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φύλλο εκπαιδευτικών
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Νερό και φύση
Στόχοι
Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές:
• Tη σύσταση και τις ιδιότητες του νερού ως του βασικότερου στοιχείου στη φύση.
• Την αξία του νερού ως βασικό συστατικό ζωής για όλες τις µορφές ζωής και όχι µόνο
για τον άνθρωπο.
•Τη σηµασία και αξία των υδάτινων οικοσυστηµάτων.

Πληροφορίες

Η χηµική σύσταση του νερού
Τ νερό είναι µια χηµική ένωση που αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. Το υδρογόνο
Το
υδρογόνο
σχηµατίζεται από τις λέξεις “ύδωρ”-νερό και “γένεση”-δηµιουργία και είναι το ελαφρύτερο χηµικό στοιχείο. Βρίσκεται σε µεγάλη αφθονία γύρω µας, στα άστρα και σε µεγάλους πλανήτες, αλλά είναι σε πολύ περιορισµένη παρουσία στην ατµόσφαιρα: περίπου
ένα µέρος ανά ένα εκατοµµύριο µέρη. Το οξυγόνο σχηµατίζεται από τις λέξεις “οξύς”
και “γίνοµαι” και είναι το δεύτερο πιο απλό στοιχείο της ατµόσφαιρας µε όγκο περίπου
20,95% και βρίσκεται, συνήθως, ενωµένο µε άλλα στοιχεία. Στην αρχή της δηµιουργίας
του Κόσµου, δεν υπήρχε ελεύθερο οξυγόνο στην ατµόσφαιρα, σχηµατίστηκε πολύ αργότερα από τη δράση ορισµένων βακτηριδίων. Σήµερα, το άφθονο οξυγόνο στην ατµόσφαιρα οφείλεται, κυρίως, στη φωτοσύνθεση, περίπου κατά το ήµισυ από το φυτοπλαγκτόν
στις θάλασσες και κατά το ήµισυ από τα φυτά της ξηράς.

Οι ιδιότητες του νερού
ΤΤο νερό φαίνεται να έχει κάποιες “περίεργες” ιδιότητες, που είναι εξαιρετικά σηµαντικές
σηµαντικές για την
ίδια τη ζωή πάνω στη γη. Αποτελεί το µοναδικό στοιχείο στη φύση που συναντάται και στις τρεις καταστάσεις της ύλης: υγρό, στερεό και αέριο.
Είναι πολύ καλός διαλύτης κι έχει υψηλή επιφανειακή τάση.
Παρουσιάζει τη µεγαλύτερη πυκνότητα στους 4°C, ενώ
όταν παγώνει ή θερµαίνεται διαστέλλεται και παρουσιάζει µικρότερη πυκνότητα. Το φαινόµενο
της ανώµαλης διαστολής του νερού είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας για τη διατήρηση της
ζωής στους υγρότοπους .
Στην ατµόσφαιρα, το νερό συµβάλλει στην
αναπνοή των οργανισµών κι ακόµη µέσω της
απορρόφησης της υπέρυθρης ακτινοβολίας συµβάλλει στη δηµιουργία του φυσικού «φαινοµένου
του θερµοκηπίου». Το φαινόµενο αυτό βοηθά στη διατήρηση της ζωής σε σχετικά σταθερές µέσες θερµοκρασίες, περίπου 14,5°C, ενώ διαφορετικά η θερµοκρασία πάνω στον
πλανήτη θα παρέµενε στους -18°C. Βέβαια, η ανθρώπινη δραστηριότητα
αυξάνει την εκποµπή αερίων, που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, µε αποτέλεσµα
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προκαλείται ανατροπή της ισορροπίας στην ατµόσφαιρα, µεγαλύτερη παρακράτηση
θερµότητας κοντά στην επιφάνεια της Γης και αύξηση της µέσης θερµοκρασίας.
Το φυσικό νερό περιέχει ορισµένα ιχνοστοιχεία, δηλαδή διαλυµένες ουσίες σε πολύ µικρές ποσότητες. Οι ουσίες αυτές στην ποσότητα µε την οποία περιέχονται στο πόσιµο
νερό, προσδιορίζουν και την ποιότητα και καταλληλότητα του νερού.

