1.ΠΓΡΖΒΑΘΘΟΚ

Ε Βηυζθαηνα πενηιαμβάκεη ηηξ πενημπέξ ηεξ Γεξ πμο επηηνέπμοκ ηεκ φπανλε
δςήξ. Ε βηυζθαηνα εθηείκεηαη απυ ημκ ποζμέκα ηςκ βαζφηενςκ ςθεακχκ ςξ θαη ημ
ημήμα ηεξ αημυζθαηναξ ημ μπμίμ πενηέπεη αένηα απαναίηεηα γηα ηε δςή ηςκ
μνγακηζμχκ. Οη μνγακηζμμί δεκ μπμνμφκ κα δήζμοκ ζε υια ηα πενηβάιιμκηα, δειαδή
θάζε μνγακηζμυξ μπμνεί κα επηβηχζεη μυκμ ζηηξ ζοκζήθεξ ζηηξ μπμίεξ έπεη
πνμζανμμζηεί. ηεκ πενημπή υπμο δεη έκαξ μνγακηζμυξ επενεάδεηαη απυ δφμ είδε
παναγυκηςκ:
 Απυ ημο βημηηθμφξ πανάγμκηεξ, είκαη ημ ζφκμιμ ηςκ μνγακηζμχκ μηαξ
πενημπήξ θαη μη μεηαλφ ημοξ αιιειεπηδνάζεηξ.
 Απυ ημοξ αβημηηθμφξ πανάγμκηεξ, είκαη ημ θιίμα (ζενμμθναζία, ογναζία,…),
ημ κενυ, ε ζφζηαζε ημο εδάθμοξ, ε κεθνή μνγακηθή φιε,…Οη αβημηηθμί
πανάγμκηεξ θαζμνίδμοκ ημ είδμξ θαη ημ πιήζμξ ηςκ μνγακηζμχκ πμο
μπμνμφκ κα δήζμοκ ζε μηα πενημπή.
Πενηβάιιμκ ζεςνείηαη ημ ζφκμιμ ηςκ θοζηθχκ θαη ακζνςπμγεκχκ παναγυκηςκ
πμο αιιειμεπηδνχκηαξ επενεάδμοκ ηε πμηυηεηα ηεξ δςή, ηεκ ακάπηολε ηεξ θμηκςκίαξ
θαη γεκηθυηενα ηεκ μηθμιμγηθή ηζμννμπία. Πενηβάιιμκ είκαη ε ζάιαζζα, ηα εδάθε, ε
πιςνίδα θαη πακίδα, μη θοζηθμί πυνμη θαζχξ θαη ηα δηάθμνα πμιηηηζμηθά ζημηπεία. Απυ
ηεκ φπανλε ημο ακζνχπμο ζηε γε αιιά εηδηθυηενα ηα ηειεοηαία πνυκηα με ηεκ
αιμαηχδε ηεπκμιμγηθή ακάπηολε, μ άκζνςπμξ επηδνά ζημ πενηβάιιμκ με απμηέιεζμα
κα δηαηανάζζμκηαη μη ηζμννμπίεξ πμο δηέπμοκ ηα δηάθμνα μηθμζοζηήμαηα.
Οηθμζφζηεμα είκαη θαζμνηζμέκμξ πχνμξ πμο πενηιαμβάκεη ημ ζφκμιμ ηεξ
έμβηαξ (βημηηθμφξ πανάγμκηεξ) θαη άβηαξ φιεξ (αβημηηθμφξ πανάγμκηεξ) θαζχξ θαη
ημοξ θοζηθμφξ πανάγμκηεξ (άκεμμη, αθηηκμβμιία, βνμπή,…) πμο οπάνπμοκ ζηα υνηά
ημοξ θαη βνίζθμκηαη ζε αιιειμεπίδναζε μεηαλφ ημοξ. Ιηα ιίμκε απμηειεί έκα
μηθμζφζηεμα εκχ ηα δηάθμνα ζφκμια (θοηά, μηθνμμνγακηζμμί, ζοζηαηηθά) πμο οπάνπμοκ
ζ’ αοηή βνίζθμκηαη ζε αιιειμεπίδναζε μεηαλφ ημοξ.
Οηθμζφζηεμα

Φοζηθυ πενηβάιιμκ

Θενμμθναζία

Τγναζία

Βημθμηκυηεηα

Φςξ

Πιεζοζμυξ
Γίδμοξ 1

Πιεζοζμυξ
Γίδμοξ 2

οζηαηηθά μένε εκυξ μηθμζοζηήμαημξ
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Πιεζοζμυξ
Γίδμοξ 3

Γθείκμ πμο εκδηαθένεη γηα ηε μειέηε ημο μηθμζοζηήμαημξ είκαη θάζε θμνά κα
πνμζδημνίδμκηαη μη ζπέζεηξ πμο ακαπηφζζμκηαη ακάμεζα ζηα μένε πμο ημ ζοκζέημοκ.

Απμηθμδμμεηέξ
ζηε ιάζπε ημο βοζμφ

Σμ έδαθμξ πενηέπεη άδςημ (Κ),
θχζθμνμ (Ρ), ζείμ (S)

Ε ιίμκε απμηειεί έκα μηθμζφζηεμα. Ηάζε έμβημ μκ πμο οπάνπεη ζ’ αοηή επενεάδεηαη απυ
αβημηηθμφξ πανάγμκηεξ (ζενμμθναζία κενμφ, ειηαθή εκένγεηα, πανμοζία πεμηθχκ μοζηχκ,…

Ε δηαηήνεζε ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ, υπςξ θαη θάζε άιιεξ μνγακςμέκεξ δμμήξ,
απαηηεί ζοκεπή πνμζθμνά εκένγεηαξ. Σα μηθμζοζηήμαηα ακάιμγα με ημκ ηνυπμ πμο
εηζάγμοκ ηεκ απαναίηεηε εκένγεηα γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ δμμείξ ημοξ δηαθνίκμκηαη ζε:
 Αοηυηνμθα: Γηζάγμοκ ηεκ εκένγεηα πμο είκαη απαναίηεηε γηα ηε δηαηήνεζε
ηεξ δμμήξ ημοξ με ηε μμνθή ηεξ ειηαθήξ αθηηκμβμιίαξ.
 Γηενυηνμθα: Ε εηζαγςγή εκένγεηαξ γίκεηαη με ηε μμνθή πεμηθχκ εκχζεςκ.
Γηα πανάδεηγμα ζε μηα πυιε ε εκένγεηα ε απαναίηεηε γηα ηεκ επηβίςζε ηςκ
θαημίθςκ ηεξ εηζάγεηαη οπυ μμνθή ηνμθίμςκ πμο δεκ έπμοκ παναπζεί ζ’
αοηήκ αιιά ζε άιια αοηυηνμθα μηθμζοζηήμαηα.
Βημθμηκυηεηα είκαη ημ ζφκμιμ ηςκ δηαθμνεηηθχκ πιεζοζμχκ πμο δμοκ ζε μηα
πενημπή, ζε μηα ζογθεθνημέκε πνμκηθή πενίμδμ θαζχξ θαη ηηξ ζπέζεηξ πμο
ακαπηφζζμκηαη μεηαλφ ημοξ.
Πιεζοζμυξ απμηειείηαη απυ άημμα ημο ίδημο είδμοξ πμο δμοκ ζε μηα
ζογθεθνημέκε πενημπή.
Βηυημπμξ είκαη ε πενημπή ζηεκ μπμία δεη έκαξ πιεζοζμυξ ή μηα βημθμηκυηεηα. Ε
έθηαζε ημο βημηυπμο εκυξ πιεζοζμμφ μπμνεί κα είκαη πημ μηθνή απυ ηεκ έθηαζε ημο
βημηυπμο ηεξ βημθμηκυηεηαξ ζηεκ μπμία πενηιαμβάκεηαη μ πιεζοζμυξ.

2.ΔΟΙΕ-ΟΡΓΑΚΩΕ-ΘΓΖΣΟΤΡΓΖΑ ΟΖΗΟΤΣΕΙΑΣΟ

Ιεηαλφ ηςκ μνγακηζμχκ εκυξ μηθμζοζηήμαημξ ακαπηφζζμκηαη αιιειεπηδνάζεηξ
θαη αιιειελανηήζεηξ. Οη ζπέζεηξ μεηαλφ ηςκ μνγακηζμχκ είκαη ηνμθηθέξ θαη μθείιμκηαη
ζηεκ ακάγθε ηςκ μνγακηζμχκ κα ελαζθαιίζμοκ μέζς ηεξ ηνμθήξ ημοξ ηεκ εκένγεηα πμο
είκαη απαναίηεηε γηα ηεκ ακάπηολε θαη ηεκ επηβίςζε ημοξ.
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Οη μνγακηζμμί πμο δμοκ ζε έκα μηθμζφζηεμα, ακάιμγα με ημκ ηνυπμ πμο
ελαζθαιίδμοκ ηε ηνμθή ημοξ δηαθνίκμκηαη ζε παναγςγμφξ, θαηακαιςηέξ,
απμηθμδμμεηέξ.
 Παναγςγμί: Γίκαη μη μνγακηζμμί πμο θςημζοκζέημοκ, δεζμεφμοκ ηεκ ειηαθή
εκένγεηα θαη ηεκ αλημπμημφκ γηα ηεκ παναγςγή γιοθυδεξ θαη άιιςκ οδαηακζνάθςκ
απυ απιέξ ακυνγακεξ πεμηθέξ εκχζεηξ (δημλείδημ ημο άκζναθα θαη κενυ). ημοξ
παναγςγμφξ μη μπμίμη μκμμάδμκηαη θαη αοηυηνμθμη μνγακηζμμί, οπάγμκηαη μη
πμιοθφηηανμη θοηηθμί μνγακηζμμί, ηα θφθε θαη ηα θοακμβαθηήνηα.
 Ηαηακαιςηέξ: Γίκαη μη μνγακηζμμί πμο ηνέθμκηαη με θοηηθμφξ ή άιιμοξ δςηθμφξ
μνγακηζμμφξ. Οη θαηακαιςηέξ παναθηενίδμκηαη θαη ςξ εηενυηνμθμη γηαηί
παναιαμβάκμοκ με ηεκ ηνμθή ημοξ ηηξ πεμηθέξ μοζίεξ πμο είκαη απαναίηεηεξ γηα
ηεκ θάιορε ηςκ εκενγεηαθχκ ημοξ ακαγθχκ. ημοξ θαηακαιςηέξ ακήθμοκ μη
μμκμθφηηανμη θαη μη πμιοθφηηανμη δςηθμί μνγακηζμμί. Οη θαηακαιςηέξ ακάιμγα με
ημκ «ανηζμυ ηςκ βεμάηςκ» πμο ημοξ πςνίδμοκ απυ ημοξ παναγςγμφξ δηαθνίκμκηαη
ζε:
o Ηαηακαιςηέξ 1εξ ηάλεξ: Φοημθάγα δχα
o Ηαηακαιςηέξ 2εξ ηάλεξ: ανθμθάγα δχα πμο ηνέθμκηαη με θοημθάγα
o Ηαηακαιςηέξ 3εξ -4εξ ηάλεξ: ανθμθάγα ηα μπμία ηνέθμκηαη με άιια
ζανθμθάγα, μεγάια ζανθμθάγα πμο ηνέθμκηαη με μηθνυηενα ζανθμθάγα.
Σα παμθάγα δχα, ζηα μπμία ακήθεη θαη μ άκζνςπμξ, ηνέθμκηαη με
θοηηθή θαη δςηθή ηνμθή. Γηα ημ ιυγμ αοηυ μπμνεί κα είκαη
ηαοηυπνμκα θαηακαιςηέξ 1εξ, 2εξ, 3εξ, 4εξ ηάλεξ.
 Απμηθμδμμεηέξ: Γίκαη ηα βαθηήνηα ημο εδάθμοξ, μη μφθεηεξ πμο ηνέθμκηαη απυ ηε
κεθνή μνγακηθή φιε (θφιια, θανπμί, απεθθνίζεηξ, κεθνμί μνγακηζμμί,…). Έπμοκ
ζεμακηηθυ νυιμ ζηε ιεηημονγία εκυξ μηθμζοζηήμαημξ, θαζχξ μεηαηνέπμοκ ηεκ
μνγακηθή φιε ζε ακυνγακε, ε μπμία πνεζημμπμηείηαη λακά απυ ημοξ παναγςγμφξ.
 Οηθμιμγηθή ηζμννμπία είκαη ε ζηαζενή ζπέζε πμο έπεη δηαμμνθςζεί μέζα απυ
αηχκεξ ζε έκα μηθμζφζηεμα, ακάμεζα ζηα δηάθμνα ζφκμια θοηχκ, μηθνμμνγακηζμχκ,
δχςκ, θαζχξ θαη ακάμεζα ζηηξ αιιειεπηδνάζεηξ ημοξ με ημ πενηβάιιμκ. Ιε ηεκ
πάνμδμ ημο πνυκμο ηα μηθμζοζηήμαηα μπμνεί κα αιιάλμοκ, κα οπμβαζμηζημφκ ή κα
ελειηπημφκ απυ θοζηθέξ ή απυ ακζνςπμγεκείξ δναζηενηυηεηεξ.
Οη μνγακηζμμί έπμοκ ακάγθε απυ εκένγεηα ηεκ μπμία ελαζθαιίδμοκ με ηεκ
ηνμθή ημοξ. Οη ηνμθηθέξ ζπέζεηξ μεηαλφ ηςκ μνγακηζμχκ δηαθμνεηηθχκ εηδχκ είκαη
πμημηηθέξ (πμημξ ηνχεη πμηυκ) θαη πμζμηηθέξ (ηη πμζυηεηα ηνχεη). Ε απεηθυκηζε ηςκ
πμημηηθχκ ηνμθηθχκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαη μεηαλφ ηςκ μνγακηζμχκ εκυξ
μηθμζοζηήμαημξ γίκεηαη με ηηξ ηνμθηθέξ αιοζίδεξ θαη ηα ηνμθηθά πιέγμαηα. Ιε ηηξ
ηνμθηθέξ αιοζίδεξ απεηθμκίδμκηαη μη ηνμθηθέξ ζπέζεηξ μεηαλφ μνγακηζμχκ εκυξ
μηθμζοζηήμαημξ, απυ ημοξ μπμίμοξ μη θαηακαιςηέξ ηνέθμκηαη με μνγακηζμμφξ εκυξ
μυκμ είδμοξ. ηεκ πναγμαηηθυηεηα θάζε θαηακαιςηήξ έπεη ηε δοκαηυηεηα κα ηνέθεηαη
με μνγακηζμμφξ δηαθμνεηηθχκ εηδχκ. (μ θαηακαιςηήξ ηνέθεηαη με έκα είδμξ
μνγακηζμμφ, δειαδή ε ηνμθηθή αιοζίδα πενηιαμβάκεη έκα είδμξ μνγακηζμμφ ζε θάζε
βαζμίδα) (μ θάζε θαηακαιςηήξ ηνέθεηαη με δηαθμνεηηθά είδε μνγακηζμχκ, δειαδή
έπμομε ζφκζεζε δηαθμνεηηθχκ ηνμθηθχκ αιοζίδςκ).
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Ηαηακαιςηέξ 3εξ ηάλεξ
Ηαηακαιςηέξ 2εξ ηάλεξ
Φοημθάγα (Ηαηακαιςηέξ 1εξ ηάλεξ)
Πνάζηκα θοηά (Παναγςγμί)

Ήιημξ, πεγή εκένγεηαξ!

Ηαηακαιςηέξ 4εξ ηάλεξ

Βαθηήνηα, μφθεηεξ (Απμηθμδμμεηέξ)

Ιηα ηοπηθή ηνμθηθή αιοζίδα, λεθηκά απυ ημοξ αοηυηνμθμοξ μνγακηζμμφξ θαη ηειεηχκεη ζημοξ
απμηθμδμμεηέξ

γενάθη

θμοθμοβάγηα

πμοιί
αιεπμφ
παζπαιίηζα

ιαγυξ

θάμπηα

πμκηηθυξ
μειίγθνα

πμνηάνη
βαηυμμονμ
ηζμοθκίδα
Σνμθηθυ πιέγμα εκυξ πενζαίμο μηθμζοζηήμαημξ. Σα βέιε δείπκμοκ ηε νμή εκένγεηαξ.
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Γηα ηεκ απεηθυκηζε ηςκ πμζμηηθχκ ζπέζεςκ πμο οπάνπμοκ μεηαλφ ηςκ μνγακηζμχκ
εκυξ μηθμζοζηήμαημξ, πνεζημμπμημφμε ηηξ ηνμθηθέξ ποναμίδεξ.
Ιηα ηνμθηθή ποναμίδα απμηειείηαη απυ ηνμθηθά επίπεδα, ημ θάζε ηνμθηθυ
επίπεδμ πενηιαμβάκεη υιμοξ ημοξ μνγακηζμμφξ πμο ηνέθμκηαη θαη πμο απέπμοκ «ίδημ
ανηζμυ βεμάηςκ» απυ ημκ ήιημ.

Ηαηακαιςηέξ 3εξ ηάλεξ

Ηαηακαιςηέξ 2εξ ηάλεξ

Ηαηακαιςηέξ 1εξ ηάλεξ

Παναγςγμί
Ποναμίδα πμο απεηθμκίδεη ημκ ανηζμυ ηςκ αηυμςκ ζηα δηαδμπηθά ηνμθηθά επίπεδα εκυξ αγνμφ

Πμιιέξ θμνέξ γηα ημ ίδημ μηθμζφζηεμα ε απεηθυκηζε ημο ανηζμμφ ηςκ αηυμςκ
μηαξ ηνμθηθήξ αιοζίδαξ μπμνεί κα εμθακηζηεί ςξ «ακεζηναμμέκε ποναμίδα). Γηα
πανάδεηγμα ζημ δένμα εκυξ ζθφιμο είκαη δοκαηυκ κα οπάνπμοκ ηζημπμφνηα ηα μπμία
μπμνεί κα είκαη λεκηζηέξ γηα πμιιμφξ μφθεηεξ. Οπυηε ζηε βάζε ηεξ ποναμίδαξ είκαη
πιέμκ μ ζθφιμξ ζε εκδηάμεζμ επίπεδμ ηα ηζημπμφνηα θαη ζημ ακχηενμ επίπεδμ μη
μφθεηεξ. Σμ πνυβιεμα αοηυ μπμνεί κα ακηημεηςπηζηεί με ηεκ ποναμίδα βημμάδαξ,
ποναμίδα πμο απεηθμκίδεη ημ βάνμξ ή ηε μάδα υιςκ ηςκ μνγακηζμχκ.
Ε εκένγεηα πμο μεηαθένεηαη μεηαλφ μνγακηζμχκ δηαθμνεηηθχκ ηνμθηθχκ
επηπέδςκ ηα μπμία ακήθμοκ ζηεκ ίδηα ηνμθηθή αιοζίδα πάκηα είκαη μηθνυηενε θαη αοηυ
μθείιεηαη ζημ υηη:
 Δεκ ηνχγμκηαη υιμη μη μνγακηζμμί πμο οπάνπμοκ ζε έκα ηνμθηθυ επίπεδμ, απυ ημοξ
μνγακηζμμφξ ημο επυμεκμο ηνμθηθμφ επηπέδμο, πμιιμί πεζαίκμοκ (ηνμθή
απμηθμδμμεηχκ)
 Ε ηνμθή πμο θαηακαιχκεηαη δεκ αλημπμηείηαη υιε, μένμξ ηεξ απμβάιιεηαη ζημ
πενηβάιιμκ.
 Ιεγάιμ μένμξ ηεξ εκένγεηαξ πάκεηαη γηαηί θαηακαιχκεηαη απυ ημοξ μνγακηζμμφξ
ιυγς ηςκ ιεηημονγηθχκ ακαγθχκ ημοξ.
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3. ΡΟΕ ΤΘΕ ΣΟ ΟΖΗΟΤΣΕΙΑ
Όπςξ είκαη γκςζηυ, ε εκένγεηα μφηε δεμημονγείηαη μφηε πάκεηαη, εηζένπεηαη ζημ
μηθμζφζηεμα με ηε μμνθή ειηαθήξ αθηηκμβμιίαξ θαη ημ εγθαηαιείπεη με ηε μμνθή
ζενμηθήξ εκένγεηαξ. Ακηίζεηα ηα ζνεπηηθά ζοζηαηηθά δεκ εγθαηαιείπμοκ ημ
μηθμζφζηεμα αιιά ακαθοθιχκμκηαη μέζα ζ’ αοηυ,

(παναγςγμίθαηακαιςηέξαπμηθμδμμεηέξπαναγςγμί…)

Βημγεςπεμηθμί θφθιμη είκαη μη πμνείεξ πμο απεηθμκίδμοκ ημ πέναζμα ηςκ
δηαθυνςκ πεμηθχκ ζημηπείςκ απυ ημ αβημηηθυ πενηβάιιμκ ζημοξ μνγακηζμμφξ θαη λακά
ζημ αβημηηθυ πενηβάιιμκ.
 Ηφθιμξ άκζναθα.

