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Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται κατά 99.94% από νερό. Αστικά υγρά απόβλητα είναι 
τα οικιακά λύματα ή το μείγμα οικιακών με βιομηχανικά ή/και με τα όμβρια ύδατα. 
Δηλαδή τα υγρά απόβλητα που συγκεντρώνονται λόγω του ανθρώπινου μεταβολισμού, 
των οικιακών ή/και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των βροχοπτόσεων και 
εκπλύσεων των δρόμων. Τα υγρά απόβλητα περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις 
οργανικού φορτίου, αλάτων και μικροοργανισμών. Για λόγους δημόσιας υγείας και μη 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, έχει αναγνωριστεί από πολύ νωρίς η ανάγκη για 
επεξεργασία τους. Η επεξεργασία τους έχει στόχο την απομάκρυνση, εξουδετέρωση ή 
τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών τους. Μέθοδοι συλλογής και 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων ξεκίνησαν να αναπτύσσονται από τη Μινωική 
εποχή, με συνεχή αναβάθμιση και τεχνολογική εξέλιξη. 
 
Υπάρχουν τρεις κύριες μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: βιολογικές, χημικές 
και μηχανικές. Η βιολογική επεξεργασία μπορεί να είναι είτε συμβατική (αυτή δηλαδή 
που εφαρμόζεται στις περισσότερες Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων), είτε φυσική και 
εφαρμόζεται κυρίως για την απομάκρυνση οργανικού υλικού και θρεπτικών. Η συνήθης 
μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις βιομηχανικές χώρες αλλά και στην 
Κύπρο είναι τα συμβατικά συστήματα Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων με την μέθοδο 
της ενεργού ιλύος (λάσπη με μικροοργανισμούς οι οποίοι καταναλώνουν το οργανικό 
φορτίο). Οι τεχνητοί υγρότοποι αποτελούν μορφή φυσικού συστήματος βιολογικής 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται ποικιλία 
υγρών αποβλήτων, απομακρύνοντας έτσι το οργανικό υλικό, τα θρεπτικά, τα 
αιωρούμενα στερεά, τα βαρέα μέταλλα και τους παθογόνους μικροοργανισμούς.  
 
Έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν αναφορές για οικονομική 
δυσφορία και τεχνικές δυσλειτουργίες -σε συμβατικά συστήματα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων- μικρών αγροτικών κοινοτήτων της επαρχίας Λεμεσού. Μετά από 
βιβλιογραφική διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επεξεργασίας αποβλήτων, θεωρήθηκε 
κατάλληλη η ερευνητική μελέτη των τεχνητών υγροτόπων για επεξεργασία λυμάτων, 
από την ομάδα μας. Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία που να αποδεικνύει επιστημονικά 
την αποδοτικότητα των συστημάτων αυτών για φυσική επεξεργασία αποβλήτων. Οι 
τεχνητοί υγρότοποι είναι οικονομικό, οικολογικό αλλά και εύκολο μέσο επεξεργασίας 
αποβλήτων. Δεν απαιτείται ενέργεια για τη λειτουργία τους, έχουν περιορισμένο κόστος 
κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται εξειδικευμένο 
προσωπικό για τη λειτουργία τους, γεγονός που ελαχιστοποιεί το λειτουργικό τους 
κόστος. Επίσης, ιδιαίτερα στις Μεσογειακές χώρες, με έντονη ηλιοφάνεια κατά τη 
διάρκεια του χρόνου, ευνοείται η χρήση των τεχνητών υγροτόπων, αφού ο ηλιοφάνεια 
αυξάνει το ρυθμό απομάκρυνσης των ρύπων. Στην Κύπρο δεν έχει μελετηθεί η 
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εφαρμογή αυτών των συστημάτων για επεξεργασία οικιακών αποβλήτων μικρών 
κοινοτήτων. 

. 
1.1. Νερό 
Το νερό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ζωής αφού αποτελεί το 70% του ανθρώπινου 
σώματος. Το νερό είναι ένα μοναδικό υγρό απαραίτητο για τη ζωή, με τη μορφή που το 
γνωρίζουμε του οποίου η ποιότητα και οι φυσικοχημικές του παράμετροι διαμορφώνουν 
το περιβάλλον των οικοσυστημάτων (Γεωργίου, 2007, Νικολάου και άλλοι, 2011). Δεν 
είναι τυχαίο που όπου υπάρχει άφθονο νερό υπάρχει και πλούσια βλάστηση (τροπικά 
δάση, ζούγκλες κ.α.). Ενώ στην αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει ζωή 
(έρημοι).  
Αν όχι όλες, τότε ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και των 
φυσικών διεγέρσεων έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το νερό(άρδευση καλλιεργειών, 
πότισμα ζώων, οικιακή χρήση, βιομηχανική χρήση κλπ.) Οι πιο πάνω δραστηριότητες 
έχουν ως αποτέλεσμα, εκτός από την κατανάλωση νερού, την παραγωγή νερού 
ακατάλληλου για χρήση(υγρά απόβλητα). Τα υγρά απόβλητα αποτελούν πηγή 
μολυσματικών ασθενειών και επιβάρυνση του περιβάλλοντος, γι’αυτό και χρειάζονται 
επεξεργασία σε ειδικές Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ)   
 
1.2. Υγρά Απόβλητα 
Υγρά απόβλητα είναι το σύνθετο μίγμα φυσικών οργανικών και ανόργανων υλικών 
αναμειγμένων με συνθετικές ουσίες. Περιέχουν ό,τι καταλήγει στο αποχετευτικό 
σύστημα.  Διακρίνονται σε οικιακά, βιομηχανικά και αστικά.  
Οικιακά απόβλητα: Νοούνται τα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών, που 
προέρχονται κυρίως από τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και τις εμπορικές 
δραστηριότητες.  
Αστικά απόβλητα: Νοούνται τα οικιακά λύματα ή το μίγμα οικιακών με βιομηχανικά υγρά 
απόβλητα ή και όμβρια ύδατα. Γενικότερα, τα αστικά λύματα είναι τα υγρά απόβλητα 
που παράγονται από οποιαδήποτε κτήρια είτε αυτά είναι σχολεία, σπίτια, εταιρίες είτε 
κυβερνητικά.  Τα λύματα συλλέγονται από τους δήμους και τις κοινότητες και 
καταλήγουν στο έδαφος, στη θάλασσα, σε ποτάμια ή σε λίμνες.  Η κατάληξη των υγρών 
αποβλήτων στις θάλασσες και στα ποτάμια απειλεί την ανθρώπινη υγεία λόγω του ότι 
ρυπαίνονται οι θάλασσες, υποβαθμίζονται  αστικές περιοχές, δημιουργούνται αισθητικά 
προβλήματα και υποβαθμίζονται ποιοτικά οι υδατικοί πόροι. 
Βιομηχανικά απόβλητα:  Καλούνται οποιαδήποτε υγρά απόβλητα τα οποία 
απορρίπτονται από κτήρια και χώρους, που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε 
εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα  και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια 
ύδατα. 
Όμβρια ύδατα: Ονομάζονται τα νερά της βροχής μαζί με τις εκπλύσεις των δρόμων. 
Συνήθως τα λύματα περιέχουν ουσίες όπως: μικροοργανισμούς, άζωτο, μέταλλα, 
φωσφόρο, αιωρούμενα αντικείμενα, λίπος, BOD, βακτήρια, ιλύος κ.α. 
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Τεχνητοί υγρότοποι: 
Υγρότοποι ορίζονται οι περιοχές οι 
οποίες είτε πλημμυρίζουν από 
επιφανειακό νερό είτε τα εδάφη τους 
βρίσκονται σε κατάσταση κορεσμού. 
Για αυτό οφείλεται η υψηλή στάθμη 
του υπόγειου νερού η οποία 
χρειάζεται για την υποστήριξη 
βλάστησης που έχει προσαρμοστεί σε 
υγρές συνθήκες και για να λαμβάνουν 
επίσης χώρα σε λειτουργίες και 
δραστηριότητες που είναι προσαρμοσμένες στο υγρό περιβάλλον. 
(Σωτηρόπουλου, 2010, σελ.9). 
 

Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες είναι η επεξεργασία ιλύος, ο περιστρεφόμενος 

βιολογικός δίσκος και οι τεχνητοί υγρότοποι. Κάθε μέθοδος επιλέγεται ανάλογα από τις 

απαιτήσεις της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων, το μέγεθος του πληθυσμού, 

την έκταση της εγκατάστασης καθώς και το κόστος και τη λειτουργία. Τα εναλλακτικά 

συστήματα επεξεργασίας έχουν αρκετά πλεονεκτήματα έναντι της ενεργούς ιλύος που 

είναι η συμβατική μέθοδος επεξεργασίας. Η κάθε μέθοδος επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με την συμπεριφορά της σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες κριτηρίων. Η πρώτη αφορά χωροταξικά, τεχνολογικά (Σαχανίδης, 2010, 

Κάνουλας, 2008, Νικολαΐδης, 2009,  Τερζάκης, 2009) 

Μέσα από το πέρασμα του χρόνου έχουν αναγνωριστεί πολλές από τις λειτουργίες των 
φυσικών συστημάτων που βοηθούν στη φυσική επεξεργασία ακάθαρτου νερού και 
κατ΄επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας του. Οι περιβαλλοντικοί μηχανισμοί έχοντας 
υπόψη αυτές τις ευεργετικές λειτουργίες, κατασκευάζουν τεχνητά συστήματα που 
μιμούνται τις φυσικές διεγέρσεις του καθαρισμού, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα του 
νερού. Τέτοια συστήματα είναι: 

 Γήινα ή εδαφικά συστήματα 

 Διάφορα συστήματα τεχνητών λιμνών 

 Συστήματα υδροχαρών φυτών(φυσικοί και τεχνητοί υγρότοποι, συστήματα 
επιπλεόντων υδροχαρών φυτών) 

Και τα τρία συστήματα μπορούν να παράγουν υψηλής ποιότητας εκροή. 
 
