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4.  Το νερό 
4.1  Ένας πολύτιμος φυσικός πόρος  
Το νερό αποτελεί έναν από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους της γης. Είναι 
ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση, την ίδια 
τη ζωή. Χωρίς νερό η ζωή είναι αδιανόητη. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με στοιχεία 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) και της UNICEF, περισσότερο από 1 
δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. 
Υπολογίζεται ότι ο  αριθμός αυτός μπορεί να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια σε 
20 έτη. Επί πλέον, το 80% του πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών 
υποφέρει από ασθένειες που συνδέονται με το νερό, ενώ 3 εκατομμύρια 
άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της κακής ποιότητας νερού που 
καταναλώνουν. Οι άνθρωποι που στερούνται πρόσβασης σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις υγιεινής υπολογίζονται σε 2.6 δισεκατομμύρια, δηλαδή δύο στους 
πέντε. Τα δύο δισεκατομμύρια απ’ αυτούς ζουν σε αγροτικές περιοχές. Το ετήσιο 
κόστος για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας για το νερό 
και την υγιεινή μέχρι το 2015 υπολογίζεται σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ (UNICEF, 
World Health Report 2005, Water for Life WHO/UNICEF, 2005). Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των υδατικών αποθεμάτων της γης ανήκει στους ωκεανούς (περίπου 
96.5 %) και το υπόλοιπο κατανέμεται σε παγετώνες, υπόγειους υδροφορείς, 
λίμνες, ποταμούς, ρέματα κ.λ.π. 
Το νερό των ωκεανών λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε άλατα, δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακή, αγροτική και βιομηχανική χρήση. Επί 
πλέον, τόσο οι ωκεανοί όσο και οι υπόλοιποι επιφανειακοί ταμιευτήρες 
χρησιμοποιούνται σαν αποδέκτες των ρυπαντικών φορτίων τα οποία προκύπτουν 
από ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι παρ’ ότι σήμερα 
υπάρχουν οι τεχνολογίες αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού, το κόστος και οι 
απαιτήσεις σε ενέργεια καθιστούν τη μέθοδο απαγορευτική για την παρασκευή 
μεγάλων ποσοτήτων καθαρού (πόσιμου) νερού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
παγκοσμίως. 
Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 50 % της ηλιακής ενέργειας που απορροφάται 
από την επιφάνεια της γης μετατρέπεται σε λανθάνουσα θερμότητα η οποία 
καταναλώνεται για την εξάτμιση του επιφανειακού νερού και τη μεταφορά του 
στην ατμόσφαιρα. Επί πλέον, ο ήλιος εκτελεί τη διεργασία της αφαλάτωσης 
εξατμίζοντας τεράστιες ποσότητες επιφανειακού νερού αφήνοντας πίσω τα 
ανεπιθύμητα άλατα. Ένα ακόμη αρκετά μεγάλο ποσοστό νερού, μεταφέρεται 
στην ατμόσφαιρα από τα φυτά μέσω της διαδικασίας της διαπνοής. Ο 
συνδυασμός των διαδικασιών της εξάτμισης και της διαπνοής ονομάζεται 



46

Ευθύμιος Νταρακάς – “Διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων” 

 

46 

 

εξατμισοδιαπνοή και απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας, περίπου 4000 
φορές του ρυθμού με τον οποίο εμείς χρησιμοποιούμε τους ενεργειακούς 
πόρους στη γη. Όλα αυτά συμβαίνουν στη φύση και παρίστανται με τον 
υδρολογικό κύκλο. Υπολογίζεται ότι το νερό που μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα 
μέσω της εξατμισοδιαπνοής θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα στρώμα νερού 
πάχους 1 m γύρω από τον πλανήτη κάθε χρόνο. Περίπου το 88 % απ’ αυτό το 
νερό προέρχεται από τους ωκεανούς και το υπόλοιπο 12 % προέρχεται από την 
ξηρά. Οι ατμοί της ατμόσφαιρας μεταφέρονται σαν αέριες μάζες (σύννεφα) και 
όταν υποστούν συμπύκνωση επιστρέφουν στη γη (κατακρήμνιση). Πάνω από 
τους ωκεανούς υπερισχύει η εξάτμιση έναντι της κατακρήμνισης ενώ πάνω από 
την ξηρά υπερισχύει η κατακρήμνιση από την εξατμισοδιαπνοή. Η διαφορά 
μεταξύ της ποσότητας του νερού που κατακρημνίζεται με τη βροχή και της 
εξατμισοδιαπνοής στην ξηρά είναι νερό το οποίο επιστρέφει στους ωκεανούς. Οι 
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη γη επηρεάζουν και επηρεάζονται 
από τον υδρολογικό κύκλο. 
 

 
Σχήμα 4.1.1. Ο υδρολογικός κύκλος 

 
Το αποθηκευμένο στους πάγους και χιόνια νερό λιώνει με την αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη, απορρέει και αποθηκεύεται στους επιφανειακούς 
και τους υπόγειους ταμιευτήρες. Στη συνέχεια διηθείται μέσω των διαφόρων 
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πετρωμάτων και καταλήγει πάλι στους ωκεανούς ή στους υπόγειους 
ταμιευτήρες. Περίπου το 60 % του νερού που κατακρημνίζεται στην επιφάνεια 
της γης επιστρέφει στην ατμόσφαιρα όπως προαναφέρθηκε μέσω της 
εξατμισοδιαπνοής. Το μεγαλύτερο ποσοστό του υπολοίπου 40 % που δεν 
εξατμίζεται, συγκεντρώνεται στους επιφανειακούς ταμιευτήρες. Ένα ποσοστό απ’ 
αυτό το νερό μέσω των ποταμών και των ρεμάτων, καταλήγει και πάλι στους 
ωκεανούς. Ένα μικρότερο ποσοστό καταλήγει στους υπόγειους ταμιευτήρες απ’ 
όπου και πάλι εκφορτίζεται προς τη θάλασσα. Οι ποσότητες των υπογείων νερών 
και των επιφανειακών απορροών προς τους ωκεανούς υπολογίζονται σε 47000 k-
m3 ετησίως και πρέπει να διαφυλαχτούν γιατί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό 
υδατικό δυναμικό. Με την εκφόρτιση του υπογείου νερού πληρούνται οι 
επιφανειακοί ταμιευτήρες και με την εξάτμιση του περιεχομένου των 
επιφανειακών ταμιευτήρων το νερό οδηγείται και πάλι στην ατμόσφαιρα όπου 
συμπυκνώνεται και αποθηκεύεται στα σύννεφα. Από τα σύννεφα με τη μορφή 
της βροχής κατακρημνίζεται και πάλι στη γη για να ολοκληρωθεί ο υδρολογικός 
κύκλος. 
 