CO2
Απμννυθεζε CO2
απυ ηε ζάιαζζα
Απμννυθεζε CO2 απυ
θοηά (θςημζφκζεζε)

Κεθνή
μνγακηθή φιε

Σφνθε

Απειεοζένςζε CO2
ιυγς θαφζεςκ
Απειεοζένςζε CO2
ιυγς ακαπκμήξ

Γλαγςγή

Πνμζανμμγή (http://www.strategictransitions.com/sciencediagrampage2.htm)

ηα οδάηηκα μηθμζοζηήμαηα πεγή άκζναθα απμηειεί ημ δηαιομέκμ ζημ κενυ CO2
ή ηα ακζναθηθά ηυκηα πμο πνμθφπημοκ απυ ηε δηάιοζε ημο CO2 ζημ κενυ. Παναγςγμί
μνγακηθήξ φιεξ αοηχκ ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ είκαη μη μηθνμμνγακηζμμί πμο απμηειμφκ ημ
θοημπιαγθηυκ.
ηα πενζαία θαη ζηα οδάηηκα μηθμζοζηήμαηα ζεμακηηθυ νυιμ έπμοκ μη
απμηθμδμμεηέξ, μη μπμίμη απμηθμδμμμφκ ηα πμιφπιμθα μνγακηθά μυνηα ζε απιέξ
μνγακηθέξ εκχζεηξ μηζά απυ ηηξ μπμίεξ είκαη ημ CO2.
ημκ θφθιμ ημο άκζναθα, μ άκζνςπμξ παίδεη ζεμακηηθυ νυιμ με ηηξ
πανεμβάζεηξ ημο. Ε πνχηε πανέμβαζε ημο ακζνχπμο αθμνά ηε θαφζε ηςκ μνοθηχκ
θαοζίμςκ (πεηνέιαημ, θάνβμοκμ) θαη ε δεφηενε ηεκ θαηαζηνμθή δαζηθχκ εθηάζεςκ
εζθεμμέκα ή με. Ηαη μη δφμ αοηέξ πανεμβάζεηξ έπμοκ ςξ ζοκέπεηα ηεκ ζογθέκηνςζε
μεγάιςκ πμζμηήηςκ CO2 ζηεκ αημυζθαηνα θαη υ,ηη αοηυ ζοκεπάγεηαη.
 Ηφθιμξ αδχημο
Σμ άδςημ απμηειεί θφνημ ζοζηαηηθυ ηςκ πνςηεσκχκ θαη ηςκ κμοθιεσθχκ μλέςκ
ε ζογθέκηνςζή ημο ζηεκ αημυζθαηνα θηάκεη ημ 78%, υμςξ μη μνγακηζμμί δεκ μπμνμφκ
κα ημ ιάβμοκ με ηε μμνηαθή ημο μμνθή (Κ2) αιιά οπυ μμνθή αδςημφπςκ πεμηθχκ
εκχζεςκ.
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Άδςημ ζηεκ αημυζθαηνα

Αζηναπέξ

δςηθέξ πνςηεΐκεξ
κεθνά θοηά & δχα
Βαθηήνηα εδάθμοξ
θοηηθέξ πνςηεΐκεξ
απμηθμδμμεηέξ

πενηηηχμαηα
βαθηήνηα πμο δεζμεφμοκ
ημ άδςημ
βαθηήνηα πμο ζομβηχκμοκ
ζηηξ νίδεξ ηςκ θοηχκ

αδςημφπεξ εκχζεηξ ζημ έδαθμξ
Βημγεςπεμηθυξ θφθιμξ αδχημο

 Αδςημδέζμεοζε: Γίκαη ε δηαδηθαζία μεηαηνμπήξ ημο αδχημο ζε μμνθέξ πμο

μπμνμφκ κα πνεζημμπμηεζμφκ απυ ημοξ αοηυηνμθμοξ μνγακηζμμφξ. ηα πενζαία
μηθμζοζηήμαηα είδε βαθηενίςκ δεζμεφμοκ ημ άδςημ θαη ημ μεηαηνέπμοκ ζε
αδςημφπεξ εκχζεηξ. Ηάπμηα βαθηήνηα πμο δμοκ ζομβηχκμοκ ζε νίδεξ θοηχκ
(θαζμιηέξ, θμοθηέξ,…) δεζμεφμοκ επίζεξ ημ άδςημ ημο αημμζθαηνηθμφ αένα θαη
ημ μεηαηνέπμοκ ζε αδςημφπεξ εκχζεηξ μη μπμίεξ μπμνμφκ άμεζα κα
πνεζημμπμηεζμφκ απυ ηα θοηά. Άιια βαθηήνηα μεηαηνέπμοκ ημ άδςημ ηεξ
κεθνήξ φιεξ ζε αμμςκία ε μπμία ζηε ζοκέπεηα μεηαηνέπεηαη ζε αδςημφπεξ
εκχζεηξ πμο μπμνμφκ κα πνεζημμπμηεζμφκ απυ ηα θοηά.
o ηα οδάηηκα μηθμζοζηήμαηα ημ άδςημ δεζμεφεηαη απυ βαθηήνηα θαη
θοακμθφθε πμο βνίζθμκηαη ειεφζενα ζημ κενυ.
o Ιε ηε βμήζεηα ηεξ εκένγεηαξ πμο εθιφεηαη ιυγς αζηναπχκ μλεηδχκεηαη
ημ άδςημ θαη μεηαηνέπεηαη ζε αδςημφπεξ εκχζεηξ, μη μπμίεξ
παναζφνμκηαη απυ ηα κενά ηεξ βνμπήξ θαη ζηε ζοκέπεηα
πνεζημμπμημφκηαη απυ ημοξ αοηυηνμθμοξ μνγακηζμμφξ.
o Ιε ηε βμήζεηα ηςκ αδςημφπςκ ιηπαζμάηςκ πμο πνεζημμπμημφκηαη γηα
εμπιμοηηζμυ ηςκ θαιιηενγήζημςκ εδαθχκ.
 Απμκηηνμπμίεζε: Γίκαη μηα δηαδηθαζία πμο γίκεηαη απυ ημοξ απμηθμδμμεηέξ με
ζθμπυ ηεκ απμδέζμεοζε ημο αδχημο θαη ηεκ επακαθμνά ημο ζηεκ αημυζθαηνα.
Πανέμβαζε ακζνχπμο: Ο άκζνςπμξ παίδεη πμιφ ζεμακηηθυ νυιμ ζηε δηαηαναπή
ημο «θφθιμο ημο αδχημο» πςξ γίκεηαη αοηυ;
o ηα οδάηηκα μηθμζοζηήμαηα απμννίπηεη ηενάζηηεξ πμζυηεηεξ ιομάηςκ
πμο πενηέπμοκ μεγάιεξ πμζυηεηεξ αδςημφπςκ εκχζεςκ, ηα
μηθμζοζηήμαηα δηαηανάζζμκηαη θαη εμθακίδεηαη ημ θαηκυμεκμ ημο
εοηνμθηζμμφ.

7

o

ηα πενζαία μηθμζοζηήμαηα ιυγς ακζνχπηκςκ δναζηενημηήηςκ,
απειεοζενχκμκηαη μλείδηα ημο αδχημο (ΚΟπ) ηα μπμία ζηε ζοκέπεηα
θςημδηαζπχκηαη θαη αολάκεηαη ημ υδμκ ηεξ ηνμπυζθαηναξ. Γηα
εμπιμοηηζμυ ηεξ γεξ πνεζημμπμημφκηαη ηενάζηηεξ πμζυηεηεξ
αδςημφπςκ ιηπαζμάηςκ, ζηε ζοκέπεηα παναζφνμκηαη απυ ηα κενά ηεξ
βνμπήξ μεηαθένμκηαη ζε οδάηηκμοξ απμδέθηεξ (ιίμκεξ, πμηάμηα,
ζάιαζζεξ) ζομβάιιμκηαξ ζημ θαηκυμεκμ ημο εοηνμθηζμμφ.

Ηφθιμξ Αδχημο
(http://www.eo.ucar.edu/kids/green/cycles7.htm)

4. ΡΤΠΑΚΕ ΑΣΙΟΦΑΖΡΑ

Αημμζθαηνηθή νφπακζε είκαη ε πανμοζία ζηεκ ελςηενηθή αημυζθαηνα
μπμηαζδήπμηε ή μπμηςκδήπμηε μοζηχκ ή νφπςκ ζε πμζυηεηεξ πμο είκαη ή
μπμνεί κα είκαη επηβιαβείξ ή επηδήμηεξ γηα ηεκ ακζνχπηκε ογεία ή εοελία, γηα
ηεκ φπανλε ηςκ δχςκ θαη ηςκ θοηχκ, ή ηςκ πενημοζηχκ, ή αδηθαημιυγεηα
πανεμβαίκμοκ ζηηξ απμιαφζεηξ ηεξ δςήξ θαη ηεξ πενημοζίαξ
ζομπενηιαμβακυμεκεξ θαη ηεξ οπαίζνηαξ ακαροπήξ.
Ιυιοκζε είκαη ημ ημήμα ηεξ νφπακζεξ πμο ζπεηίδεηαη με βημηηθμφξ πανάγμκηεξ,
δειαδή υηακ ζημ πενηβάιιμκ οπάνπμοκ παζμγυκμη μηθνμμνγακηζμμί.
(Δημηθεηηθυξ θχδηθαξ ηεξ Florida 1982)
4α.

Ρφπμη αημυζθαηναξ

Ακάιμγα με ημκ ηνυπμ παναγςγήξ ημοξ μη νφπμη ηεξ αημυζθαηναξ δηαθνίκμκηαη ζε:
 Πνςημγεκείξ: Γθπέμπμκηαη απεοζείαξ απυ ηηξ δηάθμνεξ πεγέξ ζηεκ αημυζθαηνα.
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εμακηηθυηενμη είκαη:
o Αηςνμφμεκα ζςμαηίδηα [ζθυκε, θαπκυξ, ζςμαηίδηα βανέςκ μεηάιιςκ υπςξ
μμιφβδμο (Pb), κηθειίμο (Ni)]
o Σμ δημλείδημ ημο ζείμο (SO2)
o Σμ μμκμλείδημ ημο άκζναθα (CO)
o Σα αιμγυκα πιχνημ (Cl2), θζυνημ (F2).
Πνςημγεκείξ

Έδαθμξ

Θάιαζζα

θυκε

Άιαηα

Εθαίζηεηα

Φοηά

θυκε

Γφνε

 Δεοηενμγεκείξ: πεμαηίδμκηαη ζηεκ αημυζθαηνα απυ ημοξ πνςημγεκείξ με πεμηθέξ
ακηηδνάζεηξ πμο γίκμκηαη είηε μεηαλφ ημοξ είηε με ηα θοζηθά ζοζηαηηθά ηεξ
αημυζθαηναξ με ζομμεημπή ημο ειηαθμφ θςηυξ, ηεξ ζενμμθναζίαξ θαη ηεξ ογναζίαξ.
εμακηηθυηενμη είκαη:
o Σμ μμκμλείδημ ημο αδχημο (ΚΟ)
o Σμ δημλείδημ ημο αδχημο (ΚΟ2)
o Σμ υδμκ (Ο3)
Δεοηενμγεκείξ

Θεημφπεξ αένηεξ
εκχζεηξ
ζαιάζζηαξ
πνμέιεοζεξ
Θεηηθά &
ζεημφπα άιαηα

Εθαηζηεηαθυ
SO2

Ονγακηθέξ αένηεξ
Γκχζεηξ
Βημγεκμφξ
πνμέιεοζεξ

Θεηηθά άιαηα

Δεοηενμγεκή
Ονγακηθά
ζςμαηίδηα

ΚΟx απυ
εδάθε ή
αζηναπέξ

Κηηνηθά
άιαηα

Γθπμμπέξ αημμζθαηνηθχκ νφπςκ
Σμ μεγαιφηενμ πμζμζηυ ηςκ παναγυμεκςκ αένηςκ νφπςκ πνμένπεηαη απυ
θαζανά θοζηθέξ πεγέξ. Ιε ημκ υνμ θοζηθέξ πεγέξ ακαθενυμαζηε ζηηξ πεγέξ
εθπμμπχκ αενίςκ νφπςκ πμο δεκ μθείιμκηαη ζηεκ ακζνχπηκε δναζηενηυηεηα.
Τπεφζοκεξ γηα ηα μεγάια πενηβαιιμκηηθά πνμβιήμαηα είκαη μη ακζνςπμγεκείξ
εθπμμπέξ, αοηυ μθείιεηαη ζηεκ ακαηνμπή ηεξ θοζηθήξ ηζμννμπίαξ θαη ζηεκ μεγάιε
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ποθκυηεηα ηςκ εθπμμπχκ απυ ακζνςπμγεκείξ εθπμμπέξ μη μπμίεξ ζογθεκηνχκμκηαη
ζε μηθνέξ γεςγναθηθέξ πενημπέξ (θονίςξ αζηηθέξ πενημπέξ θαη βημμεπακηθέξ δχκεξ).
Οη πημ ζεμακηηθέξ θοζηθέξ πεγέξ είκαη:
 Σα εθαίζηεηα (θονίςξ αηςνμφμεκα ζςμαηίδηα, δημλείδημ ημο ζείμο, οδνυζεημ θαη
μεζάκημ).
 Οη πονθαγηέξ δαζχκ (θονίςξ αηςνμφμεκα ζςμαηίδηα, μμκμλείδημ θαη δημλείδημ ημο
άκζναθα).
 Οη ςθεακμί θαη γεκηθυηενα μη ζαιάζζηεξ εθηάζεηξ (θονίςξ πιςνημφπμ κάηνημ θαη
ζεηηθά άιαηα).
 Βημιμγηθή απμζφκζεζε ηςκ θοηχκ θαη ηςκ δχςκ (θονίςξ οδνμγμκάκζναθεξ,
αμμςκία θαη οδνυζεημ).
 Ε απμζάζνςζε ημο εδάθμοξ (αηςνμφμεκα ζςμαηίδηα).
 Σα θοηά θαη ηα δέκηνα (θονίςξ οδνμγμκάκζναθεξ)

Οη μεηαθμνέξ θαη μη βημμεπακηθέξ δναζηενηυηεηεξ (ζομπενηιαμβακμμέκεξ θαη ηεξ
παναγςγήξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ) είκαη μαδί οπεφζοκεξ γηα πμζμζηυ μεγαιφηενμ
ημο 90% ηςκ εθπμμπχκ πνςημγεκχκ νφπςκ.

4β.

Ιμνθέξ νφπςκ

i. Αένημη νφπμη
 Αένηα (gases): Οοζίεξ μη μπμίεξ ζε θοζηθή θαηάζηαζε δηαπέμκηαη θαη
θαηαιαμβάκμοκ ημ πχνμ μέζα ζημκ μπμίμ πενηθιείμκηαη. ε ζοκήζεηξ ζοκζήθεξ
ζενμμθναζίαξ θαη πίεζεξ δεκ εμθακίδμκηαη ζε ζηενεή ή ογνή θαηάζηαζε.
 Αημμί (vapors): Αένηεξ μμνθέξ μοζηχκ πμο ζε ζοκήζεηξ ζοκζήθεξ βνίζθμκηαη
ζε ογνή ή ζηενεή θαηάζηαζε.
ii. ςμαηηδηαθμί νφπμη:
α.
θυκε (dust): ηενεά ζςμαηίδηα με δηάμεηνμ μέπνη 200μm πμο
ζπεμαηίδμκηαη ιυγς δηάβνςζεξ ή θαηαθενμαηηζμμφ ζηενεχκ οιηθχκ υπςξ
ζθυκε εδάθμοξ, ημήμαηα θοηχκ, …
β. Ηαπκυξ (smoke): Πμιφ ιεπηά
ζςμαηίδηα πμο ζπεμαηίδμκηαη ιυγς
αηειμφξ θαφζεξ μνγακηθχκ εκχζεςκ.
γ.
Ζπηάμεκε
ηέθνα
(fly
ash):
Θεπηυθμθθα ζςμαηίδηα ηέθναξ ζηενεχκ
θαοζίμςκ πμο
παναζφνμκηαη με ηα θαοζαένηα.
Ηαπκυξ απυ θςηηά ζε δάζμξ
(http://newsming.bbc.co.uk)
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Απιή
(www.photonet/photo/pcd248
8)

δ. Ηάπκα (fume): ηενεά ζςμαηίδηα, πμο ζπεμαηίδμκηαη δεοηενμγεκχξ ζηεκ
αημυζθαηνα απυ ζομπφθκςζε μοζηχκ πμο βνέζεθακ ιυγς εηδηθχκ ζοκζεθχκ ζε
αένηα θάζε.
ε. Ομίπιε (fog): Οναηά ζηαγμκίδηα με δηαζπμνά
ζηεκ αημυζθαηνα.
δ. Απιή (mist): ηαγμκίδηα αηςνμφμεκα ζηεκ
αημυζθαηνα, πμο ζπεμαηίδμκηαη απυ μεπακηθέξ
δνάζεηξ ή απυ ζομπφθκςζε αενίςκ. Πμιφ ζοπκά,
γηα ηα ζςμαηίδηα θαη ηα ζηαγμκίδηα πμο
βνίζθμκηαη ζε δηαζπμνά ζηεκ αημυζθαηνα
πνεζημμπμηείηαη μ υνμξ αηςνμφμεκα ζςμαηίδηα
(airborne
particulates),
με
δηάμεηνμ
2nm~200μm εκχ γηα
ηα
μηθνυηενεξ
δηαμέηνμο, πνεζημμπμηείηαη μ υνμξ aerosols.

Σα ζςμαηίδηα μπμνεί κα είκαη νφπμη (ζςμαηίδηα αηζάιεξ, αμηάκημο,…) μπμνεί
υμςξ κα μεκ είκαη ηα ίδηα νφπμη (ζηαγμκίδηα κενμφ), αιιά κα έπμοκ εκζςμαηςζεί πάκς
ημοξ άιιμη νφπμη (δημλείδημ ημο ζείμο). Έπμοκ ζεμακηηθυ νυιμ ζηε δηαμυνθςζε ημο
θαηνμφ αθμφ απμηειμφκ πονήκεξ γφνς απυ ημοξ μπμίμοξ ζπεμαηίδμκηαη μη ζηαγυκεξ
ηεξ βνμπήξ, κηθάδεξ πημκημφ,…
iii.
Αημμζθαηνηθά αηςνήμαηα: Γίκαη ηα ζηενεά ή ογνά ζςμαηίδηα ζε δηαζπμνά ζημκ
αένα δηαμέηνμο (d) μεηαλφ 0.002 µm ~ 100 µm. (Πημ ζεμακηηθή πενημπή είκαη
μεηαλφ 0.02 µm ~ 10 µm).Σα αηςνμφμεκα ζςμαηίδηα ή aerosols πενηιαμβάκμοκ
μπμηαδήπμηε ζηενεά ή ογνά ζςμαηίδηα (με ελαίνεζε ημ κενυ θαη ημκ πάγμ) ηα μπμία
αηςνμφκηαη ζηεκ αημυζθαηνα υπςξ μέηαιια, ζθυκε, θαπκυξ θαη ζηαγυκεξ ζεηηθμφ
μλέμξ. Απυ ημοξ πμημ ζεμακηηθμφξ νφπμοξ ηεξ θαηεγμνίαξ αοηήξ είκαη ηα PM-10,
δειαδή ηα ζηενεά ζςμαηίδηα με δηάμεηνμ μέπνη 10μm θαη ηα PM-2,5. Ε πημ άμεζε
μναηή επίπηςζε αολεμέκςκ επηπέδςκ αημμζθαηνηθήξ νφπακζεξ απυ αενμδυι είκαη ε
μείςζε ηεξ αημμζθαηνηθήξ μναηυηεηαξ. Γλαηηίαξ ημο πμιφ μεγάιμο εφνμοξ ηςκ
αενμδυι, μη πεγέξ ημοξ είκαη πμιοάνηζμεξ θαη εθηίκμκηαη απυ ηεκ θοθιμθμνία θαη
ηεκ βημμεπακία μέπνη ηεκ ζθυκε ηεξ αημυζθαηναξ, ζςμαηίδηα πμο πνμένπμκηαη απυ
γεςνγηθέξ δναζηενηυηεηεξ, απυ ηεκ επηθάκεηα ηεξ ζάιαζζαξ …
Οη εθπμμπέξ μπεμάηςκ, αοηχκ πμο πνμένπμκηαη απυ θαφζε λφιςκ θαη
βημμεπακηθέξ δναζηενηυηεηεξ, είκαη μη ζπμοδαηυηενεξ πεγέξ ηςκ αηςνμφμεκςκ
ζςμαηηδίςκ. Σα αηςνμφμεκα ζςμαηίδηα, υηακ εηζένπμκηαη ζηεκ ακαπκεοζηηθή μδυ
μπμνεί κα πνμθαιέζμοκ βιάβεξ απυ μυκα ημοξ ή ςξ απμηέιεζμα «ζοκενγαζίαξ» με
άιιμοξ αένημοξ νφπμοξ.
Ε πανμοζία ζςμαηηδίςκ ζηεκ αημυζθαηνα μθείιεηαη ζε ακζνςπμγεκείξ θαη ζε
θοζηθέξ δηενγαζίεξ. ε παγθυζμηα θιίμαθα οπενηενμφκ μη εθπμμπέξ απυ θοζηθέξ
πεγέξ (ςθεακμί, έδαθμξ, εθαίζηεηα, θοζηθέξ πονθαγηέξ), ζε ημπηθή θιίμαθα
οπενηενμφκ μη ακζνςπμγεκείξ εθπμμπέξ (βημμεπακία, θοθιμθμνία, ζένμακζε).
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Οη επηπηχζεηξ ηςκ αηςνμφμεκςκ ζςμαηηδίςκ ζηεκ ογεία ημο ακζνχπμο είκαη
ζεμακηηθέξ θαη θαζμνίδμκηαη ηυζμ απυ ημ μέγεζμξ υζμ θαη απυ ηε πεμηθή ημοξ
ζφζηαζε.
Ρηκηθή θμηιυηεηα - d>7μm

Σναπεία θαη πνςηεφμκηεξ βνυγπμη – 3,5μm < d < 7μm
Δεοηενεφμκηεξ βνυγπμη – 2μm < d < 3,5μm
Σενμαηηθμί βνυγπμη – 1,1μm < d < 2μm
Πκεομμκηθέξ θορειίδεξ – d < 1,1μm

πνμέιεοζεξ

Ιμνθή ζςμαηηδίςκ βημγεκμφξ πνμέιεοζεξ

Δηείζδοζε ζςμαηηδίςκ ζημ ακαπκεοζηηθυ ζφζηεμα ακάιμγα με ηε δηάμεηνυ ημοξ (d)
Πνμζανμμγή (www.oxygenation.com/education)

12KX

1 µm

9KX

1 µm

ημ ακαπκεοζηηθυ ζφζηεμα εηζένπμκηαη ζςμαηίδηα με δηάμεηνμ μηθνυηενε απυ
10μm (d 10μm) εκχ ηα μεγαιφηενα απυ αοηά απμηίζεκηαη ζηε νηκηθή θμηιυηεηα, εκχ
υζμ μηθναίκεη ε δηάμεηνυξ ημοξ εηζπςνμφκ ζημοξ αεναγςγμφξ θαη ζηηξ θορέιεξ.
Ιαθνμπνυκηα εηζπκμή ζςμαηηδίςκ πνμθαιεί δηάθμνεξ μμνθέξ πκεομμθμκηάζεςκ,
άζζμα θαη ζε μνηζμέκεξ πενηπηχζεηξ θανθηκμγέκεζε.
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4γ.

