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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 
 
ΒΗΟΓΔΩΦΖΜΗΚΟΗ ΚΥΚΛΟΗ 
 

Με ηελ έλλνηα «βηνγεσρεκηθνί θχθινη» γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ακθίδξνκε πνξεία ησλ 

ρεκηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ αβηνηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. 

Πεξίπνπ 30 ρεκηθά ζηνηρεία, φπσο ην νμπγφλν, ν άλζξαθαο, ην άδσην, ν θσζθφξνο, ην θάιην, 

ην αζβέζηην, ην ζείν, θ.ά., ραξαθηεξίδνληαη σο ζξεπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. Η παξνπζία, φκσο, ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ, θαη ε ρεκηθή κνξθή κε ηελ νπνία ζπλαληψληαη - άξα θαη ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηνπο 

νξγαληζκνχο - δελ είλαη  ηζφπνζα θαηαλεκεκέλε ζηα νηθνζπζηήκαηα. Αληίζεηα, 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζην αβηνηηθφ πεξηβάιινλ 

(έδαθνο, λεξφ, αηκφζθαηξα), πνπ απνηειεί ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο ηνπο θαη απφ φπνπ 

κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο δηαηίζεληαη δηακέζνπ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη ησλ 

ηξνθηθψλ αιπζίδσλ ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο, γηα λα επηζηξέςνπλ πάιη κε θπζηθέο, 

ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο ζηελ αβηνηηθή ηνπο δεμακελή. Γηα ηελ επθνιφηεξε 

θαηαλφεζε ησλ βηνγεσρεκηθψλ θχθισλ ησλ ζηνηρείσλ, νη δεμακελέο απνζήθεπζήο ηνπο 

ραξαθηεξίδνληαη αληίζηνηρα σο ιηζνζθαηξηθή, πδξνζθαηξηθή θαη αηκνζθαηξηθή δεμακελή. Σν 

λεξφ (Η2Ο) κνινλφηη απνηειεί έλσζε κειεηάηαη σο ηδηαίηεξνο θχθινο (πδξνινγηθφο ή θχθινο 

ηνπ λεξνχ) εμαηηίαο ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπ ζηε δηαιπηφηεηα, ζηε κεηαθνξά θαη σο εηνχηνπ 

ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ άιισλ ζηνηρείσλ. 

Η κεηαθίλεζε ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ δελ απαηηεί πάληα ηελ 

δηακεζνιάβεζε βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ. Η απνζάζξσζε, π.ρ., ησλ πεηξσκάησλ θαη ε 

ηδεκαηνπνίεζε ζηνλ ππζκέλα ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ ζπληεινχλ ζηε κεηαθίλεζε 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ρσξίο ζεκαληηθέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο. 

Αληίζεηα, ε κεηαθίλεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηε βηνινγηθή ηνπο θάζε (αθνκνίσζε, 

απεθθξίζεηο, απνζχλζεζε) απαηηνχλ κεηαθνξά ελέξγεηαο εμαηηίαο ηνπ φηη βαζίδνληαη ζε 

δηεξγαζίεο νμείδωζεο (πξνζθνξά ειεθηξνλίσλ, παξαγσγή ελέξγεηαο) ή αλαγωγήο 

(πξφζιεςε ειεθηξνλίσλ, απαίηεζε ζε ελέξγεηα). Οη πξσηνγελείο παξαγσγνί, δειαδή ηα 

θπηά, νη νπνίνη απαηηνχλ ελέξγεηα γηα ηελ αλαγσγή ηνπ άλζξαθα θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ 

πδαηαλζξάθσλ, θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα. 

Δπεηδή, φκσο, ε παξαγσγή ελέξγεηαο ππεξηεξεί ησλ αληηζηνίρσλ απαηηήζεσλ 

δεκηνπξγείηαη πιεφλαζκα ελέξγεηαο ην νπνίν δελ αμηνπνηείηαη θαη «ράλεηαη» κε ηε κνξθή 

ζεξκφηεηαο. ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηε ξνή ηεο χιεο (ζηνηρείσλ) ζηα νηθνζπζηήκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη θπθιηθή κνξθή (αλαθχθισζε), ε ξνή ηεο ελέξγεηαο δείρλεη λα είλαη γξακκηθή. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη βηνγεσρεκηθνί θχθινη ησλ ζηνηρείσλ δηαηαξάζζνληαη απφ ηελ 

αλζξψπηλε παξέκβαζε, εμαηηίαο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο κεγάισλ πνζνηήησλ 

νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο δεμακελέο απνζήθεπζήο ηνπο (π.ρ. άλζξαθαο, ζείν, κφιπβδνο, 

πδξάξγπξνο, θ.ά.). 

