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ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΕ 

 
τισ 18 Ιουνίου 2011 πραγματοποιικθκε από τθν ομάδα 

του Διεκνοφσ Ερευνθτικοφ Κζντρου ‘ΝΗΡΕΑ’ και το 

Εργαςτιριο Μθχανικισ Περιβάλλοντοσ ‘ΓΑΙΑ’ του 

Πανεπιςτθμίου Κφπρου (Τπεφκυνθ κακθγιτρια: Δρ. 

Δζςπω Φάττα-Κάςινου) εκδιλωςθ με κζμα «Ζλεγχοσ και 

Προςταςία των υδάτινων πόρων από μικροφσ μακθτζσ».  

 

 
Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτo πλαίςιo του Διεκνοφσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ World 

Water Monitoring Day, υπό τθν εποπτεία του οργανιςμοφ Water Environment Federation και 

του International Water Association (IWA). Πρόκειται για ζνα διεκνζσ εκπαιδευτικό και 

ενθμερωτικό πρόγραμμα με κζμα τθν προςταςία των υδάτινων πόρων, που ζχει ωσ ςτόχο τθν 

ενεργό ςυμμετοχι νεαρϊν ερευνθτϊν ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτινων 

ςωμάτων. το πρόγραμμα ςυμμετζχουν γφρω ςτισ 85 χϊρεσ παγκοςμίωσ, και είναι θ δεφτερθ 

ςυνεχόμενθ χρονιά που λαμβάνει μζροσ θ Κφπροσ. 

 

τθ δραςτθριότθτα ςυμμετεχείχαν 30 παιδιά, θλικίασ 5-

12 χρονϊν. Πραγματοποιικθκε παρουςίαςθ και 

ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ ςθμαςία του νεροφ για τον 

άνκρωπο και τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ κακϊσ και τθ 

ςθμαςία του ελζγχου του με ςτόχο τθν προςταςία τθσ 

ποιότθτάσ του. Οι μικροί ερευνθτζσ ενθμερϊκθκαν για 

τισ διάφορεσ παραμζτρουσ ποιότθτασ νεροφ που κα τουσ 

ηθτοφνταν να μετριςουν ςτθ ςυνζχεια. 

 

 



 

Σο δεφτερο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ περιελάμβανε 

μετάβαςθ των παιδιϊν ςτο Πάρκο «Αγίου Γεωργίου» τθσ 

Ακαλάςςασ, όπου πραγματοποιικθκε δειγματολθψία 

νεροφ από τθ λίμνθ. Σα παιδιά αρχικά μζτρθςαν οπτικά 

τθν παράμετρο τθσ κολερότθτασ του νεροφ τθσ λίμνθσ, θ 

οποία ιταν αυξθμζνθ. τθ ςυνζχεια μζτρθςαν τθ 

κερμοκραςία, το διαλυμζνο οξυγόνο και το pH του νεροφ, 

και παρατθρικθκε ότι το ποςοςτό του διαλυμζνου 

οξυγόνου που υπάρχει ςτθ λίμνθ είναι μειωμζνο, ενϊ το 

pH είναι ςτθν ουδζτερθ περιοχι και θ κερμοκραςία ςε φυςιολογικά για τθν εποχι επίπεδα. 

Πριν τθν αποχϊρθςθ των μικρϊν ερευνθτϊν από το χϊρο του πάρκου, οι ομάδεσ κατζγραψαν 

τισ παρατθριςεισ τουσ ςχετικά με τθν κακαρότθτα τθσ λίμνθσ και τθν φπαρξθ ηϊων και ψαριϊν 

μζςα ςε αυτι.  

 

Κατά το τρίτο και τελευταίο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ, τα παιδιά επιςκζφτθκαν τα εργαςτιρια, όπου 

εκεί υπολογίςτθκαν οι μζςοι όροι των παραμζτρων που μετρικθκαν και από τισ 7 ομάδεσ των 

παιδιϊν, ενϊ παρακολοφκθςαν με ιδιαίτερο ενδιαφζρον τουσ υδρόβιουσ μικροοργανιςμοφσ 

που περιζχονταν μζςα ςτο νερό τθσ λίμνθσ με τθ βοικεια μικροςκοπίου υψθλισ ευκρίνειασ. 

Παράλλθλα απονεμικθκαν ςτα παιδιά πιςτοποιθτικά ςυμμετοχισ ςτο ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα, κακϊσ και αναμνθςτικά δωράκια.  

 

Σο τελικό ςυμπζραςμα τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, που ιταν και ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ, ιταν ότι 

αποδείχτθκε πωσ τα παιδιά μποροφν να ςυμμετάςχουν με ενεργό τρόπο ςε τζτοιου είδουσ 

ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακοριςτικζσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Σο 

ενδιαφζρον τουσ και θ ευαιςκθτοποίθςι τουσ για το πρόβλθμα τθσ ρφπανςθσ και μόλυνςθσ των 

υδάτων, ζδωςε ςτθν ερευνθτικι ομάδα τθ δφναμθ να ςυνεχίςει να πραγματοποιεί τθ 

δραςτθριότθτα αυτι, ϊςτε κάκε χρόνο όλο και περιςςότερα παιδιά να ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα αυτό.  

 

 
 

Σζλοσ ανακοίνωςθσ 