Πανάμεηνμη αημμζθαηνηθήξ νφπακζεξ

Οη νφπμη πμο ζα ελεηαζημφκ παναθάης είκαη «ζεζμμζεηεμέκμη» δειαδή έπμοκ
ζεζπηζηεί ακχηαηεξ επηηνεπηέξ ζογθεκηνχζεηξ ζηεκ αημυζθαηνα ηςκ θαημηθεμέκςκ
πενημπχκ.
i. Δημλείδημ ημο ζείμο (SO2): Πνμένπεηαη απυ θαφζε μνοθηχκ θαοζίμςκ, θονίςξ
απυ ζενμμειεθηνηθμφξ ζηαζμμφξ πμο ιεηημονγμφκ με γαηάκζναθα θαη ηα
αοημθίκεηα. Γίκαη άπνςμμ δειεηενηχδεξ αένημ ημ μπμίμ αθυμα θαη ζε μηθνέξ
πμζυηεηεξ πνμθαιεί ακαπκεοζηηθά πνμβιήμαηα. Ε ζογθέκηνςζε SO2 ζηεκ
αημυζθαηνα μηαξ πενημπήξ απμηειεί μέηνμ ημο βαζμμφ ηεξ νφπακζήξ ηεξ. ε
θαημηθεμέκεξ πενημπέξ ε ζογθέκηνςζε SO2 μπμνεί κα θηάζεη 3900μg/m3 εκχ ζε
απμμαθνοζμέκεξ πενημπέξ θομαίκεηαη μεηαλφ 1~2μg/m3. Σμ SO2 ζομμεηέπεη ζε
ακηηδνάζεηξ ζπεμαηηζμμφ ζεηηθμφ μλέμξ ζοζηαηηθυ ηεξ «υληκεξ βνμπήξ». Ε
νφπακζε ηεξ αημυζθαηναξ απυ SO2 μπμνεί κα πενημνηζηεί με ηε ιήρε θαηάιιειςκ
μέηνςκ ηα θονηυηενα απυ ηα μπμία είκαη:
 Υνήζε ζηενεχκ θαοζίμςκ με παμειή πενηεθηηθυηεηα ζε ζείμ-aπμζείςζε
ογνχκ θαοζίμςκ.
 Απμμάθνοκζε ημο SO2 απυ ηα βημμεπακηθά αενμιφμαηα.
ii. Ολείδηα ημο Αδχημο (ΚOx): Σα μλείδηα ημο αδχημο πμο ζοκακηάμε ζηεκ
αημυζθαηνα είκαη ημ μμκμλείδημ (NO), ημ δημλείδημ (NO2), ημ οπμλείδημ (N2O) ημ
πεκημλείδημ (N2O5). Απυ αοηά, ηε μεγαιφηενε ζεμαζία γηα ηεκ αημυζθαηνα ηςκ
αζηηθχκ πενημπχκ έπμοκ ημ ΚΟ θαη ημ ΚΟ2. Σμ ΚΟ είκαη μ πνςημγεκήξ νφπμξ
πμο εθπέμπεηαη ζηεκ αημυζθαηνα απυ υιεξ ηηξ δηαδηθαζίεξ θαφζεξ ηδίςξ απυ ηα
μπήμαηα (πεηνειαημθίκεηα θαη βεκδηκμθίκεηα) θαη ηηξ βημμεπακίεξ. Σμ ΚΟ
εθπεμπυμεκμ ζηεκ αημυζθαηνα ακηηδνά
με ημ υδμκ θαη μεηαηνέπεηαη ζε ΚΟ2,
(δεοηενμγεκήξ νφπμξ). Σμ ΚΟ2 με
πανμοζία ειηαθμφ θςηυξ δηαζπάηαη
(θςημπεμηθά) θαη ζομμεηέπεη ζε μηα
ζεηνά θςημπεμηθχκ ακηηδνάζεςκ ηδίςξ
με ημοξ οδνμγμκάκζναθεξ πανάγμκηαξ
κέμοξ νφπμοξ θαη δεμημονγχκηαξ έηζη
ημ «θςημπεμηθυ κέθμξ». Γηα ημ ιυγμ
αοηυ, ημ ΚΟ2 απμηειεί έκακ απυ ημοξ
δείθηεξ φπανλεξ θςημπεμηθμφ κέθμοξ.
Σμ ΚΟ2 ζομμεηέπεη θαη ζε ακηηδνάζεηξ
ζπεμαηηζμμφ κηηνηθμφ μλέμξ ζηεκ
αημυζθαηνα,
πμο
μδεγμφκ
ζηε
δεμημονγία «υληκεξ βνμπήξ». Σμ ΚΟ2 ‘Όληκε βνμπή
είκαη πμιφ ημληθυ ενεζίδεη μάηηα, (http://www.cleartheair.org/acidrain)
πκεφμμκεξ, ακηηδνά με ημοξ οδναημμφξ
ηςκ βνυγπςκ θαη ηςκ θορειίδςκ θαη πνμθαιεί ενεζηζμυ.
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Βαζηθυ ζφμπηςμα είκαη ημ πκεομμκηθυ μίδεμα, υηακ ε ζογθέκηνςζε ημο ΚΟ2 είκαη
μεγαιφηενε απυ 150mg/lt θαη πνμθαιείηαη ζάκαημξ. Πεηναμαηυδςα εθηεζεημέκα ζε
μεγάιεξ πμζυηεηεξ ΚΟ πανμοζηάδμοκ πανάιοζε θαη ζπαζμμφξ ημο κεονηθμφ
ζοζηήμαημξ.
Σα μέηνα γηα μείςζε ηςκ ζογθεκηνχζεςκ ηςκ ΚΟx ζηεκ αημυζθαηνα ζημπεφμοκ
ζημκ πενημνηζμυ ηςκ βημμεπακηθχκ εθπμμπχκ θαη ζηε μείςζε ηςκ εθπμμπχκ ημοξ απυ
ηα αοημθίκεηα. αοηχκ ηςκ μλεηδίςκ
iii. Ιμκμλείδημ ημο άκζναθα (CO):Γίκαη δειεηενηχδεξ αένημ, πνμένπεηαη απυ αηειή
θαφζε (έιιεηρε μλογυκμο) εκχζεςκ πμο πενηέπμοκ άκζναθα. Οη ακζνςπμγεκείξ
πεγέξ ημο πενηιαμβάκμοκ ηα αοημθίκεηα, εγθαηαζηάζεηξ παναγςγήξ εκένγεηαξ,
εγθαηαζηάζεηξ ζένμακζεξ θαη άιιεξ βημμεπακηθέξ εθανμμγέξ. Οη θοζηθέξ πεγέξ
εθπμμπήξ ημο CO είκαη ηα εθαίζηεηα, ηα θοζηθά αένηα, μη ειεθηνηθέξ εθθεκχζεηξ
ηςκ θαηαηγίδςκ, μη δαζηθέξ πονθαγηέξ, βαθηενηαθέξ δνάζεηξ, μλείδςζε
οδνμγμκακζνάθςκ ζηεκ αημυζθαηνα, θονίςξ ημο μεζακίμο (CH4). Ε ζογθέκηνςζε
ημο CO ζε απμμαθνοζμέκεξ πενημπέξ είκαη 0,1mg/lt, ζε θαημηθεμέκεξ πενημπέξ
υπμο πνμένπεηαη απμθιεηζηηθά απυ ηα αοημθίκεηα, είκαη 15mg/lt, εκχ ζε
αοημθηκεηυδνμμμοξ μεγάιεξ θοθιμθμνίαξ είκαη 50mg/lt, πάκς απυ 100mg/lt είκαη
ζακαηεθυνμ. Ιε ηεκ εηζπκμή ημο πενημνίδεηαη ε μλογυκςζε ηςκ θοηηάνςκ,
πνμθαιείηαη καοηία, θεθαιαιγίεξ, απχιεηα ζοκείδεζεξ θαη ζάκαημ. Ο θαπκυξ ημο
ηζηγάνμο πενηέπεη μεγάιεξ πμζυηεηεξ CO, οπμιμγίδεηαη υηη έκαξ θαπκηζηήξ
εηζπκέεη 0,15-4% v/v ζε θάζε ηζηγάνμ πμο θαπκίδεη. Ο μέζμξ πνυκμξ παναμμκήξ
ημο ζηεκ αημυζθαηνα είκαη 36 εμένεξ, μη ηεπκηθέξ πμο έπμοκ ακαπηοπζεί γηα ημκ
πενημνηζμυ ηςκ εθπμμπχκ ημο απεοζφκεηαη θονίςξ ζηα αοημθίκεηα. Οη εθπμμπέξ
CO με ηα θαοζαένηα ηςκ αοημθηκήηςκ μπμνμφκ κα πενημνηζημφκ με πνήζε θαηαιφηε
θαη θαιφηενε ιεηημονγία ημο θηκεηήνα.
iv. Δημλείδημ ημο άκζναθα (CO2):Τπάνπεη ζηεκ αημυζθαηνα, πανάγεηαη θαηά ηεκ
ακαπκμή ηςκ έμβηςκ υκηςκ, ηεκ θαφζε μνοθηχκ θαοζίμςκ, απυ ηε βημμεπακία.
οκδέεηαη άμεζα με ημ θαηκυμεκμ ημο ζενμμθεπίμο θαη ηεκ αφλεζε ηεξ
ζενμμθναζίαξ ζηε Γε.
v. Ιυιοβδμξ (Pb): Ακήθεη ζηε θαηεγμνία ηςκ βανέςκ μεηάιιςκ θαη έπεη πμιιέξ
εθανμμγέξ ζηε βημμεπακία. Ε πανμοζία μυιοβδμο ζηα θαοζαένηα ηςκ αοημθηκήηςκ
μθείιεηαη ζηε πνήζε εκχζεςκ ημο ςξ ακηηθνμηηθχκ ζηε μμιοβδμφπα βεκδίκε. Ε
Γονςπασθή Έκςζε έπεη ζεζπίζεη ςξ υνημ γηα ημ μυιοβδμ ζηε βεκδίκε ηε ηημή
13mg/Lt. Αολεμέκεξ ζογθεκηνχζεηξ μυιοβδμο ζηεκ αημυζθαηνα πνμθαιμφκ
ζμβανέξ βιάβεξ ζημ κεονηθυ ζφζηεμα θαη ακςμαιίεξ ζομπενηθμνάξ ζε παηδηά θαη
έθεβμοξ.
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Γθπμμπέξ CO2 ζηεκ Γιιάδα ηε δεθαεηία ημο ’90 με πνυβιερε υηη ημ 2010 μη εθπμμπέξ ζα
έπμοκ αολεζεί θαηά 48%-52%
(ημηπεία απυ ηεκ έθζεζε ημο Γζκηθμφ Αζηενμζθμπείμο -Ζμφκημξ 2000).

vi. Βεκδυιημ: Γθπέμπεηαη με ηα θαοζαένηα ηςκ βεκδηκμθίκεηςκ αοημθηκήηςκ. Ε ηζπφεη
ζήμενα ζηηξ πχνεξ ηεξ Γ.Γ γηα ηεκ πενηεθηηθυηεηα ηεξ βεκδίκεξ ζε βεκδυιημ είκαη
5% v/v (ζε 100mL βεκδίκεξ 5mL κα είκαη βεκδυιημ), εκχ έπεη πνμηαζεί μείςζε
ζημ 1% v/v ηα επυμεκα πνυκηα.
vii. Αμίακημξ: Γίκαη πεμηθή μνοθηή ίκα πμο ζοκδοάδεη ακηίζηαζε ζηε ζένμακζε θαη
ακημπή ζε πεμηθέξ μεηαβμιέξ. Ηαηά ηε πνήζε ημο, μη ίκεξ ημο απμπςνίδμκηαη
μεηαθένμκηαη είηε με ημκ αένα είηε με ημ κενυ θαη θαηαιήγμοκ ζημ ακαπκεοζηηθυ ή
ημ πεπηηθυ ζφζηεμα ηςκ ακζνχπςκ, πνμθαιχκηαξ θανθίκμ.
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Ιεηαβμιή υδμκημξ ςξ πνμξ ημ φρμξ.

viii. Όδμκ (Ο3): Σμ ζηναημζθαηνηθυ
υδμκ
απμηειεί
ημ
90%
ημο
αημμζθαηνηθμφ υδμκημξ. Ακ υιμ ημ υδμκ
βνηζθυηακ ζημ επίπεδμ ημο εδάθμοξ
(πίεζε 1atm), ζα θαηαιάμβακε ζηνχμα
πάπμοξ 3mm. Σμ ζηνχμα ημο υδμκημξ
έπεη πάπμξ 20Km θαη βνίζθεηαη ζε
φρμξ 25-30Km. Ε ακαγκχνηζε ημο
υδμκημξ ςξ «νφπμο» ηςκ αζηηθχκ
πενημπχκ έγηκε ζηα ηέιε ημο 1940. Σμ
20% ημο υδμκημξ ηεξ ηνμπυζθαηναξ
πνμένπεηαη απυ ηε ζηναηυζθαηνα θαη
ημ οπυιμηπμ 80% απυ ηε θςηυιοζε ημο
δημλεηδίμο ημο αδχημο (ΚΟ2), θαη απυ
ημοξ άθαοζημοξ οδνμγμκάκζναθεξ πμο
εθπέμπμκηαη με ηα θαοζαένηα ηςκ
αοημθηκήηςκ.

Όδολ

Ήιηος

Σηραηόζθαηρα

Παραγωγή όδοληος
ζηελ Σηραηόζθαηρα

Ειεύζερε
Τροπόζθαηρα

Υπερηώδες Ηιηαθή
Αθηηλοβοιία (UV)
Μεηαθορά ζηραηοζθαηρηθού
όδοληος ζηελ Τροπόζθαηρα

Ορηαθό Σηρώκα
Παραγωγή όδοληος
ζηελ Τροπόζθαηρα
Καηαζηροθή όδοληος
ζηο έδαθος

Πνμέιεοζε υδμκημξ ηεξ ηνμπυζθαηναξ.
(Δν. Πνυδν. Δάκεξ Γνγαζηήνημ Φοζηθήξ Αημυζθαηναξ, ΑΠΘ)
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Σμ υδμκ ηεξ ηνμπυζθαηναξ:
 Γνεζίδεη ηα μάηηα, ημ ακαπκεοζηηθυ ζφζηεμα θαη επεηδή δεκ δηαιφεηαη εφθμια ζημ
κενυ θηάκεη μέπνη ημοξ πκεφμμκεξ πνμθαιχκηαξ εοαηζζεζία ζε ιμημχλεηξ.
 Γίκαη απυ ηα θφνηα ζοζηαηηθά ηεξ θςημπεμηθήξ νφπακζεξ.
 Γίκαη έκα απυ ηα αένηα πμο εοζφκμκηαη γηα ημ θαηκυμεκμ ημο ζενμμθεπίμο.
 Γίκαη πμιφ δναζηηθυ ζηα θοηά, μεγαιφηενε εοαηζζεζία έπμοκ ηα αμπέιηα, μη
παηάηεξ, ηα δεμεηνηαθά.

Σμ υδμκ απμννμθά
ηεκ οπενηχδε
αθηηκμβμιία (UV),
δνχκηαξ ςξ
αζπίδα.

Όηακ δεκ οπάνπεη υδμκ πενηζζυηενε
ορειήξ εκένγεηαξ UV θηάκεη ζηεκ
επηθάκεηα ηεξ Γεξ πνμθαιχκηαξ βιάβεξ
ζηα έμβηα υκηα
Υνεζημυηεηα ημο ζηναημζθαηνηθμφ υδμκημξ .
Πνμζανμμγή (www.tmth.edu.gr/el/kiosks/environment/atmosphere/envi_he1a.html)

4δ.

Φςημπεμηθή νφπακζε-Κέθμξ θαπκμμίπιεξ

i. Φςημπεμηθή νφπακζε:
Υαναθηενίδεηαη απυ ημ θςημπεμηθυ ζπεμαηηζμυ δεοηενμγεκχκ αημμζθαηνηθχκ
νφπςκ. Ακαγκςνίδεηαη απυ ημ «θαθεηί» πνχμα ημο αημμζθαηνηθμφ αένα. Οθείιεηαη ζε
νοπακηέξ με μλεηδςηηθέξ ηθακυηεηεξ:
 Ολείδηα αδχημο
 Τδνμγμκάκζναθεξ
 Ιμκμλείδημ ημο άκζναθα.
Γηα κα εμθακηζηεί θςημπεμηθυ κέθμξ ζε μηα πενημπή πνέπεη:
 Κα οπάνπμοκ πνςημγεκείξ νφπμη (οδνμγμκάκζναθεξ, μλείδηα αδχημο).
 Ε ειηαθή αθηηκμβμιία κα είκαη μεγάιεξ έκηαζεξ.
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 Κα επηθναηεί άπκμηα θαη ηαοηυπνμκε ζενμμθναζηαθή ακαζηνμθή1.
Οη δηάθμνμη πηζακμί ζοκδοαζμμί ηςκ
ηνηχκ παναγυκηςκ ζε θάζε πενημπή,
μπμνμφκ:
 Γίηε κα εοκμμφκ ηε ζοζζχνεοζε
νφπςκ.
 Γίηε κα πνμθαιμφκ ημ θοζηθμπεμηθυ
μεηαζπεμαηηζμυ ηςκ νφπςκ ζηεκ
αημυζθαηνα δεμημονγχκηαξ κέμοξ
νφπμοξ.
 Γίηε κα ζομβάιιμοκ ζηεκ
απμμάθνοκζε ηςκ νφπςκ.

Γπηδνάζεηξ θςημπεμηθμφ κέθμοξ: Σα ζοζηαηηθά ημο θςημπεμηθμφ κέθμοξ έπμοκ
δοζμεκείξ επηδνάζεηξ:
 ηεκ ογεία ημο ακζνχπμο ιυγς ηςκ ζοζηαηηθχκ ημο (Όδμκ-ημληθέξ επηδνάζεηξ)
 ηε βιάζηεζε
 ηα οιηθά
 ηεκ μναηυηεηα ηεξ αημυζθαηναξ ιυγς ζπεμαηηζμμφ αενμιομάηςκ.
ii. Κέθμξ θαπκμμίπιεξ
Σα
κέθε
αοημφ
ημο
ηφπμο
παναθηενίδμκηαη
απυ
ορειέξ
ζογθεκηνχζεηξ δημλεηδίμο ημο ζείμο
(SO2) θαη θαπκμφ.
Κέθε θαπκμμίπιεξ δεμημονγμφκηαη
ζε
πενημπέξ
υπμο
οπάνπμοκ
βημμεπακίεξ
πεηνμπεμηθχκ,
παναγςγήξ ζεηηθμφ μλέμξ θαη υπμο
ςξ πεγή εκένγεηαξ πνεζημμπμηείηαη
θάνβμοκμ ή μαδμφη.

Κέθμξ θαπκμμίπιεξ- Los Angeles California
http://oceanworld.tamu.edu/resources/oceanography-book/atmosphere.html
1

Σα ζηνχμαηα ημο αένα πμο βνίζθμκηαη θμκηά ζηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ ακακεχκμκηαη ζοκεπχξ
επεηδή θαζχξ ζενμαίκμκηαη ακεβαίκμοκ ρειυηενα δίκμκηαξ ηε ζέζε ημοξ ζηα ροπνυηενα. Ιε ημ
μεπακηζμυ αοηυ μη αένημη νφπμο μδεφμοκ ζηα ακχηενα ζηνχμαηα ηεξ ηνμπυζθαηναξ υπμο θαη
αναηχκμκηαη. Πμιιέξ θμνέξ θάης απυ θαηάιιειεξ ζοκζήθεξ ζενμυηενμξ αημμζθαηνηθυξ αένα
κα οπένθεηηαη ημο ροπνυηενμο, ζηαμαηά ε ακακέςζε ημο αένα θαη μη αημμζθαηνηθμί νφπμη πμο
πανάγμκηαη δεκ μπμνμφκ κα απμμαθνοκζμφκ θαη αολάκεηαη ε ζογθέκηνςζή ημοξ.
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Ροπακηέξ

Ιμκμλείδημ ημο άκζναθα-CO Ε

ημληθυηεηα ημο CO μθείιεηαη
ζηεκ ηδηυηεηα ημο κα δεζμεφεη
ηεκ αημμζθαηνίκε ημο αίμαημξ

Γπηπηχζεηξ

Γιαηηςμέκε μπηηθή μλφηεηα, eλαζζεκεμέκε θνίζε πνμκηθχκ
πενηυδςκ, ζθίλημμ ζημ μέηςπμ, πμκμθέθαιμξ, εμεηυξ,
θανδηαθμί παιμμί, ακαπκεοζηηθή δοζθμιία, ηαποπαιμία,
δηαθμπηυμεκμη παιμμί, θχμα, ζπαζμμί, θαηαπηεζμέκε θανδηαθή
ιεηημονγία, πηζακυξ ζάκαημξ.

Δημλείδημ ημο Άκζναθα-CO2

Δείθηεξ ηεξ πμηυηεηαξ ημο αένα ζε θαημηθία. Πνμθαιεί
πνμβιήμαηα δοζθμιίαξ ζηεκ ακαπκμή θαη έκημκμ πμκμθέθαιμ.