Πίνακας 4.1.1. Κατανομή των υδατικών αποθεμάτων στη γη (Shiklomanov, 1993) 

Υδατικά αποθέματα στη γη Ποσότητα 

(106 k-m3) 

Ποσοστό 

(%) 

Ωκεανοί 1338.0 96.5 
Παγετώνες (μόνιμα χιόνια) 24.1 1.74 
Υπόγειο νερό 23.4 1.70 
Πάγοι εδαφών 0.30 0.022 
Γλυκές λίμνες 0.091 0.007 
Αλμυρές λίμνες 0.085 0.006 
Βάλτοι / Έλη  0.011 0.008 
Ατμόσφαιρα 0.003 0.001 
Ρέματα (κατά μέσο όρο) 0.002 0.0002 
Νερό βιομάζας 0.001 0.0001 

 
Ιδιαίτερη σημασία έχει ο υπολογισμός των αποθεμάτων καθαρού επιφανειακού 
νερού που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους υδατικούς πόρους για τον 
άνθρωπο. Σαν καθαρά επιφανειακά αποθέματα εννοούνται οι λίμνες, οι ποταμοί 
και τα ρέματα. Τα αποθέματα αυτά ανέρχονται σε 93 εκατομμύρια m3, ποσοστό 
0.0072 % των συνολικών αποθεμάτων του νερού στη γη (Shiklomanov, 1993). 
Είναι προφανές ότι οι ποσότητες αυτές είναι πολύ μικρές και ότι η διατήρησή 
τους είναι ζωτικής σημασίας. 
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Η κακή διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, η έλλειψη σχεδιασμού, η 
καταστροφή των δασών, η περιφρόνηση των φυσικών νόμων που διέπουν τον 
υδρολογικό κύκλο και η μείωση των βροχοπτώσεων λόγω των κλιματικών 
αλλαγών οδηγούν με ταχείς ρυθμούς στη μείωση των διαθέσιμων υδατικών 
αποθεμάτων καθαρού (γλυκού) νερού, τα οποία όπως προαναφέρθηκε, είναι 
ελάχιστα. Ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, το νερό μετατρέπεται σε απόβλητο. 
 

4.1.1  Υδατικά αποθέματα και διασυνοριακά νερά 
Η γεωγραφική κατανομή των υδατικών αποθεμάτων δεν είναι αντίστοιχη με την 
κατανομή του πληθυσμού στη γη. Για παράδειγμα η Ασία της οποίας ο 
πληθυσμός αποτελεί το 60 % του συνολικού πληθυσμού της γης διαθέτει το 36 % 
των υδατικών αποθεμάτων, ενώ η Νότια Αμερική με ποσοστό πληθυσμού 5 % 
διαθέτει το 25 % των υδατικών αποθεμάτων. Επίσης, όσο αυξάνεται ο 
πληθυσμός της γης και συνεχίζεται η ανάπτυξη, αυξάνονται οι ανάγκες για νερό 
και δημιουργούνται διενέξεις μεταξύ κρατών τα οποία μοιράζονται υδάτινους 
πόρους. Υπάρχουν κράτη τα οποία διαθέτουν τεράστια αποθέματα νερού και 
άλλα τα οποία υποφέρουν από λειψυδρία. Σε πολλά κράτη η αυτάρκεια σε νερό 
εξαρτάται από διασυνοριακούς ποταμούς η ροή των οποίων ελέγχεται από τα 
κράτη στα ανάντη του ποταμού. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων 
παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1.1.1. 
 

Πίνακας 4.1.1.1. Περιπτώσεις εξάρτησης από εισαγόμενα επιφανειακά νερά 
(Gleick, 1993) 

Χώρα Ποσοστό της συνολικής ροής 
που πηγάζει εκτός συνόρων 

Λόγος εξωτερικών προς 
εσωτερικούς υδάτινους 

πόρους 

Αίγυπτος 97 32.3 
Ουγγαρία 95 17.9 
Μαυριτανία 95 17.5 
Γκάμπια 86 6.4 
Συρία 79 3.7 
Σουδάν 77 3.3 
Ιράκ 66 1.9 
Μπαγκλαντές 42 0.7 
 
Η Αίγυπτος για παράδειγμα λαμβάνει 32.3 φορές περισσότερο επιφανειακό νερό 
απ’ αυτό που κατακρημνίζεται εκτός των συνόρων της σε σχέση με αυτό που 
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κατακρημνίζεται εντός της επικράτειάς της. Σημειωτέον ότι οι υδατικές ανάγκες 
αυτής της χώρας εξαρτώνται κατά 97 % από το Νείλο, τον έλεγχο της ροής του 
οποίου κατέχει πλήρως η Αιθιοπία. Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν σε 
πολλές περιοχές του πλανήτη. Τα νερά του  ποταμού Ευφράτη, μοιράζονται η 
Τουρκία, η Συρία και το Ιράκ, τα νερά του Γάγγη μοιράζονται η Ινδία και το 
Μπαγκλαντές και τα νερά του ποταμού Ιορδάνη μοιράζονται το Ισραήλ και η 
Ιορδανία. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί ποταμοί οι οποίοι είναι 
διασυνοριακοί και στην Ελλάδα επίσης. Οι ποταμοί Έβρος, Νέστος και Αξιός 
πηγάζουν από γειτονικές χώρες και αφού διασχίσουν ξένο και ελληνικό έδαφος 
εκβάλουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο ποταμός Αώος είναι ο μοναδικός ποταμός ο 
οποίος πηγάζει σε ελληνικό έδαφος και εκβάλει στην Αδριατική θάλασσα 
διασχίζοντας την γειτονική μας χώρα, την Αλβανία. 
 

4.1.2   Τα μεταβατικά και τα παράκτια νερά  
Οι ορισμοί για τα “μεταβατικά” και τα “παράκτια” νερά δίνονται στην Οδηγία 
2000/60/ΕΚ. Τα μεταβατικά νερά ορίζονται ως “συστήματα επιφανειακών 
υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της 
γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα αλλά τα οποία επηρεάζονται ουσιαστικά από 
ρεύματα γλυκού νερού”. 
Τα παράκτια ορίζονται ως “επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της 
ξηράς μιας γραμμής, κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός 
ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης 
από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία, κατά 
περίπτωση, εκτείνονται μέχρι του απωτέρου ορίου των μεταβατικών υδάτων”. 
 

4.2 Κατανάλωση νερού 
Οι περισσότερες έρευνες παγκοσμίως καταδεικνύουν ότι οι μεγαλύτερες 
ποσότητες νερού καταναλώνονται, και πολλές φορές σπαταλούνται, στις 
γεωργικές καλλιέργειες και στη βιομηχανία. Είναι προφανές ότι η κατανάλωση 
νερού παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή, την εποχή και το 
βιοτικό επίπεδο της περιοχής – χώρας. Η μέση ημερήσια κατανάλωση νερού για 
οικιακή χρήση, στα νοικοκυριά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανέρχεται 
στα 400 L. Εάν αφαιρεθεί η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται για 
εξωραϊσμό, δεν είναι ασυνήθιστο να καταναλώνεται το ένα τρίτο για το καζανάκι 
της τουαλέτας, το υπόλοιπο ένα τρίτο για το μπάνιο και το υπόλοιπο ένα τρίτο 
για μαγείρεμα, πλύσιμο ρούχων και οποιαδήποτε άλλη χρήση.  
Στους πίνακες 4.2.1 και 4.2.2 παρουσιάζονται καταναλώσεις νερού για διάφορες 
χρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι ποσότητες αυτές θεωρούνται 
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πολύ υψηλές για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Στη χώρα μας, όταν πρόκειται για 
ύδρευση, υπολογίζει κανείς με καταναλώσεις της τάξης των 180 – 200 L/κατ.ημ. 
Για πιστοποίηση των παραπάνω και προκειμένου να συγκριθεί η κατανάλωση 
νερού για οικιακή χρήση στις ΗΠΑ και στη χώρα μας, παρατίθεται η εικόνα 4.2.1 
η οποία παρουσιάζει τον λογαριασμό της Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης σε διαμέρισμα δύο ατόμων στη Θεσσαλονίκη. Παρατηρώντας 
προσεκτικά την εικόνα προκύπτει ότι πρόκειται για κατανάλωση 47.0 m3 νερού 
σε ένα τετράμηνο. Αυτό σημαίνει κατανάλωση περίπου 196 λίτρα νερού ανά 
κάτοικο και ημέρα. Για ιστορικούς λόγους σημειώνεται ότι τα 47.0 m3 

τιμολογούνται με 29.44 €. 
 