Καθαρό νερό…
Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι όσο πιο καθαρό είναι το νερό τόσο καλύτερο
είναι. Αλλά, “εντελώς καθαρό” νερό, δηλαδή νερό που δεν περιέχει τίποτε άλλο, δεν
υπάρχει στη φύση. Μπορούµε να βρούµε µόνο στα φαρµακεία ή στα νοσοκοµεία, σε ορισµένες περιπτώσεις και σε κάποιες βιοµηχανίες, το οποίο ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία (αποστείρωση, απόσταξη κλπ) χρησιµοποιείται σε ιατρικές και ορισµένες βιοµηχανικές εφαρµογές, στην κατασκευή µπαταριών και στην παραγωγή φαρµάκων. Ωστόσο, το
“εντελώς καθαρό” νερό δεν είναι κατάλληλο για την ανθρώπινη υγεία.

Η σηµασία των υγροτόπων
και το καθεστώς προστασίας.
ροστασίας.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η περιβαλλοντική, πολιτιστική και οικονοµική αξία των υγροτόπων αναγνωρίζεται διεθνώς. Οι υγρότοποι φιλοξενούν ένα πλήθος ζωικών και φυτικών οργανισµών,
περιορίζουν τα φαινόµενα πληµµύρας και συµβάλλουν στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα
από την εισβολή υφάλµυρου νερού ή τη
ρύπανση. Η εξάντληση του γλυκού νερού λόγω φυσικών φαινοµένων, αλλά
κυρίως λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει άµεση επίπτωση στους
ζωντανούς οργανισµούς που στηρίζονται σε αυτό για την τροφή, την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους. Επίσης,
τα µεγάλα τεχνικά έργα για εξασφάλιση νερού για ύδρευση (φράγµατα,
εκτροπές, διευθετήσεις ποταµών) καταστρέφουν φυσικά οικοσυστήµατα µε
δραµατικές, συχνά, επιπτώσεις στους
πληθυσµούς, που µένουν εκεί.
H Συνθήκη Ramsar: Στις 2 Φεβρουαρίου του 1971 υπογράφηκε από τη
χώρα µας η διεθνής Συνθήκη Ramsar,
που στόχο έχει την προστασία των υγροτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας τους. Στον κατάλογο των προστατευόµενων υγροτόπων ανήκουν 11 υγρότοποι της χώρας µας:
1) το δέλτα Έβρου,
2) η λίµνη Σµαρίδα και οι λιµνοθάλασσες της Ροδόπης,
3) η Λίµνη Βιστονίδα και το Πόρτο Λάγος,
4) το Δέλτα του Νέστου,
5) η Λίµνη της Κερκίνης (τεχνητή)
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6) οι λίµνες Βόλβη και Κορώνεια (λίµνες Λαγκαδά),
7) το Δέλτα των ποταµών Αξιός – Λουδίας - Αλιάκµονας και η Αλυκή του Κίτρους
στην Πιερία,
8) η Λίµνη Μικρή Πρέσπα,
9) ο Αµβρακικός Κόλπος,
10) η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου,
11) η λιµνοθάλασσα Κοτύχι και το δάσος της Στροφυλιάς.
Ένα πλήθος άλλων υγροτόπων ανήκουν στο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Φύση 2000.
Σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα καταγραφές, η Ελλάδα διαθέτει 400 υγροτόπους που καταλαµβάνουν έκταση δύο εκατοµµυρίων στρεµµάτων (πηγή: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων),
αν και νέες έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι µικροί υγρότοποι
(πηγή: WWF).