Φμνμαιδετδε-HCO

Πνμθαιεί θάρημμ ζηα μάηηα, δάθνοζμα θαη ενεζηζμυ ηςκ
ακαπκεοζηηθχκ εηζυδςκ, βήπα, ακαπκεοζηηθέξ δοζθμιίεξ,
πμκμθεθάιμοξ.

Τδνμγμκάκζναθεξ-HC

Δημλείδημ ημο ζείμο-SO2

Δημλείδημ ημο αδχημο-ΚO2

Πνμθαιμφκ ζμβανά πνμβιήμαηα ιυγς ηεξ ζομμεημπήξ ημοξ
ζηηξ θςημπεμηθέξ ακηηδνάζεηξ ζημ ζπεμαηηζμυ ηεξ
αηζαιμμίπιεξ. Πνμθαιμφκ ενεζηζμυ ηςκ μαηηχκ θαη
ακαπκεοζηηθά
πνμβιήμαηα.
Ιεγάιεξ
ζογθεκηνχζεηξ
οδνμγμκακζνάθςκ μπμνμφκ κα πνμθαιέζμοκ θανθίκμ.

Πνμθαιεί ζμβανυ ενεζηζμυ ηςκ μαηηχκ, ακαπκεοζηηθέξ
δοζθμιίεξ εκχ ζε ζοκδοαζμυ με άιιμοξ νφπμοξ πνμθαιεί
μαθνμπνυκηα εθθοιηζηηθά θαηκυμεκα ζημ DNA θαη RNA, με
απμηέιεζμα ηε δεμημονγία πνμδηάζεζεξ γηα θανδημπάζεηεξ,
θανθίκμ θαη αζζέκεηεξ ημο ακαπκεοζηηθμφ ζοζηήμαημξ. Έπεη
παναηενεζεί αφλεζε ηεξ ζκεζημυηεηαξ ακ ημ SO2 οπενβαίκεη
ηα 0.35 ppm θαη οπάνπεη αφλεζε ηεξ αηζάιεξ.

Γνεζίδεη ηα μάηηα θαη ημ ακαπκεοζηηθυ ζφζηεμα. Γκενγεί
θαηαζηνεπηηθά ζημοξ ακαπκεοζηηθμφξ ηζημφξ θονίςκ ηςκ
βνυγπςκ θαη ηςκ θορειίδςκ.
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Γηα κα εμθακηζηεί θαπκμμίπιε πνέπεη:
 ηεκ πενημπή κα επηθναηεί άπκμηα θαη ηαοηυπνμκε ζενμμθναζηαθή ακαζηνμθή.
 Γθπμμπή δημλεηδίμο ημο ζείμο θαη θαπκμφ. Όηακ μη ζογθεκηνχζεηξ δημλεηδίμο ημο
ζείμο θαη θαπκμφ λεπενκμφκ ηα 0,25mg/Lt θαη
750μg/m-3
ακηίζημηπα
ε
ζκεζημυηεηα αολάκεη επηθίκδοκα.

 Σμ πημ ζμβανυ επεηζυδημ θαπκμμίπιεξ ζοκέβε ζημ Θμκδίκμ (θαπκμμίπιε Θμκδίκμο)

ημ Δεθέμβνημ ημο 1952. Θενμμθναζηαθή ακαζηνμθή 5 εμένςκ πνμθάιεζε
ζοζζχνεοζε δημλεηδίμο ημο ζείμο θαη θαπκμφ με απμηέιεζμα κα πεζάκμοκ 3900
άκζνςπμη.

Ροπακηέξ
Ιμκμλείδημ ημο άκζναθα-CO

Ε ημληθυηεηα ημο CO
μθείιεηαη ζηεκ ηδηυηεηα ημο κα
δεζμεφεη ηεκ αημμζθαηνίκε ημο
αίμαημξ

Γπηπηχζεηξ
Γιαηηςμέκε μπηηθή μλφηεηα, eλαζζεκεμέκε θνίζε πνμκηθχκ
πενηυδςκ, ζθίλημμ ζημ μέηςπμ, πμκμθέθαιμξ, εμεηυξ,
θανδηαθμί παιμμί, ακαπκεοζηηθή δοζθμιία, ηαποπαιμία,
δηαθμπηυμεκμη παιμμί, θχμα, ζπαζμμί, θαηαπηεζμέκε
θανδηαθή ιεηημονγία, πηζακυξ ζάκαημξ.

Δημλείδημ ημο Άκζναθα-CO2

Δείθηεξ ηεξ πμηυηεηαξ ημο αένα ζε θαημηθία. Πνμθαιεί
πνμβιήμαηα δοζθμιίαξ ζηεκ ακαπκμή θαη έκημκμ πμκμθέθαιμ.

Φμνμαιδετδε-HCO

Πνμθαιεί θάρημμ ζηα μάηηα, δάθνοζμα θαη ενεζηζμυ ηςκ
ακαπκεοζηηθχκ εηζυδςκ, βήπα, ακαπκεοζηηθέξ δοζθμιίεξ,
πμκμθεθάιμοξ.

Τδνμγμκάκζναθεξ-HC

Πνμθαιμφκ ζμβανά πνμβιήμαηα ιυγς ηεξ ζομμεημπήξ ημοξ
ζηηξ θςημπεμηθέξ ακηηδνάζεηξ ζημ ζπεμαηηζμυ ηεξ
αηζαιμμίπιεξ. Πνμθαιμφκ ενεζηζμυ ηςκ μαηηχκ θαη
ακαπκεοζηηθά
πνμβιήμαηα.
Ιεγάιεξ
ζογθεκηνχζεηξ
οδνμγμκακζνάθςκ μπμνμφκ κα πνμθαιέζμοκ θανθίκμ.

Δημλείδημ ημο ζείμο-SO2

Πνμθαιεί ζμβανυ ενεζηζμυ ηςκ μαηηχκ, ακαπκεοζηηθέξ
δοζθμιίεξ εκχ ζε ζοκδοαζμυ με άιιμοξ νφπμοξ πνμθαιεί
μαθνμπνυκηα εθθοιηζηηθά θαηκυμεκα ζημ DNA θαη RNA, με
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απμηέιεζμα ηε δεμημονγία πνμδηάζεζεξ γηα θανδημπάζεηεξ,
θανθίκμ θαη αζζέκεηεξ ημο ακαπκεοζηηθμφ ζοζηήμαημξ. Έπεη
παναηενεζεί αφλεζε ηεξ ζκεζημυηεηαξ ακ ημ SO2 οπενβαίκεη
ηα 0.35 ppm θαη οπάνπεη αφλεζε ηεξ αηζάιεξ.

Δημλείδημ ημο αδχημο-ΚO2

Γνεζίδεη ηα μάηηα θαη ημ ακαπκεοζηηθυ ζφζηεμα. Γκενγεί
θαηαζηνεπηηθά ζημοξ ακαπκεοζηηθμφξ ηζημφξ θονίςκ ηςκ
βνυγπςκ θαη ηςκ θορειίδςκ.

4ε.

Όληκε βνμπή

«Όληκε βνμπή» είκαη ε βνμπή ηεξ μπμίαξ ημ pH είκαη μηθνυηενμ απυ 5,6 πμο
ζεςνείηαη ε θοζημιμγηθή ηημή. Ε μλφηεηα ημο κενμφ ηεξ βνμπήξ μθείιεηαη ζηεκ
πανμοζία ημο ζεηηθμφ (H2SO4) θαη κηηνηθμφ μλέμξ (HNO3).
Σμ δημλείδημ ημο ζείμο (SO2) θαη ηα μλείδηα ημο αδχημο (NOx) ακηηδνμφκ με
ημοξ οδναημμφξ ηεξ αημυζθαηναξ ζπεμαηίδμκηαξ δηαιφμαηα ζεηηθμφ θαη κηηνηθμφ μλέμξ.
Ε βνμπή ημ πηυκη, ημ παιάδη θαη άιιεξ μμνθέξ θαηαθνήμκηζεξ επηζηνέθμοκ ζηε Γε ηα
αναηά δηαιφμαηα ηςκ μλέςκ. ε μηθνέξ πμζυηεηεξ ηα υληκα δηαιφμαηα είκαη πνήζημα
επεηδή βμεζμφκ ζηε δηάιοζε ζηε δηάιοζε ηςκ ζνεπηηθχκ ζοζηαηηθχκ θαη ηςκ
μεηάιιςκ χζηε κα μπμνμφκ μη θοηηθμί μνγακηζμμί κα ηα πνεζημμπμηήζμοκ.
Όηακ μη ζογθεκηνχζεηξ δημλεηδίμο ημο ζείμο θαη μλεηδίςκ ημο αδχημο αολεζμφκ
ιυγς ακζνςπμγεκχκ δναζηενημηήηςκ, ημ pH ηεξ βνμπήξ μεηχκεηαη, θηάκεη ζε ηημέξ
θμκηά ζημ 5 θαη ε βνμπή ιέγεηαη υληκε.
ηεκ αημυζθαηνα εθηυξ απυ ηα μλείδηα οπάνπμοκ θαη ηα αηςνμφμεκα ζςμαηίδηα
(αενμιφμαηα) ηα μπμία είκαη πμιφ δναζηηθά (ημληθά). Σα αενμιφμαηα θαζηδάκμοκ θαη
πνμζθμιιχκηαη ζηηξ επηθάκεηεξ θηηνίςκ, δέκηνςκ θαη υηακ ε βνμπή ηα «λεπιφκεη»
ηυηε δηαιφμκηαη θαη ημ κενυ γίκεηαη αθυμα πημ υληκμ.
Οη εκαπμζέζεηξ ηςκ αενμιομάηςκ, δηαβνχκμοκ μέηαιια, πέηνεξ (μάνμανα),
μηθμδμμηθά οιηθά, μεηχκμοκ ηεκ απυδμζε ηςκ θαιιηενγεηχκ θαη εμπμδίδμοκ ηεκ
ακάπηολε ηςκ θοηχκ.
ημκ άκζνςπμ μη επηπηχζεηξ ηεξ υληκεξ βνμπήξ δεκ είκαη άμεζεξ. Σα μλείδηα
ημο αδχημο θαη ημο ζείμο αθυμα θαη ζε μηθνέξ ζογθεκηνχζεηξ μπμνεί κα πνμθαιέζμοκ
ενεζηζμυ θαη μυκημε βιάβε ζημοξ πκεφμμκεξ.

Ε αημμζθαηνηθή νφπακζε είκαη έκα παγθυζμημ πνυβιεμα, γηα ηεκ μείςζε
ηςκ εθπμμπχκ έπμοκ οπμγναθεί δηάθμνεξ δηεζκείξ ζοκζήθεξ (π.π. Γεκεφε,
1979, Βηέκκε 1985, Κέα Τυνθε 1992 θηι.).
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4ζη. Φαηκυμεκμ Θενμμθεπίμο
Ε Γε δέπεηαη ζοκμιηθά ειηαθή αθηηκμβμιία, πμο
ακηηζημηπεί ζε νμή πενίπμο 1366 Watt/m2 (βαη ακά
ηεηναγςκηθυ μέηνμ), ζημ υνημ ηεξ αημυζθαηναξ. Έκα
μένμξ αοηήξ απμννμθάηαη απυ ημ ζφζηεμα Γεξαημυζθαηναξ, εκχ ημ οπυιμηπμ δηαθεφγεη ζημ
δηάζηεμα.
Σμ 30% ηεξ εηζενπυμεκεξ ειηαθήξ αθηηκμβμιίαξ
ακαθιάηαη, ζε πμζμζηυ 6% απυ ηεκ αημυζθαηνα, 3%
απυ ηα κέθε θαη 4% απυ ηεκ επηθάκεηα ηεξ Γεξ. Σμ
70% ηεξ ειηαθήξ αθηηκμβμιίαξ απμννμθάηαη, θαηά
16% απυ ηεκ αημυζθαηνα (ζομπενηιαμβακμμέκμο θαη
ημο ζηναημζθαηνηθμφ ζηνχμαημξ ημο υδμκημξ), θαηά
3% απυ ηα κέθε θαη θαηά ημ μεγαιφηενμ πμζμζηυ
(51%) απυ ηεκ επηθάκεηα θαη ημοξ ςθεακμφξ. Ιένμξ
http: //-hectorini-blogspot.com
ηεξ ειηαθήξ αθηηκμβμιίαξ θαηά ηεκ είζμδμ ηεξ,
πενκά ακαιιμίςηε ζηεκ αημυζθαηνα, θηάκεη ζηεκ επηθάκεηα ημο εδάθμοξ θαη
αθηηκμβμιείηαη πνμξ ηα πάκς με μεγαιφηενμ μήθμξ θφμαημξ.
Ιένμξ
αοηήξ
απμννμθάηαη απυ ηεκ αημυζθαηνα, ηε ζενμαίκεη θαη εθπέμπεηαη λακά πνμξ ημ έδαθμξ.
Σμ ζηνχμα ηςκ αενίςκ επηηνέπεη ηε δηέιεοζε ηεξ αθηηκμβμιίαξ αιιά
ηαοηυπνμκα εγθιςβίδεηαη υπςξ αθνηβχξ ζομβαίκεη ζε έκα ηοπηθυ ζενμμθήπημ. Σμ
θαηκυμεκμ αοηυ μκμμάζηεθε «θαηκυμεκμ ημο ζενμμθεπίμο»
απυ ημ Γάιιμ
μαζεμαηηθυ Fourier.
Σμ 86% ηεξ θαηαθναημφμεκεξ απυ ηεκ αημυζθαηνα γήηκεξ αθηηκμβμιίαξ,
μθείιεηαη ζηεκ πανμοζία οδναημχκ (H2O), δημλεηδίμο ημο άκζναθα (CO2) θαη κεθχκ. Οη
οδναημμί απμηειμφκ ημ πιέμκ εκενγυ ζοζηαηηθυ, θαηά πμζμζηυ 60%, εκχ μηθνυηενε
ζοκεηζθμνά έπμοκ θαη ηα αένηα μεζάκημ (CH4), οπμλεηδίμο ημο καηνίμο (N2O) θαη υδμκ
(O3) (πενίπμο 8%

Γηζενπυμεκε ειηαθή αθηηκμβμιία

Γλενπυμεκε οπένοζνε αθηηκμβμιία

Ε εηζενπυμεκε ειηαθή αθηηκμβμιία ζηε Γε θαη ε ελενπυμεκε οπένοζνε αθηηκμβμιία.
Πνμζανμμγή (http://www.cet.edu/ete/modules/climate/GCclimate1.html)
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Σμ θαηκυμεκμ ημο ζενμμθεπίμο απμηειεί μηα θοζηθή δηενγαζία πμο ελαζθαιίδεη
ζηε Γε μηα ζηαζενή ζενμμθναζία επηθάκεηαξ εδάθμοξ γφνς ζημοξ 15μC, δηαθμνεηηθά ε
μέζε ζενμμθναζία ηεξ Γεξ ζα ήηακ πενίπμο -20 oC, θαη δεκ ζα οπήνπε δςή.
Σα ηειεοηαία πνυκηα ιέγμκηαξ «Φαηκυμεκμ Θενμμθεπίμο» ακαθενυμαζηε ζηεκ
αφλεζε ηςκ αενίςκ ιυγς ηεξ νφπακζεξ ηεξ αημυζθαηναξ απυ ηηξ ακζνςπμγεκείξ
δναζηενηυηεηεξ, (3/4 ηεξ ακζνςπμγεκμφξ παναγςγήξ δημλεηδίμο ημο άκζναθα,
μθείιεηαη ζε πνήζε μνοθηχκ θαοζίμςκ, εκχ ημ οπυιμηπμ μένμξ πνμένπεηαη απυ
αιιαγέξ πμο ζοκηειμφκηαη ζημ έδαθμξ, θονίςξ ιυγς θαηαζηνμθήξ ηςκ δαζχκ.

Πανάγμκηεξ πμο ζομβάιιμοκ ζημ θαηκυμεκμ ημο ζενμμθεπίμο
 Πονθαγηέξ θαη μείςζε ηςκ δαζχκ
 Αιυγηζηε πνήζε πεηνειαίμο θαη άκζναθα
 Αφλεζε ηςκ θαοζαενίςκ ηςκ μπεμάηςκ θαη ηςκ βημμεπακηχκ
 Αολεμέκε πνήζε ιηπαζμάηςκ

Αένηα ζενμμθεπίμο με ηε μεγαιφηενε αφλεζε ζογθέκηνςζεξ
(Πεγή: IPCC)
Αένημ

Γπίπεδα 1998 Αφλεζε απυ ημ 1750 Πμζμζηυ αφλεζεξ

Δημλείδημ ημο άκζναθα

365 ppm

87 ppm

31%

Ιεζάκημ

1,745 ppb

1,045 ppb

150%

314 ppb

44 ppb

16%

Ολείδημ ημο Αδχημο

Ιεηαβμιή ηεξ ζενμμθναζίαξ απυ ημκ Ζακμοάνημ 1979 ~ Δεθέμβνημ 2006
ιυγς εθπμμπχκ CO2
(http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/MSU/msusci.html)
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οκέπεηεξ απυ ημ θαηκυμεκμ ημο ζενμμθεπίμο.
 Ιείςζε απμννυθεζεξ άκζναθα απυ ςθεακμφξ
 Ιείςζε απμννυθεζεξ άκζναθα απυ δάζε
 ηαδηαθυ ιηχζημμ πάγςκ
 Αφλεζε ηεξ ζηάζμεξ ηςκ ζαιαζζχκ απυ 20- 40 εθαημζηά.
 Αφλεζε ηεξ ζενμυηεηαξ ηςκ ζαιαζζχκ
 Αφλεζε ημο πιήζμοξ ηςκ εκηυμςκ
 Γλαθάκηζε πμιιχκ ζαιάζζηςκ εηδχκ
 Αφλεζε βνμπχκ θαη πημκμπηχζεςκ, ζε θάπμηεξ πενημπέξ θαη επηθίκδοκε
μείςζε ζε άιιεξ.
 Θεηροδνία
 Πιεμμφνεξ πμιιχκ δέιηα πμηαμχκ
 οννίθκςζε πμηαμχκ
 Φμκηθμί ηοθχκεξ

Γκδείλεηξ θαηκυμεκμο.
 Αφλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ ζηε ηβενία πενηζζυηενμ απυ πμηέ.
 ηαδηαθυ ιηχζημμ ηςκ παγεηχκςκ ηςκ Άιπεςκ.
 Αφλεζε ζενμμθναζίαξ ζηεκ Ακηανθηηθή.
 Αφλεζε θαηαζηνμθηθχκ βνμπχκ ζηε Ρςζία.
 Αφλεζε θαηαζηνμθηθχκ πημκμπηχζεςκ ζηηξ ΕΠΑ.
 Αφλεζε ζενμμθναζίαξ ζηεκ Γιιάδα απυ 1-5 βαζμμφξ Ηειζίμο, θίκδοκμξ
ιεηροδνίαξ, λεναζίαξ, θαοζχκςκ θαη θαηαζηνμθηθχκ πιεμμονχκ.

