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Ο κύκλορ ηος νεπού 

 
Εξάημιζη – ςμπύκνωζη νεπού 

 
Τι επιδιώκουμε; 

Να αληηιεθζνύλ θαιύηεξα νη καζεηέο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνύ θαη ηωλ 

δηαιπκέλωλ νπζηώλ-ξύπωλ θαη ηε ζπκπύθλωζε ηνπ λεξνύ, δηαδηθαζίεο δειαδή πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ ζηε θύζε θαη παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζή 

ηνπο θαζώο δελ είλαη αηζζεηεξηαθά αληηιεπηέο 
 

                                                                                                

 

                                               
 

 

Διαδικαζία Πειπάμαηορ  

 

 Πξαγκαηνπνηνύκε ηε δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο. 

 

 Πξνζζέηνπκε ζην λεξό ηνπ κπνι αξθεηό αιάηη. 

 

 Αθήλνπκε ην κπνι ζηνλ ήιην γηα ιίγεο  ώξεο. Ση ζα παξαηεξήζνπκε; 

 

 Δπαλαιακβάλνπκε ην πείξακα πξνζζέηνληαο ιίγεο ζηαγόλεο ρξώκαηνο 

δαραξνπιαζηηθήο ζην λεξό ηνπ κπνι. Ση ζα παξαηεξήζνπκε; 

 
Επεξήγηζη 
 

Σν λεξό ηνπ κπνι ζεξκαίλεηαη  από ηνλ ήιην θαη εμαηκίδεηαη όπσο εμαηκίδεηαη θαη ην λεξό 

ησλ πνηακώλ, ησλ ιηκλώλ θαη ησλ ζαιαζζώλ. 

Ο αηκόο ζπκππθλώλεηαη πάλσ ζηελ κεκβξάλε θαη ζρεκαηίδεη ζηαγόλεο πνπ θπιάλε πξνο 

ην θέληξν ηεο κεκβξάλεο θαη πέθηνπλ ζην πηαηάθη , όπσο πέθηεη ε βξνρή από ηα ζύλλεθα.  

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τλικά  

                                    

Μεγάιν δηαθαλέο γπάιηλν κπνι        

Μηθξό βαζύ πηαηάθη 

Γηαθαλήο κεκβξάλε 

Λαζηηράθη 

Μηθξή πέηξα 

Υξώκα δαραξνπιαζηηθήο 

Αιάηη 

Νεξό 
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Ο κύκλορ ηος νεπού 

 
 Διήθηζη, Τπόγεια νεπά, Ρύπανζη 

 
Τι επιδιώκουμε; 

Να αληηιεθζνύλ θαιύηεξα νη καζεηέο κε ηε ρξήζε ελόο κνληέινπ πδξνθόξνπ νξίδνληα: α)ηε 

θπζηθή δηαδηθαζία δηήζεζεο ηωλ επηθαλεηαθώλ λεξώλ θαη ζπγθέληξωζήο ηνπο ζε ππόγεηεο 

δεμακελέο (ππόγεηα λεξά ), β) ηε δπλαηόηεηα άληιεζήο ηνπο θαη γ) ηε ξύπαλζή ηνπο από 

δηαιπηνύο ξππαληέο-ιηπάζκαηα. 

 
Τλικά 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ 

 Πιαζηηθό δνρείν ρσξεηηθόηεηαο 1 ιίηξνπ πεξίπνπ. 

 Γηάθαλνο πιαζηηθόο ζσιήλαο κήθνπο 30 cm . 

 Έλα θνκκάηη ηνύιη γηα λα θαιπθζεί  ην άθξν ηνπ ζσιήλα . 

 Καζαξή άκκνο , κηθξά ραιίθηα , ρώκα . 

  εινηέηπ, ιαζηηράθη . 

 Έλα θύιιν δηεζεηηθό ραξηί . 

 Μία ζύξηγγα κεγάιε.  