Το νερό στη ζωή των φυτών
Στους υγρότοπους συναντά κανείς πολλά είδη βλάστησης, που για την επιβίωση τους
χρειάζονται νερό. Πολλά φυτικά είδη βοηθούν στη συγκράτηση του νερού στις λίµνες και
τα ποτάµια και συµβάλλουν στην καθαριότητα του
νερού. Στις όχθες των λιµνών, ποταµών, χειµάρρων και ρεµάτων, συναντώνται πολλά είδη βλάστησης: ιτιές, πλατάνια, λεύκες, λυγαριές, σκίνα,
µυρτιές, βούρλα, καλάµια. Στην υδάτινη επιφάνεια συναντώνται άλλα είδη, όπως νούφαρα. Τα
υδρόβια φυτά π.χ. καλάµια φιλτράρουν, καθαρίζουν και συγκρατούν το νερό προστατεύοντας τις
γύρω περιοχές.
ΤΤο νερό µαζί µε τα άφθονα θρεπτικά συστατικά
που υπάρχουν στο έδαφος, απορροφάται από τις
ρίζες των φυτών και φτάνει ως τα φύλλα, από
όπου και αποµακρύνεται µέσω της διαπνοής. Τα
υδρόβια φυτά σταµατούν την ορµή του νερού
µειώνοντας τον κίνδυνο πληµµύρας. Η πλούσια
βλάστηση των υγροτόπων ρυθµίζει την περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα, συντελεί στη δηµιουργία ενός ήπιου
µικροκλίµατος, το οποίο ευνοεί τα φυτά και τα ζώα και προστατεύει τις καλλιέργειες, που
βρίσκονται κοντά λόγω της γονιµότητας του εδάφους.
Ο ρόλος ορισµένων φυτών στον καθαρισµό του νερού είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Μικροοργανισµοί που υπάρχουν στο ριζικό σύστηµα ορισµένων ειδών, όπως είναι τα καλάµια ή τα βούρλα έχουν την ικανότητα να καθαρίζουν το νερό. Σε πολλές πόλεις και χωριά
έχουν αναπτυχθεί «φυσικοί» βιολογικοί καθαρισµοί για την επεξεργασία των λυµάτων.
Τα λύµατα διοχετεύονται υπόγεια στις ρίζες επιλεγµένων ειδών και εκεί καθαρίζονται µε
τη βοήθεια των φυτών. Επίσης, ορισµένα είδη φυτών χρησιµοποιούνται για τη δέσµευση
ορισµένων τοξικών ουσιών (π.χ. βαρέα µέταλλα) από ρυπασµένες περιοχές ή από τη λάσπη του βυθού λιµανιών.
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Το νερό στη ζωή των πουλιών

Στους υγρότοπους συναντάµε πολλά είδη υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών. Αναζητούν σε καλαµώνες ή σε βραχώδεις σχηµατισµούς το κατάλληλο µέρος για να τραφούν και να ξεκουραστούν και διαµένουν µόνιµα ή εποχιακά µετά το µεγάλο µεταναστευτικό τους ταξίδι πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο θάλασσα.
Πολλά είδη υδρόβιων πουλιών αναπαράγονται σε περιοχές της Αρκτικής, όπου
το καλοκαίρι, η µέρα διαρκεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Το χειµώνα, πολλά
είδη µεταναστεύουν σε πολύ µακρινές περιοχές, για να ξεχειµωνιάσουν στη
Ν. Αµερική, την Αφρική ή την Αυστραλία. Για παράδειγµα, οι νανόκυκνοι
από τη ρωσική τούνδρα µεταναστεύουν ακολουθώντας συγκεκριµένες
διαδροµές, για να ξεχειµωνιάσουν στη Βρετανία, στην Ολλανδία ή στην
Κίνα.
Στην Κοιλάδα της Νεκράς Θάλασσας συγκεντρώνεται ένας από τους µεγαλύτερους πληθυσµούς αποδηµητικών πουλιών, ίσως και πάνω από ένα
δισεκατοµµύριο πουλιά, στη διάρκεια του εξαντλητικού τους ταξιδιού από
την Αφρική προς την Ευρώπη και την Ασία ή αντίστροφα. Ο σταθµός τους
κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα είναι πολύ σηµαντικός για τα πουλιά που διασχίζουν
τις ερήµους της Αφρικής.
Τ παρυδάτια και τα καλοβατικά πτηνά από τις ακτές και τα έλη διανύουν τις µεγαλύτερες αποστάσεις
Τα
κατά τη µετανάστευσή τους και ακολουθούν πολύ πιστά συγκεκριµένες διαδροµές. Ένα τέτοιο πουλί είναι ο λευκός πελαργός που διανύει 11.000 χιλιόµετρα, περνώντας συνήθως από το Βόσπορο και την
κοιλάδα της Νεκράς Θάλασσας, µέχρι να φτάσει στη Ν. Αφρική. Ο Γερανός της Σιβηρίας – απειλούµενο
είδος – ταξιδεύει για να ξεχειµωνιάσει είτε προς το Ιράν είτε προς την λίµνη Πογιάνγκ της Κίνας. Το Γλαρόνι της Κασπίας θάλασσας διαχειµάζει στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, στη Μέση Ανατολή, ακόµα και
στις νότιες περιοχές της Β. Αµερικής ή στην Αυστραλία. Η Ασπροµετωπόχηνα εγκαταλείπει τις αρκτικές
περιοχές της Ρωσίας ή της βόρειας Αµερικής για να ξεχειµωνιάσει στις εύκρατες περιοχές της Ευρώπης
ή της Αµερικής.