Πίνακας 4.2.1. Κατανάλωση νερού για οικιακή χρήση στις Η.Π.Α. (Gleick, 1993 και 

USGS, 1993) 

Νερό για οικιακή χρήση Κατανάλωση (L) 

Καζανάκι τουαλέτας 10 - 25 
Πλυντήριο πιάτων 50 - 120 
Πλύσιμο πιάτων στο χέρι 20 - 40 
Ντους (ανά λεπτό) 20 - 30 
Βρύση που στάζει (ανά ημέρα) 40 - 80 
Πλύσιμο αυτοκινήτου (20 λεπτά) 400 - 800 
Πισίνα 60 m2/ ημέρα 100 - 400 

 
Οι εντατικές καλλιέργειες και η βιομηχανική ανάπτυξη οδήγησαν σε αυξημένη 
κατανάλωση νερού παγκοσμίως. Για την κάλυψη των αναγκών εφαρμόζονται 
τεχνικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Η κατασκευή 
διπλών δικτύων ύδρευσης για χρήση νερού που προέρχεται από την επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων στις τουαλέτες, δεν αποτελεί πλέον σπάνιο φαινόμενο. 
Επίσης η αξιοποίηση του θαλασσινού νερού για παραγωγή “γλυκού” νερού είναι 
πολύ συνηθισμένη πρακτική, αλλά με τεράστιο κόστος. Το νερό είναι πηγή ζωής 
και χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Δεν υπάρχει πουθενά στον 
κόσμο μεγάλη ή έστω και μικρή πόλη η οποία δεν διαθέτει τους δικούς της 
υδάτινους πόρους. Μεγάλες βιομηχανίες και μεγάλες πόλεις εδραιώθηκαν και 
αναπτύχθηκαν πάντα κοντά σε σημεία όπου υπήρχαν μεγάλα υδατικά 
αποθέματα. 
Ο στόχος  για τη διατήρηση των υδάτινων αποθεμάτων με σκοπό την εξασφάλιση 
πόσιμου νερού για το σύνολο του πληθυσμού του πλανήτη προϋποθέτει 
ορθολογική διαχείριση τόσο των υπόγειων όσο και των επιφανειακών νερών. 
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Παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν σε πολλά επίπεδα. Ο περιορισμός στην άσκοπη 
κατανάλωση του νερού, η επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση του, η 
εξοικονόμηση νερού στη γεωργία και στη βιομηχανία κατέχουν τις πρώτες 
θέσεις. Η εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών στη βιομηχανία, η παραγωγή 
κατά το δυνατόν λιγότερων αποβλήτων, η σωστή επεξεργασία των αποβλήτων 
και η επιβολή αυστηρών προδιαγραφών στην εκπομπή ρύπων, θα πρέπει να 
είναι ο στόχος με σκοπό τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και την 
αποφυγή της ρύπανσης και της μόλυνσης του νερού, του πολύτιμου αυτού 
αγαθού για την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση, την ίδια τη ζωή. 
 
 

 
 

Εικόνα 4.2.1. Κατανάλωση - τιμολόγηση νερού σε διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης 
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Πίνακας 4.2.2. Κατανάλωση νερού για αγροτική χρήση στις Η.Π.Α. (Gleick, 1993 
και USGS, 1993) 

Αγροτική δραστηριότητα Παραγωγή προϊόντος Κατανάλωση (L) 

Πτηνοτροφία  Ένα αυγό 150 
Κτηνοτροφία  Ένα ποτήρι γάλα 380 
Γεωργία  Ένα Kg ρύζι 1000 
Κτηνοτροφία  Ένα Kg βόειο κρέας 1500 
Γεωργία  Ένα Kg βαμβάκι 4000 

 
Οι πηγές του νερού που είναι άμεσα διαθέσιμες για την παροχή πόσιμου νερού 
είναι τα “γλυκά” επιφανειακά νερά, δηλαδή τα ποτάμια και οι λίμνες καθώς και 
τα υπόγεια νερά. Το θαλασσινό νερό είναι αξιοποιήσιμο για βιομηχανική και 
οικιακή χρήση μετά από αφαλάτωση. 
 

4.3 Η σύσταση των φυσικών νερών 
4.3.1   Τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά 
Στα φυσικά νερά ανήκουν τα επιφανειακά νερά δηλαδή οι ποταμοί, οι λίμνες, οι 
λιμνοθάλασσες, οι θάλασσες και τα υπόγεια νερά. Τα φυσικά νερά περιέχουν 
διάφορες ουσίες οι οποίες είναι ή διαλυμένες ή αιωρούνται και οι οποίες 
προέρχονται από το γήινο υπόβαθρο της περιοχής, από τη γεωργική ή 
βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής, από την ατμόσφαιρα και τέλος από 
τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς του νερού. 
Πέρα από το υδρογόνο (H), το οξυγόνο (O) και τον άνθρακα (C), τα 
επικρατέστερα ανόργανα συστατικά των φυσικών νερών είναι τα όξινα 
ανθρακικά (HCO3

-) και τα ανθρακικά (CO3
2-) ιόντα, τα ιόντα του ασβεστίου (Ca2+), 

τα ιόντα του μαγνησίου (Mg2+), του νατρίου (Na+), του καλίου (K+), τα θειικά 
(SO4

2-), τα χλωριούχα (Cl-), τα νιτρικά (NO3
-) και τα πυριτικά (SiO4

4-). Τα 
αμμωνιακά (NH4

+) ιόντα, τα νιτρώδη (NO2
-), τα νιτρικά (NO3

-), τα φωσφορικά 
(PO4

3-), τα ιόντα του σιδήρου (Fe), του μαγγανίου (Mn) και του φθορίου (F-), τα 
οποία υπάρχουν σε μικρότερες συγκεντρώσεις, είναι σημαντικά είτε για τη 
βιολογία του νερού είτε γιατί επηρεάζουν συγκεκριμένες βιομηχανικές 
εφαρμογές του. 
Τα αμμωνιακά (ΝΗ4

+), τα νιτρώδη (ΝΟ2
-), τα νιτρικά (ΝΟ3

-), τα φωσφορικά ιόντα 
(PO4

3-), το πυρίτιο (Si), τα κατιόντα ασβεστίου (Ca2+), μαγνησίου (Mg2+), καλίου 
(Κ+), τα ανιόντα θείου (SO4

2-) κ.λ.π. αποτελούν τα βασικά θρεπτικά συστατικά των 
φυτικών οργανισμών ενός υδάτινου οικοσυστήματος. Τα θρεπτικά αυτά 
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Πίνακας 4.2.2. Κατανάλωση νερού για αγροτική χρήση στις Η.Π.Α. (Gleick, 1993 
και USGS, 1993) 
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Γεωργία  Ένα Kg βαμβάκι 4000 
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Πέρα από το υδρογόνο (H), το οξυγόνο (O) και τον άνθρακα (C), τα 
επικρατέστερα ανόργανα συστατικά των φυσικών νερών είναι τα όξινα 
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συστατικά θεωρούνται υπεύθυνα για τον “ευτροφισμό” των φυσικών 
αποδεκτών. Τα κατιόντα των μετάλλων σιδήρου (Fe2+), μαγγανίου (Mn2+), χαλκού 
(Cu2+), ψευδαργύρου (Zn2+) και κοβαλτίου (Co2+) αποτελούν τα μικροθρεπτικά 
στοιχεία των φυσικών νερών καθώς είναι απαραίτητα σε χαμηλές σχετικά 
συγκεντρώσεις, με εξαίρεση τον σίδηρο ο οποίος απαιτείται σε υψηλές 
συγκεντρώσεις από τους οργανισμούς. Το μαγγάνιο βρίσκεται σε ανιχνεύσιμες 
ποσότητες σε όλα σχεδόν τα επιφανειακά νερά και χρησιμοποιείται από 
φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς σε ποσότητα που ποικίλει ανάλογα με το είδος 
του οργανισμού. Οι συγκεντρώσεις του χαλκού στο νερό των φυσικών νερών 
κυμαίνονται από πρακτικά μη ανιχνεύσιμα επίπεδα μέχρι μερικές εκατοντάδες 
mg/m3. Το ίδιο ισχύει για τον ψευδάργυρο και το κοβάλτιο. 
 