Οι τεχνητοί υγρότοποι είναι μία μέθοδος επεξεργασίας ιλύος, που ικανοποιεί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές των εκροών και προστατεύει τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον. Έχουν αρκετά πλεονεκτήματα έναντι της ενεργούς ιλύος που είναι η 
συμβατική μέθοδος επεξεργασίας. 
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Η φυσική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων γίνεται με την εκμετάλλευση των 
ιδιοτήτων και των λειτουργιών των οικοσυστημάτων. Βασίζεται σε διεργασίες που 
συμβαίνουν στο περιβάλλον με την αλληλεπίδραση του νερού, του εδάφους, της 
ατμόσφαιρας, των φυτικών και των ζωικών οργανισμών. Διεργασίες που συμβάλουν 
στην επεξργασία των αποβλήτων είναι, η καθίζηση, το φιλτράρισμα, η μεταφορά αερίων, 
η προσρόφηση, η κατακρήμνιση, η οξείδωση, η αναγωγή, η βιολογική μετατροπή και η 
αποικοδόμηση. Συμβαίνουν όμως και διεργασίες μοναδικές για τα φυσικά συστήματα 
όπως η φωτοσύνθεση, η φωτοοξείδωση και η πρόσληψη θρεπτικών από τα φυτά. 
 

 
 
Τέλος είναι τα συστήματα των τεχνητών υγροτόπων για επεξεργασία λυμάτων, οι οποίοι 
διακρίνονται σε επιφανειακής ροής και υποεπιφανειακής ροής (Τσαλκατίδου, 2010, 
σελ.13-14). 
 
Η ανάπτυξη των φυσικών υγροτόπων ξεκινά το 1870. Αναπτύσσεται στην Ευρώπη, στις 
Η.Π.Α και σε άλλες χώρες η γεωργία λυμάτων(sewage farming), για έλεγχο της υδατικής 
ρύπανσης από τα υγρά απόβλητα. Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα γίνεται χρήση των 
υγρών αποβλήτων είτε με επιτόπια συστήματα επεξεργασίας, είτε με εφαρμογή σε 
φάρμες και σε ειδικά αγροκτήματα για φυτική παραγωγή, για άρδευση διαφόρων χώρων 
αναψυχής ή για εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων. Οι τεχνητοί υγρότοποι 
δημιουργήθηκαν για να μειωθούν τα προβλήματα κόστους λειτουργίας και διαχείρισης 
των συμβατικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Σύμφωνα με έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 1998 διαπιστώθηκε ότι το 25% των 
συμβατικών συστημάτων είχαν προβλήματα(ημιτελής κατασκευή, εκτός λειτουργίας και 
πλημμελής λειτουργία). Αυτό οφείλεται στο ανύπαρκτο ή ημιτελές αποχετευτικό δίκτυο, 
στον κακοσχεδιασμό, σε οικονομικούς λόγους και στην έλλειψη του κατάλληλου 
προσωπικού. Προφανώς λύση σε αυτά τα κύρια προβλήματα δίνουν οι τεχνητοί 
υγρότοποι (Τσαλκατίδου, 2010, σελ.15).  
 
Υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα των τεχνητών υγροτόπων έναντι των 
συμβατικών. Κάποια από αυτά είναι η ευελιξία στην κατασκευή, το χαμηλό κόστος 
εγκατάστασης και συντήρησης, είναι λειτουργικά, έχουν μηδενικές απαιτήσεις σε 
ενέργεια και χρήματα, δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού, είναι 
φιλικά προς το περιβάλλον, μειώνουν σε ικανοποιητικά επίπεδα το οργανικό φορτίο και 
μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε τοποθεσία και για οποιοδήποτε σκοπό. 
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(Τσαλκατίδου, 2010, σελ.16). Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι τα πλεονεκτήματα 
των τεχνητών υγροτόπων μπορούν να αναγραφούν ως εξής:   

 η ευελιξία στην κατασκευή 

 το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης 

 η λειτουργικότητά τους 

 οι μηδενικές απαιτήσεις σε ενέργεια και χρήματα 

 η μη αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού 

 η φιλικότητα προς το περιβάλλον 

 τα ικανοποιητικά επίπεδα μείωσης του οργανικού φορτίου  

 η κατασκευή τους σε οποιαδήποτε τοποθεσία και για οποιοδήποτε σκοπό. 

Οι υγρότοποι είναι μια σύνθετη συνάθροιση νερού, υποστρώματος, φυτών, 
ασπόνδυλων ζώων   και μικροοργανισμών, όπου μια σειρά συχνά διασυνδεόμενων 
μηχανισμών βελτιώνουν την ποιότητα του νερού. Οι τεχνητοί υγρότοποι μιμούνται τις 
ιδανικές συνθήκες επεξεργασίας που απαντώνται στους φυσικούς υγρότοπους είναι 
όμως ταυτόχρονα πιο ευέλικτοι αφού μπορούν να κατασκευαστούν σχεδόν σε 
οποιαδήποτε θέση και να χρησιμοποιηθούν για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
επεξεργασία καθώς και για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων προερχόμενων από 
διάφορες πηγές όπως αστικές απορροές, αποστραγγίσεις ορυχείων, αποστραγγίσεις 
χώρων υγιεινής ταφής απορριμμάτων, βιομηχανικά και αγροτικά απόβλητα.  
 
Οι τεχνητοί υγρότοποι κατατάσσονται σύμφωνα με τον τρόπο ανάπτυξης των 
μακρόφυτων ενώ μπορούν να διακριθούν περαιτέρω σύμφωνα με τη ροή του 
αποβλήτου. Σχηματικά η κατάταξη αυτή δίνεται στο Σχήμα 1.1 Οι τεχνητοί υγρότοποι 
διακρίνονται βάσει της εφαρμογής του αποβλήτου είτε πάνω είτε κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους σε επιφανειακής/ ελεύθερης ροής και σε υποεπιφανειακής/ 
υπόγειας ροής αντίστοιχα και κατακόρυφης και οριζόντιας ροής.  

 
Σχήμα 1.1: Είδη υγροτόπων (Τσαλκατίδου, 2010, σελ.34). 
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Η κατασκευή και λειτουργία των τεχνητών υγροτόπων βασίζεται στην επιλογή και το 
συνδυασμό των δομικών τους στοιχείων ( έδαφος, νερό και βλάστηση ) (Εικόνα 1). 
Στόχος, η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που συντελούν στην βελτίωση της 
ποιότητας του νερού που διέρχεται από τους υγροτόπους. Η μείωση του ρυπαντικού 
φορτίου, στηρίζεται στις υγροτοπικές λειτουργίες συγκράτησης και μετασχηματισμού 
των ιζημάτων θρεπτικών και τοξικών ουσιών, μέσω φυσικών, χημικών και βιολογικών 
διεργασιών. 
 

 
Εικόνα 1: Τα κύρια δομικά στοιχεία των τεχνητών υγροτόπων 

 
 

Μηχανισμοί απομάκρυνσης ρύπων σε υγρότοπους  

Τα αιωρούμενα στερεά στους τεχνητούς υγρότοπους κατακόρυφης ροής, 
απομακρύνονται συνήθως με διήθηση, αφού το υγρό απόβλητο περνά μέσα από τον 
υγρότοπο και τα αιωρούμενα στερεά, που είναι από τους πόρους του πληρωτικού 
υλικού, δεσμεύονται μεταξύ των πόρων. Ακόμα τα αιωρούμενα στερεά απομακρύνονται 
με καθίζηση πάνω στο πληρωτικό υλικό του υγρότοπου. Βέβαια η αποτελεσματικότητα 
των υγρότοπων στην απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών εξαρτάται από το 
μέγεθος των στερεών, τη φύση τους, τη ταχύτητα διέλευσης του υγρού από το σώμα 
του υγρότοπου και την ανάπτυξη βιοϋμένα στην επιφάνεια του πληρωτικού υλικού και 
γύρω από τις ρίζες των φυτών.  
Οι υγρότοποι κατακόρυφης ροής απομακρύνουν λιγότερο αποτελεσματικά τα 
αιωρούμενα στερεά από τους υγρότοπους οριζόντιας ροής, γι’ αυτό και συχνά σε 
συστήματα υγρότοπων πολλαπλών σταδίων επεξεργασίας, έπειτα από τους 
υγρότοπους κατακόρυφης ροής, χρησιμοποιούνται κλίνες οριζόντιας ροής. Επίσης η 
συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών στην είσοδο των υγρότοπων κατακόρυφης 
ροής, πρέπει να ελαττώνεται με προεπεξεργασία ή με χρήση σηπτικών δεξαμενών ή 
δεξαμενών Imhoff. Αλλιώς μπορεί να δημιουργηθεί απόφραξη του συστήματος. Η 
απόφραξη μπορεί να προκύψει από συσσώρευση φύλλων που μαραίνονται και 
πέφτουν στην επιφάνεια των υγρότοπων, από κατάλοιπα αποσύνθεσης των ριζών των 
φυτών και άλλων μικροοργανισμών.  
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Αναφορικά με τους οργανικούς ρύπους, απομακρύνονται με προσρόφηση στο 
υπόστρωμα του υγρότοπου, όπου ακολουθεί βιολογική αποικοδόμηση με τη βοήθεια 
μικροοργανισμών που αναπτύσσονται με τη μορφή βιολογικών λεπτών μεμβρανών 
εκκρίσεων στις επιφάνειες των υποστρωμάτων ή και υπόγειων τμημάτων της 
μακρόφυτων. 
 
Οι μηχανισμοί απομάκρυνσης των βακτηρίων και παρασίτων είναι φυσικοί 
(προσρόφηση, καθίζηση), φυσικοχημικοί (ηλιακή ακτινοβολία, μεταβολή του pH και 
της θερμοκρασίας, παρουσία τοξικών ουσιών που παράγονται από άλγη) και 
βιολογικοί (φυσική εξόντωση λόγω έλλειψης θρεπτικών ουσιών, παρουσία 
μικροοργανισμών που καταναλώνουν τους παθογόνους, ανταγωνισμός παθογόνων με 
άλλους μικροοργανισμούς για τροφή). (Τσαλκατίδου, 2009, σελ.44-48) 
 
Ο ρόλος των φυτών στους τεχνητούς υγρότοπους 
Τα φυτά που έχουν δοκιμαστεί σε τεχνητούς υγρότοπους επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων ποικίλουν.Τα πλέον συνηθισμένα είδη ανήκουν στην οικογένεια 
Cyperaceae, του γένους Carex spp. (είδη κύπερης) και των γενών Typha (ψαθιά), 
Phragmites (νεροκάλαμα) και Scripus (βούρλα). Στα συστήματα υποεπιφανειακής ροής 
συχνά χρησιμοποιούνται και τα είδη Glyceria maxima (καλάμι μαναγράς) και Phalaris 
arundinacea (καλάμι καναρίων νήσων). Τα είδη αυτά αντέχουν την υγρασία και τις 
χαμηλές θερμοκρασίες και εντοπίζονται σχεδόν παντού. Ένα ακόμη είδος βλάστησης 
που έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., είναι και ο υάκινθος με πολύ 
καλά αποτελέσματα αλλά και με διάφορα προβλήματα, που έχουν καταγραφεί κατά τη 
χρήση του (τάση να κυριαρχεί έναντι των άλλων φυτών).  
 
Τα φυτά παρουσιάζουν αρκετές θετικές λειτουργίες, για παράδειγμα τα υδροχαρή φυτά 
λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα, απορροφούν θρεπτικά και άλλα συστατικά και 
παρέχουν το υπόστρωμα για τη μικροχλωρίδα και πανίδα του συστήματος καθώς και 
για τους μακροασπόνδυλους οργανισμούς, τροφοδοτούν με οξυγόνο τις ζώνες του 
ιζήματος όπου πραγματοποιούνται η νιτροποίηση και η ανοργανοποίηση, συνεισφέρουν 
άνθρακα και δημιουργούν αναερόβιες ζώνες για απονιτροποίηση. Τα φυτά ενισχύουν 
και την απονιτροποίηση με την απομάκρυνση των νιτρικών από τη στήλη του νερού στις 
αναερόβιες ζώνες των ιζημάτων, καθώς οι ρίζες απορροφούν ενεργά το απαιτούμενο 
για τη διαπνοή. 
 
Επίσης οι ρίζες των φυτών συμβάλλουν ενεργά στην απομάκρυνση των ρυπαντών από 
τα απόνερα. Είναι η επίδραση της ανάπτυξης των ριζών στο μητρώο του εδάφους, η 
μεταφορά αερίου από τα φυτά και την απελευθέρωση οξυγόνου στη ριζόσφαιρα, η  
πρόσληψη ανόργανων ενώσεων και η απελευθέρωση ενώσεων του άνθρακα από τα 
φυτά, η πρόσληψη του φυτού και ο μεταβολισμός οργανικών ρυπαντών, η διαπνοή 
αλλά και ο ρόλος της μικροβιακής αποσύνθεσης στην απομάκρυνση οργανικών και 
ανόργανων ενώσεων. Η παρουσία των μακρόφυτων είναι σημαντική σε πολλές αν όχι 
σε όλες τις λειτουργίες απομάκρυνσης των ρυπαντών. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα 
δεν οδηγούν σε γενικού χαρακτήρα συμπεράσματα, αφού κάθε σύστημα μπορεί να 
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οδηγήσει σε διαφορετική κατάταξη των φυτών, ως προς την αποτελεσματικότητά τους 
για την απομάκρυνση ακόμη και του ίδιου ρυπαντή. 
 
Ο ρόλος των μακρόφυτων στους υγρότοπους δε σχετίζεται μόνο άμεσα με την 
επεξεργασία του νερού. Συστήματα μεγάλης έκτασης μπορούν να υποστηρίξουν το 
οικοσύστημα προσφέροντας καταφύγιο σε πουλιά και ερπετά oι μεγάλες επιφάνειες με 
μονοκαλλιέργειες όμως περιορίζουν τη βιοποικιλότητα (Thullen et al., 2005). Η 
αισθητική αναβάθμιση αναφέρεται επίσης μεταξύ των συνεισφορών της βλάστησης, με 
τον Brix να προτείνει τη χρήση καλλωπιστικών φυτών (Iris pseudacorus) για βελτίωση 
της όψης των συστημάτων. 
Κατά τον Brix ο ρόλος των φυτών είναι πολυσύνθετος, με επιδράσεις φυσικού 
χαρακτήρα αλλά και στην υδραυλική αγωγιμότητα του εδάφους, την πρόσληψη 
θρεπτικών και την παροχή επιφάνειας ανάπτυξης μικροβίων. Κατά τους Thullen τα 
υδροχαρή φυτά λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα, απορροφούν θρεπτικά και άλλα 
συστατικά. Αυτοί και άλλοι πολλοί μελετητές κατέληξαν σε μια μονόδρομη κατεύθυνση 
διάφορα πειράματα συμπεραίνοντας πως η σημασία των φυτών στους υγροτόπους 
είναι αρκετά μεγάλη και αξιοσημείωτη.  
 
Ακόμα στους υγροτόπους τα απόβλητα που υπάρχουν, περιέχουν οργανικές, 
αζωτούχες, ή άλλες τοξικές ενώσεις που μπορούν να προκαλέσουν διάφορα αρνητικά 
φαινόμενα στα υδατικά περιβάλλοντα, όπως βλάβες σε υδρόβιους οργανισμούς, λόγω 
μείωσης του διαθέσιμου οξυγόνου από το βιοτικό κόσμο (Τερζάκης, 2009, σελ.30). Οι 
τεχνητοί υγρότοποι είναι μια οικονομικά βιώσιμη φυσική εναλλακτική λύση στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, κατασκευασμένοι από μηχανικούς 
μιούμενοι των φυσικών υγροτόπων, έτσι ώστε να χρησιμεύει στην επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων. (Τερζάκης, 2009, σελ.38-39). 
 
Σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα επεξεργασίας είναι σαφώς αποδοτικότεροι και 
αποτελεσματικότεροι οι τεχνητοί υγρότοποι. Το κόστος κατασκευής τους είναι 220000 
δολάρια, ενώ των συμβατικών 300000 δολ. Το λειτουργικό κόστος των τεχνητών 
υγρότοπων είναι 300 ενώ των άλλων 200. Τα BOD,SS, TN, TP απομακρύνονται κατά 
80-90% ενώ στους άλλους ο μέσος όρος είναι 60-70% απομάκρυνση. Τέλος στους 
τεχνητούς υγροτόπους τα βαρέα μέταλλα όπως E. coli απομακρύνονται κάπως ενώ στα 
άλλα τα συστήματα, δεν απομακρύνονται καθόλου(Τερζάκης 2009, σελ.40). 
 
Εύκολα μπορούμε να πούμε πως ο τεχνητός υγρότοπος είναι ένας ασυνήθιστος 
βιολογικός αντιδραστήρας, γιατί διάφορες φυσικές, χημικές, και βιολογικές διαδικασίες 
στις μικροβιακές κοινότητες, τα υδροχαρή φυτά, το χώμα, τα ιζήματα που μαζεύονται 
στο κατώτερο στρώμα, πραγματοποιούνται σε αυτά τα συστήματα.(Τερζάκης 2009, 
σελ.44). 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Μετά την πρώτη θεωρητική βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε μια έρευνα σε 3 λύκεια της 
Λεμεσού και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Ο λόγος διεξαγωγής της 
έρευνας ήταν για να δούμε κατά πόσο οι μαθητές και γενικά η νέα γενιά έχουν 
περιβαλλοντική συνείδηση και πως αντιμετωπίζουν την εισήγηση μας ή γενικά πως 
βλέπουν το ενδεχόμενο να καθαρίζονται τα οικιακά λύματα από τεχνητούς υγροτόπους. 
Ταυτόχρονα με την έρευνα στήσαμε και στο σχολείο μας 4 τεχνητούς υγροτόπους έτσι 
ώστε να καθαρίσουμε λύματα (τα οποία πήραμε από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λεμεσού Αμαθούντας, ΣΑΛΑ), που γνωρίζαμε εκ των προτέρων την αρχική τους χημική 
σύσταση. Τελειώνουμε με τον επίλογο και τις προτάσεις μας.   
 
2. Έρευνα σε μαθητές 3 Λυκείων της Επαρχίας Λεμεσού 
2.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  
Η έρευνα έγινε σε 3 λύκεια της Λεμεσού (Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Περιφερειακό Λύκειο 
Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου και Λύκειο Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό. Τα λύκεια 
επιλέχτηκαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχουν μέσα αρκετοί μαθητές από χωριά 
καθώς το θέμα μας αναφέρετε σε φυσικούς 
(τεχνητούς) υγροτόπους που μπορεί να βρει 
εφαρμογές σε μικρές κοινότητες. Η 
δειγματοληψία έγινε από τις 16 μέχρι τις 29 
Ιανουαρίου (Στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου έγινε 
στις 16 Ιανουαρίου, στο Περιφερειακό Λύκειο 
Αποστόλου Λουκά στο Κολόσσι έγινε στις 20 
Ιανουαρίου και στο Λύκειο Αγίας Φυλάξεως την 
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου). Οι μαθητές με τον 
συντονιστή καθηγητή τους επισκέφθηκαν τα 
Λύκεια τις συγκεκριμένες μέρες και αφού πήραν 
άδεια από τον Διευθυντή/τρία του σχολείου, 
μοίρασαν τα ερωτηματολόγια στις τάξεις που 
τους δόθηκαν από το σχολείο. Οι μαθητές 
εξηγούσαν τον σκοπό της έρευνας και τα 
ερωτήματα που ήθελαν να απαντήσουν. Από 

την διαλογή των ερωτηματολογίων 
είδαμε στο τέλος ότι πήραμε απαντήσεις 
από όλες τις ηλικίες των μαθητών που 
πηγαίνουν στο Λύκειο. Συγκεκριμένα 
πήραμε από τα 3 Λύκεια 216 
ερωτηματολόγια. Οι μαθητές που 
απάντησαν το ερωτηματολόγιο ήταν 
38,4% αγόρια και 61,6% κορίτσια. Τα 
κορίτσια ήταν περισσότερα από τα 
αγόρια αλλά στις τάξεις που μας δόθηκε 
άδεια να μπούμε υπήρχαν περισσότερα 
κορίτσια. Οι ηλικίες των μαθητών του 
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δείγματος μας ήταν από 15 μέχρι 18 χρονών (15 χρονών σε ποσοστό 19%, 16 χρονών 
σε ποσοστό 25,1%, 17 χρονών σε ποσοστό 36,5% και 18 χρονών σε ποσοστό 19%) 
όπως μπορούμε να δούμε από το κυκλικό διάγραμμα του διπλανού σχήματος. Το 
46,8% των μαθητών μένουν στη Λεμεσό και το υπόλοιπο 53,2% των μαθητών σε χωριό 
(εδώ η αναλογία μας είναι πολύ καλύτερη και στους στόχους που είχαμε βάλει για να 
είναι οι μισοί περίπου μαθητές από χωριά.)  
 
2.2. Αποτελέσματα – Συζήτηση αποτελεσμάτων   
Μέσα από την δημιουργία του ερωτηματολογίου, όταν ξεκινήσαμε για να το κάνουμε 
είχαμε βάλει κάτω τα ερευνητικά ερωτήματα που θέλαμε να απαντήσουμε μέσα από το 
ερωτηματολόγιο. Τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα που θέλαμε να απαντήσουμε από το 
ερωτηματολόγιο ήταν τα πιο κάτω:    
Ε1: Αν οι μαθητές γνωρίζουν τι εννοούμε όταν λέμε οικιακά απόβλητα και αν γνωρίζουν 
τι γίνονται τα οικιακά απόβλητα που βγάζουν στο σπίτι τους.  
Ε2: Αν οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι οι υγρότοποι και αν ξέρουν που υπάρχουν και 
πόσοι υπάρχουν στην Κύπρο.   
Ε3: Την άποψη τους σε σχέση με κατασκευή τεχνητών υγροτόπων στην κοινότητα τους 
Ε4: Τι νομίζουν σε σχέση με το κόστος και για την ενέργεια που απαιτείται για τον 
καθαρισμό των υγρών αποβλήτων σε βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων  
Ε5: Την άποψη τους για την σημασία και την ποιότητα του νερού μετά την επεξεργασία 
του.    
Πέραν όμως από τα αρχικά ερωτήματα θέλαμε να δούμε κατά πόσο διαφέρει η άποψη 
των αγοριών και των κοριτσιών (να γίνει μια περιγραφή με βάση το φύλο τους και να 
δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απαντήσεις τους), όπως επίσης και με βάση τον τόπο 
διαμονής τους (να δούμε δηλαδή αν διαφέρουν οι απόψεις αυτών που μένουν σε χωριό 
σε σχέση με αυτών που μένουν στην Λεμεσό).  
Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ερώτημα και στο τέλος ακολουθεί 
συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων ανά παράγοντα. Η ανάλυση των 
ερωτηματολογίων έγινε με το πρόγραμμα SPSS και για τη ανάλυση μελετήθηκε πρώτα 
η σχετική βιβλιογραφία (Νικολάου, 2014, Αντωνίου, 2014, SPSS Instruction Manual, 
1998). Παρουσιάζονται στην συνέχεια οι 5 πίνακες (ένα για κάθε παράγοντα) με τις 
αντίστοιχες ερωτήσεις ανά παράγοντα και την περιγραφική στατιστική ανάλυση που 
έγινε από το πρόγραμμα SPSS.  
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Πίνακας 1: Μελέτη του ερωτήματος 1: Αν οι μαθητές γνωρίσουν τι εννοούμε όταν λέμε οικιακά απόβλητα 
και αν γνωρίζουν τι γίνονται τα οικιακά απόβλητα που βγάζουν στο σπίτι τους.  Οι απαντήσεις είναι σε 
ποσοστά απαντήσεων του δείγματος.  

Α/Α Δήλωση Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ 

1. Γνωρίζω τι είναι οικιακά απόβλητα 81,4 13,0 5,6 

2. Γνωρίζω που καταλήγουν τα οικιακά απόβλητα του σπιτιού μου 53,3 36,4 10,3 

3. Τα οικιακά απόβλητα του σπιτιού μου καταλήγουν σε λάκκο ή δεξαμενή που 
έχουμε στην αυλή του σπιτιού 

44,9 19,6 35,5 

4. Τα οικιακά απόβλητα από το σπίτι μου καταλήγουν στο κεντρικό 
αποχετευτικό δίκτυο( είναι συνδεδεμένα με το ΣΑΛΑ- Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντος) 

29,2 19,2 51,4 

5. Γνωρίζω που καταλήγουν τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους  21,4 39,4 39,4 
 
Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 
οι μαθητές κατά τη μεγάλη τους πλειοψηφία γνωρίζουν τι είναι τα οικιακά απόβλητα και 
περίπου οι μισοί, ίσως και περισσότεροι από τους μισούς σε ένα ποσοστό περίπου 60% 
γνωρίζουν και που καταλήγουν τα οικιακά απόβλητα τους (μπορούμε να δούμε ότι ένα 
ποσοστό γύρω στο 40% δηλώνει ότι καταλήγουν στο λάκκο του σπιτιού τους και ένα 
ποσοστό γύρω στο 30% ότι καταλήγουν στο ΣΑΛΑ). Σημαντικό το γεγονός ότι δεν 
γνωρίζουν οι περισσότεροι που καταλήγουν τα υγρά απόβλητα, το νερό δηλαδή μετά 
την επεξεργασία του.  
 
Συμπέρασμα: Οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι τα οικιακά απόβλητα και που καταλήγουν 
τα οικιακά απόβλητα του σπιτιού τους, δεν γνωρίζουν όμως τι γίνονται τα λύματα μετά 
την επεξεργασία τους.   
 

Πίνακας 2: Μελέτη του ερωτήματος 2: Αν οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι οι υγρότοποι και αν ξέρουν που 
υπάρχουν και πόσοι υπάρχουν στην Κύπρο.  Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, 
εμφανίζεται επίσης και ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.).  

Α/Α Δήλωση Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ 

6. Γνωρίζω τι είναι οι (φυσικοί) υγρότοποι 37,4 37,4 25,2 

7. Γνωρίζω τι είναι οι τεχνητοί υγρότοποι και το 
σκοπό τους  

27,0 43,7 28,8 

1. Συμφωνώ απόλυτα, 2. Συμφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4. Διαφωνώ, 5. Διαφωνώ απόλυτα, 
6. ΔΓ/ΔΑ 

  1 2 3 4 5 6 Μ.Ο 

8. Έχουμε αρκετούς υγροτόπους στην Κύπρο  2,8 9,9 20,7 9,4 0 57,3 4,66 

9. Οι τεχνητοί υγρότοποι είναι περιοχές που 
καλύπτονται από νερό και μπορούν να 
επεξεργαστούν υγρά απόβλητα και να βελτιώσουν 
την ποιότητα τους 

8,5 33,3 10,8 0,5 1,4 45,5 4,75 
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Αναλύοντας τις απαντήσεις των μαθητών παρατηρούμε πως γνωρίζουν τι είναι οι 
φυσικοί υγρότοποι και βλέπουμε πως οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν τι είναι οι 
τεχνητοί υγρότοποι και το σκοπό τους. Φυσικά ενώ από την μια δηλώνουν ότι δεν 
γνωρίζουν τουλάχιστον εμπειρικά ένα ποσοστό πέραν του 40% συμφωνεί ή συμφωνεί 
απόλυτα με τον σωστό ορισμό για τους τεχνητούς υγροτόπους.  Επίσης, η πλειοψηφία 
των μαθητών που απάντησαν αρνητικά στα προηγούμενα ερωτήματα εξακολουθούν να 
μην γνωρίζουν για την ύπαρξη υγροτόπων στη Κύπρο και ποιος είναι ο τρόπος που 
επεξεργάζονται τα υγρά απόβλητα. 
Η απαντήσεις των μαθητών στο αν έχουμε τεχνητούς υγροτόπους έρχονται να 
επιβεβαιώσουν το συμπέρασμα μας ότι δεν γνωρίζουν τι είναι οι τεχνητοί υγρότοποι 
διότι αν γνώριζαν ότι υπήρχαν στη Κύπρο θα γνώριζαν και τι είναι. 
Συμπέρασμα: Οι μαθητές γνωρίζουν εμπειρικά ακούοντας την λέξη σε μεγάλο ποσοστό 
τι είναι οι τεχνητοί και οι φυσικοί υγρότοποι αλλά στην ουσία δεν είχα ποτέ άμεση επαφή 
(ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών) με τεχνητούς ή φυσικούς υγροτόπους.   
 

Πίνακας 3α: Μελέτη του ερωτήματος 3: Την άποψη τους σε σχέση με κατασκευή τεχνητών υγροτόπων στην 
κοινότητα τους. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζεται επίσης και ο μέσος 
όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.). Απαντήσεις από όλους τους μαθητές του δείγματος.  

1. Συμφωνώ απόλυτα, 2. Συμφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4. Διαφωνώ, 5. Διαφωνώ απόλυτα, 6. 
ΔΓ/ΔΑ 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 6 Μ.Ο. 

10. Οι υγρότοποι έχουν πολλά κουνούπια και δεν θα 
ήθελα ένα στην περιοχή μου 

24,6 31,3 14,2 5,2 1,4 23,2 2,97 

11. Θα συμφωνούσα να κατασκευαστεί ένας 
υγρότοπος για την επεξεργασία των οικιακών 
αποβλήτων στη κοινότητα μου 

18,8 23,9 25,4 10,8 6,6 14,6 3,06 

Πίνακας 3β: Μελέτη του ερωτήματος 3: Την άποψη τους σε σχέση με κατασκευή τεχνητών υγροτόπων στην 
κοινότητα τους. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζεται επίσης και ο μέσος 
όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.). Απαντήσεις μόνο από τους μαθητές που μένουν σε χωριά  

1. Συμφωνώ απόλυτα, 2. Συμφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4. Διαφωνώ, 5. Διαφωνώ απόλυτα, 6. 
ΔΓ/ΔΑ 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 6 Μ.Ο. 

10. Οι υγρότοποι έχουν πολλά κουνούπια και δεν θα 
ήθελα ένα στην περιοχή μου 

25,0 34,6 13,5 7,7 1,0 18,3 2,80 

11. Θα συμφωνούσα να κατασκευαστεί ένας 
υγρότοπος για την επεξεργασία των οικιακών 
αποβλήτων στη κοινότητα μου 

18,9 25,5 25,5 12,3 6,6 11,3 2,96 

 
Οι περισσότεροι μαθητές μέσα από τις απαντήσεις τους συμφωνούν πως οι υγρότοποι 
έχουν αρκετά κουνούπια με ένα μικρότερο ποσοστό να διαφωνεί. Παρόλο όμως που 
ξέρουν ότι οι υγρότοποι έχουν αρκετά κουνούπια αυτό δεν δείχνει να τους ενοχλεί να 
κατασκευαστεί ένας υγρότοπος στην κοινότητα μου (ένα ποσοστό πέραν του 40% 
συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το να κατασκευαστεί ένας τέτοιος υγρότοπος στην 
κοινότητα τους), Οι μαθητές παρόλο που δεν γνωρίζουν τι είναι οι υγρότοποι 
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αντιλαμβάνονται εμπειρικά μέσα από την δόμηση του ερωτηματολογίου ότι πρόκειται 
για κάποιο τρόπο περιβαλλοντικής επεξεργασίας των οικιακών λυμάτων και έτσι μέσα 
από την επιλογή τους να συμφωνήσουν ή να συμφωνήσουν απόλυτα (ένα ποσοστό 
πέραν του 40%) στην ουσία υποδηλώνει την έμπρακτη επιθυμία τους για προστασία 
του περιβάλλοντος. Να αναφέρουμε ότι στην δήλωση 10 δηλώνουν μεν ότι δεν θα 
ήθελαν ένα στην περιοχή τους (γύρω στο 40%) λόγω αντίδρασης για τα κουνούπια 
απλά μετά που βλέπουν την δήλωση χωρίς κάποιο μείον στην δήλωση περισσότεροι 
μαθητές δηλώνουν ότι θα ήθελα να κατασκευαστεί στην κοινότητα (και αυτό το ποσοστό 
δεν αλλάζει όταν παίρνουμε και τις απαντήσεις μόνο των ατόμων από τα χωριά).  
Συμπέρασμα: Οι μαθητές γνωρίζουν τις επιπτώσεις (κουνούπια, δυσοσμία) από τους 
υγροτόπους αλλά αυτό δεν δείχνει να είναι πρόβλημα στο να κατασκευαστεί ένας στην 
περιοχή τους.   
 

Πίνακας 4: Μελέτη του ερωτήματος 4: Τι νομίζουν σε σχέση με το κόστος και για την ενέργεια που απαιτείται 
για τον καθαρισμό των υγρών αποβλήτων σε βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Οι 
απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζεται επίσης και ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ. Ο.). 

1. Συμφωνώ απόλυτα, 2. Συμφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4. Διαφωνώ, 5. Διαφωνώ απόλυτα, 6. 
ΔΓ/ΔΑ 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 6 Μ.Ο. 

13. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στο 
εργοστάσιο απαιτεί πολύ ενέργεια 

9,8 16,4 19,6 3,7 2,8 47,7 4,16 

14.  Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σε 
τεχνητούς υγροτόπους δεν απαιτεί ενέργεια  

3,8 5,7 16,1 14,7 3,3 55,9 5,06 

15. Θεωρώ ότι η επεξεργασία αποβλήτων σε μονάδα 
λυμάτων κοστίζει περισσότερο από την 
επεξεργασία με τεχνητούς υγροτόπους 

2,8 8,5 18,9 8,0 3,8 58,0 4,75 

 
Η πλειοψηφία των μαθητών (από αυτούς που επέλεξαν να απαντήσουν την ερώτηση 
και όχι να δηλώσουν ότι δεν γνωρίζουν) συμφώνησε με το γεγονός πως η επεξεργασία 
υγρών αποβλήτων σε εργοστάσιο απαιτεί περισσότερη ενέργεια και  συμφωνεί με το  
γεγονός πως  η επεξεργασία λυμάτων μέσω υγροτόπων δεν απαιτεί ενέργεια και άρα 
πως  η  επεξεργασία λυμάτων στα εργοστάσιο κοστίζει πολύ περισσότερο από ότι 
στους υγροτόπους. Μέσα από τα ερωτήματα συμπεραίνουμε πως οι μαθητές  
γνωρίζουν πως τα εργοστάσιο καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια και οι υγρότοποι 
που είναι από φυσικά υλικά και δεν χρειάζεται τη χρήση ρεύματος δεν καταναλώνει 
καθόλου ενέργεια, άρα μπορεί λόγω αυτού να συμφωνούσαν στην δημιουργία 
υγροτόπων στην περιοχή τους. Μεγάλα ποσοστά όμως σε αυτήν την ενότητα των 
μαθητών που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πέραν του 50% σχεδόν σε όλες της 
δηλώσεις αυτής της ομάδας των ερωτήσεων.  
 
Συμπέρασμα: Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση για την 
αειφόρο ανάπτυξη και γενικά για το περιβάλλον, κάτι που πιστεύουμε ότι δεν υπήρχε 
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μέχρι τώρα, ελπίζουμε με τα νέα αναλυτικά να ενταχθεί η αειφόρος ανάπτυξη σε πιο 
συστηματική μορφή στην εκπαίδευση.  
 

Πίνακας 5: Μελέτη του ερωτήματος 5: Την άποψη τους για την σημασία και την ποιότητα του νερού μετά την 
επεξεργασία του.  Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζεται επίσης και ο μέσος 
όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.). 

1. Συμφωνώ απόλυτα, 2. Συμφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4. Διαφωνώ, 5. Διαφωνώ απόλυτα, 6. 
ΔΓ/ΔΑ 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 6 Μ.Ο. 

12. Τα οικιακά απόβλητα πρέπει να καθαρίζονται γιατί 
το νερό είναι πολύτιμο 

35,6 33,3 11,6 3,2 2,3 13,9 2,45 

16. Η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού από το 
εργοστάσιο είναι καλύτερο από αυτό του 
υγροτόπου 

6,5 18,5 21,3 6,0 3,7 44,0 4,14 

17. Το νερό από την επεξεργασία μέσω υγροτόπων 
είναι ποιοτικά καλό ώστε να χρησιμοποιηθεί για 
κάποιο άλλο σκοπό 

10,7 23,3 18,6 7,4 3,7 36,3 3,79 

Οι μαθητές στο ερώτημα ,αν πρέπει να καθαρίζονται τα οικιακά απόβλητα γιατί το νερό 
είναι πολύτιμο, απαντούν θετικά και αυτό δείχνει την ευαισθησία των μαθητών στα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και το ότι συμφωνούν με νέες 
μεθόδους επεξεργασίας και πειραματισμού. Επίσης αρκετοί μαθητές (από όσους 
επέλεξαν να απαντήσουν την ερώτηση) των μαθητών συμφωνεί στο ότι το νερό από 
μέσα από την επεξεργασία του σε εργοστάσιο  είναι ποιοτικά καλύτερο από εκείνο των 
υγροτόπων, και συμφωνούν με την άποψη στο να χρησιμοποιηθεί το επεξεργασμένο 
νερό των υγροτόπων για κάποιο άλλο σκοπό.  Αξιοσημείωτο ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
δηλώνει ότι δεν γνωρίζει την απάντηση.  
Συμπέρασμα: Οι μαθητές εμπειρικά γνωρίζουν και θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχουν 
βιολογικοί τρόποι επεξεργασίας των οικιακών λυμάτων που είναι το ίδιο αποδοτικοί. 
Επιβεβαιώνεται η άποψη για εισαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα.  
 

Πίνακας 6: Μελέτη του ερωτήματος 6: Στην περίπτωση που δεν γνωρίζουν αν θα τους άρεσε να 
ενημερωθούν 

Α/Α Δήλωση ΝΑΙ ΟΧΙ 

18. Θα ήθελα να ενημερωθώ περισσότερο για το θέμα της επεξεργασίας 
αποβλήτων με τεχνητούς υγροτόπους  

52,1 47,9 

19. Θα ήθελα να ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της έρευνας 40,6 59,4 

Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές δηλώνουν ότι θέλουν να ενημερωθούν για το 
θέμα της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων αλλά και των αποτελεσμάτων της 
έρευνας. Αυτό δείχνει ότι οι μαθητές θέλουν να μάθουν περισσότερα για το θέμα κάτι 
που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.  
Από τα αποτελέσματα του επόμενου πίνακα (πίνακας 7) μπορούμε να δούμε ότι δεν 
διαφέρουν οι απαντήσεις των μαθητών που κατάγονται από χωριό από τις απαντήσεις 



15 

 

των μαθητών που κατοικούν στην Λεμεσό. Μικρές διαφορές δεν μπορούν να 
γενικευτούν.  

