28o Μάθημα
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ
Υπερκαηανάλωζη, λειψυδρία, ρύπανζη
Δύο από ηα ζημανηικόηεπα πποβλήμαηα παγκοζμίωρ είναι η λειψςδπία και η πύπανζη ηος
νεπού. Σηο μάθημα αςηό θα εξεηάζοςμε ηιρ αιηίερ πος πποκαλούν ηα πποβλήμαηα αςηά καθώρ
και ηιρ λύζειρ πος πποηείνοςν οι επιζηήμονερ.

Λειυσδρία, ένα παγκόζμιο πρόβλημα
Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο θαιύπηεηαη κε
λεξό. εκαίλεη απηό όηη είλαη έλα αγαζό ζε αθζνλία;
Η απάληεζε είλαη: ΟΥΙ!
Μπνξεί λα ππάξρεη άθζνλν λεξό ζηε θύζε, αιιά ην λεξό πνπ
κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο καο, ην λεξό πνπ
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είναι περιοριζμένο και
γίνεηαι κάθε τρόνο ακόμη λιγόηερο!
Η ιεηςπδξία δελ είλαη κόλν ειιεληθό πξόβιεκα αιιά
παγθόζκην. Μεξηθέο από ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπ
πξνβιήκαηνο είλαη νη εμήο:
 Η αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνύ δηεζλώο.
 Ο ππεξβνιηθόο πιεζπζκόο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο.
 Η θαθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ λεξνύ.
θίηζν ηεο ΔΤΓΑΠ από ηελ
θακπάληα γηα εμνηθνλόκεζε λεξνύ

 Η θαηαζηξνθή ησλ δαζώλ.
 Η ξύπαλζε ησλ ππνγείσλ λεξώλ.
 Η αλεπαξθήο εθκεηάιιεπζε ησλ βξνρνπηώζεσλ.
Δλώ ην 1925 πδξνδνηνύληαλ ζηελ Αζήλα 200.000 θάηνηθνη, νη
ζεκεξηλνί θαηαλαισηέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο
πξσηεύνπζαο, αλέξρνληαη ζε 4.000.000! Καηά ζπλέπεηα νη
αλάγθεο ζε λεξό έρνπλ απμεζεί θαηά ηξόπν αλάινγν. Δίλαη
επόκελν απηό λα νδεγεί ζε εμαξηήζεηο θαη αβεβαηόηεηεο πνπ
δελ ππήξραλ ζην παξειζόλ. Βξηζθόκαζηε ινηπόλ κπξνζηά ζε
κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζέιεη πξνζνρή πξηλ είλαη αξγά.
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Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε θαιά όηη ηα απνζέκαηα λεξνύ δελ είλαη
αλεμάληιεηα θαη όηη πέξα από ηα κέηξα ηεο πνιηηείαο γηα ηελ
νξζή δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ απαηηείηαη θαη ε πξνζσπηθή καο
ζπκβνιή ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα. Κάζε ζπαηάιε είλαη
αδηαλόεηε ζηελ επνρή ηεο ιεηςπδξίαο όπνπ δνύκε.
Σν πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο δελ είλαη ηνπηθό. Γελ είλαη κόλν ε
Αηηηθή. Καη άιια αζηηθά θέληξα αιιά θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο
νθείινπλ λα δηαρεηξηζηνύλ θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην λεξό.

Ναι στη τρήση – Ότι στην κατάτρηση
Μεπικέρ σπήζιμερ ζςμβοςλέρ για ηην εξοικονόμηζη ηος
νεπού είναι:
 Όσι ζηη ζπαηάλη ηος νεπού
 Έλεγσορ ηυν διαπποών
 Όσι ζηο άζκοπο άνοιγμα ηηρ βπύζηρ
 Όσι ζηη σπήζη ηος λάζηισος για ηο πλύζιμο ηυν
αςλών και ηυν αςηοκινήηυν
 Οικονομία ζηο πόηιζμα ηυν θςηών

Η ρύπανζη ηοσ νερού

Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ζηελ Φπηηάιεηα.