 
Εικόνα 4.3.1.1. Τα νερά της Αγίας Βαρβάρας, Δράμα Μάιος 2015 (Φωτ. Α. 

Ζαφειράκου) 
 
Οι συγκεντρώσεις των όξινων ανθρακικών για τα πόσιμα νερά κυμαίνονται από 
200 – 400 mg/L. Οι συγκεντρώσεις των υπολοίπων στοιχείων κυμαίνονται από 
1.0 – 100 mg/L. Άλλα ιόντα, των οποίων οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από 0.01 
– 1.0 mg/L είναι η αμμωνία (NH3), τα νιτρώδη (NO2

-), τα φωσφορικά (PO4
3-), ο 

σίδηρος (Fe), το μαγγάνιο (Mn) και το φθόριο (F). Ανάλογα με το γήινο υπόβαθρο 



Ευθύμιος Νταρακάς – “Διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων” 

 

54 

 

της περιοχής, τη γεωργική και τη βιομηχανική ρύπανση, είναι δυνατόν να 
υπάρχει στο νερό κάθε στοιχείο του περιοδικού πίνακα σε πολύ χαμηλή 
συγκέντρωση (μg/L) ως ιχνοστοιχείο. 
Το νερό της βροχής περιέχει πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις αλάτων σε αντίθεση 
με τα υπόγεια και επιφανειακά νερά τα οποία περιέχουν μεγάλες ποσότητες 
αλάτων. 
Εκτός από τα παραπάνω, στο νερό είναι δυνατόν να υπάρχει κάθε χημικό 
στοιχείο του περιοδικού πίνακα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, μερικών μg/L. 
Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στα ιχνοστοιχεία, τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη ζωή και συμμετέχουν στις μεταβολικές διεργασίες των 
οργανισμών. 
 

4.3.2   Το θαλασσινό νερό 
Το θαλασσινό νερό περιέχει σχεδόν όλα τα χημικά στοιχεία του περιοδικού 
πίνακα υπό μορφή ιόντων. Το επικρατέστερο συστατικό είναι φυσικά το χλώριο. 
Από τα υπόλοιπα στοιχεία ξεχωρίζουν το νάτριο, το θείο, το μαγνήσιο, το 
ασβέστιο και το κάλιο. Πολλά ακόμα στοιχεία βρίσκονται στο θαλασσινό νερό σε 
ακόμα χαμηλότερες συγκεντρώσεις.  
Όπως σε όλα τα φυσικά νερά, έτσι και στο θαλασσινό νερό βρίσκονται διαλυμένα 
και αέρια όπως το οξυγόνο (Ο2) και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Εκείνο όμως 
που είναι πολύ σημαντικό για το θαλάσσιο περιβάλλον είναι η σταθερότητα της 
τιμής του pH του θαλασσινού νερού, το οποίο κυμαίνεται σταθερά από 7.5 – 8.5 
και αυτό οφείλεται στην παρουσία των ανθρακικών ιόντων (CO3

2-) τα οποία 
δρουν ως ρυθμιστικά διαλύματα. Σημειώνεται ότι τιμές του pH μικρότερες από 
5.0 ή μεγαλύτερες από 9.0 είναι τοξικές για την υδρόβια ζωή. Σημειώνεται τέλος 
ότι τα ιόντα τα οποία προκαλούν προβλήματα στην επεξεργασία και τη χρήση 
του θαλασσινού νερού είναι αυτά του μαγνησίου (Mg2+) και του ασβεστίου (Ca2+) 
λόγω μικρής σχετικά διαλυτότητας.  
Ο όρος αλατότητα χρησιμοποιείται πολύ συχνά προκειμένου να εκφραστεί η 
περιεκτικότητα του θαλασσινού σε στερεά. Πρόκειται  για την περιεκτικότητα του 
νερού σε άλατα (κυρίως χλωριούχο νάτριο NaCl) και ορίζεται ως “η συνολική 
ποσότητα των στερεών ουσιών σε γραμμάρια που περιέχονται σε 1 Kg θαλασσινό 
νερό, όταν όλα τα ανθρακικά (CO3

2-) έχουν μετατραπεί σε οξείδια, τα βρωμιούχα 
(Br-) και ιωδιούχα (I-) έχουν αντικατασταθεί από χλωριούχα (Cl-) ιόντα και έχει 
οξειδωθεί όλη η οργανική ύλη”. 
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Πίνακας 4.3.2.1. Τα επικρατέστερα στοιχεία του θαλασσινού νερού 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ Μάζα 

(g) 

Ποσοστό 

(%) 

Χλωριούχα (Cl-) 19.30 55.00 
Νάτριο (Na+) 10.70 30.60 
Θειικά (SO4

2-) 2.70 7.70 
Μαγνήσιο (Mg2+) 1.30 3.70 
Ασβέστιο (Ca2+) 0.42 1.16 
Κάλιο (K+) 0.38 1.14 
Ιχνοστοιχεία 0.30 0.70 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΑΤΩΝ 35.00 3.50 
Η2Ο 965.00 96.50 
ΣΥΝΟΛΟ 1000.00 100.00 

 
Η αλατότητα των θαλασσών ποικίλει και κυμαίνεται μεταξύ 32.0 – 37.5 ‰ με 
χαμηλές τιμές στους πόλους της γης και πολύ υψηλές στις τροπικές ζώνες. Αυτό 
οφείλεται μεταξύ άλλων στις βροχοπτώσεις, στην εκβολή ποταμών και στα 
ποσοστά εξάτμισης του νερού. Στη Βαλτική θάλασσα για παράδειγμα, η 
αλατότητα είναι σχετικά χαμηλή συγκρινόμενη με αυτή της Μεσογείου. Υψηλές 
τιμές αλατότητας έχουν μετρηθεί στην Ερυθρά θάλασσα και “ακραίες” τιμές στην 
πόλη Salt Lake των ΗΠΑ και στη Νεκρά θάλασσα, η οποία περιέχει χλωριούχο 
νάτριο σε ποσοστό περίπου 25 %, ενώ όπως αναφέρθηκε παραπάνω (πίνακας 
4.3.2.1) η μέση τιμή αλατότητας του θαλασσινού νερού είναι περίπου 3.5 %.  
 

4.4 Ρύπανση – μόλυνση του νερού 
Η διάδοση ασθενειών μέσω του νερού έχει αποδειχτεί εδώ και 150 χρόνια 
περίπου, από τότε που έγινε σύνδεση της χολέρας με την κατανάλωση 
μολυσμένου νερού. Η σημασία της καλής ποιότητας του νερού είναι τεράστια και 
γι αυτό λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή διάθεση του πολύτιμου αυτού 
αγαθού στους καταναλωτές. Πρώτα απ’ όλα όμως θα πρέπει να οριστούν και να 
διαχωριστούν οι έννοιες “ρύπανση” και “μόλυνση”. Θα πρέπει να διευκρινιστούν 
και να εντοπιστούν οι ρυπαντικές ουσίες του νερού ώστε να είναι εφικτή η 
αντιμετώπισή τους.  
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Μια ουσία χαρακτηρίζεται ως ρύπος εφόσον η συγκέντρωσή της στο νερό είναι 
αρκετά μεγαλύτερη απ’ αυτήν που συνήθως συναντάται στα φυσικά αποθέματα 
του γλυκού νερού. Ένας ρύπος χαρακτηρίζεται τοξικός όταν έχει τη δυνατότητα 
να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο σε ανθρώπους ή ζώα. 
 
