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Επαναχρησιµοποίηση - Ανακύκλωση νερού
Στόχοι
Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές:
• την έννοια της επαναχρησιµοποίησης κι ανακύκλωσης του νερού.
• τη σπουδαιότητα πρακτικών ανακύκλωσης νερού, που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες
και που θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Πληροφορίες
Η ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση νερών, που έχουν υποστεί επεξεργασία σε µονάδες βιολογικού καθαρισµού πόλεων ή και βιοµηχανιών αναµένεται να χρησιµοποιηθούν όλο και περισσότερο στο µέλλον, κυρίως µέσω της προώθησης διπλών δικτύων
ύδρευσης και παροχής νερού: ενός δικτύου µε καθαρό, υψηλής ποιότητας πόσιµο νερό
κι ένα παράλληλο δίκτυο µε χαµηλότερης ποιότητας νερό, που προέρχεται από την επεξεργασία λυµάτων και τη συλλογή βρόχινου νερού. Το δεύτερο δίκτυο χρησιµοποιείται
για την κάλυψη αναγκών πλυσίµατος βεραντών και οχηµάτων, ποτίσµατος πάρκων και
κήπων, χρήσης στα καζανάκια και στις τουαλέτες κι ακόµη στα πλυντήρια αυτοκινήτων
κι αλλού.
αλλού
Επίσης, σε πολλές περιοχές ενισχύεται και προωθείται η επιτόπου, σε επίπεδο κατοικίας, επαναχρησιµοποίηση του νερού από το νεροχύτη, την µπανιέρα και το νιπτήρα για χρήση στην λεκάνη της τουαλέτας, αντί για το καθαρό πόσιµο νερό, που χρησιµοποιείται σήµερα.
Η ανακύκλωση νερού, µολονότι είναι σήµερα περιορισµένη, αποκτά όλο και περισσότερο
ενδιαφέρον για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης,
εξαιτίας της µείωσης των βροχοπτώσεων, ως αποτέλεσµα της αλλαγής του
παγκόσµιου κλίµατος. Στη Βόρεια Ευρώπη, αντιθέτως, τέτοιου είδους προγράµµατα στοχεύουν πρωτίστως στην
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς πρόβληµα υδατικών αποθεµάτων δεν υφίσταται σε γενικές γραµµές µέχρι σήµερα.
Στο θέµα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιµοποίησης του νερού
δεν υπάρχουν ενιαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ακόµα.
Σε µερικές µάλιστα χώρες, µολονότι τέτοια προγράµµατα
εφαρµόζονται, δεν υπάρχει καν σχετικό εθνικό θεσµικό πλαίσιο.

Γ
Γαλλία

Στη Γαλλία, εδώ κι ένα περίπου αιώνα, τα χρησιµοποιηµένα νερά της
ευρύτερης περιοχής του Παρισιού ανακυκλώνονται και χρησιµοποιούνται στην άρδευση των καλλιεργειών των γύρω περιοχών. Η διαδικασία
αυτή ήταν η µοναδική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων υδάτων της περιοχής ως το 1940. Στο προσεχές µέλλον, η διαδικασία αυτή αναµένεται να διακοπεί.
Ωστόσο, σε άλλες περιοχές της Γαλλίας, 3000 εκτάρια αρδεύονται ήδη µε ανακυκλωµένα νερά. Εθνικές προδιαγραφές σχετικά µε την ποιότητα του ανακυκλωµένου νερού υπάρχουν
από το 1991 και συµπληρώθηκαν το 1996.

Ιταλία

Στην Ιταλία σήµερα αρδεύονται µε επεξεργασµένα υγρά απόβλητα 4000 εκτάρια, ενώ απροσδιόριστες
είναι οι εκτάσεις στη Νότιο Ιταλία, που αρδεύονται µε µη επεξεργασµένα ανακυκλωµένα νερά. Η επεξεργασία βασίζεται στις γενικές προδιαγραφές, που προβλέπει η ιταλική νοµοθεσία για την ποιότητα των
υδάτων.

Πληροφορίες

Ισπανία

Επεξεργασµένο ανακυκλωµένο νερό χρησιµοποιείται σε πολλές περιοχές της Ισπανίας
σε τέσσερις µορφές χρήσεων: πότισµα εγκαταστάσεων γκολφ, άρδευση καλλιεργειών, ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα των παράκτιων περιοχών για την αποφυγή
της εισδοχής θαλασσινού νερού σε αυτόν ή και την αύξηση της ροής των ποταµών,
προκειµένου να προστατευτούν τα παραποτάµια οικοσυστήµατα. Εθνικές προδιαγραφές δεν υπάρχουν, ωστόσο τρεις τοπικές κυβερνήσεις, η Ανδαλουσία, οι Βαλεαρίδες και η Καταλονία έχουν θεσπίσει προδιαγραφές.

Βέλγιο

Στο Βέλγιο υφίσταται επεξεργασία και ανακυκλώνεται το 38% των χρησιµοποιηµένων νερών, για να χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανικές δραστηριότητες.
Στο άµεσο µέλλον αναµένεται το ποσοστό επεξεργασίας των χρησιµοποιηµένων υδάτων να ανέλθει στο 60%. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται εθνικές
προδιαγραφές.

Πορτογαλία

Η ετήσια ποσότητα χρησιµοποιηµένων νερών, που υφίστανται επεξεργασία
ανέρχεται σε 580 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα. Αντιστοιχεί στο 10% των αναγκών σε νερό για άρδευση µια χρονιά µε πολύ µικρή ποσότητα βροχοπτώσεων.

Ολλανδία

Η ανακύκλωση του χρησιµοποιηµένου νερού είναι περιορισµένη. Το ανακυκλωµένο νερό χρησιµοποιείται συνήθως, είτε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία είτε διοχετεύεται στο έδαφος για την
αποτροπή εισόδου θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα.

Ηνωµένο Βασίλειο

Η επεξεργασία και ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων νερών είναι περιορισµένη. Το ανακυκλωµένο νερό χρησιµοποιείται, κυρίως, για τη διατήρηση της στάθµης των ποταµών και την προστασία των οικοσυστηµάτων τους. Επίσης, χρησιµοποιείται για το πότισµα γηπέδων γκολφ και
πάρκων ή για το πλύσιµο αυτοκινήτων.

Αυστρία

Η ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων νερών, λόγω της αφθονίας νερού υψηλής ποιότητας,
περιορίζεται σε ορισµένους εξαιρετικά υδροβόρους τοµείς της βιοµηχανίας (π.χ. χαρτοβιοµηχανίες, βιοµηχανίες ζάχαρης), στους οποίους η νοµοθεσία απαγορεύει την απεριόριστη κατανάλωση
πόσιµου νερού.

Γερµανία

Η ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων νερών γίνεται, µόνο, όπου προκύπτουν λόγοι προστασίας του
περιβάλλοντος.

Κύπρος

Η Κύπρος αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα νερού. Η εξοικονόµηση νερού µέσω της συλλογής και
επαναχρησιµοποίησης νερού από βιολογικούς καθαρισµούς, αλλά και της επαναχρησιµοποίησης
χρησιµοποιηµένου νερού οικιακής χρήσης είναι µέρος της πολιτικής για την εξασφάλιση του πολύτιµου αυτού αγαθού. Πρόσφατα, ξεκίνησε ένα πρόγραµµα ενθάρρυνσης της συλλογής νερού,
κυρίως, από το νιπτήρα, το ντους και το νεροχύτη για την αξιοποίησή του στην τουαλέτα (αντί
για πόσιµο νερό που χρησιµοποιείται σήµερα στα καζανάκια). Η δηµιουργία σχετικών υποδοµών
επιδοτείται µε το ποσό των 400 κυπριακών λιρών.

Φωτογραφίες 1-2: Δίκτυο Μεσόγειος SOS
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