Ίζσο λα έρεηε δεη ζε παξαιίεο πηλαθίδεο πνπ γξάθνπλ:
«ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ΣΟ ΚΟΛΤΜΠΙ, ΚΙΝΓΤΝΟ, ΝΔΡΑ
ΜΟΛΤΜΔΝΑ».
Ση ζεκαίλεη όκσο λεξά κνιπζκέλα; Πξάγκαηη, ηα λεξά, ηόζν ηα
ππόγεηα όζν θαη ηα επηθαλεηαθά, κπνξνύλ λα ξππαλζνύλ από
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ηηο βηνκεραληθέο θαη ηηο άιιεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο.
Αο δνύκε κεξηθέο αηηίεο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηε
ξύπαλζε ησλ λεξώλ:

Παρακολούθηζη ηης
ποιόηηηας ηφν
επιθανειακών νερών
Έρεη νξγαλσζεί εζληθό δίθηπν
παξαθνινύζεζεο ηεο
πνηόηεηαο ησλ λεξώλ ηεο
ρώξαο. ηα εξγαζηήξηα πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε
ηνπ λεξνύ πξνζδηνξίδνληαη
κεηαμύ άιισλ: ε ζεξκνθξαζία,
ε ζνιόηεηα, ην ρξώκα, ε
πεξηεθηηθόηεηα ζε αησξνύκελα
ζηεξεά ζώκαηα,
απνξξππαληηθά, κεηαιιηθά
άιαηα, νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ
αδώην, νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ
θώζθνξν, θ.ά.

Αζηικά απόβληηα: Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλώλ
καο αλαγθώλ θαηαλαιώλνπκε ζεκαληηθέο πνζόηεηεο λεξνύ.
Δλώ ην λεξό πνπ θηάλεη ζηα ζπίηηα καο είλαη θαζαξό, κεηά ηε
ρξήζε ηνπ απνβάιιεηαη από ηηο απνρεηεύζεηο, πεξηέρνληαο
πνιιέο ξππνγόλεο νπζίεο. Όηαλ απηά ηα λύμαηα δηαηίζεληαη
αλεπεμέξγαζηα ζηε ζάιαζζα, ζηηο ιίκλεο ή ζηα πνηάκηα,
πξνθαινύλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ξύπαλζεο ησλ θπζηθώλ
λεξώλ. Σν πξόβιεκα είλαη ηδηαίηεξα νμύ ζηηο κεγάιεο πόιεηο,
όπνπ ν όγθνο ησλ απνβιήησλ είλαη ηεξάζηηνο.
Βιομητανικά απόβληηα: Η βηνκεραλία ρξεζηκνπνηεί επίζεο
κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ, κε απνηέιεζκα λα παξάγνληαη
αλάινγεο πνζόηεηεο πγξώλ απνβιήησλ. Σα πγξά βηνκεραληθά
απόβιεηα είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ επηβαξπλζεί κε νπζίεο
απμεκέλεο ηνμηθόηεηαο. Καηά ζπλέπεηα ε δηάζεζε ησλ
βηνκεραληθώλ απνβιήησλ ρσξίο πξνεγνύκελε επεμεξγαζία
κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιύ επηθίλδπλε ξύπαλζε ησλ θπζηθώλ
λεξώλ.
εκαληηθνί θίλδπλνη γηα ηε ξύπαλζε ησλ θπζηθώλ λεξώλ
πξνθαινύληαη θαη από άιιεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο.
Η ρξήζε θσηοθαρμάκφν θαη λιπαζμάηφν κπνξεί λα
απνηειέζεη αηηία ξύπαλζεο ησλ λεξώλ. Σνμηθά θπηνθάξκαθα
κεηαθέξνληαη κε ην λεξό ηεο βξνρήο ζηε ζάιαζζα, ζηηο ιίκλεο
θαη ζηα ππόγεηα λεξά. Αλάινγε ξύπαλζε πξνθαιείηαη θαη από
ηα απόβιεηα ησλ θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ, όπσο ηα
νξληζνηξνθεία ή ηα ρνηξνζηάζηα.
Μηα άιιε ζνβαξή αηηία ξύπαλζεο απνηεινύλ ηα αηπρήκαηα
πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ παξαγσγή, ηε ρξήζε ή ηε κεηαθνξά
δηαθόξσλ νπζηώλ. Πνιύ ζπλεζηζκέλε είλαη ε ξύπαλζε ηεο
ζάιαζζαο ε νπνία πξνθαιείηαη από ηε δηαξξνή πεηξειαίνπ ζε
λαπηηθά αηπρήκαηα.

Να έτεις σπόυη σοσ
Για να πποζηαηεύζοςμε ηα θςζικά νεπά από ηη πύπανζη, ππέπει να ανηιμεηυπίζοςμε ηο
ππόβλημα με αηομική και ζςλλογική ςπεςθςνόηηηα. Πέπα όμυρ από αςηό, ζήμεπα έσει
αναπηςσθεί αξιόλογη αποππςπανηική ηεσνολογία και λειηοςπγούν με ικανοποιηηική απόδοζη
βιομησανικέρ εγκαηαζηάζειρ επεξεπγαζίαρ αποβλήηυν (επγοζηάζια
βιολογικού
καθαπιζμού).
Σηη σώπα μαρ, οι μεγαλύηεπερ μονάδερ επεξεπγαζίαρ αποβλήηυν βπίζκονηαι ζηην Αηηική
(Ψςηάλλεια) και ζηη Θεζζαλονίκη και ζςμβάλλοςν ζημανηικά ζηην εξςγίανζη ηος
Σαπυνικού και Θεπμαφκού κόλπος. Μικπόηεπερ μονάδερ ςπάπσοςν ήδη ζε όλερ ηιρ
επαπσιακέρ πόλειρ.
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Να έτεις σπόυη σοσ
Η ρύπανση στην Αποκάλσυη τοσ Ιφάννοσ
(πποθηηικό βιβλίο ηηρ Αγίαρ Γπαθήρ γπαμμένο ζηην Πάημο από ηον Άγιο Ιυάννη ηον
Θεολόγο)
«και εγένεηο ηο ηπίηον ηυν ςδάηυν ειρ άτινθον, και πολλοί ηυν ανθπώπυν απέθανον
εκ ηυν ςδάηυν, όηι επικπάνθηζαν»
(Και έγινε ηο ένα ηπίηο ηυν ςδάηυν πικπό ζαν ηην ατινθιά και μολύνθηκε. Και πολλοί
από ηοςρ ανθπώποςρ πέθαναν από ηα νεπά, διόηι δηληηηπιάζηηκαν) (Αποκάλςτη η’ 6 – 11)

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Πνηεο είλαη νη αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο;
2. Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα εμνηθνλνκνύκε λεξό;
3. Πνηα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ θαη ησλ βηνκεραληθώλ
απνβιήησλ;
4. Πώο ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα ιηπάζκαηα κπνξνύλ λα απνηεινύλ αηηία ξύπαλζεο ησλ
λεξώλ;
5. Πνηεο άιιεο αηηίεο ξύπαλζεο ησλ λεξώλ γλσξίδεηε;
6. Πώο παξαθνινπζείηαη ε πνηόηεηα ησλ λεξώλ;
7. Ση γλσξίδεηε γηα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ;

Για να γνφρίζεις περιζζόηερα,
να ζκεθηείς και να καηαλάβεις γιαηί
1. ε αξθεηά κηθξά ειιεληθά λεζηά ππάξρεη έιιεηςε λεξνύ. Έλαο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο απηνύ είλαη ε αθαίξεζε ηνπ αιαηηνύ (ε αθαλάηφζη) ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Η αθαιάησζε
κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο.
2. Ξέξνπκε όηη ζήκεξα ππάξρεη έληνλν πξόβιεκα ξύπαλζεο ησλ πδάησλ ησλ πνηακώλ, ησλ
ιηκλώλ, ησλ ζαιαζζώλ, αιιά θαη ησλ πεγώλ. Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε πηζαλέο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηε
ξύπαλζε απηή θαη ηξόπνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο.
3. πδεηήζηε ζηελ ηάμε ην ελδερόκελν ξύπαλζεο ησλ λεξώλ ζηελ πεξηνρή ζαο.
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