Πίνακας 7: Σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που μένουν στη Λεμεσό σε σχέση με τους μαθητές 
που μένουν σε χωριά   

Δήλωση Διαμονή N Mean 

Γνωρίζω τι είναι οικιακά απόβλητα Λεμεσός 94 1,26 

Χωριό 107 1,22 

Γνωρίζω που καταλήγουν τα οικιακά απόβλητα του σπιτιού μου Λεμεσός 93 1,56 

Χωριό 107 1,60 

Τα οικιακά απόβλητα του σπιτιού μου καταλήγουν σε λάκκο ή δεξαμενή που έχουμε 
στην αυλή του σπιτιού 

Λεμεσός 92 1,97 

Χωριό 107 1,91 

Τα οικιακά απόβλητα από το σπίτι μου καταλήγουν στο κεντρικό αποχετευτικό 
δίκτυο( είναι συνδεδεμένα με το ΣΑΛΑ- Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-
Αμαθούντος) 

Λεμεσός 93 2,25 

Χωριό 106 2,20 

Γνωρίζω που καταλήγουν τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους Λεμεσός 94 2,32 

Χωριό 107 2,08 

Γνωρίζω τι είναι οι (φυσικοί) υγρότοποι Λεμεσός 94 1,93 

Χωριό 106 1,82 

Γνωρίζω τι είναι οι τεχνητοί υγρότοποι και το σκοπό τους Λεμεσός 94 2,11 

Χωριό 106 1,98 

 Έχουμε αρκετούς υγροτόπους στην Κύπρο Λεμεσός 94 4,62 

Χωριό 105 4,58 

Οι τεχνητοί υγρότοποι είναι περιοχές που καλύπτονται από νερό και μπορούν να 
επεξεργαστούν υγρά απόβλητα και να βελτιώσουν την ποιότητα τους 

Λεμεσός 94 3,79 

Χωριό 104 3,85 

Οι υγρότοποι έχουν πολλά κουνούπια και δεν θα ήθελα ένα στην περιοχή μου Λεμεσός 93 3,00 

Χωριό 104 2,80 

Θα συμφωνούσα να κατασκευαστεί ένας υγρότοπος για την επεξεργασία των 
οικιακών αποβλήτων στη κοινότητα μου  

Λεμεσός 93 3,10 

Χωριό 106 2,96 

Τα οικιακά απόβλητα πρέπει να καθαρίζονται γιατί το νερό είναι πολύτιμο Λεμεσός 94 2,46 

Χωριό 107 2,40 

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στο εργοστάσιο απαιτεί πολύ ενέργεια Λεμεσός 93 4,18 

Χωριό 106 4,12 

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σε τεχνητούς υγροτόπους δεν απαιτεί ενέργεια Λεμεσός 90 4,86 

Χωριό 107 4,69 

Θεωρώ ότι η επεξεργασία αποβλήτων σε μονάδα λυμάτων κοστίζει περισσότερο από 
την επεξεργασία με τεχνητούς υγροτόπους 

Λεμεσός 92 4,73 

Χωριό 105 4,75 

Η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού από το εργοστάσιο είναι καλύτερο από αυτό 
του υγροτόπου 

Λεμεσός 94 4,06 

Χωριό 107 4,16 

Το νερό από την επεξεργασία μέσω υγροτόπων είναι ποιοτικά καλό ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για κάποιο άλλο σκοπό 

Λεμεσός 93 3,80 

Χωριό 107 3,77 
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Πίνακας 8: Σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

Δήλωση Φύλο N Mean 

Γνωρίζω τι είναι οικιακά απόβλητα Αγόρι 80 1,39 

Κορίτσι 130 1,15 

Γνωρίζω που καταλήγουν τα οικιακά απόβλητα του σπιτιού μου Αγόρι 80 1,69 

Κορίτσι 129 1,50 

Τα οικιακά απόβλητα του σπιτιού μου καταλήγουν σε λάκκο ή δεξαμενή που έχουμε 
στην αυλή του σπιτιού 

Αγόρι 80 1,94 

Κορίτσι 129 1,91 

Τα οικιακά απόβλητα από το σπίτι μου καταλήγουν στο κεντρικό αποχετευτικό 
δίκτυο( είναι συνδεδεμένα με το ΣΑΛΑ- Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-
Αμαθούντος) 

Αγόρι 80 2,17 

Κορίτσι 129 2,26 

Γνωρίζω που καταλήγουν τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους Αγόρι 79 2,08 

Κορίτσι 130 2,25 

Γνωρίζω τι είναι οι (φυσικοί) υγρότοποι Αγόρι 79 1,77 

Κορίτσι 130 1,94 

Γνωρίζω τι είναι οι τεχνητοί υγρότοποι και το σκοπό τους Αγόρι 80 2,03 

Κορίτσι 130 2,05 

 Έχουμε αρκετούς υγροτόπους στην Κύπρο Αγόρι 80 4,65 

Κορίτσι 128 4,70 

Οι τεχνητοί υγρότοποι είναι περιοχές που καλύπτονται από νερό και μπορούν να 
επεξεργαστούν υγρά απόβλητα και να βελτιώσουν την ποιότητα τους 

Αγόρι 80 4,10 

Κορίτσι 129 3,78 

Οι υγρότοποι έχουν πολλά κουνούπια και δεν θα ήθελα ένα στην περιοχή μου Αγόρι 80 3,06 

Κορίτσι 126 2,89 

Θα συμφωνούσα να κατασκευαστεί ένας υγρότοπος για την επεξεργασία των 
οικιακών αποβλήτων στη κοινότητα μου  

Αγόρι 80 3,25 

Κορίτσι 128 2,92 

Τα οικιακά απόβλητα πρέπει να καθαρίζονται γιατί το νερό είναι πολύτιμο Αγόρι 81 2,81 

Κορίτσι 130 2,21 

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στο εργοστάσιο απαιτεί πολύ ενέργεια Αγόρι 80 4,38 

Κορίτσι 129 4,05 

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σε τεχνητούς υγροτόπους δεν απαιτεί ενέργεια Αγόρι 78 4,71 

Κορίτσι 128 4,84 

Θεωρώ ότι η επεξεργασία αποβλήτων σε μονάδα λυμάτων κοστίζει περισσότερο από 
την επεξεργασία με τεχνητούς υγροτόπους 

Αγόρι 81 4,65 

Κορίτσι 126 4,87 

Η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού από το εργοστάσιο είναι καλύτερο από αυτό 
του υγροτόπου 

Αγόρι 81 4,14 

Κορίτσι 130 4,16 

Το νερό από την επεξεργασία μέσω υγροτόπων είναι ποιοτικά καλό ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για κάποιο άλλο σκοπό 

Αγόρι 80 4,03 

Κορίτσι 130 3,64 

 
Από τα αποτελέσματα του πίνακα 8 μπορούμε να παρατηρήσουμε μέσα από τον Μέσο 
όρο των απαντήσεων στις δηλώσεις των μαθητών ότι υπάρχουν ελαφριές αποκλίσεις 
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που ίσως να είναι και στατιστικά λάθη. Θα επικεντρωθούμε όμως σε 3 ερωτήσεις που 
πιστεύουμε ότι η απάντηση των αγοριών διαφέρει από την απάντηση των κοριτσιών. 
Συγκεκριμένα στις δηλώσεις:  

 Θα συμφωνούσα να κατασκευαστεί ένας υγρότοπος για την επεξεργασία των 
οικιακών αποβλήτων στη κοινότητα μου  

 Τα οικιακά απόβλητα πρέπει να καθαρίζονται γιατί το νερό είναι πολύτιμο 

 Το νερό από την επεξεργασία μέσω υγροτόπων είναι ποιοτικά καλό ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για κάποιο άλλο σκοπό 

Παρατηρούμε ότι τα κορίτσια έχουν πιο θετική στάση σε σχέση με τα αγόρια για αυτά τα 
θέματα, δηλαδή μέσα και από τις 3 αυτές δηλώσεις διαφαίνεται μια μεγαλύτερη 
περιβαλλοντική ευαισθησία στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Συμφωνούν 
περισσότερο με αυτές τις δηλώσεις και αυτό δείχνει και μπορεί να γενικευτεί σε 
περισσότερο ενδιαφέρον των κοριτσιών από ότι τα αγόρια σε θέματα υγρών αποβλήτων 
και εξοικονόμησης νερού.  
 
3. Τεχνητοί Υγρότοποι στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου 
Για τις ανάγκες τις εργασίας μας προσπαθήσαμε να 
αναπαραστήσουμε τεχνητούς υγροτόπους σε υπαίθριο 
χώρο στο Λύκειο μας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ο 
χώρος του μοτοροστασίου (υπάρχει αερικός χώρος με 
ηλιοφάνεια που μπορεί να κλειδώνει) του σχολείου μας. 
Χρησιμοποιήθηκαν 4 ομοιώματα τεχνητών υγροτόπων 
επιφανειακής ροής σε πλαστικά δοχεία εμπορίου, για να 
έχουμε ανά δύο όμοιους υγροτόπους (για λόγους 
ελέγχου της επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων). 
Μετά τοποθετήθηκαν σε εσωτερικό χώρο (μοτοροστάσιο) 
για να αποκλειστεί η πιθανότητα εμπλουτισμού τους με 
βρόχινο νερό και η πιθανή αλλοίωση των 
αποτελεσμάτων. Βάλαμε και στους 4 χώμα (για κήπους-
με πέτρες). Φυτέψαμε στα 2 πρώτα καλάμια (υγρότοποι 
1 και 2) και στα άλλα 2 σκλινίτζια (υγρότοποι 3 και 4).  
Το βάθος του υποστρώματος επιλέχθηκε να είναι 30cm. 
Το βάθος νερού που επιλέχθηκε ήταν 5cm. Σε κάθε τεχνητό υγρότοπο είχαν 
τοποθετηθεί σύριγγες και βρύσες ειδικού τύπου για καταγραφή της στάθμης και λήψη 
δειγμάτων χωρίς διατάραξη του συστήματος. Έτσι τοποθετήθηκε μια σύριγγα εντός του 
υποστρώματος σε βάθος 15cm και μια βρύση στον πάτο (30 cm) κάθε τεχνητού 
υγροτόπου.  