Γηα ηε ξύπαλζε από ιηπάζκαηα θαη ηελ αλίρλεπζε ξππαληώλ 

 Λίπαζκα-Νηηξηθό αιάηη (ζηεξεό) 

 Θεηηθόο ζίδεξνο (װ)  

 Θεηηθό νμύ ππθλό 

 ηαγνλόκεηξν, Γνθηκαζηηθό πιαθίδην 
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Διαδικαζία πειπάμαηορ 
 

Α) ρεκαηηζκόο ππόγεηωλ λεξώλ 

 

   Πξαγκαηνπνηνύκε ηε δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο 

 Βξέρνπκε ην ρώκα κέρξη λα θνξεζηεί κε λεξό .Σν λεξό ζα  θηιηξαξηζηεί θαη ζα 

πεξάζεη ζηα βόηζαια 

 

Β) Άληιεζε ππόγεηωλ λεξώλ 

 

 Δθαξκόδνπκε θαιά ηε ζύξηγγα ζηελ άθξε ηνπ ζσιήλα . 

 Σξαβάκε ηε ζύξηγγα πξνο ηα πίζσ ,θαη βιέπνπκε ην λεξό λα πξνρσξά από ηελ 

άκκν θαη ηα βόηζαια πξνο ηνλ ζσιήλα θαη ηειηθά ζηε ζύξηγγα .Αδεηάδνπκε ηε 

ζύξηγγα ζε θαζαξό δνρείν . 

 

Γ) Ρύπαλζε ππόγεηωλ λεξώλ από ιηπάζκαηα ( Νηηξηθά ) 

 

 Πξνζζέηνπκε κηθξή πνζόηεηα ιηπάζκαηνο πνπ πεξηέρεη ληηξηθά άιαηα θαη    

επαλαιακβάλνπκε ηελ άληιεζε ηνπ λεξνύ. Διέγρνπκε ην λεξό ηνπ δνρείνπ γηα 

ληηξηθά ηόληα.        

Γ) Αλίρλεπζε ξππαληώλ ( Σεζη ληηξηθώλ ) 

 

 ε δνθηκαζηηθό πιαθίδην ηνπνζεηνύκε έλα κηθξό θξύζηαιιν Θεηηθνύ ηδήξνπ (װ) 

θαη κηα ζηαγόλα ππθλνύ Θεηηθνύ Ομένο. Πξνζζέηνπκε κία ζηαγόλα δηαιύκαηνο από 

ην δνρείν. Αλ ππάξρνπλ Νηηξηθά ηόληα, ζα ζρεκαηηζηεί έλαο θαζηαλόρξνπο 

δαθηύιηνο  γύξσ από ηνλ θξύζηαιιν ηνπ  Θεηηθνύ ηδήξνπ (װ) . 
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Ο κύκλορ ηος νεπού 

 
Επιθανειακά νεπά, Διύλιζη, Ρύπανζη 

 

Τι επιδιώκουμε; 

Να αληηιεθζνύλ θαιύηεξα νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα πξνζνκνίωζεο:  α) ηε δηύιηζε ηωλ 

επηθαλεηαθώλ λεξώλ κε ηε ρξήζε θπζηθώλ θίιηξωλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνύ ηνπ 

πόζηκνπ λεξνύ θαη β) ηε ξύπαλζή ηνπ (αθαηαιιειόηεηα ρξήζεο λεξνύ ωο πόζηκν) από 

δηαιπηνύο ξππαληέο πνπ δελ ζπγθξαηνύληαη από ηα θίιηξα απηά. 

 
Τλικά  

 

Γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ θίιηξνπ 

 Έλα πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ 
 Κνπίδη 

 Φηιή θαη ρνληξή άκκν 

 Βόηζαια θαη ραιίθηα 

 Υώκα 

 Βακβάθη 

 Μπξηθέηηεο άλζξαθα 

 Κνκκαηάθηα θειηδόι 

 Σνύιη θαη ιαζηηράθη 

Μίγκαηα λεξνύ 

 Νεξό κε ρώκα, θύιια, θηι. 