Ρύπανση ονομάζεται η επιβάρυνση του νερού με ύλη ή ενέργεια. Πρόκειται 
δηλαδή για ανεπιθύμητη μεταβολή των ποιοτικών του (φυσικών, χημικών, 
ραδιολογικών, βιολογικών - μικροβιολογικών) χαρακτηριστικών, εξαιτίας κυρίως 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σε βαθμό που μπορεί να δημιουργηθεί 
κίνδυνος για την υγεία και να υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η 
ρύπανση προκαλεί βλάβη στα φυσικά οικοσυστήματα και παρεμποδίζει τις 
επιθυμητές χρήσεις των υδατικών πόρων. 
 
Μόλυνση ονομάζεται η παρουσία στο νερό παθογόνων μικροοργανισμών ή και 
μικροοργανισμών δεικτών, που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας 
παθογόνων, εξαιτίας κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Οι ρύποι του νερού διακρίνονται σε συμβατικούς, μη συμβατικούς, θερμικούς 
και ρύπους (μολυντές) από μικρόβια. Στους συμβατικούς ρύπους ανήκουν ουσίες 
που προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως οργανική ύλη 
(οργανικές ουσίες), ενώσεις του αζώτου (αμμωνιακά NH4

+, νιτρώδη NO2
-, νιτρικά 

άλατα NO3
-), ενώσεις του φωσφόρου (κυρίως φωσφορικά άλατα PO4

3-). Οι ουσίες 
αυτές προέρχονται τόσο από σημειακές πηγές ρύπανσης, όπως τα απόβλητα 
(αστικά, βιομηχανικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά), όσο και από μη σημειακές 
πηγές, όπως είναι οι επιφανειακές απορροές από υπερλιπασμένες γεωργικές 
εκτάσεις. Όταν αυξάνεται η συγκέντρωση των συμβατικών ρύπων στα φυσικά 
νερά προκαλείται ρύπανση του υδατικού οικοσυστήματος. Στους μη 
συμβατικούς ρύπους του νερού περιλαμβάνονται τα βαριά μέταλλα (Cd, Cr, Hg, 
Pb, Ni, Cu, Zn, κ.λ.π.), οι τοξικές οργανικές ενώσεις, δηλαδή διάφορες συνθετικές 
οργανικές ενώσεις όπως τα παρασιτοκτόνα, τα εντομοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα 
(ουσίες οι οποίες περιέχουν VOCs, HC, PCBs, PCDDs, PBDEs, THM, PAHs)1 κ.ά. 
ουσίες όπως το αρσενικό (As), τα θειούχα (S2-), τα κυανιούχα (CN-) και τα 
ραδιενεργά υλικά. 
 
 

                                                           
1 VOC: Πτητικές οργανικές ενώσεις, HC: Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, PCB: Πολυχλωριωμένα 

διφαινύλια, PCDD: Διοξίνες, PBDE: Πολυβρωμιωμένοι διφαινυλικοί αιθέρες, THM: Τριαλογονομένα 

μεθάνια, Οργανοφωσφορικές ενώσεις, PAH: Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες 
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διφαινύλια, PCDD: Διοξίνες, PBDE: Πολυβρωμιωμένοι διφαινυλικοί αιθέρες, THM: Τριαλογονομένα 

μεθάνια, Οργανοφωσφορικές ενώσεις, PAH: Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες 
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Πίνακας 4.4.1. Ρύπανση – μόλυνση του νερού 
Ρύπανση  
(Επιβάρυνση του νερού με ύλη ή ενέργεια)  

Μόλυνση  
(Επιβάρυνση με 
παθογόνους 
μικροοργανισμούς)  

Συμβατικοί ρύποι 
(Ουσίες από 
ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες)  

Μη συμβατικοί ρύποι Θερμική 
ρύπανση 

Μικροοργανισμοί 

Οργανική ύλη  
 
Ενώσεις του αζώτου 
(NH4

+, NO2
-, NO3

-)  
 
Ενώσεις του 
φωσφόρου (PO4

3-)  

Οξέα – Βάσεις  
Τοξικές οργανικές 
ενώσεις: 
Ζιζανιοκτόνα, 
Εντομοκτόνα, 
Παρασιτοκτόνα, 
Διοξίνες, 
Φαινόλες, 
Χλωροφαινόλες, 
Χλωριωμένοι HC, 
THM, 
Πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια (PCB), 
Πολυαρωματικοί 
υδρογονάνθρακες 
(PAH)  
Βαριά μέταλλα (Cd, Cr, 
Hg, Pb, Ni, Cu, Zn, 
κ.λ.π.)  
Αρσενικό (As)  
Θειούχα (S2-)  
Κυανιούχα (CN-)  
Ραδιενεργά στοιχεία  
 

Θερμά 
απόβλητα 
νερά 
βιομηχανιών  

Ιοί  
Βακτήρια  
Μύκητες  
Πρωτόζωα  
Έλμινθες  

 
Κύρια πηγή επιβάρυνσης των υδάτινων σωμάτων με παθογόνους 
μικροοργανισμούς, δηλαδή μικροβιακή μόλυνση του νερού, είναι τα αστικά και 
κτηνοτροφικά απόβλητα με τα περιττώματα ανθρώπων και ζώων που περιέχουν. 
Οι πιο σημαντικοί παθογόνοι μικροοργανισμοί του νερού είναι τα βακτήρια της 
χολέρας του τύφου, της δυσεντερίας, (Vibrio cholerae, 
SaLmoneLLa sp, Campylobacter sp, Shigella sp, Staphylococcus aureus) καθώς και 
διάφοροι ιοί, κυρίως οι ιοί της λοιμώδους ηπατίτιδας και της πολυομυελίτιδας 
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(Norovirus hepatitis A, Rotavirus, Enterovirus) και πρωτόζωα (Amoebae naeglaria 
fowleri, Entamoeba hystolitica,  Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum). 
Η θερμική ρύπανση του νερού προέρχεται κυρίως από τα θερμά απόβλητα 
βιομηχανιών και μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας του νερού 
ενός φυσικού αποδέκτη δημιουργώντας δυσάρεστες και μη ανεκτές καταστάσεις 
στα υδατικό οικοσύστημα. 
Στο σχήμα 4.4.1 παρουσιάζεται διαγραμματικά η μεταφορά συμβατικών και μη 
συμβατικών ρύπων στα φυσικά νερά από ποικίλες δραστηριότητες που 
ασκούνται στο πλανήτη. Οι ρύποι μεταφέρονται στους φυσικούς αποδέκτες είτε 
μέσω της ατμόσφαιρας είτε με την απ’ ευθείας διάθεση ανεπεξέργαστων ή 
πλημμελώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Οι θέσεις που κατέχουν 
διάφορες πηγές ρύπανσης καθώς και διάφοροι ρυπαντές των νερών, σε 
επιφανειακά νερά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παρουσιάζονται στον 
πίνακα 4.4.2. 
 