18 

 

   
Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της πρώτης τροφοδότησης με υγρά απόβλητα, 
οι τεχνητοί υγρότοποι επιφανειακής ροής, ήταν εκτός λειτουργίας για αρκετό χρονικό 
διάστημα. Έτσι για την ελαχιστοποίηση των φαινομένων υπολειμματικότητας γίνονταν 
εκπλύσεις των υγροτόπων με νερό βρύσης για 3 περίπου εβδομάδες. Οι τεχνητοί 
υγρότοποι κατακλύζονταν με νερό βρύσης ως  τα 5cm επιφανειακής στάθμης υγρού και 
ποτίζονταν 1 φορά την εβδομάδα,  ενώ παράλληλα απομακρύνονταν οι αντίστοιχες 
ποσότητες ύδατος από την έξοδό τους, προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή η στάθμη 
τους. 
 

 
Όλες οι παρακάτω διαδικασίες γίνονταν με προσοχή 
και πάντοτε με τη χρήση προστατευτικών γαντιών, 
χημικών ροπών και ιατρικών μασκών για λόγους 
ασφάλειας.  
Η τροφοδότηση των συστημάτων γινόταν σε 
καθημερινή βάση (Δευτέρα - Παρασκευή) για κάθε 
τεχνητό υγρότοπο ξεχωριστά. Αφηνόταν να 
πλημμυρίσει η επιφάνεια των τεχνητών υγροτόπων, 
οπότε στη συνέχεια το απόβλητο να καθισδήσει και να 
διηθηθεί μέσα στο εδαφικό σώμα.  Υγρά απόβλητα 
πήραμε από την Μονάδα  Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων (ΣΑΛΑ).  
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3.1. Επεξεργασία Μετρήσεων 
Όπως έχουμε προαναφέρει πήραμε τα λύματα από την Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων (ΣΑΛΑ). Ο λόγος που πήραμε τα λύματα από την Μονάδα ήταν για να 
έχουμε την χημική σύσταση των λυμάτων έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο οι τεχνητοί 
υγρότοποι μας έκαναν δουλειά στον καθαρισμό των λυμάτων. Συγκεκριμένα η χημική 
σύσταση που πήραμε για όλα τα λύματα που χρησιμοποιήσαμε για όσο καιρό 
βρισκόταν το πείραμα σε εξέλιξη (από τις 9 Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 
2014), παρουσιάζετε στον πίνακα 9. Για όλη την διάρκεια του πειράματος 
χρησιμοποιήσαμε πέραν των 100 λίτρων λυμάτων με αυτήν την σύσταση. Στο πίνακα 9 
να αναφέρουμε ότι παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα που πήραμε από τις 3 
μετρήσεις που κάναμε κατά τη διάρκεια του πειράματος. Απλά αναφέρουμε ότι οι 
υγρότοποι ποτίζονταν καθημερινά με λύματα (1 λίτρο περίπου ο καθένας) και ο 
τεχνητός Υγρότοπος 1 τελικά έκλεισε και δεν μπορούσαμε να πάρουμε μετρήσεις  
 

Πίνακας 9: Σύσταση Λυμάτων από την μονάδα επεξεργασίας του ΣΑΛΑ και μετρήσεις που 
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πειράματος. Στη πρώτη στήλη εμφανίζετε η ανάλυση των 
λυμάτων που πήραμε από την Μονάδα Επεξεργασίας του ΣΑΛΑ και στις επόμενες στήλες 
εμφανίζονται οι μετρήσεις που διεξαγάγαμε εμείς   

Είδος μέτρησης: Από την 
μονάδα επεξεργασίας του 
ΣΑΛΑ πήραμε κάποια 
δεδομένα που δεν 
μπορούσαμε να 
μετρήσουμε εμείς. 

Λύματ
α ΣΑΛΑ 

1η μέτρηση 
(31/04/2014) 

2η μέτρηση 
(07/02/2014) 

3η μέτρηση 
(13/02/2014) 

Υγρότοποι Υγρότοποι Υγρότοποι 

Αρχ. 
Αν. 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 

          

Total N (Ολικό άζωτο), mg/l 68          

N – NH4 (αμμωνιακό 
άζωτο), mg/l 

40 - 3,9 3,2 0,2 6,6 - - 7,2 6,6 

Total – P (Ολικός 
φωσφόρος) mg/l 

6,4 1,8 0,6 1,0 6,7 3,6 4,2 6,2 3,0 5,2 

Νιτρικά (NO3) --- 13 14 16 25 11 15 19 15 15 

PH 7.7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7,5 7,5 7,5 

Διαλυμένο Οξυγόνο (mg/l)  7,2 7,6 5,4 6,4 7,3 5,3 5,5 5,4 4,7 

Θερμοκρασία (οC)  - - - 15,
8 

15,
7 

16,5 20,
9 

20,
4 

20,9 

COD (χημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο), mg/l 

973 

TSS (Ολικά Αιωρούμενα 
Στερεά):  (mg/l)                    
 

480 
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3.2. Ανάλυση αποτελεσμάτων 
Μέσα από την παρατήρηση των αποτελεσμάτων μας μπορούμε να παρατηρήσουμε τα 
πιο κάτω για την κάθε ανάλυση ξεχωριστά:  
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) 
Παρατηρούμε ότι το pH (7,5) είναι και στους τρείς υγροτόπους το ίδιο και στις τρείς 
αναλύσεις. Στην ουσία παραμένει σχεδόν ουδέτερο. Αυτή η μέτρηση αναμενόταν και 
είναι μια ένδειξη ότι οι υγρότοποι μας (οι 3 που μας είχαν απομείνει) είναι ζωντανοί και 
μπορούν να λειτουργούν σωστά στην αφομοίωση των αλάτων.  
 
Θερμοκρασία και διαλυμένο οξυγόνο στο νερό.  
Το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό, έχει άμεση σχέση με την θερμοκρασία. Όσο αυξάνεται 
η θερμοκρασία, μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό. Το καλοκαίρι περιμένουμε να 
έχει χαμηλότερες συγκεντρώσεις οξυγόνου στο νερό λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.  
Το διαλυμένο οξυγόνο (DO-Dissolved Oxygen) απαιτείται από όλους τους αερόβιους 
οργανισμούς γι’ αυτό και είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό το οξυγόνο προέρχεται από 3 
σημαντικές διεργασίες που γίνονται, συγκεκριμένα:  

 Από τον αερισμό του νερού κατά τη ροή 

 Από τη φωτοσύνθεση που διενεργείτε από τα φυτά και  

 Από τη διάχυση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.  
Η συγκέντρωση τώρα του οξυγόνου εξαρτάτε από πολλούς παράγοντες σύμφωνα με 
τις πιο πάνω διεργασίες. Μικρές τιμές διαλυμένου οξυγόνου φανερώνουν έντονα 
επιφορτισμένα νερά με οργανικές ουσίες. Μονάδα μέτρησης του διαλυμένου οξυγόνου 
είναι τα mg/l (δηλαδή η μάζα του οξυγόνου σε mg (10-3 g) που υπάρχει σε κάθε λίτρο 
νερού). Μετρήσεις διαλυμένου οξυγόνου σε καθαρά νερά ποταμών κυμαίνονται γύρω 
στα 10 – 12 mg/l. Οι δικές μας μετρήσεις σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 7mg/l 
κάτι που δείχνει ότι οι υγρότοποι μας δούλευαν πολύ καλά. Στη τελευταία μέτρηση 
έχουμε μικρότερη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου λόγω του ότι ήταν μεγαλύτερη η 
θερμοκρασία την συγκεκριμένη ημέρα. Η θερμοκρασία των υγροτόπων μεταβαλλόταν 
ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα.  
 
Θρεπτικά Άλατα  
Πέραν από τις μετρήσεις της θερμοκρασίας, του διαλυμένου οξυγόνου και του pH 
μετρούσαμε και την συγκέντρωση των θρεπτικών αλάτων που υπήρχαν στους 
υγρότοπους. Μετρούσαμε συγκέντρωση νιτρικών, φωσφορικών και αμμωνιακών 
αλάτων.  
Μετρήσεις Φωσφορικών αλάτων 
Αν κρίνουμε ότι τα αρχικά φωσφορικά άλατα των λυμάτων ήταν 6,4mg/l μπορούμε να 
δούμε ότι οι υγρότοποι 3 και 4 που είχαν μέσα σκλινίτζια μείωναν κατά πολύ την 
συγκέντρωση των φωσφορικών κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα επειδή βλέπουμε 
δραστική μείωση. Φυσικά μπορεί αυτή η μείωση να μην οφειλόταν μόνο στο είδος των 
φυτών αλλά και στο γεγονός ότι οι υγρότοποι 3 και 4 ήταν πιο κοντά στον ήλιο και στον 
αέρα (ο υγρότοπος δύο ήταν εσωτερικός δεν τον έβλεπε τόσο πολύ ο ήλιος και δεν 
αεριζόταν το ίδιο όπως τους άλλους δύο). Μέσα από την σύντομη ανάλυση για τα 
φωσφορικά μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι οι υγρότοποι μειώνουν δραστικά την 
ποσότητα των φωσφορικών  
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Μετρήσεις νιτρικών και αμμωνιακών αλάτων  
Μπορούμε να παρατηρήσουμε και εδώ ότι υπάρχει δραστική μείωση των νιτρικών 
αλάτων. Αν σκεφτούμε ότι τα ολικά αζωτούχα άλατα των λυμάτων είχαν συγκέντρωση 
40mg/l, οι υγρότοποι μας μέσα σε μια εβδομάδα που είχαν μέσα τα λύματα 
παρατηρούμε ότι έριχναν αυτή την συγκέντρωση στα 20 mg/l περίπου. Αυτό μπορεί να 
παρατηρηθεί σε όλες τις μετρήσεις προσθέτοντας τις μετρήσεις των αμμωνιακών και 
των νιτρικών αλάτων από τον κάθε υγρότοπο που δημιουργήσαμε. Έτσι σαν γενική 
παρατήρηση μπορούμε να πούμε ότι οι υγρότοποι μειώνουν αισθητά τις συγκεντρώσεις 
των αλάτων σε επιθυμητά επίπεδα πολλές φορές. Αν σκεφτεί κανείς ότι σε ένα τεχνητό 
υγρότοπο θα υπάρχει περισσότερος αερισμός και ήλιος από τους δικούς μας που ήταν 
στεγασμένοι τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι υγρότοποι μπορούν να καθαρίζουν 
ικανοποιητικά το νερό των λυμάτων σε μικρές κοινότητες.  
 