5. ΡΤΠΑΚΕ ΤΔΑΣΩΚ

Σα 3/4 ηεξ επηθάκεηαξ ηεξ Γεξ θαιφπημκηαη με κενυ.
Σμ ζφκμιμ ηςκ οδάηηκςκ απμζεμάηςκ πμο οπάνπμοκ ζηε Γε παναθηενίδεηαη ςξ
οδνυζθαηνα
Οη πμζυηεηεξ ημο κενμφ ζηεκ οδνυζθαηνα είκαη 1,4*1018 m3 πενίπμο.
97,3% θαηακέμεηαη ζημοξ ςθεακμφξ θαη ηηξ ζάιαζζεξ.
2,7% θαηακέμεηαη ζημοξ παγεηχκεξ, οπυγεηα κενά, ιίμκεξ-πμηάμηα, αημυζθαηνα.
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Ο θφθιμξ ημο κενμφ ζηε θφζε (U.S Geological Survey)

Ωξ νφπακζε ηςκ οδάηςκ εκκμμφμε ηεκ μπμηαδήπμηε ακεπηζφμεηε αιιαγή
ζηα θοζηθά, πεμηθά θαη βημιμγηθά παναθηενηζηηθά ημο κενμφ ηςκ ζαιαζζχκ,
ιημκχκ πμηαμχκ, ε μπμία είκαη ή μπμνεί οπυ πνμτπμζέζεηξ κα γίκεη δεμημγυκμξ
γηα ημκ άκζνςπμ, ημοξ θοηηθμφξ θαη δςηθμφξ μνγακηζμμφξ αιιά θαη ηηξ
βημμεπακηθέξ δηαδηθαζίεξ υζμ θαη ηηξ ζοκζήθεξ δςήξ.
Ε νφπακζε ηςκ οδάηςκ δεμημονγείηαη με ηεκ απειεοζένςζε ζε ιίμκεξ, πμηάμηα
θαη ζάιαζζεξ μοζηχκ μη μπμίεξ είηε δηαιφμκηαη, είηε θαηαθάζμκηαη ζημκ ποζμέκα.
ημοξ νφπμοξ αοημφξ πνέπεη κα πνμζηεζμφκ θαη μη νφπμη ηεξ αημυζθαηναξ θαη ημο
εδάθμοξ μέζς ηςκ βνμπχκ θαη ηεξ απμννμήξ. Ε νφπακζε ηςκ οδάηςκ δεμημονγείηαη
απυ ημοξ μηθνμμνγακηζμμφξ ηςκ μηθηαθχκ απμβιήηςκ, απυ μνγακηθέξ μοζίεξ υπςξ ημ
πεηνέιαημ θαη ηα πνμσυκηα ημο θαη απυ ημληθά μέηαιια. Ε βημμεπακηθή πνήζε ημο
κενμφ γηα ρφλε (ενγμζηάζηα παναγςγήξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ) θαηαιήγεη ζηε ζενμηθή
νφπακζε ημο κενμφ. Θυγς ζενμηθήξ νφπακζεξ, μεηχκεηαη ημ δηαιομέκμ μλογυκμ ζημ
κενυ, αολάκεηαη ε ημληθυηεηα ηςκ πεμηθχκ νοπακηχκ, επηηαπφκεηαη μ νοζμυξ ηςκ
θοζημιμγηθχκ ιεηημονγηχκ ζημοξ μνγακηζμμφξ (θαη ζοπκά θαηαιήγμοκ ζημ ζάκαημ).
Ε πημ ζμβανή
νφπακζε ημο κενμφ είκαη ε πεμηθή ιυγς βημμεπακηθχκ
απμβιήηςκ, αζηηθχκ ιομάηςκ θαη γεςνγηθχκ απμννμχκ.
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5α. Γοηνμθηζμυξ
Οη παναγςγμί μεηαηνέπμοκ απιέξ μνγακηθέξ εκχζεηξ (δημλείδημ ημο άκζναθα,
κηηνηθά, θςζθμνηθά) ζε μνγακηθέξ εκχζεηξ υπςξ πνςηεΐκεξ.
Υαναθηενηζηηθμί
αοηυηνμθμη μνγακηζμμί ζηα κενά είκαη ημ θοημπιαγθηυκ θαη ηα θφθε.
Οη θαηακαιςηέξ θαηακαιχκμοκ μοζίεξ πμο πανάγμοκ μη παναγςγμί θαη
πανάγμοκ δηθέξ ημοξ πμιφπιμθεξ εκχζεηξ πμο απμηειμφκ ηε βημμάδα ημοξ.
Οη απμηθμδμμεηέξ (βαθηήνηα, μφθεηεξ) απμζοκζέημοκ ηηξ πμιφπιμθεξ εκχζεηξ
ζε απιέξ ακυνγακεξ. Θα μπμνμφζε κα πεη θακείξ υηη μη απμηθμδμμεηέξ είκαη μη
«θαζανηζηέξ» ηςκ κενχκ. Ε παναγςγηθυηεηα ηεξ παναπάκς αιοζίδαξ νοζμίδεηαη απυ
ηα ζνεπηηθά ζοζηαηηθά υπςξ είκαη εκχζεηξ ημο άκζναθα, ημο αδχημο, ημο θςζθυνμο,
ημο ζείμο θιπ. Ηαζμνηζηηθυ νυιμ παίδμοκ ηα άιαηα ημο αδχημο θαη ημο θςζθυνμο.
Γμπιμοηηζμυξ ηςκ κενχκ ζε ζνεπηηθά ζοζηαηηθά, ακαηνέπεη ηεκ θοζημιμγηθή νμή ηεξ
ηνμθηθήξ αιοζίδαξ, ηα θφθε θαη ημ θοημπιαγθηυκ αολάκμοκ οπενβμιηθά. Ε αφλεζε ηςκ
παναγςγχκ ζημ οδάηηκμ μηθμζφζηεμα μδεγεί αθ’ εκυξ ζε αφλεζε ηςκ εηενυηνμθςκ
μνγακηζμχκ (θαηακαιςηχκ 1εξ ηάλεξ) αθ’ εηένμο ζε αφλεζε ηςκ απμηθμδμμεηχκ μη
μπμίμη απμηθμδμμμφκ ημοξ αοηυηνμθμοξ μνγακηζμμφξ μη μπμίμη πεζαίκμοκ. Ηαη μη δφμ
θαηεγμνίεξ ηςκ μνγακηζμχκ θαηακαιχκμοκ μλογυκμ πενηζζυηενμ απ’ υζμ ημοξ
ακαιμγεί ζημ ζογθεθνημέκμ μηθμζφζηεμα, έηζη ημ μλογυκμ πμο μέκεη γηα ημοξ
οπυιμηπμοξ μνγακηζμμφξ πενημνίδεηαη ζεμακηηθά με απμηέιεζμα αοημί είηε κα ημ
εγθαηαιείπμοκ είηε κα πεζαίκμοκ. Σμ θαηκυμεκμ αοηυ μκμμάδεηαη εοηνμθηζμυξ,
παναηενείηαη θονίςξ ζε ιίμκεξ θαη πμιφ ιηγυηενμ ζε πμηάμηα. Σμ κενυ είκαη
θαημπνάζηκμ, οπάνπεη μεγάιμξ ανηζμυξ οδνυβηςκ θοηχκ, θαη ημ δηαιομέκμ μλογυκμ
είκαη ζε ειάπηζηε, ζπεδυκ μεδεκηθή ζογθέκηνςζε.

Γίδε εοηνμθηζμμφ.
 Ο εοηνμθηζμυξ, πημ ζοπκά,
εμθακίδεηαη ζε ζηάζημα
κενά (ιίμκεξ) θαηυπη ζε
ηνεπμφμεκα (πμηάμηα).
 ηα κενά ηςκ ιημκχκ θαη
ηςκ πμηαμχκ ελανηάηαη
θαηά θφνημ ιυγμ απυ ηα
άιαηα ημο θςζθυνμο.
 ηε
ζάιαζζα
ςξ
πενημνηζηηθυξ πανάγμκηαξ
ζεςνμφκηαη μη εκχζεηξ ημο
αδχημο.

Ιμνθή εοηνμθηθήξ ιίμκεξ
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Φαηκυμεκμ εοηνμθηζμμφ
Πνμζανμμγή (http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/biology)

οκέπεηεξ εοηνμθηζμμφ
i.
Οηθμιμγηθέξ:
 Αολεμέκε πνςημγεκήξ παναγςγηθυηεηα θοημπιαγθηυκ
 Αολεμέκε δεοηενμγεκήξ παναγςγηθυηεηα μνγακηζμχκ
 Γμπυδηζε ηεξ ελάιεηρεξ επηβιαβχκ μοζηχκ ιυγς βημζοζζχνεοζεξ θαη
μεηαθμνάξ ημοξ ζημκ ποζμέκα
 Αφλεζε βαθηενίςκ
 Γιιηπήξ θςηηζμυξ, μείςζε θςημζφκζεζεξ
 Γιάηηςζε ημο δηαιομέκμο μλογυκμο, παναγςγή οδνυζεημο, ζάκαημη ρανηχκ.
 Ιείςζε πχνμο ακάπηολεξ ρανηχκ θαη μνγακηζμχκ πμο πνεζημμπμημφκηαη γηα
ηεκ παναγςγή ημοξ
 Σα θοακμθφθε πμο ακαπηφζζμκηαη είκαη αθαηάιιεια ςξ ηνμθή ημο
δςμπιαγθηυκ εκχ πανάιιεια θαηαπκίγμοκ ηεκ ακάπηολε άιιςκ μνγακηζμχκ
 Γλαθάκηζε πμιιχκ εηδχκάγνηςκπμοιηχκ.
ii.
Οηθμκμμηθέξ:
 Σμ κενυ είκαη αθαηάιιειμ γηα πυζε, ράνεμα, μπάκημ.
 Ιείςζε παναγςγήξ ρανηχκ
 Απχιεηα κενμφ ιυγς αολεμέκεξ ελάημηζεξ
 Γμπυδηα ζηε νμή ανδεοηηθχκ θαη απμπεηεοηηθχκ θακαιηχκ
 Πνμβιήμαηα ζε
 οδνμειεθηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ
 Πανεμπυδηζε καοζηπιμΐαξ.
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Θνεπηηθά ζοζηαηηθά

Ο2

Απμζφκζεζε θοθχκ

Τπένμεηνε ακάπηολε θοθχκ
Ζιφξ

Θνεπηηθά ζοζηαηηθά

Ο2

Απμζφκζεζε θοθχκ
Ζιφξ

Έιιεηρε μλογυκμο

Ιεηαηνμπή ιίμκεξ ζε έιμξ θαη ζηε ζοκέπεηα ζε «λενά» ιυγς εοηνμθηζμμφ

5β.

Αζηηθά ιφμαηα – Παζμγεκείξ μμιφκζεηξ

Δναζηενηυηεηεξ πμο εμπιμοηίδμοκ ή νοπαίκμοκ οδάηηκμοξ απμδέθηεξ, είκαη μη
απμννίρεηξ πμο αθμνμφκ ακζνχπηκεξ πνήζεηξ. Σα αθάζανηα κενά παναθηενίδμκηαη απυ
ηε μεγάιε ημοξ πενηεθηηθυηεηα ζε μνγακηθά ζοζηαηηθά θαη ζοκήζςξ απμπεηεφμκηαη ζε
ζαιάζζημοξ, ιημκαίμοξ ή πμηάμημοξ απμδέθηεξ ή θαη απμννμθεηηθμφξ βυζνμοξ,
νοπαίκμκηαξ έηζη θαη ηα οπυγεηα κενά. Βαθηήνηα πνμλεκμφκ ηοθμεηδή πονεηυ,
δοζεκηενία, γαζηνεκηενίηηδα θαη πμιένα, ημί ζημ κενυ θαη μνηζμέκα ζηειέπε ημοξ
πνμθαιμφκ πμιομμειίηηδα θαη επαηίηηδα, εκχ αογά θαη κφμθεξ μενηθχκ παναζίηςκ
(αζθανίδα θ.ά.) βνίζθμκηαη πμιιέξ θμνέξ ζηα αθάζανηα κενά, πνμθαιχκηαξ άιιεξ
αζζέκεηεξ. Οη ηφπμη ηςκ παζμγυκςκ αοηχκ μηθνμμνγακηζμχκ βνίζθμκηαη ζε αζηηθά θαη
θηεκμηνμθηθά ιφμαηα. Σα παζμγεκή μηθνυβηα θαη μη ημί βνίζθμοκ ζοκήζςξ αθηιυλεκμ
πενηβάιιμκ ζημ ζαιαζζηκυ κενυ θαη γνήγμνα αδνακμπμημφκηαη. Ραδηεκενγέξ μμιφκζεηξ,
πνμθαιμφκηαη ζηα κενά απυ αηοπήμαηα ή βιάβεξ ζημοξ πονεκηθμφξ ζηαζμμφξ θαη απυ
πονεκηθέξ δμθημέξ ή εθνήλεηξ.
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5γ.

Ρφπακζε απυ πεηνειαημεηδή - Βημμεπακηθή νφπακζε

Σα πεηνειαημεηδή έπμοκ ηεκ ηδηυηεηα κα δηαζπείνμκηαη θαη κα ελαπιχκμκηαη ζε
ηενάζηηεξ εθηάζεηξ, επεηδή ζπεμαηίδμοκ μμκμμμνηαθέξ ζηνχζεηξ. Ηαιφπημκηαξ ηεκ
επηθάκεηα ημο κενμφ, εμπμδίδμοκ ηεκ ακηαιιαγή ηςκ αενίςκ μεηαλφ αένα θαη κενμφ θαη
βιάπημοκ ημοξ οδνυβημοξ μνγακηζμμφξ.
Σμ πεηνέιαημ επηδνά ζηηξ ηνμθηθέξ αιοζίδεξ, νοπαίκεη ηηξ πεγέξ ηνμθήξ πμο
βνίζθμκηαη ζηεκ ανπή ηεξ ηνμθηθήξ αιοζίδαξ, εμπμδίδεη ηεκ ακαπαναγςγή ηεξ
ζαιάζζηαξ δςήξ θαη μεηχκεη ηεκ θοζηθή ακηίζηαζε ηςκ μνγακηζμχκ.
Οη ογνέξ βημμεπακηθέξ απμννμέξ (κενυ ή παναπνμσυκηα) πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ
παναγςγηθή δηαδηθαζία ηεξ βημμεπακίαξ απμηειμφκ ηε βημμεπακηθή νφπακζε ηςκ
οδάηςκ.
Ε βημμεπακηθή νφπακζε μπμνεί κα είκαη:
 Ονγακηθή, με επηπηχζεηξ ζηεκ θαηακάιςζε μλογυκμο ηςκ κενχκ.
 Ρφπακζε με ζνεπηηθά, με επηπηχζεηξ ηεκ εμθάκηζε εοηνμθηζμμφ ζηα κενά
(βημμεπακίεξ ιηπαζμάηςκ).
 Ρφπακζε με βανέα μέηαιια, υπςξ απυ πεμηθέξ βημμεπακίεξ θαη βονζμδερεία.
 Θενμηθή νφπακζε απυ κενά ρφλεξ.
5δ.

Σμληθέξ πεμηθέξ μοζίεξ

Σμληθέξ πεμηθέξ μοζίεξ γηα ηα οδάηηκα μηθμζοζηήμαηα είκαη ηα βανηά μέηαιια,
δειαδή μ ζίδενμξ (Fe), ημ πνχμημ (Gr), μ μυιοβδμξ (Pb), μ οδνάνγονμξ (Hg), ημ θάδμημ
(Cd), μ ρεοδάνγονμξ (Zn), ημ μαγγάκημ (Mn), μ παιθυξ (Cu), ημ κηθέιημ (Ni), ημ
ανζεκηθυ (As) θ.ά. Αθυμε, θοημθάνμαθα, παναζηημθηυκα, δηδακημθηυκα θαη μλέα πάκς
απυ έκα υνημ, πνμθαιμφκ δειεηενηάζεηξ, ακάζπεζε ηεξ ακάπηολεξ θαη ηεξ
θςημζφκζεζεξ, εθιεθηηθή ζοζζχνεοζε θαη απμννυθεζε ζε μνηζμέκα είδε. Ροπάκζεηξ
απυ παναζηημθηυκα θαη δηδακημθηυκα πνμένπμκηαη απυ ηα απυκενα ηςκ βημμεπακηχκ
παναγςγήξ ημοξ, απυ οθακημονγεία, απυ βημμεπακίεξ επελενγαζίαξ ηνμθχκ θαη απυ
γεςνγηθέξ πνήζεηξ.

5ε.

Πανάμεηνμη μνγακηθήξ νφπακζεξ ηςκ οδάηςκ

Οη πανάμεηνμη πμο πνεζημμπμημφμε γηα κα εθηημήζμομε ηεκ έθηαζε ηεξ μνγακηθήξ
νφπακζεξ ηςκ κενχκ είκαη:
 Ε ζογθέκηνςζε ημο δηαιομέκμο μλογυκμο (Dissolved oxygen-DO))
 Σμ βημπεμηθά απαηημφμεκμ μλογυκμ (Biochemical Oxygen Demand-BOD)
 Σμ πεμηθά απαηημφμεκμ μλογυκμ (Chemical Oxygen Demand-COD)
 Ο μιηθυξ μνγακηθυξ άκζναθαξ (Total Organic Carbon-TOC)
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i. Δηαιομέκμ μλογυκμ (Dissolved Oxygen-D.O):Ο πνμζδημνηζμυξ ημο δηαιομέκμο
μλογυκμο είκαη βαζηθήξ ζεμαζίαξ πανάμεηνμξ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ πεμηθήξ
νφπακζεξ ηςκ οδάηςκ. Ιεγάιεξ ηημέξ δηαιομέκμο μλογυκμο πμο θηάκμοκ ζε ηημή
θμνεζμμφ, δείπκμοκ θαζανά κενά, εκχ μηθνέξ ηημέξ θακενχκμοκ κενά έκημκα
νοπαζμέκα με μνγακηθέξ μοζίεξ.
Ε ακάπηολε ηςκ πενηζζυηενςκ μμνθχκ δςήξ
(δςηθχκ, θοηηθχκ, μοθήηςκ, …) πνμτπμζέηεη ηεκ πανμοζία μλογυκμο. Όηακ
ελαηηίαξ θοζηθχκ ή ακζνχπηκςκ δναζηενημηήηςκ εηζέιζεη ζηε ιίμκε άθζμκμ
ζνεπηηθυ οιηθυ πνμθαιείηαη οπενβμιηθή ακάπηολε ημο θοημπιαγθημφ (άκζηζε ημο
κενμφ) με απμηέιεζμα ημ δηαιομέκμ ζημ κενυ μλογυκμ κα μεηχκεηαη ζε πενημπέξ
θμκηά ζηεκ αθηή θαη ζημκ ποζμέκα υπμο θαηαιήγμοκ μη μεγάιεξ πμζυηεηεξ
κεθνήξ οδνυβηαξ βιάζηεζεξ θαη απμζοκηίζεκηαη απυ ηα αενυβηα βαθηήνηα, ηα μπμία
πνεζημμπμημφκ ημ δηαιομέκμ μλογυκμ. Ε μείςζε μλογυκμο πμο ζα πνμθφρεη μπμνεί
κα μδεγήζεη ζε ζάκαημ μεγάιμ μένμξ ηεξ ηπζομπακίδαξ θη ακ ζοκεπηζηεί ε αφλεζε
ηςκ ζνεπηηθχκ ζοζηαηηθχκ πμο εηζνέμοκ ζηε ιίμκε ζα δεμημονγεζμφκ ακμληθέξ
ζοκζήθεξ. Ακαενυβηα βαθηήνηα ζα θαηαθιφζμοκ ηεκ πενημπή ηα μπμία ζα
δεμημονγήζμοκ αένηα πνμσυκηα απμζφκζεζεξ υπςξ οδνυζεημ, μεζάκημ. Όηακ
οπάνπεη έιιεηρε μλογυκμο μεηχκεηαη μ ανηζμυξ ηςκ εηδχκ θαη αολάκμκηαη μη
μνγακηζμμί πμο είκαη ακζεθηηθμί ζηηξ ζοκζήθεξ αοηέξ.
Ε δηαιοηυηεηα ημο
μλογυκμο ζημ κενυ θαη ε θαηακμμή ημο ζε μηα οδάηηκε μάδα ελανηχκηαη απυ:
o Σμ θιίμα (μεηεςνμιμγηθέξ ζοκζήθεξ ζηεκ πενημπή).
o Σε ζενμμθναζία ημο κενμφ θαη ηε ζενμηθή δηαζηνςμάηςζε ηεξ οδάηηκεξ
ζηήιεξ. Αφλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ ημο κενμφ ζοκεπάγεηαη μείςζε ηεξ
ζογθέκηνςζεξ ημο δηαιομέκμο μλογυκμο (ανπή Le Chatelier).
o Σμ ορυμεηνμ (αημμζθαηνηθή πίεζε). Αφλεζε ηεξ αημμζθαηνηθήξ πίεζεξ
αολάκεη ηε δηαιοηυηεηα ημο μλογυκμο ζημ κενυ θαη ακηίζηνμθα.
o Σα νεφμαηα αένα.
o Σεκ αθζμκία ηςκ θςημζοκζεηηθχκ μνγακηζμχκ.
o Σεκ αθζμκία ηςκ αενυβηςκ μνγακηζμχκ.
o Σεκ αθζμκία ημο μνγακηθμφ-ακυνγακμο οιηθμφ.
o Απυ ηεκ πενηεθηηθυηεηα ζε μλογυκμ ηςκ οδάηςκ πμο θαηαιήγμοκ ζηεκ
πενημπή μειέηεξ.
o Απυ ημ ζπήμα θαη ημ μέγεζμξ ηεξ ιεθάκεξ απμννμήξ.
Οη οδνυβημη μνγακηζμμί πνεηάδμκηαη δηαθμνεηηθά πμζά δηαιομέκμο μλογυκμο.
Σα παμειυηενα υνηα ζογθέκηνςζεξ γηα ηεκ ακάπηολε θαη ηηξ δναζηενηυηεηεξ ηςκ
οδνυβηςκ μνγακηζμχκ είκαη ζοκήζςξ 5 ή 6 ppm. ογθέκηνςζε DO < 3ppm πνμθαιεί
stress ζημοξ μνγακηζμμφξ, εκχ ακ DO < 2ppm δεκ εοκμείηαη δςή ρανηχκ.
ii. Βημπεμηθά απαηημφμεκμ μλογυκμ (Biochemical Oxygen Demand -Β.Ο.D)
Σμ μνγακηθυ θμνηίμ πμο βνίζθεηαη ζ' έκα θοζηθυ οδάηηκμ μηθμζφζηεμα, μαδί με
μνηζμέκα ακυνγακα ζοζηαηηθά απμηειεί θαηάιιειμ ζνεπηηθυ οιηθυ γηα μηα πμηθηιία
μηθνμμνγακηζμχκ. Οη μηθνμμνγακηζμμί αοημί γηα κα ελαζθαιίζμοκ ηεκ εκένγεηα ημοξ
δηαζπμφκ ηηξ μνγακηθέξ μοζίεξ θαη ηηξ μεηαηνέπμοκ ζε ακυνγακα άιαηα. Ακ οπάνπεη
δηαιομέκμ μλογυκμ ζημ κενυ, ε απμηθμδυμεζε είκαη αενυβηα εκχ ακ δεκ οπάνπεη
μλογυκμ ε απμηθμδυμεζε είκαη ακαενυβηα. Σα πνμσυκηα ηεξ αενυβηαξ απμηθμδυμεζεξ
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είκαη κηηνηθά (ΚΟ3-), δημλείδημ ημο άκζναθα (CO2), ζεηχδε (SO3--), ζεηηθά (SO4--), κενυ
(H2O). Σα πνμσυκηα ηεξ ακαενυβηαξ απμηθμδυμεζεξ είκαη οδνυζεημ (Ε2S), αμμςκία
(NH3), μεζάκημ (CH4), αένηα δφζμζμα, ημληθά, εθνεθηηθά θαη επενεάδμοκ ηεκ ογεία
θοηχκ θαη δχςκ. Γη' αοηυ μαξ εκδηαθένεη κα επηθναημφκ ζημ πενηβάιιμκ αενυβηεξ
ζοκζήθεξ απμδυμεζεξ.
Σμ μλογυκμ πμο πνεηάδεηαη γηα ηε βημπεμηθή απμδυμεζε ηςκ μνγακηθχκ μοζηχκ
ημο οδάηηκμο απμδέθηε απυ αενυβημοξ μηθνμμνγακηζμμφξ μκμμάδεηαη βημπεμηθά
απαηημφμεκμ μλογυκμ (Biochemical Oxygen Demand-BOD). Σμ BOD απμηειεί μηα
ζεμακηηθή πανάμεηνμ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ πμηυηεηαξ ημο κενμφ, απμηειεί έκδεηλε γηα ημ
βαζμυ ηεξ μνγακηθήξ νφπακζεξ πμο πνμθαιεί ημ μνγακηθυ θμνηίμ θαηά ηεκ
απμηθμδυμεζή ημο. Σμ BOD μεηνά ημ πμζυ ημο μλογυκμο πμο θαηακαιχκμοκ μη
μηθνμμνγακηζμμί υπη μυκμ γηα ηεκ απμηθμδυμεζε μηαξ νοπακηηθήξ μοζίαξ αιιά υιμο ημο
οπάνπμκημξ μνγακηθμφ οιηθμφ. Γπεηδή ε απμζφκζεζε ημο μνγακηθμφ οιηθμφ απαηηεί
μλογυκμ, ε μέηνεζε ημο ΒΟD μαξ δηεοθμιφκεη κα εθηημήζμομε ηα επίπεδα ηεξ
νφπακζεξ. Σα νοπαζμέκα κενά αοημθαζανίδμκηαη βημιμγηθά με ημοξ αενυβημοξ
απμηθμδμμεηέξ - βαθηήνηα πνεζημμπμηχκηαξ ημ δηαιομέκμ μλογυκμ.
Σημή ΒΟD 20mg/Lt ζεμαίκεη υηη 20mg μλογυκμο θαηακαιχκμκηαη ζε έκα ιίηνμ
αθάζανηςκ κενχκ ζε 5 εμένεξ2 ζε ζενμμθναζία 20μC.
Κενά μηθνμφ νοπακηηθμφ θμνηίμο έπμοκ ΒΟD > 2mg/Lt.
Aκ ΒΟD > 5mg/Lt οπάνπεη πεγή νφπακζεξ ηςκ κενχκ.