Η θαηαλφεζε ησλ βηνρεκηθψλ θχθισλ ησλ ζηνηρείσλ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξσηνγελνχο, ηεο δσηθήο θαη ηεο ηξηηνγελνχο παξαγσγήο, θαζψο θαη ηελ επηινγή θαη 

εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

3.1  ΥΓΡΟΛΟΓΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ζ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΔΡΟΥ 

Η παξνπζία ηνπ λεξνχ είλαη ζεκαληηθφηαηε γηα ηε δσή ζηε Γε φρη κφλνλ επεηδή 

απνηειεί δηαιπηηθφ θαη κεηαθνξηθφ γηα ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία κέζν αιιά, θπξίσο, επεηδή 

ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο, δειαδή ζηελ παξαγσγή ηεο νξγαληθήο χιεο. 
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Μνινλφηη ην ζψκα ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ απνηειείηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ (~ 71%) 

απφ λεξφ, ην πνζνζηφ ηνπ δεζκεπκέλνπ ζηελ νξγαληθή χιε λεξνχ είλαη κηθξφ. Οη θχξηεο 

δεμακελέο απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ είλαη νη σθεαλνί, ε αηκφζθαηξα, νη πάγνη, ηα πνηάκηα, νη 

ιίκλεο θαη νη ππφγεηεο πδαηνζπιινγέο. Η κεηαθίλεζε ηνπ λεξνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

δεμακελψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ γίλεηαη είηε κε ηε θπζηθή ξνή ηνπ ζηελ επηθάλεηα ή ην 

ππέδαθνο ηεο Γεο, είηε δηακέζνπ ησλ θαηλνκέλσλ ηεο εμάηκηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ 

θαη ηεο ζπκπύθλωζεο ησλ πδξαηκψλ ηεο αηκφζθαηξαο. Η δηαπλνή (απνβνιή ηνπ λεξνχ 

απφ ηα θχιια ησλ θπηψλ) απνηειεί, επίζεο, κέξνο ηεο ζπλνιηθήο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ. Η 

θχξηα πεγή εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ είλαη θπξίσο νη σθεαλνί. Σν λεξφ, φκσο, πνπ επηζηξέθεη 

δηακέζνπ ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ (βξνρή, ρηφλη, ραιάδη) πέθηεη θαηά κεγάιν 

κέξνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη (πνηάκηα) ζηνπο σθεαλνχο ή 

ζηηο ππφγεηεο πδαηνζπιινγέο. Η εμάηκηζε ζπληειείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

πνπ ζηε ζπλέρεηα «ράλεηαη» σο ζεξκφηεηα.  

χκθσλα κε ηνλ Ricklefs (1996) ε δηαζέζηκε πνζφηεηα λεξνχ ζηνλ πιαλήηε εθηηκάηαη 

ζηα 1.400.000 x 10
18

 g πεξίπνπ. Απφ ηελ πνζφηεηα απηή, ην 97% απνηειεί ην λεξφ ησλ 

σθεαλψλ, ην 2,07% ησλ πάγσλ, ην 0,6% ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ δεμακελψλ, ην 0,007% 

ην λεξφ ησλ ιηκλψλ θαη πνηακψλ ελψ ην 0,001% απνηειεί λεξφ κε ηε κνξθή ησλ πδξαηκψλ. 

Διάρηζην ζπγθξηηηθά είλαη ην πνζνζηφ ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη δεζκεπκέλν ζηνπο δσληαλνχο 

νξγαληζκνχο (7x10
-6

%). Λνγηθά, θαίλεηαη φηη ε αλζξψπηλε παξνπζία έρεη κηθξή επίδξαζε 

ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν. Γεδνκέλνπ φκσο ηνπ φηη ην δηαζέζηκν «γιπθφ» λεξφ απνηειεί επίζεο 

κηθξφ πνζνζηφ ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν (ζρήκα 3.1), ν θίλδπλνο ηεο πεξαηηέξσ κείσζήο ηνπ 

εμαηηίαο ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο θαη ησλ επεκβάζεσλ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ είλαη νξαηφο. 