Οι συνέπειες της καταστροφής
των υγροτόπων
Πολλά είδη χάνουν τους τόπους διαµονής ή αναπαραγωγής τους, όταν αποξηραίνονται
οι υγρότοποι ή ρυπαίνονται και µολύνονται τα νερά. Στην Ασία το ένα τέταρτο των πουλιών απειλούνται ή κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, εξαιτίας ανθρώπινων παρεµβάσεων σε
υγρότοπους και άλλες σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά. Ένας σηµαντικός υγρότοπος
στην Κορέα αποξηραίνεται και µετατρέπεται σε αγροτική γη, ενώ η εκµετάλλευση του
πετρελαίου στη Ρωσία και τα φράγµατα που δηµιουργούνται στο ποταµό Γιάνγκτσε της
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Κίνας απειλούν τους τόπους αναπαραγωγής και διαχείµασης των Γερακιών της Σιβηρίας
προς τα ανατολικά.
Τα πτηνά αποτελούν ευαίσθητους περιβαλλοντικούς δείκτες και αποτελούν συχνά τους
αποδέκτες των συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας, της ρύπανσης και µόλυνσης
των υδάτων, της πτώσης της στάθµης των λιµνών λόγω της απορρόφησης των υδάτων
για καλλιέργειες, αλλά και της όχλησης από τουρίστες.
Στη Μεσόγειο έχει χαθεί το 50 % (σε ορισµένες περιοχές και το 90%) των υγροτόπων
της. Κύριες αιτίες είναι οι αποξηράνσεις και τα άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα, που ως στόχο
έχουν τη µετατροπή τους σε καλλιεργήσιµη έκταση, αλλά και οι ανθρώπινες παρεµβάσεις
στη ροή χειµάρρων και κοιτών ποταµών. Μεγάλα έργα αποξηράνσεων πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη του 19ου και στον 20ο αιώνα στη Λίµνη της Κωπαΐδας, στην Κάρλα και σε
πολλές άλλες περιοχές. Αποδείχτηκε, όµως, ότι οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και στο
υπόλοιπο οικοσύστηµα, αλλά και στην οικονοµία περιοχών που ήταν σ’ εξάρτηση από τον
πλούτο των υγροτόπων αυτών (αλιεύµατα κά) ήταν σηµαντικές. Σήµερα, γίνεται απόπειρα
να ξαναδηµιουργηθούν παρόµοιοι υγρότοποι, όπως για παράδειγµα η Λίµνη Κάρλα.
Οι υγρότοποι απειλούνται, επίσης, από τη ρύπανση και την υπερβολική χρήση φυτοφαρµάκων, από χωµατερές που βρίσκονται κοντά ή µέσα σε αυτούς, από βιοµηχανικά λύµατα
και εκτροφεία που µπορεί να βρίσκονται στην περιοχή.
Οι µεγάλες ποσότητες αστικών λυµάτων, λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων που καταλήγουν στις λίµνες, εντείνουν το φαινόµενο του ευτροφισµού. Τα νιτρικά και φωσφορικά
άλατα που φτάνουν στο νερό αποτελούν τροφή για τους µικροοργανισµούς, οι οποίοι
αυξάνονται και καταναλώνουν όλο και περισσότερο οξυγόνο, µε αποτέλεσµα σε ακραίες
συνθήκες οι ανώτεροι οργανισµοί, όπως τα ψάρια να πεθαίνουν από ασφυξία.
Επίσης, η κατασκευή φραγµάτων οδηγεί στην µείωση των φερτών υλικών που καταλήγουν στις ακτές και οδηγεί σε υποχώρηση των παραλιών. Το νερό των ποταµών και
χειµάρρων, πριν φτάσει στη θάλασσα, παρασύρει φερτά υλικά δηµιουργώντας αµµόλοφους στις εκβολές, που παίζουν σηµαντικό ρόλο όχι µόνο στην ανάπτυξη µορφών ζωής
προσαρµοσµένων στις ιδιαίτερης συνθήκες της
παράκτιας ζώνης, αλλά και στην προστασία
των ακτών από τη διάβρωση.

Φωτογραφίες 1-6: Δίκτυο Μεσόγειος SOS
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