αυξάνοντας διαδοχικά τη συγκέντρωσή του, 
όταν φθάσει στα υδρόβια πουλιά, η 
συγκέντρωση είναι τέτοια, που 
παρεμβαίνοντας στο μεταβολισμό του 
ασβεστίου, παρεμποδίζει το σχηματισμό 
γερού κελύφους στα αυγά τους, με 
αποτέλεσμα να σπάζουν πριν εκκολαφθούν οι 
νεοσσοί. Επομένως αποδεκατίζονται  και 
τελικά εξαφανίζεται ο πληθυσμός τους. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τα αρπακτικά πουλιά.
Επίσης από τις γεωργικές δραστηριότητες, 
εκτός από τη ρύπανση των επιφανειακών 
νερών μέσω της επιφανειακής απορροής με 
τα νερά της βροχής, ρυπαίνονται και τα 
υπόγεια νερά από τη στράγγιση των νερών 
άρδευσης των αγρών.



• Να μην χύνουμε χημικά προϊόντα (όπως οι διαλύτες,
οι βαφές κ.α)
• Μείωση φυτοφάρμακων και λιπασμάτων
• Τα εργοστάσια μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές 
που θα επεξεργάζονται τα τοξικά απόβλητα πριν πέσουν
στο νερό και διαλυθούν
• Μείωση κατανάλωσης πλαστικού, στις μέρες μας 
κυκλοφορούν ανακυκλώσιμα αντικείμενα όπου 
αντικαθιστούν τα πλαστικά
• Προτίμηση επαναφορτιζόμενων μπαταριών
• Και το πιο σημαντικό ποτέ δεν αφήνουμε σκουπίδια κατά
την διάρκεια μια επίσκεψης μας
(ποτάμια λίμνες, παραλίες).



Το νερό είναι όπως ένας πολύτιμος θησαυρός. Άμα τον παρατήσουμε σε κάποια αποθήκη και
δεν τον καθαρίζουμε, θα γεμίσει σκόνη, θα σκουριάσει και στον τέλος θα είναι άχρηστος.

Έτσι και με το νερό αν δεν το διατηρούμε καθαρό αν του ρίχνουμε χημικά και σκουπίδια, αν
δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες που θα έχει στην ζωή των οργανισμών τότε θα μολυνθεί και

δεν θα είναι πια πόσιμο και θα γίνει η αιτία να χαθούν πολλοί ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί,
τόσο στην θάλασσα όσο και στην ξηρά. Για αυτό για να προλάβουμε να σώσουμε 

το νερό και τους οργανισμούς του πλανήτη μας πρέπει να συμβάλουμε και εμείς σε αυτήν 
την προσπάθεια Ας κάνουμε λοιπόν μερικές από τις παραπάνω συμβουλές συνήθεια στην

καθημερινή ζωη μας. Ποτέ δεν είναι αργά για να πετύχουμε κάτι, αρκεί να αρχίσουμε!
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