Γενικά Συμπεράσματα – Επίλογος  
Μέσα από την όλη ενασχόληση μας με αυτήν την ερευνητική εργασία, μάθαμε να 
ερευνούμε ένα πρόβλημα σε βάθος και να βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα μέσα 
από έρευνα ή πείραμα ή ακόμα και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Μπορούμε έτσι να 
γενικεύσουμε στα πιο κάτω συμπεράσματα:  
Μέσα από την έρευνα που έγινε σε 3 Λύκεια της Επαρχίας Λεμεσού (Λύκειο Αγίου 
Αντωνίου, Λύκειο Αγίου Ιωάννη και Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου) μπορούμε να 
καταλήξουμε στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα για το σύνολο των μαθητών:   

 Οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι τα οικιακά απόβλητα και που καταλήγουν τα 
οικιακά απόβλητα του σπιτιού τους, δεν γνωρίζουν όμως τι γίνονται τα λύματα 
μετά την επεξεργασία τους.  

 Οι μαθητές γνωρίζουν εμπειρικά ακούοντας την λέξη σε μεγάλο ποσοστό τι είναι 
οι τεχνητοί και οι φυσικοί υγρότοποι αλλά στην ουσία δεν είχαν ποτέ άμεση 
επαφή (ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών) με τεχνητούς ή φυσικούς 
υγρότοπους.   

 Οι μαθητές γνωρίζουν τις επιπτώσεις (κουνούπια, δυσοσμία) από τους 
υγρότοπους αλλά αυτό δεν δείχνει να είναι πρόβλημα στο να κατασκευαστεί ένας 
στην περιοχή τους.  

 Οι μαθητές δεν ενημερώνονται στα σχολεία για την αειφόρο ανάπτυξη 
συστηματικά. Αυτό διαφαίνεται μέσα από πληθώρα απαντήσεων των μαθητών. 
Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση για την αειφόρο  

 Οι μαθητές εμπειρικά γνωρίζουν και θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχουν 
βιολογικοί τρόποι επεξεργασίας των οικιακών λυμάτων που είναι το ίδιο 
αποδοτικοί.  

 Τα κορίτσια είναι πιο θετικά από τα αγόρια ως προς την επεξεργασία των 
οικιακών αποβλήτων και στην εξοικονόμηση νερού μέσω αυτής της επεξεργασίας.  

 
Μέσα από τα πειραματικά μας αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι οι τεχνητοί 
υγρότοποι καθαρίζουν αισθητά τα νερά των λυμάτων από τα θρεπτικά συστατικά 
κάνοντας τα έτσι κατάλληλα νερά προς πότισμα  
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Μέσα από τα πιο πάνω συμπεράσματα και την ολική ανάλυση της έρευνας μας θα 
θέλαμε να κάνουμε τις πιο κάτω προτάσεις:  

 Να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές εκδρομές που διοργανώνονται από τα σχολεία 
επισκέψεις σε υγροτόπους και εξήγηση της σημασίας τους στον καθαρισμό του 
νερού που τόσο σημαντικό είναι για εμάς  

 Ένταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ώστε 
να μπορούν να ενημερώνονται για τον περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη οι 
μαθητές, απλά να αναφέρουμε ότι οι μαθητές το ζητούν όπως διαφαίνεται μέσα 
από την έρευνα απλά πρέπει οι αρμόδιοι να το πράξουν.  

 Θα πρέπει οι αρμόδιοι, τα Κοινοτικά Συμβούλια να αρχίσουν να σκέφτονται 
σοβαρά πλέον και αυτή την προοπτική. Στην Κύπρο δεν υπάρχει ούτε ένας 
τεχνητός υγρότοπος πέραν από το Βατί που δεν δουλεύει και σωστά. Θα 
μπορούσε η κάθε Κοινότητα να κάνει τον δικό της υγρότοπο που θα σύμβαλε 
αισθητά και στην αναζωογόνηση του περιβάλλοντος γύρω από τον υγρότοπο. 
Πέραν όμως από την αναζωογόνηση του περιβάλλοντος θα μπορούσε να 
ανθήσει και η Γεωργία σε κοντινές αποστάσεις από τον υγρότοπο  

 
Τελειώνοντας θα θέλαμε να δώσουμε το δικό μας μήνυμα μέσα από το πιο κάτω 
σύνθημα:  
 
Κάντε σε κάθε κοινότητα ένα υγρότοπο να γεμίσει η Κύπρος χλωρίδα και πανίδα  
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 

Τεχνητοί υγρότοποι: Εναλλακτική μέθοδος επεξεργασίας υγρών   αποβλήτων για μικρές 
κοινότητες                         

Οικιακά υγρά απόβλητα είναι τα νερά που συλλέγονται από τουαλέτες, μπάνια, κουζίνες κλπ. 
σπιτιών και μέσω του αποχετευτικού δικτύου οδηγούνται σε εργοστάσια επεξεργασίας, ώστε 
να απομακρυνθούν οι ουσίες ή μικροοργανισμοί που τα καθιστούν επικίνδυνα.  Η πιο 
συνηθισμένη μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις βιομηχανικές χώρες, αλλά και 
στην Κύπρο, είναι τα συμβατικά συστήματα Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων. Τις τελευταίες 
δεκαετίες και αφού άρχισαν να διαφαίνονται τα μειονεκτήματα των συστημάτων αυτών, 
προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας οικονομικών, αποδοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών 
μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων. Μία τέτοια προσέγγιση αποτελούν οι τεχνητοί υγρότοποι 
επεξεργασίας λυμάτων, που υιοθετούν μεθόδους φυσικής απομάκρυνσης ρύπων από τα 
απόβλητα.  
Η έρευνα μας ευελπιστεί να προσθέσει γνώση γύρω από το θέμα των τεχνητών υγροτόπων ως 
εναλλακτικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Διεξάγεται από ομάδα μαθητών 
από το Λύκειο Αγίου Αντωνίου, σε συνεργασία με τους καθηγητές της φυσικής και της 
βιολογίας και την υποστήριξη συνεργαζόμενων ερευνητών. 
Το ερωτηματολόγιο που καλείστε να απαντήσετε είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας δεν θα 
χρησιμοποιηθούν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την παρούσα έρευνα. Το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από 19 ερωτήσεις-δηλώσεις τις οποίες παρακαλούμε όπως απαντήσετε 
παρουσιάζοντας την προσωπική σας άποψη. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική. 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας. 

Φύλο:   Αγόρι □                        Κορίτσι □ 
Ηλικία:  _________                         Τόπος Διαμονής: _____________ 
 

α/α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ 

1. Γνωρίζω τι είναι οικιακά απόβλητα    

2. Γνωρίζω που καταλήγουν τα οικιακά απόβλητα του σπιτιού μου    

3. Τα οικιακά απόβλητα του σπιτιού μου καταλήγουν σε λάκκο ή δεξαμενή 

που έχουμε στην αυλή του σπιτιού 

   

4. Τα οικιακά απόβλητα από το σπίτι μου καταλήγουν στο κεντρικό 

αποχετευτικό δίκτυο( είναι συνδεδεμένα με το ΣΑΛΑ- Συμβούλιο 

Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντος) 

   

5. Γνωρίζω που καταλήγουν τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους     

6. Γνωρίζω τι είναι οι(φυσικοί) υγρότοποι    

7. Γνωρίζω τι είναι οι τεχνητοί υγρότοποι και το σκοπό τους     
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8. Έχουμε αρκετούς υγροτόπους στην Κύπρο        

9. Οι τεχνητοί υγρότοποι είναι περιοχές που καλύπτονται από 
νερό και μπορούν να επεξεργαστούν υγρά απόβλητα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα τους 

      

10. Οι υγρότοποι έχουν πολλά κουνούπια και δεν θα ήθελα ένα 
στην περιοχή μου 

      

11. Θα συμφωνούσα να κατασκευαστεί ένας υγρότοπος για την 
επεξεργασία των οικιακών αποβλήτων στη κοινότητα μου 

      

12. Τα οικιακά απόβλητα πρέπει να καθαρίζονται γιατί το νερό 
είναι πολύτιμο 

      

13. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στο εργοστάσιο 
απαιτεί πολύ ενέργεια 

      

14.  Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σε τεχνητούς 
υγροτόπους δεν απαιτεί ενέργεια  

      

15. Θεωρώ ότι η επεξεργασία αποβλήτων σε μονάδα λυμάτων 
κοστίζει περισσότερο από την επεξεργασία με τεχνητούς 
υγροτόπους 

      

16. Η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού από το εργοστάσιο 
είναι καλύτερο από αυτό του υγροτόπου 

      

17. Το νερό από την επεξεργασία μέσω υγροτόπων είναι 
ποιοτικά καλό ώστε να χρησιμοποιηθεί για κάποιο άλλο 
σκοπό 

      

 

α/α  ΝΑΙ ΟΧΙ 

18. Θα ήθελα να ενημερωθώ περισσότερο για το θέμα της επεξεργασίας 
αποβλήτων με τεχνητούς υγροτόπους  

  

19. Θα ήθελα να ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της έρευνας   

Αν  ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε περαιτέρω παρακαλώ σημειώστε τα στοιχεία επικοινωνίας 
σας:________________________________________________________________________ 
 

 
Σας ευχαριστούμε  

Η ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου Αντωνίου 
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Παράρτημα 2: Αφίσα  

 