Πίνακας 4.4.2. Πηγές ρύπανσης και ρυπαντές των επιφανειακών νερών (ποταμών 

και λιμνών) στις ΗΠΑ (U.S. EPA, 2002) 
 

Ποταμοί Λίμνες 

Θέση 
Πηγή ρύπανσης Ρυπαντής Πηγή ρύπανσης Ρυπαντής 

1η Γεωργία Παθογόνοι 
μικροοργανισμοί 

Γεωργία Θρεπτικά άλατα 

2η Υδρολογικές 
μετατροπές 

Φερτά (Ιζηματοποίηση) Υδρολογικές 
μετατροπές 

Μέταλλα 

3η Αλλοίωση 
ενδιαιτημάτων 

Τροποποίηση 
ενδιαιτημάτων 

Αστικές 
απορροές / 
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Ολικά διαλυμένα 
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φυκιών 
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Χρήσεις γης 
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Τα επιφανειακά νερά είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα στη ρύπανση από 
διάφορους ρύπους, ανάλογα με τη δυνατότητα ανανέωσής τους. Οι λίμνες για 
παράδειγμα έχουν πολύ μικρή δυνατότητα ανανέωσης των νερών τους και είναι 
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(Norovirus hepatitis A, Rotavirus, Enterovirus) και πρωτόζωα (Amoebae naeglaria 
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πολύ πιο ευαίσθητοι αποδέκτες απ’ ότι τα ποτάμια και οι θάλασσες. Το υδάτινο 
περιβάλλον αντιδρά στη ρύπανση με μια σειρά μηχανισμών που σκοπό έχουν να 
το επαναφέρουν στην προηγούμενη κατάστασή του. Τα φαινόμενα που 
λαμβάνουν χώρα στον αυτοκαθαρισμό του νερού είναι στην πραγματικότητα 
μηχανισμοί ανακύκλωσης της ύλης. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να είναι φυσικοί, 
όπως η διάλυση, η καθίζηση, η προσρόφηση, η απορρόφηση, η ιοντοανταλλαγή, 
και η διάβρωση. Μπορεί να είναι χημικοί, όπως η οξειδοαναγωγή, η υδρόλυση, η 
συμπλοκοποίηση, η καταβύθιση, και η συσσωμάτωση. Μπορεί τέλος να είναι 
βιολογικοί, όπως η βακτηριακή αποσύνθεση των διαλυτών ουσιών, η 
κατανάλωση από ανώτερους οργανισμούς και η κατανάλωση από φυτικούς και 
ζωικούς μικροοργανισμούς. 
 

 
Σχήμα 4.4.1. Ρύπανση – μόλυνση των φυσικών νερών 

 
Τα υπόγεια νερά είναι πολύ πιο ευαίσθητα στη ρύπανση διότι έχουν 
περιορισμένη ικανότητα αυτοκαθαρισμού. Η κατάληξη γεωργικών απορροών ή 
αστικών λυμάτων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα έχει ως κύριο αποτέλεσμα 
την αύξηση των ρύπων, όπως πολύ συχνά συμβαίνει με τα νιτρικά άλατα (NO3

-), 
με αποτέλεσμα τα υπόγεια νερά να καθίστανται επικίνδυνα και τοξικά για τον 
άνθρωπο και τους ζωικούς οργανισμούς. 
Τέλος ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων 
νερών αποτελεί η υφαλμύρωση των παράκτιων υπόγειων νερών, λόγω 
υπεράντλησης του νερού, κυρίως για γεωργική χρήση. 
 

 
Αστικό περιβάλλον 

SOx, NOx 

C, N, P, S2-, As, CN-, Οξέα, Βάσεις, HC, 
THM, Φυτοφάρμακα, Εντομοκτόνα, 
Βιοκτόνα, PCB, PAH, Διοξίνες, Φαινόλες, 
Μέταλλα, Παθογόνοι μικροοργανισμοί …  

VOC (Πτητικές οργανικές ενώσεις) 
HC  (Υδρογονάνθρακες) 
NOx (Οξείδια του αζώτου) 
SOx (Οξείδια του θείου) 

Ξηρή απόθεση 

H2SO4, HNO3 

Υγρή 
απόθεση 

Σωματίδια, Αέρια  
 

Όξινη βροχή, Χιόνι 
 

Βιομηχανία, 
Τήξη μετάλλων, 
Παραγωγή 
ενέργειας, 
Μεταφορές, 
Αυτοκίνητα 
κ.λ.π. 

Απόβλητα 
(Αστικά, 
Γεωργικά, 
Βιομηχανικά, 
Κτηνοτροφικά), 
Όμβρια, 
Απορροές κ.λ.π. 

Φυσικά νερά 

Μεταφορά ρύπων 
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4.4.1  Ρύπανση του νερού με οργανική ύλη  
Η ύπαρξη οργανικών συστατικών στα φυσικά νερά υποδηλώνει φυσική 
αποικοδόμηση υλικών φυτικής και ζωικής προέλευσης αλλά κυρίως ρύπανση 
από αστική, αγροτική και βιομηχανική δραστηριότητα. Ουσίες, κυρίως οργανικές, 
οι οποίες περιέχονται στα απόβλητα όπως για παράδειγμα βιομηχανιών 
επεξεργασίας γάλακτος, τροφίμων, ζυθοποιίας, κονσερβοποιίας κ.λ.π.  καθώς 
επίσης και στα αστικά απόβλητα, βρίσκονται στην πρώτη θέση των ρυπαντών οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον ευτροφισμό και την αποξυγόνωση του νερού. 
Η οργανική ύλη προκαλεί αποξυγόνωση του νερού και κατά συνέπεια μπορεί να 
μειώσει ή ακόμη και να εξαφανίσει τους υδρόβιους οργανισμούς ενός φυσικού 
αποδέκτη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, οι οργανικές 
ουσίες αποτελούν τη βασική τροφή των ετεροτροφικών – χημικοσυνθετικών 
μικροοργανισμών, οι οποίοι τις διασπούν καταναλώνοντας το διαλυμένο οξυγόνο 
για την επιβίωσή τους. Υψηλές συγκεντρώσεις οργανικής ύλης στο νερό 
συνεπάγονται μεγαλύτερη μάζα μικροοργανισμών και συνεπώς ταχύτερη 
κατανάλωση του διαλυμένου οξυγόνου. Αν η ταχύτητα αυτή είναι μεγαλύτερη 
από την ταχύτητα οξυγόνωσης, προκύπτει μείωση της συγκέντρωσης του 
διαλυμένου οξυγόνου και αποξυγόνωση του νερού. Αποξυγόνωση του νερού 
μπορεί να προκληθεί και με τη διαδικασία της νιτροποίησης, σε συνδυασμό με 
ανεπαρκή αερισμό του νερού.  
Η οργανική ύλη στο νερό προσδιορίζεται με τις μετρήσεις του βιοχημικώς 
απαιτούμενου οξυγόνου (Biochemical Oxygen Demand BOD), του χημικώς 
απαιτούμενου οξυγόνου (Chemical Oxygen Demand COD), και του ολικού 
οργανικού άνθρακα (Total Organic Carbon TOC). Οι μετρήσεις του BOD και του 
COD στοχεύουν κυρίως στον προσδιορισμό του οργανικού φορτίου στα 
απόβλητα αλλά οι μετρήσεις του Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) στοχεύουν 
στον προσδιορισμό χαμηλών συγκεντρώσεων οργανικής ύλης και ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα την παραγωγή και την ποιότητα του πόσιμου νερού. 
 

4.4.2 Ρύπανση του νερού με θρεπτικά άλατα 
(Ευτροφισμός) 
Η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με αμμωνιακό (Ν-ΝΗ4

+) και 
νιτρικό (Ν-ΝΟ3

-) άζωτο αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο. Τέτοιου είδους 
ρυπαντικά φορτία οφείλονται κυρίως σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες και 
περιέχονται στα αστικά λύματα όπως περιττώματα, απορρυπαντικά κ.λ.π., στα 
κτηνοτροφικά απόβλητα, σε ορισμένα βιομηχανικά απόβλητα και στις γεωργικές 
απορροές οι οποίες περιέχουν λιπάσματα λόγω αποπλύσεων των 
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καλλιεργούμενων εκτάσεων. Σημειώνεται ότι τα φρέσκα λύματα περιέχουν 
σημαντικές συγκεντρώσεις αμμωνιακού και οργανικού αζώτου το οποίο 
αμμωνιοποιείται και τελικά νιτροποιείται. Η ελεύθερη αμμωνία (ΝΗ3) είναι 
ιδιαίτερα τοξική στα ψάρια και οι υψηλές συγκεντρώσεις των νιτρικών (NO3

-) στο 
πόσιμο νερό μπορούν να προκαλέσουν “κυάνωση” η οποία είναι μια ασθένεια 
που προσβάλει συνήθως τα παιδιά και συνίσταται στη δυσχέρεια ή στην 
αδυναμία μεταφοράς του οξυγόνου από το αίμα. 
Τα θρεπτικά άλατα του αζώτου, δηλαδή τα αμμωνιακά NH4

+, τα νιτρώδη NO2
-, τα 

νιτρικά NO3
- και του φωσφόρου (φωσφορικά PO4

3-) έχουν συνεπώς σοβαρές 
επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών των φυσικών αποδεκτών. Ένα πολύ σοβαρό 
πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο ευτροφισμός, η υπερβολική δηλαδή 
αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας της υδάτινης μάζας, με δυσμενή 
αποτελέσματα στα φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των νερών και 
της χρήσης τους. Ως πρωτογενής παραγωγικότητα νοείται η φυτική βιομάζα, 
δηλαδή το φυτοπλαγκτόν, η υδρόβια και υδροχαρής βλάστηση. 
 