 Νεξό κε ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο 

 Νεξό κε απνξξππαληηθό 

 Νεξό κε καγεηξηθό ιάδη 

 
Διαδικαζία πειπάμαηορ 

 

Α) Καηαζθεπή θίιηξνπ                                                   
 

 Γηα λα θηηάμνπκε ην θίιηξν θόβνπκε ην κπνπθάιη όπσο ζην ζρήκα. Κιείλνπκε ην 

ζηόκην κε ιίγν βακβάθη θαη εμσηεξηθά ηπιίγνπκε ην ηνύιη θαη ην ζηεξεώλνπκε 

ζθηθηά  κε ην ιαζηηράθη. Σνπνζεηνύκε θαηά ζηξώζεηο ηα πιηθά πνπ επηιέγνπκε. 

Μπνξνύκε λα δνθηκάζνπκε ηα πιηθά θηιηξαξίζκαηνο κε δηαθνξεηηθή ζεηξά θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο. 

 

Β) Γηύιηζε λεξνύ πνπ πεξηέρεη πνηθίιεο νπζίεο ( δηαιπηέο ή κε, ξππνγόλεο ή κε) 

 

 Πξνζζέηνπκε ζην πάλσ κέξνο ηνπ θίιηξνπ ην  πξώην κίγκα λεξνύ. πιιέγνπκε ην 

δηήζεκα. Ση παξαηεξνύκε; 

 Δπαλαιακβάλνπκε ην πείξακα κε θαζέλα από ηα επόκελα κίγκαηα , θξνληίδνληαο 

λα αληηθαζηζηνύκε θάζε θνξά ηα πιηθά ηνπ θίιηξνπ θαη λα αδεηάδνπκε ην δνρείν 

ζπιινγήο ηνπ δηεζήκαηνο. 
 ε θάζε πεξίπησζε ειέγρνπκε από πνηεο νπζίεο - ξύπνπο έρεη απαιιαγεί ην θηιηξαξηζκέλν λεξό. 
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Μικποοπγανιζμοί ζηα επιθανειακά νεπά 

 

 
 Τι επιδιώκουμε; 

Να αληηιεθζνύλ θαιύηεξα νη καζεηέο : α) ηελ ύπαξμε πιεζώξαο κηθξννξγαληζκώλ 

(παζνγόλωλ θαη κε), αθόκε θαη ζε κηα ζηαγόλα επηθαλεηαθνύ λεξνύ θαη β) ηελ αλαγθαηόηεηα 

απνιύκαλζεο ηνπ επηθαλεηαθνύ λεξνύ πξηλ ηελ πόζε ηνπ.  

 
Τλικά 

 Μηθξνζθόπην 

 ηαγνλόκεηξν 

 3 πνηήξηα 

 Υισξίλε 

 Νεξό από λεξόιαθθν 

 Νεξό από βάδν κε ινπινύδηα 

 Νεξό βξύζεο 

 
Διαδικαζία πειπάμαηορ 

 

Α) Παξαηήξεζε κηθξννξγαληζκώλ ζην κηθξνζθόπην 

 

 Πξνζζέηνπκε λεξό από λεξόιαθθν, από έλα βάδν θαη από ηε βξύζε ζε ηξία    

πνηήξηα αληίζηνηρα. 

 

 Παίξλνπκε δείγκα ( κηα ζηαγόλα )από θάζε πνηήξη θαη  ην παξαηεξνύκε ζην 

κηθξνζθόπην 

 

 Καηαγξάθνπκε  ηηο παξαηεξήζεηο καο 

 

  Β) Απνιύκαλζε λεξνύ 

 

  Πξνζζέηνπκε ιίγεο ζηαγόλεο ρισξίλεο ζε θάζε πνηήξη θαη αλαθαηεύνπκε   θαιά. 