1
2
3
4

Πνμέιεοζε κενχκ
Κενυ πμηαμμφ πςνίξ νφπακζε
Κενυ απμβιήηςκ μεηά απυ θαηενγαζία
Αθαηένγαζηα μηθηαθά ιφμαηα
θαγεία

Σημή BOD
< 1 mg/lt
10-20 mg/lt
360 mg/lt
167000 mg/lt

iii. Υεμηθά απαηημφμεκμ μλογυκμ (Chemical Oxygen Demand -C.Ο.D)
To πεμηθά απαηημφμεκμ μλογυκμ (COD) είκαη ε πμζυηεηα ημο μλογυκμο πμο
θαηακαιχκεηαη γηα ηε πεμηθή μλείδςζε ηςκ μνγακηθχκ εκχζεςκ μη μπμίεξ πενηέπμκηαη
ζηα κενά. Οη ηημέξ COD έπμοκ ηδηαίηενε αλία γηα απυβιεηα πμο πενηέπμοκ ημληθέξ
μοζίεξ θαη είκαη αδφκαημκ κα πνμζδημνηζηεί ε ηημή ημο BOD.
Ακάμεζα ζε COD θαη ΒΟD δεκ οπάνπεη οπμπνεςηηθά ζοζπέηηζε, οπμζηενίδεηαη
υηη μ πνμζδημνηζμυξ ημο ΒΟD είκαη ζεμακηηθυηενμξ αθυμε θαη απυ ημκ πνμζδημνηζμυ
ημο δηαιομέκμο μλογυκμο επεηδή, μεηςμέκε θαηακάιςζε μλογυκμο μπμνεί κα ζεμαίκεη
υηη ημ κενυ είκαη απαιιαγμέκμ απυ μεγάιμ ανηζμυ μηθνμμνγακηζμχκ ή υηη μη
οπάνπμκηεξ μηθνμμνγακηζμμί δεκ "εκδηαθένμκηαη" γηα ηε δηάζπαζε ηεξ μνγακηθήξ φιεξ
ή αθυμα υηη έκαξ μεγάιμξ ανηζμυξ μηθνμμνγακηζμχκ απυ εθείκμοξ πμο ανπηθά οπήνπακ
έπεη απμβηχζεη.

2

Ο πνυκμξ ηςκ 5 εμενχκ είκαη ζομβαηηθυξ θαη πνεζημμπμηείηαη δηεζκχξ γηαηί μεηνήζεθε υηη μη
μνγακηθέξ μοζίεξ πμο οπάνπμοκ ζηα αζηηθά ιφμαηα δηαζπχκηαη θαηά 70 - 80% μέζα ζε 5
εμένεξ.
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1
2
3
4

Πνμέιεοζε κενχκ
Αθαηένγαζηα μηθηαθά ιφμαηα
Βημμεπακία θοηηανίκεξ
Βημμεπακία δάπανεξ
θαγεία

Σημή COD
420 mg/Lt
800 mg/Lt
2000 mg/Lt
234000 mg/Lt

iv. Οιηθυξ μνγακηθυξ άκζναθαξ (Total Organic Carbon -T.Ο.C)
Ε ηημή ημο TOC (mg/Lt κενμφ) εθθνάδεη ηεκ μιηθή θυνηηζε ηςκ οδάηςκ ζε
μνγακηθέξ εκχζεηξ. Οη ηημέξ ημο TOC μαε δίκμοκ πιενμθμνίεξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ
εκχζεςκ ημο άκζναθα, ακελάνηεηα απυ ηηξ βαζμίδεξ μλείδςζήξ ημοξ.
5ζη.

Γκενγυξ μλφηεηα (pH)

Ε εκενγυξ μλφηεηα ή pH εθθνάδεη ηε ζογθέκηνςζε ηςκ ζεηηθχκ ηυκηςκ
(θαηηυκηςκ) ημο οδνμγυκμο εκυξ δηαιφμαημξ θαη ηζμφηαη με ηεκ ανκεηηθή ιμγανηζμηθή
ζογθέκηνςζε ηςκ ηυκηςκ οδνμγυκμο ζημ δηάιομα (-log[H+]). Ε θιίμαθα μέηνεζεξ ημο
pH είκαη απυ 0 ςξ 14, ε ηημή 7 ακηηζημηπεί ζε μοδέηενα δηαιφμαηα.
Σημή pH μηθνυηενε απυ 7 δείπκεη υληκμ δηάιομα (πενηζζυηενα ηυκηα οδνμγυκμο).
Tημή pH μεγαιφηενε απυ 7 δείπκεη αιθαιηθυ δηάιομα (πενηζζυηενα ηυκηα
οδνμλοιίμο).

ογθέκηνςζε ηυκηςκ
οδνμγυκμο ςξ πνμξ ημ
απεζηαγμέκμ κενυ
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Ε εκενγυξ μλφηεηα ελανηάηαη απυ:
 Σε ζενμμθναζία
 Σεκ αιαηυηεηα (ανκεηηθά ηυκηα ζείμο, πιςνίμο θιπ, ζεηηθά ηυκηα αζβεζηίμο,
μαγκεζίμο θιπ- pH > 7)
 Σε ζογθέκηνςζε ημο μλογυκμο θαη ημο δημλεηδίμο ημο άκζναθα (αφλεζε ηεξ
ζογθέκηνςζεξ ημο CO2 πνμθαιεί μείςζε ημο pH)
 Σε μεηαβμιηθή δναζηενηυηεηα ηςκ οδνυβηςκ μνγακηζμχκ (θςημζφκζεζε,
ακαπκμή pH > 7)
 Σε πεμηθή απμζφκζεζε ηςκ μνγακηζμχκ
 Σε ζφζηαζε ηςκ πεηνςμάηςκ (αζβεζημιηζηθά πεηνχμαηα αολάκμοκ ημ pH,
πεηνχμαηα ηφνθεξ μεηχκμοκ ημ pH)
 Σα αημμζθαηνηθά θαηαθνεμκίζμαηα (υληκε βνμπή)
 Αζηηθά, βημμεπακηθά απυβιεηα.
Σα θοζηθά κενά έπμοκ ηημέξ pH 4~9. ζηηξ Οη θαηαιιειυηενεξ ηημέξ pH ζηηξ
πενηζζυηενεξ πενηπηχζεηξ, γηα ημοξ οδνυβημοξ μνγακηζμμφξ είκαη 6,5~8,5

5δ. Σμληθέξ μοζίεξ
Σμληθέξ μοζίεξ είκαη θοζηθέξ ή ζοκζεηηθέξ μοζίεξ πμο οπάνπμοκ ζε κενά θαη
μπμνεί κα έπμοκ ημληθή επίδναζε ζημοξ μνγακηζμμφξ πμο δηαβηχκμοκ ζε αοηά ή
θαηακαιχκμοκ ηέημηα κενά. ηηξ ημληθέξ μοζίεξ ζομπενηιαμβάκμκηαη ηα εκημμμθηυκα, μ
μυιοβδμξ, μ οδνάνγονμξ, ημ θζυνημ, ημ θάδμημ θαη ναδηεκενγά ηζυημπα (π.π. ζηνυκηημ90).
Γηα ηεκ εθηίμεζε ηεξ επηθηκδοκυηεηαξ μηαξ ημληθήξ μοζίαξ ζηεκ ογεία ημο
ακζνχπμο, εθηημάηαη ημ επίπεδμ έθζεζεξ (ζογθέκηνςζε) ζηεκ μοζία αοηή ζε ζπέζε με
ηε ζογθέκηνςζε υπμο παναηενμφκηαη (ή δεκ παναηενμφκηαη) δοζμεκείξ επηδνάζεηξ. Ε
μοζία ζεςνείηαη επηθίκδοκε γηα ημκ ακζνχπηκμ μνγακηζμυ υηακ μ ιυγμξ ηςκ παναπάκς
ζογθεκηνχζεςκ είκαη μεγαιφηενμξ απυ ηε μμκάδα .

ογθέκηνςζε υπμο δεκ παναηενμφκηαη δοζμεκείξ επηδνάζεηξ (NOAEL)

>1
Υαμειυηενε ζογθέκηνςζε υπμο παναηενμφκηαη δοζμεκείξ επηδνάζεηξ (LOAEL)
NOAEL: (No Observed Adverse Effect Level Concentration)
LOAEL: (Lowest Observed Adverse Effect Level Concentration)
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Σμ ημληθυ απμηέιεζμα ελανηάηαη απυ:

 Σε ζογθέκηνςζε ηεξ μοζίαξ
 Σε θφζε ηεξ θαη ηε πεμηθή ζφζηαζε ημο πενηβάιιμκηυξ ηεξ, δειαδή ακ

οπάνπμοκ θαη άιιεξ πεμηθέξ μοζίεξ ζημκ μνγακηζμυ
 Απυ ηα γεκεηηθά παναθηενηζηηθά, ημ ζηάδημ ακάπηολεξ θαη ηε θοζημιμγία
ημο μνγακηζμμφ.
Οη ημληθέξ μοζίεξ μπμνεί κα είκαη:
 Τδαημδηαιοηέξ: Ιεηαθένμκηαη εφθμια ζε μεγάιμ ανηζμυ θοηηάνςκ ηςκ
μνγακηζμχκ, υμςξ μ πνυκμξ παναμμκήξ ημοξ είκαη ζφκημμμξ ελαηηίαξ ηεξ
απέθθνηζήξ ημοξ.
 Θηπμδηαιοηέξ: οζζςνεφμκηαη ζε ηζημφξ ή ζε υνγακα ηςκ μνγακηζμχκ θαη
μπμνμφκ κα παναμείκμοκ γηα πνυκηα.
Ε μεηαβίβαζε ηςκ ημληθχκ μοζηχκ απυ έκα ηνμθηθυ επίπεδμ ζε θάπμημ
ακχηενμ έπεη ςξ απμηέιεζμα ηε ζηαδηαθή αφλεζε ηεξ ζογθέκηνςζεξ ηεξ ημληθήξ
μοζίαξ ζημοξ ακχηενμοξ θαηακαιςηέξ (θαηκυμεκμ βημζοζζχνεοζεξ).
φμβμια επηζήμακζεξ ηςκ ημληθχκ μοζηχκ ζφμθςκα
με ηηξ μδεγίεξ 88/379, 89/178 ηεξ Γ.Γ

φμβμιμ

Γηθυκα

εμαζία

Σα

Σμληθυ

Υn,

Γπηβιαβέξ

Υi

Γνεζηζηηθυ

C

Δηαβνςηηθυ

Κ

Γπηθίκδοκμ γηα ημ πενηβάιιμκ

Γ

Γθνεθηηθυ

F

Γφθιεθημ

Ο

Ολεηδςηηθυ

Ηαηάηαλε επηθίκδοκςκ πεμηθχκ μοζηχκ θαη παναζθεοαζμάηςκ (ΦΓΗ 705/Β/20-9-94).
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Α. Ιε βάζε ηηξ θοζηθμπεμηθέξ ημοξ ηδηυηεηεξ

εθνεθηηθέξ
μλεηδςηηθέξ

ελαηνεηηθά εφθιεθηεξ
πμιφ εφθιεθηεξ
εφθιεθηεξ

Β. Ιε βάζε ηηξ ημληθμιμγηθέξ ηδηυηεηεξ

πμιφ ημληθέξ
ημληθέξ
επηβιαβείξ
θανθηκμγυκεξ
ημληθέξ ζημ ζφζηεμα
ακαπαναγςγήξ

δηαβνςηηθέξ
ενεζηζηηθέξ
εοαηζζεημπμηεηηθέξ

Γ. Ιε βάζε ηηξ μηθμημληθέξ ημοξ ηδηυηεηεξ

επηθίκδοκεξ γηα ημ πενηβάιιμκ

6. ΡΤΠΑΚΕ ΓΔΑΦΟΤ

Σμ έδαθμξ απμηειεί πμιφηημμ θοζηθυ πυνμ θαη μάιηζηα με ακακεχζημμ πμο
μπμνεί κα οπμβαζμηζηεί με ελαηνεηηθά γνήγμνμοξ νοζμμφξ. Γίκαη πνμσυκ
αιιειεπίδναζεξ μεηαλφ θιίμαημξ γεςιμγίαξ, βιάζηεζεξ, βημιμγηθχκ
δναζηενημηήηςκ, πνυκμο θαη πνήζεςκ γεξ. Οη απεηιέξ γηα ημ έδαθμξ είκαη
πμιφπιμθεξ θαη εθυζμκ δεκ ακηημεηςπηζημφκ οπμβαζμίδεηαη ζε ηέημημ βαζμυ πμο
κα μεκ μπμνεί κα εθηειέζεη ηηξ ιεηημονγίεξ ημο.
Σμ έδαθμξ ημ μπμίμ θαιφπηεη ηεκ επηθάκεηα ηεξ Γεξ, πνμθφπηεη απυ
απμζάζνςζε πεηνςμάηςκ ιυγς δνάζεξ θιημαηηθχκ παναγυκηςκ υπςξ βνμπή, πάγμξ,
ζενμμθναζία αιιά θαη μνγακηζμχκ θονίςξ θοηηθχκ. Σμ πχμα απμηειεί έκα ιεπηυ
ζηνχμα απαναίηεημ γηα ηεκ ακάπηολε ηςκ θοηηθχκ μνγακηζμχκ εκχ ηαοηυπνμκα
απμηειεί ημ θονηυηενμ πεδίμ δνάζεξ ηςκ απμηθμδμμεηχκ ζηα πενζαία μηθμζοζηήμαηα.
Ε νφπακζε ημο εδάθμοξ, πνμπςνά πημ ανγά απ’ υηη ε νφπακζε ημο
αημμζθαηνηθμφ αένα ή ηςκ οδάηςκ θαη μθείιεηαη ζε θοζηθμφξ πανάγμκηεξ υπςξ ε
ναδηεκένγεηα, ζε πεμηθμφξ πανάγμκηεξ υπςξ ηα ιηπάζμαηα θαη ηα δηδακημθηυκα. ε
ανθεηέξ πενηπηχζεηξ εμθακίδεηαη θαη μυιοκζε ημο εδάθμοξ ιυγς παζμγυκςκ
μηθνμμνγακηζμχκ.
εμακηηθή νφπακζε ημο εδάθμοξ εμθακίδεηαη ζε αγνμηηθέξ πενημπέξ, θαη ζε
πενημπέξ υπμο απμννίπημκηαη μηθηαθά θαη βημμεπακηθά απυβιεηα. Ωξ νφπακζε ημο
εδάθμοξ μπμνεί κα ζεςνεζεί ε οπενβυζθεζε, μη πονθαγηέξ, μη επεμβάζεηξ ημο
ακζνχπμο ζε μηθμζοζηήμαηα πμο έπμοκ ςξ απμηέιεζμα ηε μείςζε ηεξ
βημπμηθηιυηεηαξ.
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6α. Απμννίμμαηα-Απυβιεηα ζημ έδαθμξ.
Σα αζηηθά απμννίμμαηα θαη ηα βημμεπακηθά απυβιεηα δεμημονγμφκ ζμβανά
πενηβαιιμκηηθά πνμβιήμαηα υηακ αοηά απμννίπημκηαη πςνίξ έιεγπμ ζημ πενηβάιιμκ.
Σα πημ θφνηα πενηβαιιμκηηθά πνμβιήμαηα πμο δεμημονγμφκηαη απυ ηεκ πςνίξ έιεγπμ
απυννηρε απμννημμάηςκ θαη απμβιήηςκ ζημ έδαθμξ είκαη ηα παναθάης:
 Ηίκδοκμξ θαη πνυθιεζε
πονθαγηάξ ή έθνελεξ υηακ
απμννίπημκηαη οιηθά πμο
θάης απυ πνμτπμζέζεηξ
δεμημονγμφκ
εθνεθηηθά
μίγμαηα
με
ηα
είδε
οπάνπμκηα
ζημ
πχνμ
απυννηρεξ.
www.anr.state.vt.us/dec/wastediv/solid/home.htm
 Ιεηαθμνά ημληθχκ αενίςκ
(μεζάκημ, δημλείδημ ημο άκζναθα) θαη ζςμαηηδίςκ ζε παναθείμεκεξ
θαιιηένγεηεξ θαη ζε θαημηθεμέκεξ πενημπέξ. Σμ μεζάκημ δεκ είκαη άμεζα
ημληθυ γηα ηα θοηά, επεηδή υμςξ ζπεμαηίδεηαη ζε μεγάιεξ πμζυηεηεξ
δεμημονγεί αζθοθηηθέξ θαηαζηάζεηξ γφνς απυ ηηξ νίδεξ ηςκ θοηχκ θαη
θαηαζηνέθμκηαη.
 Γθπμμπή ημληθχκ δφζμζμςκ αενίςκ ηα μπμία ζπεμαηίδμκηαη με ηεκ
επίδναζε πεμηθχκ ή βημιμγηθχκ παναγυκηςκ, (οδνυζεημ).
 Ρφπακζε επηθακεηαθχκ θαη οπμγείςκ οδάηςκ με ημληθέξ μοζίεξ πμο
μεηαθένμκηαη απυ ηα ζηενεά απυβιεηα.

6β. Βανηά μέηαιια ζημ έδαθμξ.
«Βανέα» μέηαιια είκαη εθείκα πμο έπμοκ ποθκυηεηα ν≥4,5gr/m3. Σα βανηά
μέηαιια ηα ζοκακηάμε ζηεκ ηπηάμεκε ηέθνα πμο πνμένπεηαη απυ θαφζε μνοθηχκ
θαοζίμςκ, ζε ζςμαηίδηα πμο πνμένπμκηαη απυ μεηαιιμονγίεξ, βημμεπακίεξ ηζημέκημο,
θιπ.
Ονηζμέκα μέηαιια, υπςξ ζίδενμξ (Fe), παιθυξ (Cu), ρεοδάνγονμξ (Zn),
μαγγάκημ (Mn) ζε μηθνέξ πμζυηεηεξ είκαη απαναίηεηα γηα ηε δςή.
Ο οδνάνγονμξ (Hg), μ μυιοβδμξ (Pb), ημ θάδμημ (Cd) θαη ημ ανζεκηθυ (As)
ακήθμοκ ζηεκ θαηεγμνία ηςκ «βανέςκ» μεηάιιςκ θαη πανμοζηάδμοκ ημ μεγαιφηενμ
πενηβαιιμκηηθυ θίκδοκμ ελ’ αηηίαξ ηεξ εθηεηαμέκεξ πνήζεξ ημοξ ηεξ ημληθυηεηαξ θαη
ηεξ εονείαξ θαηακμμήξ ημοξ. Σα μέηαιια, ζε ακηίζεζε με ηηξ πημ πμιιέξ ημληθέξ
μνγακηθέξ εκχζεηξ, δεκ απμηθμδμμμφκηαη αιιά ζοζζςνεφμκηαη ζημ πενηβάιιμκ. Ιένμξ
αοηχκ θαηαιήγεη μέζς ηεξ ηνμθηθήξ αιοζίδαξ ζημκ άκζνςπμ ζημκ μπμίμ πνμθαιμφκ
πνυκηεξ ή μλείεξ βιάβεξ. Ο οδνάνγονμξ πανμοζηάδεη ηε μεγαιφηενε βημζζοζχνεοζε,
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εκχ πμιιμί οδνυβημη μνγακηζμμί βημζζοζχνεομοκ βανέα μέηαιια. Ωξ πανάδεηγμα
μπμνεί κα ακαθενζεί υηη ζηα μφδηα θαη ζηα ζηνείδηα ε ζογθέκηνςζε οδνανγφνμο θαη
θαδμίμο είκαη 100.000 θμνέξ μεγαιφηενε απυ ηε ζογθέκηνςζε πμο οπάνπεη ζημ κενυ
πμο δμοκ.
Ε μεηαθμνά ηςκ βανέςκ μεηάιιςκ απυ ηυπμ ζε ηυπμ γίκεηαη μέζς αένα,
ζοκήζςξ ςξ ζοζηαηηθά πμο έπμοκ πνμζνμθεζεί ζε αηςνμφμεκςκ ζςμαηίδηα.