 
Εικόνα 4.4.2.1. Ευτροφισμός (Λίμνη Καστοριάς, 2016) 
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Το φαινόμενο του ευτροφισμού αποτελεί πολύ σοβαρή διαταραχή των υδατικών 
οικοσυστημάτων με πολλές δυσμενείς συνέπειες όπως η αποξυγόνωση, η μείωση 
της διαφάνειας και η δυσοσμία του νερού. Διαπιστώνεται με φυσικούς, χημικούς 
και βιολογικούς δείκτες. Στους φυσικούς δείκτες ανήκουν η μείωση του μέσου 
βάθους του υδάτινου οικοσυστήματος και η μείωση της διαφάνειας του νερού. 
Στους χημικούς δείκτες ανήκουν το έλλειμμα του διαλυμένου οξυγόνου στον 
πυθμένα, ο υπερκορεσμός του διαλυμένου οξυγόνου στην επιφάνεια, η αύξηση 
του ανόργανου αζώτου και του φωσφόρου, η αύξηση του ολικού αζώτου και του 
φωσφόρου, η αύξηση του λόγου Ν / Ρ, η μεταβολή του pH του νερού κ.λ.π. Στους 
βιολογικούς δείκτες ανήκουν η μείωση της ποικιλίας των βενθικών και των 
φυτοπλαγκτονικών ειδών, η αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας, η 
αύξηση του φυτοπλαγκτού, η αύξηση της βιομάζας των φυκιών και της χερσαίας 
βλάστησης, η αύξηση της βακτηριακής πυκνότητας κ.ά. 
Σημειώνεται όμως ότι ο ευτροφισμός μπορεί να οφείλεται και σε φυσικούς 
παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι γεωγραφικοί, γεωμορφολογικοί, 
κλιματολογικοί, μορφομετρικοί και υδροδυναμικοί. 
 

4.4.3  Ρύπανση του νερού με τοξικές ουσίες 
Το πλήθος των μη συμβατικών ρύπων που μπορούν να καταλήξουν στο νερό 
είναι πολύ μεγάλο. Οι μεταβολές της οξύτητας του νερού, τα βαριά μέταλλα, οι 
τοξικές οργανικές ενώσεις, το αρσενικό (As), τα θειούχα (S2-), τα κυανιούχα (CN-) 
και τα ραδιενεργά στοιχεία αποτελούν μερικούς από τους πιο σημαντικούς και 
πιο συνήθεις μη συμβατικούς ρύπους του νερού. 
 
Οι τοξικές οργανικές ενώσεις είναι ουσίες οι οποίες έχουν συντεθεί από τον 
άνθρωπο για διάφορες χρήσεις. Σπουδαιότερες απ’ αυτές είναι τα 
παρασιτοκτόνα, τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα οποία καταλήγουν στο νερό 
λόγω της ευρείας χρήσης τους στη γεωργία και στη βιομηχανία, οι διοξίνες, οι 
οποίες παράγονται εκεί όπου υπάρχουν καύσεις ή διεργασίες με χλώριο, οι 
υδρογονάνθρακες του πετρελαίου, οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, τα 
πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB’s), οι φαινόλες, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες (PAH’s) και τα τριαλομεθάνια (Tri-Halo-Methanes, THM), τα 
οποία συνήθως σχηματίζονται κατά την προαπολύμανση του νερού, την 
απολύμανση των υγρών αποβλήτων κ.λ.π. Τα στοιχεία και οι τοξικές αυτές 
ενώσεις χαρακτηρίζονται από σημαντική βιολογική δράση. Έχουν μεγάλο χρόνο 
υποδιπλασιασμού και πολλές απ’ αυτές βιοσυσσωρεύονται προκαλώντας βαριές 
ασθένειες. Οι περισσότερες απ’ αυτές είναι καρκινογόνες και τερατογόνες και 
αποτελούν τεράστιο κίνδυνο για το περιβάλλον. Το τοξικό αποτέλεσμα εξαρτάται 
από τη συγκέντρωση του στοιχείου ή της ουσίας, τη φύση της και τη χημική 
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σύσταση του περιβάλλοντός της, την παρουσία δηλαδή άλλων χημικών ουσιών 
στο εσωτερικό του οργανισμού καθώς και από τα γενετικά χαρακτηριστικά, το 
στάδιο ανάπτυξης και τη φυσιολογία του ατόμου. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός 
της αντικατάστασης κάποιων χλωριωμένων υδρογονανθράκων όπως του DDT 
(Di-chloro-Di-phenyl-Tri-chloroethane), που χρησιμοποιήθηκαν στη γεωργία, με 
οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά τα οποία έχουν μεν άμεση τοξικότητα αλλά 
είναι ασταθή και συνεπώς δεν έχουν κατ΄ αρχήν την τάση να συσσωρεύονται 
στην τροφική αλυσίδα και να προκαλούν μακροπρόθεσμες βλάβες στους 
οργανισμούς. 
 
Τα οξέα και οι βάσεις που ευθύνονται για τις αλλαγές της οξύτητας (pH) του 
νερού προέρχονται κατά κανόνα από τη βιομηχανία. Εντούτοις δεν είναι σπάνια 
η περίπτωση της όξινης βροχής που περιέχει θειικό (H2SO4) και νιτρικό οξύ 
(HNO3) με προέλευση τα οξείδια του θείου και αζώτου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Η όξινη βροχή έχει γίνει αιτία καταστροφής λιμναίων 
οικοσυστημάτων. Όλοι σχεδόν οι υδρόβιοι αλλά και οι χερσαίοι οργανισμοί δεν 
μπορούν να ανεχθούν τιμές pH του νερού κάτω από 6.0 ή πάνω από 8.5. Συνεπώς 
το pH του νερού πρέπει να είναι ουδέτερο. 
 