 

 

ρήκα 3.1. Ο πδξνινγηθφο θχθινο 

 

Τπνινγίδεηαη φηη ην 20% πεξίπνπ ηνπ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα αηκνζθαηξηθά 

θαηαθξεκλίζκαηα θαη πέθηεη ζην έδαθνο θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα, ελψ ην ππφινηπν 80% 

θνξηίδεη ηηο επηθαλεηαθέο θαη ππφγεηεο πδαηνζπιινγέο (Odum, 1997). Η ππέξκεηξε, φκσο, 

άληιεζε ησλ ππφγεησλ δεμακελψλ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αξδεπηηθέο (εληαηηθή θαιιηέξγεηα), 

βηνκεραληθέο θαη αζηηθέο αλάγθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απνμεξάλζεηο θπζηθψλ 

πδαηνζπιινγψλ, ηελ θαηαζηξνθή δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή απνζηξαγγηζηηθψλ 

θαλαιηψλ, νδεγνχλ ζηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ γιπθνχ λεξνχ, ην νπνίν αθφκε θαη ζε 

πεξηνρέο κε πςειή βξνρφπησζε θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα, ρσξίο λα γίλεηαη εκπινπηηζκφο ησλ 

ππφγεησλ δεμακελψλ. Η εληαηηθή άξδεπζε, επηπξφζζεηα, πξνθαιεί ηελ αιάηωζε ησλ 



ΗΜΕΙΩΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Α. ΚΑΜΑΡΙΑΝΟ – Ξ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ     ΣΜΗΜΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Α.Π.Θ. 

 

38 

θαιιηεξγνχκελσλ εδαθψλ εμαηηίαο ηεο εθηεηακέλεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ, ηδίσο ζε πεξηνρέο κε 

ζεξκφ θαη μεξφ θιίκα. 

 

3.2  ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

 Η θχξηα δεμακελή νμπγφλνπ είλαη ε αηκφζθαηξα. Δθηφο απφ ηε ζηνηρεηαθή ηνπ κνξθή 

(Ο2), ην νμπγφλν ζηελ αηκφζθαηξα ζπλαληάηαη είηε κε ηε κνξθή πδξαηκψλ (H2O), είηε κε ηε 

κνξθή νμεηδίσλ αλφξγαλσλ ζηνηρείσλ κε θπξίαξρε ηελ έλσζή ηνπ σο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

(CO2). Η ζρέζε, άιισζηε, ηνπ νμπγφλνπ κε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δηέπεηαη απφ ζπλερή 

ελαιιαγή ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ βηνινγηθνχο παξάγνληεο δηακέζνπ ηεο θσηνζχλζεζεο ησλ 

θπηψλ θαη ηεο αλαπλνήο θπηψλ θαη δψσλ. Η ηζνξξνπία ζηε ζρέζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

επηηξέπεη ηε ζηαζεξή παξνπζία ηνπ νμπγφλνπ ζηελ αηκνζθαηξηθή ηνπ δεμακελή. Σαπηφρξνλα 

φκσο, ζηελ αηκφζθαηξα θαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, νη πδξαηκνί 

δηαζπψληαη ζε πδξνγφλν θαη νμπγφλν. Έλα κέξνο ηνπ πδξνγφλνπ ράλεηαη ζην δηάζηεκα, ελψ 

ην ππφινηπν επαλελψλεηαη κε ην νμπγφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ λεξνχ. Μέξνο ηνπ ειεχζεξνπ 

νμπγφλνπ νμεηδψλεη αλφξγαλα ζηνηρεία φπσο Fe, Mn ή ελψζεηο φπσο CO, H2S (θπξίσο 

εθαηζηεηαθήο πξνέιεπζεο) θαη κεηαθηλείηαη απφ ηελ αηκνζθαηξηθή ηνπ δεμακελή.  

 

ρήκα 3.2. Βηνγεσρεκηθφο θχθινο ηνπ νμπγφλνπ. 

 

θσηνζχλζεζε

θσηνζχλζεζε
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O - O O2
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Αηκόζθαηξα
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ην επίπεδν ηεο ζηξαηφζθαηξαο (10-40 Km απφ ην θινηφ ηεο Γεο), ην κνξηαθφ 

νμπγφλν δηαζπάηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο  ζε δχν ειεχζεξα άηνκα 

νμπγφλνπ. Σν άηνκν νμπγφλνπ ελψλεηαη άκεζα κε ην Ο2 θαη ζρεκαηίδεηαη ην φδνλ (Ο3), ελψ 

ηαπηφρξνλα ην ηειεπηαίν δηαζπάηαη (ακθίδξνκε αληίδξαζε) πξνο κνξηαθφ θαη αηνκηθφ 

νμπγφλν. 

Σν φδνλ ζεσξείηαη ηνμηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο επεηδή πξνθαιεί 

εξεζηζκφ ησλ νθζαικψλ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηαζηξνθή ησλ θπηψλ. ην 

επίπεδν φκσο ηεο ζηξαηφζθαηξαο ε ζηηβάδα ηνπ φδνληνο ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά γηα ηνπο 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο επεηδή παίδεη ην ξφιν ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ θαιχκκαηνο απέλαληη ζηε 

βιαπηηθή ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Σα ηειεπηαία ρξφληα (>1985) παξαηεξήζεθε ιέπηπλζε ηεο 

ζηηβάδαο ηνπ όδνληνο («ηξχπα ηνπ φδνληνο») πάλσ απφ ηελ Αληαξθηηθή. Σν γεγνλφο 

απνδφζεθε (Smith and Smith, 1998) -εμαηηίαο ηεο αλίρλεπζεο κνλνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ (ClO) 

πνπ δηαζπά ην φδνλ- ζηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο. Σν ClO πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αεξηνπξνσζεηηθά, ςπθηηθά ή 

δηαιπηηθά κέζα. Λέπηπλζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ φδνληνο πξνθαιεί, επίζεο, ην κεζάλην (CH4), 

θαζψο θαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NxO) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απνληηξνπνίεζε ησλ 

ζπλζεηηθψλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ. Σα ΝxΟ ζηελ ηξνπφ-ζθαηξα (έσο 10 Km απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο) θαζψο θαη νξηζκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο αληηδξνχλ κε ην Ο2 ζρεκαηίδνληαο 

Ο3 θαζψο θαη άιινπο ξχπνπο (αιδευδεο, αθεηπινληηξίιηα θ.ά.) πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ θωηνρεκηθνύ λέθνπο. 

Δμαηηίαο ηεο νμεηδσηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ, ην νμπγφλν ζπλαληάηαη ζηα νηθνζπζηήκαηα 

κε ηε κνξθή ληηξηθψλ, ζεηηθψλ, αλζξαθηθψλ, θσζθνξηθψλ, ππξηηηθψλ θ.ά. ελψζεσλ. Σν 

νμπγφλν ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο παξακέλεη δεζκεπκέλν ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη επαλέξρεηαη 

ζηελ αηκφζθαηξα δηακέζνπ ηεο αλαπλνήο ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ σο CO2. 

 

3.3  ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 Ο άλζξαθαο απνηειεί θχξην ζπζηαηηθφ φισλ ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ θαη ζπκκεηέρεη 

σο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηελ θπξίαξρε δηαδηθαζία δέζκεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, 

δειαδή ηε θσηνζχλζεζε. ηνλ θχθιν ηνπ άλζξαθα ππάξρεη ζπλερήο ελαιιαγή κεηαμχ ησλ 

νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ κνξθψλ ηνπ. Η θχξηα αλφξγαλε κνξθή ηνπ (CO2) αλάγεηαη ζε 

νξγαληθή δηακέζνπ ηεο θσηνζχλζεζεο θαη ε νξγαληθή νμεηδψλεηαη ζε αλφξγαλε κνξθή (πάιη 

σο CO2) δηακέζνπ ηεο αλαπλνήο ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ. Δπεηδή ε νμεηδσηηθή δηεξγαζία 

ηεο νξγαληθήο κνξθήο ηνπ άλζξαθα (αλαπλνή) είλαη εμψζεξκνο, ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη θαη 

σο "επηζηξνθή" ηεο ελέξγεηαο πνπ δεζκεχηεθε θαηά ηε θσηνζχλζεζε. Δμαηηίαο ηεο "άκεζεο" 

ζχλδεζεο ηνπ άλζξαθα κε ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο, ε παξαγωγηθόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

εθθξάδεηαη ζπλήζσο σο γξακκάξηα C/ηεηξαγσληθφ κέηξν/έηνο. 

 Ο άλζξαθαο δηαζέηεη ηφζν αηκνζθαηξηθή φζν θαη πδξνζθαηξηθή θαη ιηζνζθαηξηθή 

δεμακελή (ρήκα 3.3).  

Η αηκνζθαηξηθή δεμακελή ζεσξείηαη κηθξή ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο, αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη ν ρψξνο φπνπ ζπκβαίλνπλ έληνλεο κεηαβνιέο ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ άλζξαθα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 2 αηψλσλ. ηελ αηκνζθαηξηθή ηνπ δεμακελή ζπλαληάηαη θπξίσο κε ηε 

κνξθή ηνπ CO2 (345 ppm) θαη ζε κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο σο CH4 (1,6 ppm) θαη CO (0,1 

ppm), (Odum, 1997). Γεδνκέλνπ φηη ε παξνπζία ηνπ CO2 δηέπεηαη απφ ηε θσηνζπλζεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αλαπλνή ησλ θπηψλ, νη ζπγθεληξψζεηο ζηελ αηκφζθαηξα πνηθίινπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ. Πεγέο CO2 είλαη ηα θπηά θαη ηα δψα κε ηελ αλαπλνή ηνπο, ε 

νμείδσζε νξγαληθήο χιεο θαη νη εθπνκπέο ησλ εθαηζηείσλ. Σν CH4 θαη ην CO πξνέξρνληαη 

απφ ηελ αηειή απνζχλζεζε νξγαληθνχ πιηθνχ, νμεηδψλνληαη εχθνια κε ην νμπγφλν ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη κεηαηξέπνληαη ζε CO2. Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα απνηειεί πξντφλ ηεο 
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αηεινχο θαχζεο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ (ηδίσο ζηνπο θηλεηήξεο ησλ απηνθηλήησλ) θαη είλαη 

δειεηεξηψδεο.  

εκαληηθέο πεγέο κεζαλίνπ απνηεινχλ νη πγξφηνπνη (ηδίσο νη νξπδψλεο), εμαηηίαο ηεο 

δξάζεο αλαεξφβησλ βαθηεξίσλ θαη ηα βννεηδή, εμαηηίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ βαθηεξίσλ 

ηεο κεγάιεο θνηιίαο. 

 

ρήκα 3.3. Βηνγεσρεκηθφο θχθινο ηνπ άλζξαθα. 

 

Η κεζαλνγέλεζε απηή (1) θαη (2) απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ηεο ζπζρέηηζεο 

ηνπ κεζαλίνπ κε ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

4CH3OH → 3CH4 + CO2 +2H2O   (1) 

CO2 + 4H2  → CH4 + 2H2O   (2) 

 Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ηεο Γεο 

λα επηηξέπεη κελ ζηελ ειηαθή ελέξγεηα λα πξνζπίπηεη σο αθηηλνβνιία ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

πιαλήηε αιιά λ’ απνηξέπεη ηε δηάρπζή ηεο ζην χκπαλ σο ζεξκφηεηα. Κχξηνη ζπληειεζηέο 

απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ην CO2 θαη νη πδξαηκνί. Η αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ CO2 

ζηελ αηκφζθαηξα, εμαηηίαο ηεο επέκβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηε ιηζνζθαηξηθή ηνπ θπξίσο 

δεμακελή (νξπθηά θαχζηκα), νδήγεζε ζηελ άλνδν ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαηά 

1ºC ζηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. 

ηελ πδξνζθαηξηθή ηνπ δεμακελή, ν άλζξαθαο ζπλαληάηαη σο αλφξγαλνο κε ηε κνξθή 

αλζξαθηθψλ ή φμηλσλ αλζξαθηθψλ ηφλησλ ζην λεξφ θαη σο αλζξαθηθφ αζβέζηην είηε ζηα 

ηδήκαηα είηε σο ζπζηαηηθφ ηνπ ζθειεηνχ θαη ηνπ πεξηβιήκαηνο πδξφβησλ νξγαληζκψλ (π.ρ. 

καιάθηα).  

Όηαλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δηαιχεηαη ζην λεξφ (3) πξνθχπηεη ην δηηζηάκελν 

αλζξαθηθφ νμχ (4) ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

 

CO2 + H2O ↔ H2CO3    (3) 

H2CO3 ↔ H 
+
 + HCO3 

-
 ↔ 2H 

+
 + CO3 

=
  (4) 

CO2

απνζχλζεζε

Αλαπλνή

θσηνζχλζεζε

CO2

θπηνπιαγθηφλ

CO2

ίδεκα

βαθηήξηα

απνζχλζεζε

Οξπθηά 

θαχζηκα

CO2

ππέδαθνο

θσηνζχλζεζε
Αλαπλνή
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Όηαλ ππάξρεη αζβέζηην, δεκηνπξγείηαη ην ζρεδφλ αδηάιπην αλζξαθηθφ αζβέζηην (5) ην 

νπνίν θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα ησλ πδαηνζπιινγψλ δεζκεχνληαο θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν 

άλζξαθα: 

 

Ca 
2+

 + CO3 
=
 ↔ CaCO3    (5) 

 

 ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα παξαηεξείηαη έληνλε 

θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηφηεηα (άλζηζε ηνπ χδαηνο), ε δέζκεπζε ηνπ CO2 νδεγεί ζηελ 

ηδεκαηνπνίεζε ηνπ αζβεζηίνπ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ pH ηνπ λεξνχ. 

ηελ νξγαληθή ηνπ κνξθή ν άλζξαθαο ζπλαληάηαη ζηα ηδήκαηα ησλ πδάηηλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ, φπνπ ζρεκαηίδνληαη ηα νξπθηά θαχζηκα (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, 

άλζξαθαο). 

 ηε ιηζνζθαηξηθή ηνπ δεμακελή ν άλζξαθαο απαληάηαη ζηηο αλφξγαλεο κνξθέο ηνπ σο 

άιαο (CO3 
=
, HCO3 

-
) θαη ζηελ νξγαληθή ηνπ κνξθή σο λεθξή νξγαληθή χιε θαη νξπθηά 

θαχζηκα. Η κεηαηξνπή ησλ νξγαληθψλ κνξθψλ άλζξαθα ζε CO2 γίλεηαη είηε κε ηε βηνινγηθή 

νμείδσζε, είηε κε ηελ θαχζε. 

 

3.4  ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΕΩΤΟΥ 

Σν άδσην (Ν2) σο ζηνηρείν απνηειεί ην 79% ηεο αηκφζθαηξαο. Παξά ηελ θπξίαξρε φκσο 

παξνπζία ηνπ, ε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ 

απαξαίηεησλ πξσηετλψλ πεξηνξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πξψηα απαηηείηαη ε κεηαηξνπή ηνπ 

ζε δεζκεχζηκε κνξθή (ζρήκα 3.4). Η κεηαηξνπή απηή θαη ε δέζκεπζε ηνπ αδψηνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν θπξίσο ηξφπνπο: 

- Με ηελ επίδξαζε ηεο θνζκηθήο αθηηλνβνιίαο ή ηεο ελέξγεηαο ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

θαηλνκέλσλ (θεξαπλνί, αζηξαπέο), ην άδσην ηεο αηκφζθαηξαο ελψλεηαη κε ην νμπγφλν θαη 

ην πδξνγφλν κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ληηξηθψλ θαη ακκσληαθψλ ηφλησλ ηα νπνία 

θαηαπίπηνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο σο ακκσλία θαη ληηξηθφ νμχ. Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 

0,89 Kg Ν/ ζηξέκκα πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν (Smith 

and Smith, 1998). 

- Με βηνινγηθή δέζκεπζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζπκβησηηθά βαθηήξηα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ςπραλζή θπηά, απφ κε ζπκβησηηθά βαθηήξηα ζηα ξηδίδηα άιισλ θπηψλ θαζψο θαη απφ 

ηα θπαλνβαθηήξηα ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ (blue-green algae) ηα νπνία ζεσξνχληαη 

θχθε. Η δέζκεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηάζπαζε ηνπ κνξηαθνχ αδψηνπ ζε δχν 

ειεχζεξα άηνκα αδψηνπ, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην πδξνγφλν ζρεκαηίδνπλ δχν κφξηα 

ακκσλίαο. Δθηηκάηαη φηη βηνινγηθά δεζκεχνληαη πεξίπνπ 10 – 20 Kg N/ ζηξέκκα, εηεζίσο. 