 

  Παίξλνπκε  πάιη δείγκαηα από θάζε πνηήξη θαη ηα παξαηεξνύκε ζην κηθξνζθόπην. 

 

  Καηαγξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο 
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             Η απολύμανζη ηος νεπού 

 

 
Τι επιδιώκουμε; 

Να αληηιεθζνύλ θαιύηεξα νη καζεηέο ηελ ύπαξμε ριωξίνπ ζην λεξό ηεο βξύζεο (ππόιεηκκα 

ηνπ ριωξίνπ πνπ πξνζηίζεηαη ζηα δηπιηζηήξηα γηα ηελ θαηαζηξνθή ηωλ κηθξννξγαληζκώλ 

Να ζπγθξίλνπλ πόζηκν λεξό βξύζεο θαη εκθηαιωκέλν κεηαιιηθό λεξό, ωο πξνο ηελ 

πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε ριώξην 

 
Τλικά 

 
 2 πνηήξηα δέζεο 

 Λύρλνο κε γθαδάθη 

 2% w/v δηάιπκα Ισδηνύρνπ Καιίνπ (Γηαιύνπκε 2gr  ζηεξενύ ησδηνύρνπ θαιίνπ ζε 

100mL απηνληζκέλνπ λεξνύ) 

 Άκπιν 

 Νεξό βξύζεο (πξόζθαην) 

 Δκθηαισκέλν κεηαιιηθό λεξό 

 
Διαδικαζία 

 

 Γεκίδνπκε ηα δύν πνηήξηα δέζεσο κέρξη ηε κέζε, ην έλα κε λεξό βξύζεο θαη ην 

άιιν κε εκθηαισκέλν κεηαιιηθό λεξό. 

 Πξνζζέηνπκε 10 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδηνύρνπ θαιίνπ θαη κηα θνπηαιηά άκπιν 

ζην θαζέλα 

 Θεξκαίλνπκε ηα πνηήξηα ζην ιύρλν. Ση παξαηεξνύκε; 

 
Επεξήγηζη 

 

Σν ριώξην πνπ πεξηέρεη ην λεξό παίξλεη κέξνο ζε κηα ζεηξά αληηδξάζεσλ πνπ νδεγνύλ 

ζην ζρεκαηηζκό ησδίνπ. ηε ζπλέρεηα, ην ηώδην ζρεκαηίδεη κε ην άκπιν έλα ζύκπινθν πνπ 

έρεη βαζύ κπιε ρξώκα. Δάλ ην λεξό πεξηέρεη ριώξην, ζα απνθηήζεη κπιε ρξώκα. 
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Διάβπωζη ηος εδάθοςρ 

 

 
Τι επιδιώκουμε; 

Να αληηιεθζνύλ θαιύηεξα νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα πξνζνκνίωζεο:  α) ηε δηάβξωζε ηνπ 

εδάθνπο από ηα λεξά θαη β) ην ξόιν ηωλ θπηώλ ζηε κείωζε ηεο δηάβξωζεο απηήο. 

 

 

 
Τλικά 

 2 νξζνγώληεο γιάζηξεο 

 Υώκα 

 2 πιαζηηθά ζσιελάθηα 

 Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 

 πόξνη γξαζηδηνύ ή θαθέο 

 Νεξό 

 

 
Διαδικαζία πειπάμαηορ 

 

 Αλνίγνπκε κηα ηξύπα ζε κία γσλία θάζε γιάζηξαο θαη εθαξκόδνπκε έλα θνκκάηη 

πιαζηηθό ζσιελάθη ,πξνζέρνληαο λα κε δηαξξέεη λεξό. 

 

 Γεκίδνπκε θαη ηηο δύν γιάζηξεο κε ηελ ίδηα πνζόηεηα ρώκαηνο θαη θπηεύνπκε ηνπο 

ζπόξνπο ή ηηο θαθέο ζηε κία απ’ απηέο . 