Τα μέταλλα εισέρχονται στα υδάτινα οικοσύστημα τόσο από φυσικές όσο και 
από τεχνητές, δηλαδή ανθρωπογενείς πηγές και διαδικασίες. Στις φυσικές πηγές 
ανήκει η διάβρωση των πετρωμάτων και η ηφαιστειακή δραστηριότητα. Στις 
ανθρωπογενείς πηγές ανήκει η εξόρυξη ορυκτών και η βιομηχανία, συνήθως τα 
διυλιστήρια πετρελαίου, η χαλυβουργία, η παραγωγή λιπασμάτων, τα 
πετροχημικά, η παραγωγή χημικών, χρωμάτων κ.λ.π. Βαριά μέταλλα 
χαρακτηρίζονται τα στοιχεία με ειδικό βάρος μεγαλύτερο ή ίσο των 5 g cm-3 όπως 
ο μόλυβδος (Pb), το κάδμιο (Cd), ο υδράργυρος (Hg) κ.λ.π. Τα μέταλλα αυτά 
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως γενικοί τοξικοί ρύποι με την έννοια ότι 
βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, στο νερό, στο έδαφος και συχνά διακινούνται 
μεταξύ των μέσων αυτών. Στους μη συμβατικούς ρύπους του νερού 
περιλαμβάνονται και ελαφρύτερα στοιχεία όπως το αργίλιο (Al) και το βηρύλλιο 
(Be) και μεταλλοειδή όπως αρσενικό το (As) και το αντιμόνιο (Sb). Ορισμένα από 
τα μέταλλα, όπως ο σίδηρος (Fe) και το τρισθενές χρώμιο (Cr3+), αποτελούν 
απαραίτητα ιχνοστοιχεία για τον ανθρώπινο οργανισμό ενώ άλλα, όπως ο 
υδράργυρος (Hg), το κάδμιο (Cd), ο μόλυβδος (Pb) και το νικέλιο (Ni) 
παρουσιάζουν πολύ υψηλή τοξικότητα ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Η 
τοξικότητά τους διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του μετάλλου και τη 
μορφή με την οποία είναι διαθέσιμα στο περιβάλλον. 
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Το κάδμιο που εισέρχεται στα υδάτινα σώματα προέρχεται κυρίως από εργασίες 
επιμεταλλώσεων. Άλλες δραστηριότητες όπως η παραγωγή μπαταριών και 
πλαστικών, η εξόρυξη μεταλλευμάτων και η καύση  υγρών και στερεών καυσίμων 
που περιέχουν κάδμιο τροφοδοτούν άμεσα ή έμμεσα τα υδάτινα σώματα με 
κάδμιο. Σχετικά μικρές τιμές πρόσληψης καδμίου για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές συγκεντρώσεις καδμίου στα 
νεφρά λόγω του μεγάλου χρόνου υποδιπλασιασμού του, με αποτέλεσμα σοβαρή 
ζημιά στη νεφρική λειτουργία. Εξίσου σοβαρή είναι η τοξικότητα του καδμίου 
στα ψάρια ενώ η μεγάλη κινητικότητά του δια μέσου της τροφικής αλυσίδας 
επιβάλλει πάρα πολύ χαμηλές επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις σε όλες τις 
κατηγορίες των νερών, πόσιμων, αρδευτικών κ.λ.π. 
Ο μόλυβδος εισέρχεται στα υδάτινα σώματα με κατακρήμνιση από την 
ατμόσφαιρα, με τη διάβρωση εδαφών, την έκπλυση των δρόμων και με ποικιλία 
βιομηχανικών κυρίως, υγρών αποβλήτων. Πρόκειται για βαρύ μέταλλο που η 
συγκέντρωσή του στις θάλασσες έχει αυξηθεί σοβαρά εξαιτίας των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Οι μολυβδοσωλήνες θεωρούνται επίσης τροφοδότες του νερού 
με μόλυβδο. Ο τετρααιθυλιούχος μόλυβδος (CH3CH2)4Pb), που υπήρχε παλιά στη 
βενζίνη θεωρείται τοξικότερος και κινητικότερος από τον στοιχειακό. Η χρήση 
όμως της αμόλυβδης βενζίνης από τα καταλυτικά αυτοκίνητα περιόρισε πολύ τις 
εκπομπές μολύβδου. Ο μόλυβδος προκαλεί βλάβες στον άνθρωπο που 
εκδηλώνονται στο μυαλό και στο νευρομυϊκό, στο κυκλοφοριακό και στο πεπτικό 
σύστημα με συμπτώματα την απώλεια όρεξης, την αδυναμία και την απάθεια. 
Στα παιδιά παρατηρείται μείωση της διανοητικής ικανότητας. 
Ο υδράργυρος χρησιμοποιείται στην παραγωγή χλωρίου και καυστικής σόδας, 
στη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στην παρασκευή χρωμάτων και 
οδοντιατρικών αμαλγαμάτων παλαιότερα, στην χαρτοβιομηχανία, στην 
παραγωγή γεωργικών μυκητοκτόνων κ.α. Ο ανόργανος υδράργυρος είναι τοξικός 
αλλά όχι τόσο όσο ο οργανικός υδράργυρος. Η κυριότερη αιτία είναι ότι δεν 
συγκεντρώνεται στους τροφικούς ιστούς. Ιδιαίτερα τοξικός είναι ο οργανικός 
υδράργυρος, κυρίως με τη μορφή του μεθυλυδραργύρου (CH3Hg+) ο οποίος έχει 
χρόνο υποδιπλασιασμού 70 ημερών στο ανθρώπινο σώμα και συγκεντρώνεται 
στους τροφικούς ιστούς των οικοσυστημάτων. Σημειώνεται ότι και ο ανόργανος 
υδράργυρος των πυθμενικών αποθέσεων των υδάτινων σωμάτων μπορεί να 
μετατραπεί σε οργανικό με τη βοήθεια των μικροοργανισμών. Μέσω της 
τροφικής αλυσίδας ο υδράργυρος καταλήγει στα ερυθρά αιμοσφαίρια και στο 
νευρικό σύστημα και προσβάλλει εκλεκτικά τα νευρικά κύτταρα. 
 
Τα φυτοτοξικά στοιχεία αποτελούν επίσης έναν μη συμβατικό ρύπο του νερού. 
Προέρχονται κυρίως από τα βιομηχανικά και τα κτηνοτροφικά απόβλητα. Στην 
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κατηγορία αυτή ξεχωρίζουν τα φυτοτοξικά μέταλλα, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), ο 
χαλκός (Cu) και το νικέλιο (Ni). Τα στοιχεία αυτά έχουν ανιχνευτεί στο αρδευτικό 
νερό και στην ιλύ που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Η τοξική τους δράση, όπως 
και άλλων μετάλλων, εξαρτάται από το pH του νερού και άλλα χαρακτηριστικά 
του εδάφους. Για pΗ < 6.5 τα περισσότερα μέταλλα είναι διαλυμένα και συνεπώς 
ευκολότερα προσλήψιμα από τα φυτά. Επίσης και το άζωτο σε υψηλές 
συγκεντρώσεις μπορεί να είναι φυτοτοξικό για ορισμένες καλλιέργειες όπως τα 
ζαχαρότευτλα και το βαμβάκι. Επιβλαβείς μπορεί να είναι επίσης οι υψηλές 
συγκεντρώσεις του βορίου (Β) στο αρδευτικό νερό. Με δεδομένο ότι το βόριο και 
ιδιαίτερα το άζωτο έχουν σημαντική παρουσία στα αστικά λύματα καθιστούν 
αναγκαία την προσεκτική εξέτασή τους όταν σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση. 
 

4.6.4   Θερμική ρύπανση του νερού 
Θερμική ρύπανση είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτινων σωμάτων 
εξαιτίας της αποχέτευσης θερμών αποβλήτων, συνήθως νερού ψύξης 
ενεργειακών σταθμών και άλλων εργοστασίων. Με την άνοδο της θερμοκρασίας, 
αφ' ενός μειώνεται η διαλυτότητα του οξυγόνου στο νερό, αφ' ετέρου, λόγω 
αύξησης της ταχύτητας των βιοχημικών αντιδράσεων και κατά συνέπεια 
αυξημένου ρυθμού του μεταβολισμού, αυξάνεται ο ρυθμός κατανάλωσης 
οξυγόνου από τους ποικιλόθερμους υδρόβιους οργανισμούς. 
Με την ενσωμάτωση και την εναρμόνιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με τις 
σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπιστεί κανονισμοί οι οποίοι 
δεν επιτρέπουν πλέον την απόρριψη θερμών αποβλήτων στα γλυκά επιφανειακά 
νερά προστατεύοντάς τα από την ανύψωση της θερμοκρασίας. 
 
 
 
 
 
 
  