Οοζία

mg/m3

Ιυιοβδμξ
Τδνάνγονμξ
Ονγακηθέξ εκχζεηξ οδνανγφνμο
Ηάδμημ-εκχζεηξ θαδμίμο

0,1
0,9
0,01
0,05

Ιέγηζηεξ επηηνεπυμεκεξ ζογθεκηνχζεηξ βανέςκ μεηάιιςκ ζε πχνμοξ ενγαζίαξ ζφμθςκα με
ημκ Παγθυζμημ Ονγακηζμυ Τγείαξ (WHO).

i. Τδνάνγονμξ.
Ο Τδνάνγονμξ είκαη ημ μυκμ μέηαιιμ πμο ζε ζενμμθναζία δςμαηίμο είκαη ζε
ογνή μμνθή. Δηαζηέιιεηαη μμμηυμμνθα με ηεκ αφλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ θαη γη’ αοηυ
πνεζημμπμηείηαη ζηα οδνανγονηθά ζενμυμεηνα.
Γίκαη πμιφ πηεηηθυξ (πηεηηθυηενμξ ηςκ άιιςκ μεηάιιςκ) θαη μ αημυξ ημο είκαη
πμιφ ημληθυξ, δηαπέεηαη απυ ημοξ πκεφμμκεξ ζημ αίμα, δηαπενκά ζημκ εγθέθαιμ θαη
πνμζβάιιεη ημ κεονηθυ ζφζηεμα.
Ιεγάιεξ πμζυηεηεξ οδνανγφνμο απειεοζενχκμκηαη ζημ πενηβάιιμκ με ηεκ
θαφζε ημο άκζναθα, ημο πεηνειαίμο, απμηέθνςζε ζηενεχκ απμβιήηςκ (μπαηανίεξ).
ηεκ αημυζθαηνα ημ μεγαιφηενμ πμζμζηυ ημο οδνανγφνμο είκαη ζε αένηα
θαηάζηαζε (μμνθή αημχκ), εκχ ημ οπυιμηπμ πμζμζηυ είκαη ζοκδεδεμέκμ με ηα
αηςνμφμεκα ζςμαηίδηα θαη μπμνεί κα ηαληδεφεη ζε μεγάιεξ απμζηάζεηξ πνηκ εκαπμηεζεί
ζημ έδαθμξ ή ζημκ οδνμθυνμ μνίδμκηα.
Ονγακηθέξ εκχζεηξ ημο οδνανγφνμο πμο πνεζημμπμημφκηαη ςξ μοθεημθηυκα ζηε
γεςνγία θαη ηε βημμεπακία θαηαιήγμοκ ζημ πενηβάιιμκ, δηαζπχκηαη θαη μ οδνάνγονμξ
παγηδεφεηαη οπυ μμνθή αδηαιφηςκ εκχζεςκ με ηηξ ζεηηθέξ μμάδεξ ζε ανγηιχδεξ θαη
μνγακηθυ οιηθυ.
ii. Ιυιοβδμξ.
Γίκαη ημ πημ άθζμκμ απυ ηα βανέα μέηαιια, πνεζημμπμηείηαη εονφηαηα θαη είκαη
εονέςξ δηαζθμνπηζμέκμξ ζημ πενηβάιιμκ. Ο μυιοβδμξ γεκηθά, δε δεμημονγεί ζμβανά
πενηβαιιμκηηθά πνμβιήμαηα μέπνη ηε ζηηγμή πμο δηαιφεηαη θαη πνμθφπηεη ε ημκηηθή
μμνθή. Ο μυιοβδμξ μπμνεί κα δηαιοημπμηεζεί ζημ πυζημμ κενυ απυ ημοξ μμιφβδηκμοξ
ζςιήκεξ ηδηαίηενα ακ ημ κενυ είκαη υληκμ ή ηδηαίηενα μαιαθυ. Ο ακζνχπηκμξ μνγακηζμυξ
απμννμθά πενηζζυηενμ ημκ μυιοβδμ ακ αοηυξ βνίζθεηαη ζημ πυζημμ κενυ απ’ υηη ακ
βνίζθεηαη ζηεκ ηνμθή.
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Έκα μεγάιμ πμζμζηυ ημο πενηβαιιμκηηθμφ μυιοβδμο πνμένπεηαη απυ ηηξ
εθπμμπέξ μπεμάηςκ. Ο μυιοβδμξ εηζένπεηαη ζημκ ακζνχπηκμ μνγακηζμυ θαηεοζείακ
μέζς ημο εηζπκευμεκμο αένα θαη έμμεζα μέζς ηεξ ηνμθήξ ζηεκ μπμία έπεη
εκζςμαηςζεί. ε ακηίζεζε με ημκ οδνάνγονμ μ μυιοβδμξ δεκ οθίζηαηαη βημμεγέκζοζε
ζηεκ ηνμθηθή αιοζίδα.
Σμ μεγαιφηενμ πμζμζηυ μμιφβδμο πμο εηζένπεηαη ζημκ ακζνχπηκμ μνγακηζμυ,
ανπηθά βνίζθεηαη ζημ αίμα, ζηε ζοκέπεηα εηζένπεηαη ζημοξ μαιαθμφξ ηζημφξ, ζημκ
εγθέθαιμ. Σειηθά μ μυιοβδμξ απμηίζεηαη ζηα μζηά ακηηθαζηζηχκηαξ ημ αζβέζηημ (ηα
ηυκηα μμιφβδμο, αζβεζηίμο έπμοκ πανυμμημ μέγεζμξ). Ιεγαιφηενε απμννυθεζε
μμιφβδμο παναηενείηαη ζε άημμα με ακεπάνθεηα αζβεζηίμο θαη ζηα παηδηά.
Ε ημληθυηεηα ημο μμιφβδμο είκαη ακάιμγε με ηεκ πμζυηεηά ημο ζημοξ μαιαθμφξ
ηζημφξ θαη υπη μ’ αοηή ζημ αίμα ή ζηα μζηά. Τρειά επίπεδα ζογθέκηνςζεξ μμιφβδμο
πνμθαιμφκ δοζιεηημονγία ηςκ κεθνχκ θαη μυκημε εγθεθαιηθή θζμνά.
Ο βαζηθυξ θίκδοκμξ ζηα παηδηά απυ ημ μυιοβδμ είκαη ε πανεμπυδηζε ηεξ
θοζημιμγηθήξ ακάπηολεξ ημο εγθεθάιμο ημοξ.
iii. Ηάδμημ.
Σμ μεγαιφηενμ πμζμζηυ θαδμίμο πανάγεηαη ςξ παναπνμσυκ απυ ηε πφηεοζε ημο
ρεοδάνγονμο, νφπακζε πενηβάιιμκημξ απυ θάδμημ εμθακίδεηαη ζε πενημπέξ θμκηά ζε
ποηήνηα ρεοδανγφνμο, μμιφβδμο, παιθμφ.
εμακηηθή πεγή νφπακζεξ ημο πενηβάιιμκημξ απυ θάδμημ είκαη ε απμηέθνςζε
απμννημμάηςκ πμο πενηέπμοκ θάδμημ, (θάζε μπαηανία Ni-Cd πενηέπεη 5gr Cd μεγάιμ
μένμξ ημο μπμίμο απειεοζενχκεηαη ζημ πενηβάιιμκ ακ μη μπαηανίεξ αοηέξ
απμηεθνςζμφκ), θαζχξ θαη ε θαφζε άκζναθα.
Σμ επίπεδμ θαδμίμο ζημ έδαθμξ θαη ζηα θοηά πμο ακαπηφζζμκηαη ζ’ αοηυ
αολάκεηαη με ηε πνήζε θςζθμνηθχκ ιηπαζμάηςκ. Ε πνυζιερε θαδμίμο ζηα θοηά
αολάκεηαη με ηε μείςζε ημο pH ημο εδάθμοξ, (ε υληκε βνμπή μεηχκεη ημ pH ημο
εδάθμοξ, ημ έδαθμξ γίκεηαη πημ υληκμ) θαη αολάκμκηαη ηα επίπεδα θαδμίμο ζηεκ ηνμθή.
Σμ θάδμημ ζοζζςνεφεηαη ζημ ζοθχηη, ηα κεθνά, ζημκ ζπιήκα, ζημκ ζονμεηδή
αδέκα, ακηηθαζηζηά ημ αζβέζηημ ηςκ μζηχκ πνμθαιχκηαξ βανηέξ παζήζεηξ.
Σμ θάδμημ είκαη ηδηαίηενα ημληθυ, 1gr θαδμίμο είκαη ζακαηεθυνμξ δυζε.
Ε παναμμκή ημο ζημ ζχμα δηανθεί μενηθέξ δεθαεηίεξ θαη ακ δεκ απμμαθνοκζεί
γνήγμνα ζοζζςνεφεηαη ζημκ ακζνχπηκμ μνγακηζμυ.

Ιέηαιιμ
Ανζεκηθυ

Τδνάνγονμξ

Υνήζε
Υνςζηηθέξ, πνχμαηα, εκημμμθηυκα, δηδακημθηυκα,
μεηαιιμονγηθή επελενγαζία μεηάιιςκ, γοαιί θαη
θεναμηθά, βονζμδερία
Ειεθηνηθά-Ειεθηνμκηθά, εκημμμθηυκα, μπαηανίεξ,
θςημγναθηθά, επηζηεμμκηθά υνγακα, θανμαθεοηηθά,
πανηί-πανημπμιηυξ, θαηαιφηεξ, ηζημέκημ, θαφζε
άκζναθα-πεηνειαίμο
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Ηάδμημ

Υνςζηηθέξ, πνχμαηα, επημεηαιιχζεηξ
Ιπαηανίεξ, ηοπμγναθία, ελάημηζε αοημθηκήηςκ,
Ιυιοβδμξ
εθνεθηηθά, πονμηεπκήμαηα, εκημμμθηυκα, πνχμαηα,
δηοιηζηήνηα, πεηνμπεμηθά.
Ε παναγςγή εκένγεηαξ, ε βημμεπακία ιηπαζμάηςκ, ε ελυνολε μεηάιιςκ, ε θαφζε
απμβιήηςκ, ε ζοκηήνεζε λφιμο, ε καοπεγμεπηζθεοαζηηθή δναζηενηυηεηα είκαη πεγέξ
βανέςκ μεηάιιςκ.
iv. Ανζεκηθυ.
Πενηέπεηαη ζε υια ηα ζεημφπα μνοθηά ημο παιθμφ, ημο μμιφβδμο, ημο
ρεοδανγφνμο θαη ζοκμδεφεη ηα μέηαιια αοηά ζηηξ δηαδηθαζίεξ ελυνολεξ, επελενγαζίαξ
θαη εμπιμοηηζμμφ. Σμ ανζεκηθυ οπυ μμνθή ηνημλεηδίμο, είκαη ε πνχηε φιε γηα ηεκ
παναζθεοή δηδακημθηυκςκ, μοθεημθηυκςκ, εκημμμθηυκςκ, ζοκηενεηηθχκ λοιείαξ,
πνμζζεηηθχκ ηνμθίμςκ, θανμάθςκ γηα ημκ άκζνςπμ θαη ηα δχα.
Φοζηθέξ πεγέξ ανζεκηθμφ ζημ πενηβάιιμκ είκαη μη εθαηζηεημγεκείξ δνάζεηξ θαη ε
ζήρε ηεξ θοηηθήξ φιεξ. Ηονηυηενεξ ακζνςπμγεκείξ πεγέξ είκαη ε θαφζε ημο άκζναθα,
ε θαφζε ημο πεηνειαίμο θαη ε πνήζε ιηπαζμάηςκ θαη δηδακημθηυκςκ.
Σμ ανζεκηθυ εηζένπεηαη ζημ ακζνχπηκμ μνγακηζμυ με ηεκ ακαπκμή, ηηξ ηνμθέξ,
ηεκ απμννυθεζε απυ ημ δένμα. Γίκαη δειεηήνημ ηςκ θοηηάνςκ (εμπμδίδεη ηεκ
μλεηδςηηθή ημοξ δνάζε), εηζπκμή ανζεκηθμφ πνμθαιεί θανθίκμ ημο πκεφμμκα.
Ακ ε ζογθέκηνςζε ανζεκηθμφ ζημ πυζημμ κενυ είκαη μεγαιφηενε 0,2mg/Lt
πνμθαιεί πνυκηεξ παζήζεηξ ζημκ άκζνςπμ. Απυ ημκ Παγθυζμημ Ονγακηζμυ Τγείαξ
(WHO) έπεη θαζμνηζηεί ςξ ακχηαηε μνηαθή ηημή γηα ημ πυζημμ κενυ ε ζογθέκηνςζε
ηςκ 50μg/Lt.

6γ. Φοημθάνμαθα-Σμληθέξ μνγακηθέξ εκχζεηξ.
Ε ηφπε θάπμημο θοημθανμάθμο ζημ πενηβάιιμκ (έδαθμξ, κενυ, αέναξ)
θαζανίδεηαη απυ ηεκ ζομβμιή δηαθυνςκ θοζηθμπεμηθχκ θαη βημιμγηθχκ δηαδηθαζηχκ μη
μπμίεξ επηδνμφκ ζηε δηάζπαζε θαη ηε θίκεζε ηςκ εκχζεςκ αοηχκ. Οη δηαδηθαζίεξ
αοηέξ μπμνμφκ κα μεηαηνέρμοκ ηα θοημθάνμαθα απυ ζφκζεηεξ εκχζεηξ ζε μηα ζεηνά
πνμσυκηςκ δηάζπαζεξ ηα μπμία ζοπκά έπμοκ δναζηηθυηεηα, εοθηκεζία, ημληθυηεηα
δηαθμνεηηθή θαη εκίμηε ηζπονυηενε απυ ηεκ ανπηθή έκςζε. Ιεηά ηεκ εθανμμγή ημο
θοημθανμάθμο μη πηζακέξ δηαδηθαζίεξ πμο μπμνεί κα αθμιμοζεζμφκ είκαη:
Απμηθμδυμεζε ζε απιμφζηενα πνμσυκηα ε μπμία μθείιεηαη ζε βημηηθμφξ θαη
αβημηηθμφξ πανάγμκηεξ (μέζς θςηυξ θςηυιοζε θαη μέζς κενμφ οδνυιοζε).
Πνμζνυθεζε ζημ έδαθμξ.
Πανμοζία ζηεκ οδαηηθή θάζε ημο εδάθμοξ.
Έθπιοζε ζηα οπυγεηα κενά, επηθακεηαθή απμννμή, απμζηνάγγηζε.
Απμννυθεζε απυ ημ θοηυ.
Πηεηηθυηεηα ζημκ αένα.
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Ηφθιμξ ημληθχκ εκχζεςκ ζημ πενηβάιιμκ (www.wlssd.com/ENVPROG_files/safe.htm)

Πνμθεημέκμο κα εθηημεζεί ε «δνάζε» εκυξ θοημθανμάθμο ζα πνέπεη κα απακηεζμφκ
ηα ενςηήμαηα:
Πυζμ γνήγμνα θαη μέζς πμίςκ μεπακηζμχκ ημ θοημθάνμαθμ δηαζπάηαη;
Πμία είκαη ηα πνμσυκηα ηεξ δηάζπαζεξ;
Πμίμ πμζμζηυ ημο θοημθανμάθμο ή ηςκ πνμσυκηςκ δηάζπαζεξ ημο ζα θηκεζεί
απυ ημ ζεμείμ εθανμμγήξ θαη πμο ζοζζςνεφεηαη ζημ πενηβάιιμκ;

i. Παναζηημθηυκα
Σα παναζηημθηυκα είκαη πεμηθέξ εκχζεηξ πμο θαηαζηνέθμοκ ή εμπμδίδμοκ ηεκ
παναγςγηθή δηαδηθαζία εκυξ ακεπηζφμεημο μνγακηζμμφ.
Σα θοημθάνμαθα (θαηεγμνία παναζηημθηυκςκ) πανέπμκηαη ζηα θοηά με 3
ηνυπμοξ:
 Ωξ ρεθαδυμεκμ οδαηηθυ δηάιομα
 Ιε ηε μμνθή αημχκ
 Ωξ οδαηηθυ δηάιομα με ημ μπμίμ πμηίδεηαη ε νίδα ημο θοημφ.
Σα παναζηημθηυκα ακάιμγα με ηε δνάζε ημοξ μπμνμφκ κα θαηαηαπζμφκ ζε:
 Γκημμμθηυκα:
Ονγακμπιςνηςμέκα εκημμμθηυκα: Θακαηχκμοκ ηα έκημμα επηδνχκηαξ ζημ
κεονηθυ ημοξ ζφζηεμα.
Απμηειμφκ ηεκ πημ παιηά θαη ζεμακηηθή μμάδα
παναζηημθηυκςκ. Σα πημ πμιιά εκαπμηίζεκηαη θαη ζοζζςνεφμκηαη ζημ ιηπχδε ηζηυ ηςκ
εκηυμςκ, ζημ ζοθχηη ηςκ ακχηενςκ ζπμκδοιςηχκ υπμο θαη μέκμοκ ακαιιμίςηα γηα
ανθεηά θαηνυ. Ε αζνμηζηηθή ημοξ αοηή ηδηυηεηα, ε ζπεηηθά εφθμιε είζμδυξ ημοξ απυ ημ
δένμα θαη ε πεμηθή ημοξ ζηαζενυηεηα δεμημονγμφκ θηκδφκμοξ γηα ημκ άκζνςπμ θαη ημ
μηθμζφζηεμα.
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Σμ πημ γκςζηυ θαη ημ πενηζζυηενμ πνεζημμπμημφμεκμ εκημμμθηυκμ ηεξ
θαηεγμνίαξ αοηήξ είκαη ημ DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloethane).
Ε πνήζε ημο DDT ζηηξ πενηζζυηενεξ βημμεπακμπμηεμέκεξ πχνεξ έπεη
απαγμνεοηεί, ακ θαη ε πνήζε ημο έηζη θαη αιιηχξ είπε μεηςζεί ελ’ αηηίαξ ηεξ ακάπηολεξ
ακζεθηηθχκ πιεζοζμχκ εκηυμςκ ηα μπμία μπμνμφζακ κα μεηαβμιίζμοκ ημ DDT ζε με
εκημμμθηυκμ θαη κα θαηαζηείιμοκ ηε δνάζε ημο.
Σα πιςνηςμέκα εκημμμθηυκα δηαηενμφκηαη ζημ έδαθμξθαη ζημ κενυ γηα ανθεηά πνυκηα.
Ε ζογθέκηνςζή ημοξ απυ μένε ζημ ηνηζεθαημμμφνημ (ppt) ζημ οδάηηκμ πενηβάιιμκ
μπμνεί κα βημμεγεζοκζεί 105-107 ζημοξ ηζημφξ ηςκ ρανηχκ, ηςκ πμοιηχκ θαη ηςκ
ζειαζηηθχκ θαη κα θηάζεη ζε μένε ακά εθαημμμφνημ (ppm) ζημοξ ηζημφξ ημο ακζνχπμο.
Ονγακμθςζθμνηθά εκημμμθηυκα: Απμηθμδμμμφκηαη γνήγμνα ζε ζπέζε με ηα
μνγακμπιςνηςμέκα υμςξ έπμοκ πμιφ μεγαιφηενε μλεία ημληθυηεηα ζημκ άκζνςπμ θαη
ζηα ζειαζηηθά. Απμννμθμφκηαη αμέζςξ απυ ημ δένμα, ημοξ πκεφμμκεξ ημκ
γαζηνεκηενηθυ ζςιήκα θαη μεηαθένμκηαη ζημ αίμα θαη ημοξ ηζημφξ ημο ακζνχπμο.
Τπάνπμοκ πάκς απυ 50 εκχζεηξ ζηεκ θαηεγμνία αοηή, ακηηθαηέζηεζακ ηα
μνγακμπιςνηςμέκα ελ’ αηηίαξ ηεξ μηθνήξ οπμιεημμαηηθυηεηάξ ημοξ (οδνμιφμκηαη ζημ
έδαθμξ θαη ζημ αιθαιηθυ οδάηηκμ πενηβάιιμκ). Γίκαη πμιφ ημληθά γηα ηηξ μέιηζζεξ, ηα
ράνηα θαη μενηθά απυ αοηά γηα ημκ άκζνςπμ.
Σμ παναζείμ (parathion) ακήθεη ζηεκ θαηεγμνία ηςκ μνγακμθςζθμνηθχκ
εκημμμθηυκςκ.