 

 Σνπνζεηνύκε θαη ηηο δύν γιάζηξεο ππό θιίζε ,όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. 

 

 Πνηίδνπκε θαη ηηο δύν γιάζηξεο κέξα παξά κέξα κε ηελ ίδηα πνζόηεηα λεξνύ θαη 

κεηξάκε ην πνζό ηνπ λεξνύ πνπ βγαίλεη από ην ιάζηηρν ζηελ θάζε γιάζηξα. 

 

 πγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ γηα  2-3 εβδνκάδεο . 

 

 Τπάξρνπλ δηαθνξέο ; ε πνηα πεξίπησζε ην ρώκα παξαζύξεηαη ιόγσ ηεο  θιίζεο 

ηεο γιάζηξαο ;  
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σημαηιζμόρ όξινηρ βποσήρ και επιδπάζειρ ηηρ 

 

 
Τι επιδιώκουμε; 

Να αληηιεθζνύλ θαιύηεξα νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ζπλδπαζκνύ πεηξάκαηνο, πξνζνκνίωζεο 

θαη αλαινγίαο: α) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρεκαηηζκό ηεο όμηλεο βξνρήο (θαύζε 

ζείνπ, δηαιπηνπνίεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, κεηαβνιή ηνπ pH ηνπ λεξνύ ηεο βξνρήο) θαη 

β) ηηο επηδξάζεηο ηεο όμηλεο βξνρήο ζην έδαθνο θαη ηα καξκάξηλα κλεκεία. 

 
Τλικά 

 θαηξηθή θηάιε                                                    

 Έλα θνκκάηη ζύξκα 

 Βακβάθη 

 θόλε ζείνπ 

 Ηιηαλζίλε (δείθηεο) 

 Φαηλνινθζαιεΐλε (δείθηεο), NaOH 0,1Μ 

 Απηνληζκέλν λεξό 

 

 
Διαδικαζία πειπάμαηορ 

 

Α) ρεκαηηζκόο ηεο όμηλεο βξνρήο 
 

 
 

 Αληί γηα ειίαλζίλε κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ δείθηε Φαηλνινθζαιεΐλε θαη 

λα πξνζζέζνπκε ζην λεξό θαη δηάιπκα NaOH 0,1Μ νπόηε ην λεξό ρξσκαηίδεηαη θόθθηλν. 

Καηά ηε δηάιπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ζην λεξό, απηό  απνρξσκαηίδεηαη. 

 Ξύδη 

 Υάξηηλν θίιηξν 

  Υσλί 

 Υώκα 

 Υπκόο ιεκνληνύ 

 2 θνκκάηηα κάξκαξν 

 pH κεηξηθό ραξηί 

 Πνηήξηα 
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Β) Δπίδξαζε ηεο όμηλεο βξνρήο ζην έδαθνο  

 

 Φηηάρλνπκε έλα δηάιπκα  κε pH πεξίπνπ 3 αλαθαηεύνληαο 1 θιηηδάλη μύδη κε 3 

θιηηδάληα απηνληζκέλνπ λεξνύ. 

 

 Βάδνπκε έλα θίιηξν ζε ρσλί θαη ην γεκίδνπκε κέρξη ηα 2/3 κε καιαθό ρώκα . 

 

 ηεξίδνπκε ην ρσλί πάλσ από θαζαξό δνρείν θαη ξίρλνπκε ζηγά -ζηγά ην όμηλν 

δηάιπκα . πιιέγνπκε ην δηήζεκα θαη κεηξάκε ην pH . Ση παξαηεξνύκε ; 

 

 

Γ) Δπίδξαζε ηεο όμηλεο βξνρήο ζηα  καξκάξηλα αγάικαηα 

 

 Μεηξάκε ην pH ηνπ απηνληζκέλνπ λεξνύ . 

 

 Φηηάρλνπκε έλα δηάιπκα  κε pH πεξίπνπ 3 πξνζζέηνληαο 3 θνπηαιηέο ρπκό 

ιεκνληνύ ζε έλα θιηηδάλη  γεκάην κέρξη ηα 2/3 κε απηνληζκέλν λεξό. 

 

 Κάλνπκε έλα ζρήκα κε θάηη αηρκεξό ζε έλα θνκκάηη κάξκαξν θαη ην βάδνπκε ζε 

έλα πνηεξάθη γεκάην κε ην όμηλν δηάιπκα . 

 

 Κάλνπκε ην ίδην ζρήκα ζε έλα δεύηεξν θνκκάηη κάξκαξν θαη ην βάδνπκε ζε άιιν 

πνηεξάθη γεκάην κε απηνληζκέλν λεξό. 

 

 Αθήλνπκε ηα πνηεξάθηα 24 ώξεο θαη παξαηεξνύκε  
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Ρύπανζη θαλαζζών από πεηπελαιοειδή, Σπόποι ανηιππύπανζηρ 

 

 
Τι επιδιώκουμε; 

Να αληηιεθζνύλ θαιύηεξα νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα πξνζνκνηώζεωλ πώο ζπκπεξηθέξνληαη 

ηα πεηξειαηνεηδή ζηε ζάιαζζα (δηαιπηόηεηα, εμάπιωζε). 

Να πιεξνθνξεζνύλ ηξόπνπο αληηξξύπαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηωλ ηξόπωλ απηώλ. 

 
Τλικά 

 Λάδη, νξπθηέιαην 

 Άκκνο 

 Τγξό απνξξππαληηθό 

 Άρπξα 

 Ξύιηλν θαιακάθη 

 Γπάιηλε ιεθάλε 

 ηαγνλόκεηξν 

 Λεπηό ζρνηλί 

 
Διαδικαζία πειπάμαηορ 

 

Α) Αληηξξύπαλζε κε ηε ρξήζε θξάγκαηνο (ζρνηλί) 

 
 Πξνζζέζηε πεξίπνπ 3cm λεξό ζηε ιεθάλε ή ην κπνι πνπ παίδεη ην ξόιν ηεο 

ζάιαζζαο, ε νπνία έρεη ξππαλζεί. 

 Πξνζζέζηε δύν – ηξεηο ζηαγόλεο ιαδηνύ ζηελ  επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. 

 Φηηάμηε κία ζειηά ζηελ άθξε ηνπ ζρνηληνύ θαη ηνπνζεηήζηε ηε κε πξνζνρή γύξσ 

από ηελ θειίδα ηνπ ιαδηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε επηπιένλ ιάδη κέρξη λα 

γεκίζεη ε ζειηά . 

  Σξαβήμηε ην ιάδη πξνο ηε κία πιεπξά ηεο ιεθάλεο ρξεζηκνπνηώληαο ην ζρνηλί . 

 
Σημ. Η πνζόηεηα ηνπ ιαδηνύ πνπ πξνζζέηνπκε πξέπεη λα είλαη ηόζε , ώζηε λα κελ 

ππεξρεηιίδεη ηε ζειηά . 

 
Β) Αληηξξύπαλζε κε θαηαβύζηζε 

 
 Πξνζζέζηε κεξηθέο ζηαγόλεο ιαδηνύ ζηελ  ιεθάλε κε ην λεξό. 

 Γηαζθνξπίζηε αξθεηή άκκν πάλσ ζην ιάδη θαη πξνθαιέζηε ηελ θαηαβύζηζε 

απηνύ. 

 
Γ) Αληηξξύπαλζε κε πξνζξόθεζε 

 

 Πξνζζέζηε 5 mL  ιαδηνύ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ηεο ιεθάλεο . 

 Ρίμηε κηα κηθξή πνζόηεηα από άρπξα πάλσ ζην ιάδη . 

