
10ο Δημοτικό Σχολείο 
Καβάλας



Η θάλασσα καλύπτει το μεγαλύτερο 
μέρος της γης!



 Ρυθμίζει το κλίμα δεσμεύοντας άνθρακα 
και προκαλώντας βροχές

 Αποτελεί ρυθμιστή της θερμοκρασίας της 
γης

 Συμβάλλει σε πολλές ανθρώπινες 
δραστηριότητες 

 Διαθέτει τεράστιους πόρους υψηλής 
οικονομικής και οικολογικής αξίας

Σημασία της θάλασσας για τη ζωή 
στον πλανήτη μας είναι μεγάλη!



 Αστικοποίηση-Τουρισμός
 Γεωργία-κτηνοτροφία
 Αλιεία
 Υδατοκαλλιέργειες
 Βιομηχανία

Αυτή η εκτεταμένη δραστηριότητα 
προκαλεί ρύπανση και έτσι υποβάθμιση 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανθρώπινες δραστηριότητες



Ρύπανση υδάτων-ορισμός

 Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα 
φυσικά, χημικά και βιολογικά 
χαρακτηριστικά του νερού των θαλασσών, 
λιμνών ή ποταμών συνιστά ρύπανση.

 Είναι ζημιογόνος για τον άνθρωπο, τους 
υπόλοιπους φυτικούς και ζωικούς 
οργανισμούς.



Υπάρχουν δύο τύποι 
ρύπανσης, 

η άμεση και η έμμεση



ΑΜΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ



 Ένα παράδειγμα άμεσης ρύπανσης είναι η 
περίπτωση ενός ποταμού ή  μιας λίμνης, 
όπου καταλήγουν αστικά λύματα που 
περιέχουν τοξικές ουσίες, από τις οποίες 
προκαλείται άμεσος κι αιφνίδιος θάνατος 
ψαριών και άλλων ζώων

Τοξικά αστικά λύματα-Παράδειγμα 
άμεσης ρύπανσης





 Όλα τα αντικείμενα που έχουν στερεά 
μορφή και προκύπτουν από ανθρώπινη 
δραστηριότητα αποτελούν άμεση ρύπανση.

 Τα πλαστικά π.χ. δύσκολα διασπώνται στη 
φύση-Η διάσπασή τους διαρκεί από 10 έως 
50 χρόνια

 Τα πλαστικά ή άλλα αντικείμενα 
ταξιδεύουν στην θάλασσα, καταλήγουν 
στον πυθμένα ή ξεβράζονται στις παραλίες

Απορρίμματα-
άμεση ρύπανση



Συνήθη απορρίμματα στις θάλασσες:
 29,5% γόπες τσιγάρων

 9,7% συσκευασίες τροφίμων 
 8,3% καπάκια

 6,7% πλαστικά δοχεία
 5,4% πλαστικές τσάντες
 5% γυάλινα μπουκάλια
 4,9% πλαστικά ποτήρια
 4,8% μεταλλικά δοχεία

 4,2% καλαμάκια
 2% συσκευασίες τσιγάρων

Ποια σκουπίδια καταλήγουν στις 
θάλασσες;





Άλλες μορφές άμεσης ρύπανσης

 Ρύπανση από Πετρελαιοειδή 
 Βιομηχανική ρύπανση
 Εργοστασιακά απόβλητα



ΕΜΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ



Έμμεση ρύπανση-παράδειγμα

 Ένα παράδειγμα έμμεσης ρύπανσης είναι 
όταν  καταλήγουν σε ένα ποτάμι ή σε μια 
λίμνη ή στη θάλασσα αστικά λύματα ή 
απόβλητα, σε  ποσότητες που δεν μπορούν 
τα υδατικά οικοσυστήματα  να 
απορροφήσουν.

 Τότε είναι πολύ πιθανό να προκληθούν 
σταδιακά αλλαγές κυρίως στα φύκη, 
εξαιτίας των θρεπτικών που περιέχουν. 

 Ορισμένα είδη φυκών αναπτύσσονται 
υπερβολικά, ενώ άλλα περιορίζονται ή 
εξαφανίζονται (ευτροφισμός). 



Αποτελέσματα

Η ρύπανση από αστικά και γεωργικά-
κτηνοτροφικά λύματα προκαλεί το 
φαινόμενο του ευτροφισμού



Ευτροφισμός

Αύξηση 
συγκέντρωσης 
θρεπτικών αλάτων

Αύξηση 
βιομάζας 
φυκών

Αύξηση νεκρής 
ύλης στον 
πυθμένα

Αύξηση της 
αποικοδόμησης 
στον πυθμένα

συνθήκες 
ανοξίας

συνθήκες έλλειψης 
οξυγόνου

• Λίμνες
• Ποτάμια
• Κλειστοί κόλποι



Ευτροφισμός

Επιπτώσεις του ευτροφισμού στα υδάτινα 
οικοσυστήματα

• Μείωση φωτός στα βαθύτερα στρώματα του 
νερού, εξαιτίας των φυκών που συσσωρεύονται 
στην επιφάνεια.

• Μείωση της φωτοσύνθεσης και της παραγωγής  
οξυγόνου.

• Δυσχέρεια στην κίνηση ζωικών οργανισμών.
• Συχνά, τοξικότητα για άνθρωπο και ζώα.





Προβλήματα που προκαλεί η άμεση 
ή έμμεση θαλάσσια ρύπανση

 Τα πλαστικά που πετάμε είναι τοξικά και
διασπώνται αργά και έτσι παραμένουν πάρα
πολλά χρόνια στις θάλασσες

 Οι θαλάσσιοι οργανισμοί μπερδεύουν τα
σκουπίδια με τροφή, έτσι τα τρώνε και
θανατώνονται (χελώνες)

 Τα πετρελαιοειδή είναι τοξικά για τους
θαλάσσιους οργανισμούς

 Ο ευτροφισμός είναι ένα σύνηθες φαινόμενο
σε πολλά υδάτινα οικοσυστήματα της χώρας
μας και του κόσμου



Προβλήματα που προκαλεί η 
θαλάσσια ρύπανση

 Βιοσυσσώρευση χημικών (φυτοφάρμακα,
βαρέα μέταλλα) στους οργανισμούς και
μεταφορά μέσω τροφικής αλυσίδα σε
όλους του καταναλωτές και στο πιάτο μας

 Καταστροφή των παράκτιων περιοχών
 Υποβάθμιση του θαλάσσιου
οικοσυστήματος



Από τη στιγμή που τα σκουπίδια φτάσουν στην 
θάλασσα είναι πολύ δύσκολη η συλλογή τους, 
άρα λύση είναι η πρόληψη και η καλύτερη 
διαχείριση αγροτικών και οικιακών αποβλήτων. 

Τρόποι αντιμετώπισης ρύπανσης



Τρόποι αντιμετώπισης ρύπανσης

 Έλεγχος της ρύπανσης από κτηνοτροφικά 
απόβλητα-φυτοφάρμακα-λιπάσματα

 Βιολογικοί καθαρισμοί αστικών λυμάτων
 Έλεγχοι στις βιομηχανίες
 Αυστηρότερη νομοθεσία για παραβάτες
 Περιβαλλοντική εκπαίδευση-
Περιβαλλοντική συνείδηση





Ευχαριστούμε πολύ!
Οι μαθητές-μαθήτριες του ΣΤ1’ και ΣΤ2’ του

10ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας


