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Συλλογή Δειγμάτων νερού με βάση το υψόμετρο

1ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες οι διαφορές στις φυσικές και Χημικές

Ιδιότητες του νερού των φυσικών πηγών της περιοχής του Γεωπάρκου Τροόδους

σε σχέση με το πόσιμο νερό της Λεμεσού ;

2ο ερευνητικό ερώτημα: Πώς μεταβάλλονται οι χημικές και φυσικές

ιδιότητες από το διαφορετικό υψόμετρο του κάθε δείγματος;

Ερευνητικά Ερωτήματα

Σκληρότητα του νερού

Τα αποτελέσματα του pH μετά την ανάλυση που έγινε στο Γενικό Χημείο

του Κράτους βρέθηκε γύρω στο 9 για όλα τα δείγματα μας. Από τα

αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι το νερό της Λεμεσού και του

Τροόδους είναι αλκαλικό (βασικό) και κατάλληλα για τον οργανισμό αφου

ένα νερό με βάση την αλκαλική διατροφή θεωρείται καλύτερο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των

μετρήσεών μας και την πλαϊνή γραφική

παράσταση μπορούμε να πούμε με σιγουριά

ότι η σκληρότητα του νερού αυξάνεται όσο

ανεβαίνουμε σε υψόμετρο κάνοντας έτσι το

νερό των πηγών του Τροόδους αρκετά

σκληρό και αρκετά ωφέλιμο για την Υγεία

μας. Από την άλλη το νερό της Λεμεσού

δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν

σκληρό νερό επειδή είναι στα όρια του

χαρακτηρισμού και είναι καλύτερο νερό για

οικιακή χρήση λόγω των λίγων αλάτων που

περιέχει όχι όμως και καλύτερο νερό για

πόσιμο.

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στα πιο ψηλά στρώματα

του Τροόδους (σε μεγαλύτερο υψόμετρο) η περιεκτικότητα

του Ασβεστίου είναι πολύ μικρή και αυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι ψηλά στο Τρόοδος δεν υπάρχουν ασβεστιογενή

πετρώματα έτσι ώστε να εμπλουτίζουν το νερό με ασβέστιο.

Μοναδική εξαίρεση το νερό που έρχεται στο αγίασμα της

Αγίας Μαύρης που πρέπει να περνά μέσα από πετρώματα

ασβεστίου που δεν τα συναντούμε συχνά και για αυτό

υπάρχει εμπλουτισμένο ασβέστιο.

Μπορούμε να δούμε ότι το νερό είναι πιο πλούσιο σε

μαγνήσιο όσο ανεβαίνουμε στο υψόμετρο και επίσης

πιο πλούσιο σε χρώμιο. Να αναφέρουμε επίσης ότι το

χρώμιο στα ψηλότερα ορεινά του Τροόδους

πλησιάζει να φτάσει τα όρια σύμφωνα με τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους αντίστοιχούς

Νόμους αλλά ποτέ δεν τα ξεπερνά. Για τον Χαλκό

δεν παρατηρούμε σημαντικές διαφορές όπως

μπορούμε να δούμε και από το γράφημα των

συγκεντρώσεων.

Ως αφόρμηση για να ξεκινήσουμε την παρούσα ερευνητική εργασία λειτούργησε

το πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα τα Γεωπάρκα στο οποίο είμαστε και σαν ομάδα

στην ομάδα του προγράμματος. Κάποια από τα ερωτήματα που θέλαμε να

απαντήσουμε ήταν σε σχέση με το νερό που αναβλύζει αλλά και ρέει άφθονο

στις περιοχές του Τροόδους και ειδικότερα στην περιοχή του Γεωπάρκου

Τροόδους. Για να μπορέσουμε να το δούμε αυτό ξεκινήσαμε με ένα σωστό

πειραματικό σχεδιασμό σε σχέση με το τι θέλαμε να δούμε και αφού μιλήσαμε

με τους συντονιστές εκπαιδευτικούς και με τους χημικούς στο Γενικό Χημείο του

Κράτους αποφασίσαμε να μελετήσουμε τις χημικές ιδιότητες του νερού σε σχέση

με το υψόμετρο της περιοχής που είναι η πηγή και να το συγκρίνουμε με το

πόσιμο νερό της περιοχής του Αγίου Ιωάννη ή ίσως και της ευρύτερης περιοχής

της Λεμεσού, μιας και όλη η Λεμεσός παίρνει από το ίδιο μέρος πόσιμο νερό.