 

Σημ.  Η απνκάθξπλζε ηεο θειίδαο κπνξεί λα γίλεη κε κεραληθό ηξόπν ή θαίγνληαο ηα 

άρπξα πνπ έρνπλ απνξξνθήζεη  ην ιάδη . 
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Γ) Αληηξξύπαλζε κε ηε ρξήζε δηαζθνξπηζηηθώλ νπζηώλ 

 
 Πξνζζέζηε ζηε ιεθάλε κε ην λεξό κία ζηαγόλα ιαδηνύ. 

 Ρίμηε κία ζηαγόλα  πγξνύ απνξξππαληηθνύ ζηε ιεθάλε. Υξεζηκνπνηώληαο κηα 

μύιηλε πηξνύλα αλαθαηέςηε ηα δύν πγξά κε δύλακε κέρξη λα δεκηνπξγεζεί 

πγξό κίγκα κε γαιαθηνεηδή πθή.  

 

Σημ.  Η κέζνδνο απηή δελ βνεζάεη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο θειίδαο αιιά απιά  ηε δηαζπά 

ζε πνιύ κηθξά ζηαγνλίδηα  , κε παξαηεξήζηκα  , πνπ δηαρένληαη ζ’ όιε ηε κάδα ηνπ λεξνύ. 

 

Δ) Απνκάθξπλζε κε θαύζε (γηα ιάδηα πνπ θαίγνληαη) 

 

 Πξνζζέζηε κία ζηαγόλα βελδίλεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ . 

 Αλάςηε ηελ παξαζρίδα μύινπ (μύιηλν θαιακάθη).Πξνζπαζήζηε λα αλάςεηε ηελ 

ζηαγόλα κε ηελ αλακκέλε παξαζρίδα . 
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Φύλλο Επγαζίαρ  

☺Δραζηηριόηηηα  

πδήηεζε ζε νκάδεο 

Μειεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο ην θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «επηξνθηζκό» θαη ζηε ζπλέρεηα:  

 Δληνπίζηε ηα πηζαλά εκπόδηα-δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο (Γπκλαζίνπ) ζηελ 

πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ επηξνθηζκνύ 

 πδεηείζηε: Πνηεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο (νπηηθνπνηήζεηο, ζρήκαηα,  πξνζνκνηώζεηο, 

αλάινγα, πεηξάκαηα) πξνηείλεηαη γηα ην μεπέξαζκα ησλ εκπνδίσλ απηώλ 

 ρεδηάζηε κία δηδαθηηθή ελέξγεηα (π.ρ. έλα πείξακα) ζηνρεύνληαο ζην μεπέξαζκα ησλ 

εκπνδίσλ  

ΕΤΣΡΟΦΙΜΟ – ΤΠΕΡΣΡΟΦΙΜΟ 

Δίλαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ε ππέξκεηξε αύμεζε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο, 

έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ εμάληιεζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηνπο απνδέθηεο απηνύο θαη ηε 

ζνβαξή αιινίσζε ηεο βηνθνηλόηεηάο ηνπο.  

Οη πεγέο ησλ ζξεπηηθώλ είλαη:  

(1) ηα λιπάζμαηα, ιόγσ ησλ πνζνηήησλ αδώηνπ (Ν), Φσζθόξνπ (Ρ) θαη θαιίνπ (Κ) πνπ πεξηέρνπλ 

(2) ηα αποππςπανηικά ιόγσ ησλ πνζνηήησλ θσζθόξνπ θαη  

(3) ηα οπγανικά απόβληηα (κςπίωρ αζηικά λύμαηα), ε απνηθνδόκεζε ησλ νπνίσλ παξάγεη ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά. 

Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη θπξίσο ηα άιαηα ηνπ αδώηνπ θαη ηνπ θσζθόξνπ απνηεινύλ άξηζηε ηξνθή γηα ην 

θπηνπιαγηόλ θαη ηα πδξόβηα θπηά, ηα νπνία αλαπηύζζνληαη ππέξκεηξα θαη απμάλνπλ ηε ζνιεξόηεηα 

(ζνιόηεηα) ηνπ λεξνύ.   