ογθέκηνςζε DDT ζε πμοιηά
πμο ηνχκε ράνηα 25ppm
ογθέκηνςζε DDT
ζε μεγάια ράνηα 2ppm

ογθέκηνςζε DDT ζημ κενυ 3*10-6ppm

ογθέκηνςζε DDT
ζημ δςμπιαγθηυκ 4*10-2ppm

Ε αφλεζε ηεξ ζογθέκηνςζεξ ημο DDT είκαη 10 εθαημμμφνηα θμνέξ θαζχξ μεηαθένεηαη απυ
ηνμθηθυ επίπεδμ ζε ηνμθηθυ επίπεδμ
Πνμζανμμγή www.niles-hs.k12.il.us/jacnau/chpt54.html
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ii. Δηδακημθηυκα
Γίκαη πεμηθέξ εκχζεηξ πμο εθανμυδμκηαη γηα κα ελμκηχζμοκ αγνηυπμνηα πςνίξ
κα πνμθαιέζμοκ βιάβε ζηεκ οπενθείμεκε θαιιηένγεηα. Υνεζημμπμημφκηαη επίζεξ γηα κα
ελαιείρμοκ ηα ακεπηζφμεηα θοηά απυ ηηξ άθνεξ ηςκ δνυμςκ, ζηδενμδνμμηθέξ γναμμέξ,
γναμμέξ μεηαθμνάξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ.
Ε αηναδίκε (atrazine) ακήθεη ζηεκ θαηεγμνία ηςκ δηδακημθηυκςκ,
πνεζημμπμηήζεθε γηα πνχηε θμνά ημ 1958. Σμ δηδακημθηυκμ 2,4-D πνεζημμπμηείηαη γηα
ηεκ ελυκηςζε πιαηφθοιιςκ δηδακίςκ θαη ημ 2,4,5-Σ είκαη απμηειεζμαηηθυ ζημκ
θαζανηζμυ ζάμκςκ. Πνμθαηανθηηθέξ ένεοκεξ ζπεηηθά με ηεκ ογεία ηςκ αγνμηχκ θαη
άιιςκ αηυμςκ πμο εθηέζεθακ ζε ορειέξ ζογθεκηνχζεηξ αηναδίκεξ, δείπκμοκ ορειέξ
ζοπκυηεηεξ θανθίκμο θαη μεγάιμ πμζμζηυ γεκεηηθχκ ακςμαιηχκ.
Πενηβαιιμκηηθή νφπακζε απυ δημλίκε. Οη δημλίκεξ (PCDD) απμηειμφκ
θαηεγμνία πιςνηςμέκςκ οδνμγμκακζνάθςκ. Γίκαη πμιφπιμθεξ εκχζεηξ πμο
απμηειμφκηαη θονίςξ απυ άκζναθα (C), οδνμγυκμ (H2), μλογυκμ (O2). Γπηπιέμκ
πενηέπμοκ πιχνημ (Cl2), βνχμημ (Br2) ή πιχνημ θαη βνχμημ. Οη πιέμκ επηθίκδοκεξ είκαη
αοηέξ πμο πενηέπμοκ πιχνημ, «δειεηήνημ ημο εβέδμ»
Οη δημλίκεξ πμο παναθηενίδμκηαη απυ ηηξ παναθάης ηδηυηεηεξ:
ηαζενυηεηα ζηεκ επίδναζε πεμηθχκ ακηηδνάζεςκ
Θενμηθή ζηαζενυηεηα (θηάκεη ημοξ 700μ C)
Ιεγάιε ημληθυηεηα
Οη PCCD δεκ παναζθεοάδμκηαη εμπμνηθά θαη δεκ έπμοκ απ’ εοζείαξ πνήζε.
Ηαηάιμηπα δημληκχκ δεμημονγμφκηαη θαηά ηεκ θαφζε απμννημμάηςκ θαη ηε μαθνμπνυκηα
δηαννμή απυ ημοξ πχνμοξ εκαπυζεζήξ ημοξ. Ε ηπηάμεκε ηέθνα πμο εθιφεηαη απυ ηηξ
εγθαηαζηάζεηξ θαφζεξ αζηηθχκ απμννημμάηςκ πενηέπεη δημλίκεξ ζε ζογθεκηνχζεηξ πμο
δεμημονγμφκ πνμβιήμαηα ζηα πενζαία θαη οδάηηκα μηθμζοζηήμαηα. Δημλίκεξ πενηέπμοκ
ηα ογνά απυβιεηα ηςκ ενγμζηαζίςκ επελενγαζίαξ λφιμο, μη εγθαηαζηάζεηξ
βονζμδερίαξ μη βημμεπακίεξ πάνημο.
Δημλίκεξ δεμημονγμφκηαη επίζεξ ζε πενίπηςζε πονθαγηάξ ηςκ μεηαζπεμαηηζηχκ
πμο πνεζημμπμημφκηαη ζε μεγάιμ ανηζμυ ζηε μεηαθμνά ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ γηα ημκ
πενημνηζμυ ηςκ απςιεηχκ ζηα ειεθηνηθά δίθηοα.
Οη δημλίκεξ δηαιφμκηαη ειάπηζηα ζημ κενυ, πνμζνμθμφκηαη πμιφ γνήγμνα απυ ημ
έδαθμξ θαη ε παναμμκή ημο εθεί είκαη μαθνυπνμκε.
Πενηζζυηενμ απυ 90% ηεξ έθζεζεξ ημο ακζνχπμο ζηηξ δημλίκεξ απμδίδεηαη ζημ
θαγεηυ πμο θαηακαιχκεη (ηδηαίηενα θνέαξ, ράνηα, γαιαθημθμμηθά πνμσυκηα).

iii. Άιιεξ θαηεγμνίεξ ημληθχκ μοζηχκ
 Ιοθεημθηυκα γηα θαηαπμιέμεζε ηςκ μοθήηςκ
 Αθανεμθηυκα γηα θαηαπμιέμεζε ηςκ αθάνεςκ
 Σνςθηηθημθηυκα γηα θαηαπμιέμεζε ηνςθηηθχκ
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 Κεμαημδςθηυκα γηα θαηαπμιέμεζε κεμαημεηδχκ ζθμοιεθηχκ
 Ηαμπημθηυκα γηα θαηαπμιέμεζε ηςκ θαμπηχκ εκηυμςκ
 Απμιομακηηθά γηα θαηαπμιέμεζε μηθνμμνγακηζμχκ.

6δ. Γνεμμπμίεζε

Γνεμμπμίεζε είκαη ε μεηαηνμπή ημεμάηςκ γεξ ζε ένεμμ. Οθείιεηαη ζε
παναηεηαμέκεξ πενηυδμοξ λεναζίαξ, ζε ζοκδοαζμυ με οπενβυζθεζε θαη
ιακζαζμέκε γεςνγηθή εθμεηάιιεοζε ηεξ γεξ.
Ε δηάβνςζε ημο εδάθμοξ ζοκίζηαηαη ζηε μεηαθμνά εδάθμοξ απυ ημ κενυ ή ημκ
αένα ζε άιια ζεμεία είηε γηα θοζηθμφξ ιυγμοξ είηε ελαηηίαξ ηςκ ακζνχπηκςκ
δναζηενημηήηςκ.
ε θοζημιμγηθέξ ζοκζήθεξ ημ θαηκυμεκμ αοηυ πενημνίδεηαη με ηε βμήζεηα ηςκ
θοηχκ (μη νίδεξ ημοξ ζογθναημφκ ημ πχμα), ζομβάιιμκηαξ έηζη ζηε δηαηήνεζε ηεξ
ηζμννμπίαξ ακάμεζα ζηε πμζυηεηα ημο πχμαημξ πμο ζπεμαηίδεηαη ζε μηα ζογθεθνημέκε
πενημπή με θοζηθέξ δηενγαζίεξ θαη ημο πχμαημξ πμο πάκεηαη.
Σα εδάθε πμο ζπεμαηίδμκηαη απυ δηαθμνεηηθά μεηνηθά οιηθά επενεάδμοκ
έκημκα ηε βιάζηεζε, ηε δηάβνςζε ημο εδάθμοξ θαη ηεκ ενεμμπμίεζε.
Σα εοαίζζεηα μηθμζοζηήμαηα μδεγμφκηαη ζηεκ ενεμμπμίεζε μυκμ ακ οπμζημφκ
ηεκ αιυγηζηε επέμβαζε ημο ακζνχπμο. Ηαηαζηνμθηθέξ πανεμβάζεηξ ημο ακζνχπμο ζημ
πενηβάιιμκ οπήνλακ μέπνη ζήμενα πμιιέξ,
μενηθέξ απυ ηηξ μπμίεξ οπμβαζμίδμοκ ημοξ
θοζηθμφξ
πυνμοξ
θαη
μπμνμφκ
κα
θαηεγμνημπμηεζμφκ ςξ ελήξ:
Ηαηαζηνμθή ηεξ θοζηθήξ βιάζηεζεξ
Τπμβάζμηζε ηςκ οδαηηθχκ πυνςκ
Τπμβάζμηζε ηςκ εδαθηθχκ πυνςκ
Οη απυημμεξ ορμμεηνηθέξ δηαθμνέξ,
μη μεγάιεξ θιίζεηξ ηςκ εδαθχκ πνμθαιμφκ
έκημκεξ
επηθακεηαθέξ
απμννμέξ
ηςκ
υμβνηςκ οδάηςκ, πημ έκημκεξ εθεί υπμο δεκ
οπάνπεη επανθήξ θοημθάιορε (έιιεηρε πιςνίδαξ). Ε θαηαζηνμθή ηεξ πιςνίδαξ
ζοκηειείηαη με:
 Γθπενζχζεηξ δαζηθχκ εθηάζεςκ ζε επηθιηκείξ
παναγςγηθυηεηαξ εδάθε
 Γπακεηιεμμέκεξ δαζηθέξ πονθαγηέξ
 Τπενβυζθεζε ιμθςδχκ πενημπχκ
 Άκανπε μηθμδυμεζε θαη ακάπηολε ημο ημονηζμμφ
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θαη

μηθνήξ

 Γπηδυηεζε θαιιηενγεηχκ θαη θηεκμηνμθίαξ ζε πενημπέξ θαη επίπεδα
παναγςγήξ πμο δεκ ελαζθαιίδμοκ ηεκ αεηθμνία.
Ε θοζηθή βιάζηεζε πνμζηαηεφεη ημ έδαθμξ απυ ηε δηαβνςηηθή δνάζε ηςκ
ζηαγυκςκ ηεξ βνμπήξ. Όπςξ είκαη γκςζηυ μη ζηαγυκεξ ηεξ βνμπήξ δεμημονγμφκ είδμξ
«θνμφζηαξ» υηακ πέθημοκ ζε γομκυ έδαθμξ με απμηέιεζμα:
 Κα μεηχκεηαη ε απμννμθεηηθυηεηα ημο εδάθμοξ
 Κα αολάκεηαη ε απμννμή
 Κα αολάκεηαη ε δηάβνςζε ε μπμία με ηε ζεηνά ηεξ πνμθαιεί ζηαδηαθή
μείςζε ημο βάζμοξ ημο εδάθμοξ, με άμεζε ζοκέπεηα ηεκ οπμβάζμηζε
ηεξ βιάζηεζεξ.

Πενημπή πμο έπεη οπμζηεί ενεμμπμίεζε ιυγς οπενβυζθεζεξ

εμακηηθή οπμβάζμηζε ηςκ μνεηκχκ θαη εμημνεηκχκ υγθςκ μηαξ πενημπήξ
πνμθαιείηαη επίζεξ θαη απυ ηεκ θηεκμηνμθία. Ο ανηζμυξ ηςκ δχςκ πμο ζοκήζςξ
εθηνέθεηαη ζηε δχκε αοηή, ζοπκά είκαη πμιφ μεγαιφηενμξ απυ ηηξ δοκαηυηεηεξ ημο
βμζθυημπμο με απμηέιεζμα:
 Κα θαηαζηνέθεηαη ε δμμή ημο εδάθμοξ
 Κα δηαθμνμπμηείηαη ε ζφκζεζε ηεξ πιςνίδαξ θαη κα μεηχκεηαη ε
ποθκυηεηα ηεξ πμχδμοξ βιάζηεζεξ.
εμακηηθυηαημξ πανάγμκηαξ ενεμμπμίεζεξ είκαη μη δαζηθέξ πονθαγηέξ. ηεκ
Γιιάδα, απυ ζηαηηζηηθέξ ηεξ δαζηθήξ οπενεζίαξ θαίκεηαη υηη θαηά ηεκ πενίμδμ 19641975, μ μέζμξ υνμξ ηςκ θαμέκςκ εθηάζεςκ ήηακ 129.000 ζηνέμμαηα ακά πνυκμ εκχ
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θαηά ηεκ πενίμδμ 1976-1986 ήηακ 378.000 ζηνέμμαηα γηα κα αολεζεί ζε 520.000
ζηνέμμαηα ηεκ δεθαεηία 1986-1995.
Ακ θαη ε πονθαγηά ζεςνείηαη υηη μπμνεί κα επηθένεη ακαγέκκεζε ηεξ θοζηθήξ
βιάζηεζεξ υηακ δεκ πνμεγεζεί έκημκε δηάβνςζε, ε μεγάιε ζοπκυηεηα πονθαγηχκ ηα
ηειεοηαία πνυκηα είκαη ζεμακηηθυξ πανάγμκηαξ οπμβάζμηζεξ ηςκ δαζηθχκ εθηάζεςκ
ηεξ Γιιάδαξ.
Ιε ζοκδοαζμυ πονθαγηχκ-βυζθεζεξ ζε μηα πενημπή, ε θαηαζηνμθή είκαη
ακεπακυνζςηε ηυζμ γηα ημ έδαθμξ υζμ θαη γηα ηε βιάζηεζε.
Ε εθηεηαμέκε πνήζε υληκςκ ιηπαζμάηςκ ζε θαιιηενγμφμεκα εδάθε πμο έπμοκ
ζπεμαηηζηεί πάκς ζε υληκα μεηνηθά οιηθά είκαη μηα άιιε αηηία οπμβάζμηζεξ θαη
ενεμμπμίεζεξ.

Γπηπηχζεηξ ηεξ ενεμμπμίεζεξ
Θυγς ενεμμπμίεζεξ:
 Υάκεηαη ε βημπμηθηιυηεηαξ μηαξ πενημπήξ
 Ιεηχκεηαη ε παναγςγηθυηεηα ημο εδάθμοξ
 Ιεηαβάιιμκηαη μη ημπηθέξ θιημαηηθέξ ζοκζήθεξ.
 Ιεηχκεηαη ε δηαζεζημυηεηα ημο γιοθμφ κενμφ
 Αολάκεηαη ε ζοπκυηεηα θαη ημ μεγέζμξ ηςκ πιεμμονχκ ζηηξ θαηχηενεξ
πενημπέξ.
 Παναηενείηαη ηδεμαημγέκεζε ηςκ θναγμάηςκ
 Ιεηχκεηαη ημ αγνμηηθυ εηζυδεμα
 Γγθαηαιείπμκηαη αγνμηηθέξ πενημπέξ με ζοκέπεηα ηε μείςζε ηεξ
παναγςγηθυηεηαξ ημο εδάθμοξ.
 Ιεηακάζηεοζε πιεζοζμχκ ζοκήζςξ ζε αζηηθά θέκηνα. Θυγς
μεηακάζηεοζεξ, εμθακίδμκηαη εονφηενεξ θμηκςκηθέξ θαη μηθμκμμηθέξ
πηέζεηξ με ζοκέπεηα:
Σεκ αιμαηχδε μηθηζηηθή επέθηαζε ηςκ πυιεςκ
Σεκ αφλεζε ηεξ νφπακζεξ
Σεκ αφλεζε ηεξ ακενγίαξ

Σμ θοζηθυ πενηβάιιμκ είκαη έκα ακμηθηυ ζφζηεμα. Δέπεηαη ζοκεπείξ επηδνάζεηξ
απυ ημκ άκζνςπμ, ε αιυγηζηε πανέμβαζή ημο ημ οπμβαζμίδεη.
Σμ θοζηθυ πενηβάιιμκ ςξ δοκαμηθυ ζφζηεμα ακηηδνά ζημ θαηκυμεκμ ηεξ
ενεμμπμίεζεξ θαη δεμημονγεί κέα «ηζμννμπία» ε μπμία είκαη θαηχηενε ηεξ
πνμεγμομέκεξ. Πενημπέξ πιμφζηεξ ζε πιςνίδα, πακίδα, εμθακίδμκηαη με
οπμηοπχδε βιάζηεζε, άκοδνεξ, αθηιυλεκεξ γηα έμβηα υκηα.
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Α. ΠΓΡΖΒΑΘΘΟΚ - ΡΤΠΑΚΕ
Φφιιμ Γνγαζίαξ 1
1. Πενηβάιιμκ είκαη υια ηα ελςηενηθά ενεζίζμαηα πμο
πνμένπμκηαη
απυ
ημ
ζφκμιμ
ηςκ
____________________
θαη
ηςκ
____________________
ζημηπείςκ
πμο
επηδνμφκ ζε έκα μνγακηζμυ θαη θαζμνίδμοκ ηεκ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ακάπηολή ημο.
Φοζηθυ πενηβάιιμκ μπμνεί κα ζεςνεζεί ημ ζφκμιμ ηςκ μνγακηζμχκ ημο
πιακήηε υπςξ είκαη μη θοηηθμί, μη ____________________, μη μφθεηεξ θ.α,
θαη ημ ζφκμιμ ηςκ αβημηηθχκ ζημηπείςκ υπςξ είκαη ηα ακυνγακα ζημηπεία, μη
____________________ εκχζεηξ, μ ήιημξ θαζχξ θαη μη ζπέζεηξ θαη
αιιειεπηδνάζεηξ πμο ακαπηφζζμκηαη μεηαλφ ημοξ.
Σμ μηθμζφζηεμα είκαη μηα μνγακςμέκε εκυηεηα έμβηςκ υκηςκ θαη
____________________ ζημηπείςκ ηα μπμία ακηαιιάζμοκ μεηαλφ ημοξ
οιηθά
θαη
πιενμθμνία,
ηνμθμδμημφμεκα
απυ
μηα
πεγή
____________________.
Ηάζε μηθμζφζηεμα απμηειείηαη απυ ημ αβημηηθυ θαη ημ βημηηθυ μένμξ. Σμ
αβημηηθυ μένμξ απανηίδεηαη απυ ηε ιηζυζθαηνα (ζηενευξ θιμηυξ ηεξ
γεξ), ηεκ ____________________ (ημ κενυ ζηεκ ογνή ημο θάζε) θαη
ηεκ
αημυζθαηνα.
Σμ
βημηηθυ
μένμξ
ακηηπνμζςπεφεη
ημ
____________________ μένμξ ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ θαη μπμνεί κα
εκημπίδεηαη ζε ημήμαηα θαη ηςκ ηνηχκ αβημηηθχκ μενχκ. Απανηίδεηαη
απυ ημοξ παναγςγμφξ, ημοξ ____________________ θαη ημοξ
____________________ .
Οη __________________ πμο θαηά θφνημ ιυγμ είκαη ηα πνάζηκα θοηά, είκαη
μη
μνγακηζμμί
πμο
θςημζοκζέημοκ,
δειαδή
δεζμεφμοκ
ηεκ
__________________
εκένγεηα
θαη
ηε
μεηαηνέπμοκ
ζε
__________________ εκένγεηα οπυ ηε μμνθή μνγακηθχκ
εκχζεςκ.
Αημμζθαηνηθή
νφπακζε
είκαη
ε
πανμοζία
____________________
ζηεκ
αημυζθαηνα,
δειαδή
ε
ζογθέκηνςζε θάζε είδμοξ μοζηχκ, ζμνφβμο, αθηηκμβμιίαξ ή
άιιςκ μμνθχκ ____________________ζε πμζυηεηα θαη δηάνθεηα πμο
μπμνμφκ κα δηαηανάλμοκ ηεκ μηθμιμγηθή ηζμννμπία.
Σμ
θςημπεμηθυ
κέθμξ
πανμοζηάδεηαη
υηακ
επηθναημφκ
ορειέξ
____________________, μεγάιε ειημθάκεηα, μηθνή ζπεηηθά ογναζία θαη
ορειή
ζογθέκηνςζε
____________________
ημο
αδχημο,
____________________ ημο άκζναθα θαη οδνμγμκάκζναθεξ.
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8. Οη πνςημγεκείξ νφπμη εθπέμπμκηαη απυ ηηξ δηάθμνεξ πεγέξ ζηεκ αημυζθαηνα,
μη ζεμακηηθυηενμη είκαη ηα ____________________ ζςμαηίδηα υπςξ ζθυκε,
θαπκυξ, ζςμαηίδηα βανέςκ μεηάιιςκ, ημ ____________________ ημο
ζείμο,
ημ
μμκμλείδημ
ημο
____________________, μη οδνμγμκάκζναθεξ
θ.ι.π
9. Οη δεοηενμγεκείξ νφπμη ζπεμαηίδμκηαη ζηεκ
αημυζθαηνα
απυ
ημοξ
πνςημγεκείξ
με
____________________ ακηηδνάζεηξ πμο
γίκμκηαη είηε μεηαλφ ημοξ είηε με ηα θοζηθά
ζοζηαηηθά ηεξ αημυζθαηναξ με ζομμεημπή ημο ____________________
θςηυξ, ηεξ ζενμμθναζίαξ θαη ηεξ ογναζίαξ. εμακηηθυηενμη είκαη
ημ
μμκμλείδημ
ημο
____________________,
ημ
____________________ ημο αδχημο, θαη ημ υδμκ.
10. Οη ημληθμί νφπμη υπςξ ημ ανζεκηθυ θαη μ αμίακημξ πνμένπμκηαη
απυ ____________________ βημμεπακίεξ θαη μηθμδμμηθά
οιηθά. Πνμθαιμφκ ____________________ πνμβιήμαηα θαη
ζπεηίδμκηαη
με
γεκεηηθέξ
____________________,
ζηεηνχζεηξ θαη θανθηκμπάζεηεξ, ζε ορειέξ ζογθεκηνχζεηξ επηθένμοκ ζάκαημ.

Φφιιμ Γνγαζίαξ 2
Ηαζεμενηκά πενπαηάξ ζε πενημπέξ ηεξ πυιεξ, αιιά πημ ηαπηηθά ζηε γεηημκηά
ζμο. Παναηήνεζε με πνμζμπή ηηξ παναθάης εηθυκεξ θαη ζημ πιαίζημ ηεξ θάζε
εηθυκαξ βάιε  ακ ζοκακηάξ υ,ηη δείπκμοκ μη εηθυκεξ.
Ακ ζηε γεηημκηά ζμο οπάνπμοκ θαη άιιεξ πεγέξ νφπακζεξ μπμνείξ κα ηηξ
ζομπιενχζεηξ.

Βημμεπακίεξ

Ρφπακζε οδάηςκ

θμοπηδυημπμξ

Απυβιεηα
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Ηαοζαένηα

Επμνφπακζε

Αγνμηηθά θάνμαθα

Αδέζπμηα ζθοιηά

Ηαηεδαθίζεηξ

Ηαπκυξ θαοζηήνςκ

Γγθαηαιεημμέκα θηίνηα

Απμννίμμαηα

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Γνάρε μηα επηζημιή πνμξ ημ Δεμμηηθυ φμβμοιμ γηα ηα πενηβαιιμκηηθά
πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδεη ε γεηημκηά ζμο θαη πμο θαηά ηε γκχμε ζμο είκαη
ημ/ηα πημ ζεμακηηθά γηα ζέκα, ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ πμο ζαξ παναηίζεηαη.
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