Ακολουθώντας τη δική μας ερευνητική μεθοδολογία καταλήξαμε στο τέλος σε

αρκετά σημαντικά αποτελέσματα που τα συνδυάσαμε σε σχέση με την υγεία,

καταλήγοντας σε κάποιες προτάσεις που θα προωθηθούν σε διάφορες δράσεις

όπου θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά μας. Να αναφέρουμε ότι φαίνεται

ξεκάθαρα μέσα από τα αποτελέσματά μας ότι το νερό από τις πηγές του

Τροόδους είναι πολύ πιο κατάλληλο σαν πόσιμο και καλύτερο στην υγεία μας

από το πόσιμο νερό της Λεμεσού που είναι ίσως πιο κατάλληλο για οικιακή

χρήση λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε άλατα.

Περίληψη

Χημικές αναλύσεις στο Κρατικό Χημείο

Τον Φεβρουάριο πήγαμε στο Κρατικό Χημείο όπου είδαμε με ποιο τρόπο θα γίνονταν οι αναλύσεις του

νερού και στείλαμε όλα μας τα δείγματα για ανάλυση των θρεπτικών αλλά και των βαρειών μετάλλων

όπως περιγράφονται στη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση. Όταν πήραμε τα αποτελέσματα από το

κρατικό χημείο ξεκινήσαμε με την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

pH – οξύτητα νερού της Κύπρου 

Ασβέστιο στο νερό

Μαγνήσιο, Χρώμιο και Χαλκός σε σχέση με το υψόμετρο

Βιβλιογραφία

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Όλα τα στοιχεία που εξετάστηκαν στις χημικές μετρήσεις που έγιναν από όλες τις

πηγές βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

καθώς και με τους Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

(Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμοι του 2001 έως 2018. Κάποια από αυτά σε

κάποιες πηγές ήταν πλησίον του ορίου αλλά κανένα δεν ξεπέρασε τα αποδεκτά

όρια.

• Το νερό από την πηγή της Αγίας Μαύρης είναι πλούσιο σε ασβέστιο και κατάλληλο

για άτομα που έχουν έλλειψη ασβεστίου ή πάσχουν από οστεοπόρωση.

• Όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο τόσο πιο πλούσιο είναι το νερό των πηγών σε

μαγνήσιο και χρώμιο, ιχνοστοιχεία που είναι σημαντικά για την Υγεία μας και είναι

καταλληλότερα για ανθρώπους με χρόνια προβλήματα όπως οστεοπόρωση (το

μαγνήσιο) και διαβήτη (το χρώμιο μαζί με την ινσουλίνη συμβάλει στη διατήρηση

των χαμηλών επιπέδων του σακχάρου)

• Το νερό από όλες τις πηγές της Κύπρου είναι αλκαλικό, έχει pH κοντά στο 9 κάτι

που χαρακτηρίζεται σαν το ιδανικό νερό για τα άτομα που ακολουθούν αλκαλική

διατροφή.

• Το νερό της Λεμεσού μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μέτριας σκληρότητας νερό εκεί

που το νερό από όλες τις πηγές της περιοχής του Γεωπάρκου Τροόδους είναι

σκληρό. Έτσι σε σχέση με την υγεία το νερό από τις πηγές του Γεωπάρκου

Τροόδους περιέχει σημαντικές ποσότητες Mg που είναι ωφέλιμο για την υγεία μας.
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Ο βαθμός και η έκταση της σκληρότητας, συνήθως, αντικατοπτρίζει το ποσοστό

ανθρακικού ασβεστίου που υπάρχει στο νερό, αλλά μερικές αρμόδιες αρχές

αναφέρονται στο νερό με βάση το συνολικά διαλυμένο περιεχόμενο μετάλλων. Τεχνικά,

ένα νερό θεωρείται σκληρό, όταν περιέχει παραπάνω από 75 χλγρ διαλυμένων στερεών

ουσιών ανά λίτρο.
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