Ο ζάλαηνο ησλ πδξόβησλ θπηώλ θαη ηνπ θπηνπιαγθηνύ ζπζζσξεύεη ζην βπζό ηνπ απνδέθηε κεγάιεο κάδεο 

νξγαληθώλ νπζηώλ ηηο νπνίεο αξρίδνπλ λα απνηθνδνκνύλ κηθξννξγαληζκνί θαηαλαιώλνληαο ην νμπγόλν ηνπ 

λεξνύ θαη απνδεζκεύνληαο εθ λένπ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά.  Σν απνηέιεζκα ηεο εληαηηθήο βηναπνηθνδόκεζεο 

κεγάισλ πνζνηήησλ λεθξήο νξγαληθήο ύιεο από κηθξννξγαληζκνύο είλαη ε θαηαλάισζε νμπγόλνπ κε 

ππεξβνιηθνύο ξπζκνύο, κε απνηέιεζκα ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ λα πέζεη θάησ από ην όξην πνπ είλαη 

αλαγθαίν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαλνληθήο βηνθνηλσλίαο ηνπ πδάηηλνπ απνδέθηε.  

Η έιιεηςε απηή ηνπ νμπγόλνπ θαη ηδηαίηεξα ν κεδεληζκόο ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπ πνπ ζπλήζσο ιακβάλεη 

ρώξα ζε ζηξώκαηα λεξνύ θνληά ζην βπζό, νδεγεί ζε ζπλζήθεο πνπ νλνκάδνληαη αλνμεηθέο ή αλαεξόβηεο 

θαηά ηηο νπνίεο αληί ηεο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, λεξνύ, ληηξηθώλ, ζεηηθώλ θαη θσζθνξηθώλ 

αιάησλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο αεξόβηεο ζπλζήθεο, παξάγεηαη κεζάλην, ακκσλία, πδξνγόλν, πδξόζεην θαη άιιεο 

νπζίεο ηνμηθέο. Από ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δηαβηνύλ ζην λεξό, ηα ςάξηα έρνπλ ηελ πςειόηεξε αλάγθε ζε 

νμπγόλν ελώ ηα βαθηήξηα ηε ρακειόηεξε. Τςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο λεξνύ ζπλεπάγνληαη θαη κηθξόηεξε 

πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν. 

 

Μία περίπηωζη ευηροθιζμού: 

ηε ιίκλε Μεηξηθνύ Ρνδόπεο ην 1980, ν επηξνθηζκόο πξνθάιεζε κία ηεξάζηηα αύμεζε θπαλνθπθώλ (ηνπ 

ζηξώκαηνο ησλ θπθώλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ιίκλεο), ε ζήςε ησλ νπνίσλ δεκηνύξγεζε αλαεξόβηεο θαη ηνμηθέο 

ζπλζήθεο, δειαδή έιιεηςε νμπγόλνπ θαη παξαγσγή πδξνζείνπ, ακκσλίαο, θαη κεζαλίνπ, θαηά ηηο νπνίεο 

δηαπηζηώζεθε ν ζάλαηνο 18 ηόλσλ εκπνξεύζηκσλ ςαξηώλ (γξηβάδηα, ρέιηα, θέθαινη), αιιά θαη πνιιώλ 

ηόλσλ κε εκπνξεύζηκσλ ςαξηώλ θαη γόλνπ κε απνηέιεζκα ηνλ απνδεθαηηζκό ηνπ ηρπνπιεζπζκνύ ηεο 

ιίκλεο). 

 

Πεγή: Γεσξγόπνπινο, Α. (1996) Γε έλαο κηθξόο θαη εύζξαπζηνο Πιαλήηεο, Δθδόζεηο Gutenberg 
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