Σν δεζκεπκέλν πιένλ άδσην ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκφ ησλ αδσηνχρσλ νξγαληθψλ 

ελψζεσλ θαη απνδεζκεχεηαη δηακέζνπ ηεο λεθξήο νξγαληθήο χιεο (νξγαληθά απφβιεηα, 

λεθξνί νξγαληζκνί). Η πνξεία ηεο απνδέζκεπζεο ηνπ αδψηνπ απφ ηελ νξγαληθή ηνπ κνξθή 

ζε αλφξγαλε - δηαζέζηκε ζηα θπηά (πξσηνγελείο παξαγσγνχο) - κνξθή ή ζε κνξηαθφ άδσην, 

γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ απνζπλζεηψλ νξγαληζκψλ δηακέζνπ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

απακίλσζεο, ηεο ληηξνπνίεζεο θαη ηεο απνληηξνπνίεζεο: 

- Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο απακίλωζεο νη απνζπλζέηεο νξγαληζκνί απνζπνχλ απφ ην 

νξγαληθφ αδσηνχρν κφξην ηελ ακηλννκάδα θαη ζρεκαηίδνπλ ακκσλία. Σν άδσην κε ηε κνξθή 

ηεο ακκσλίαο, είλαη πιένλ δηαζέζηκν λα επαλεηζαρζεί δηακέζνπ ησλ θπηψλ ζηηο ηξνθηθέο 

αιπζίδεο. 

- Η ληηξνπνίεζε απνηειεί ηε δηαδηθαζία νμείδσζεο ηεο ακκσλίαο αξρηθά ζε ληηξψδε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε ληηξηθά. Η δηαδηθαζία ηεο ληηξνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν νκάδεο 

κηθξννξγαληζκψλ σο αθνινχζσο: 



ΗΜΕΙΩΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Α. ΚΑΜΑΡΙΑΝΟ – Ξ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ     ΣΜΗΜΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Α.Π.Θ. 

 

42 

 

2NH3 + 3O2 → 2NO2
-
 + 2H2O + 2H

+
  (Nitrosomonas) 

2NO2
-
 + O2 → 2NO3

-
    (Nitrobacteria) 

Σν άδσην κε ηε κνξθή ληηξηθψλ είλαη πιένλ δηαζέζηκν ζηα θπηά γηα ην ζρεκαηηζκφ 

αδσηνχρσλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (πξσηεΐλεο) θαη δηακέζνπ ησλ θπηνθάγσλ δψσλ εηζέξρεηαη 

ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ηεο ακκσλίαο ζε ληηξψδε 

απειεπζεξψλεηαη θαη ην αέξην Ν2Ο (ληηξψδεο νμείδην) σο πξντφλ αηεινχο νμείδσζεο.  

 

 

 

ρήκα 3.4. Ο βηνγεσρεκηθφο θχθινο ηνπ αδψηνπ. 

 

- Η απνληηξνπνίεζε απνηειεί ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ ληηξηθψλ ζε αέξην ζηνηρεηαθφ 

άδσην. Η δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Pseudomonas θάησ 

απφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο φπνπ ηα ληηξηθά ππνθαζηζηνχλ ην Ο2 σο νμεηδσηηθφ γηα ηελ 

αλαπλνή: 

 

2NO3
-
 + 12H

+
 +10e

-
 → N2 + 6H2O  (Pseudomonas) 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνληηξνπνίεζεο παξάγεηαη επίζεο Ν2Ο ζε πνζφηεηεο πνπ 

απμάλνληαη αλάινγα κε ην ξπζκφ ηεο. Σν αέξην απηφ είλαη αξθεηά αδξαλέο θαη απνηειεί ηελ 

πιένλ δηαδεδνκέλε, κεηά ην Ν2, κνξθή αδψηνπ ζηελ αηκφζθαηξα, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηα 

αλψηεξα ηκήκαηά ηεο (ζηξαηφζθαηξα) θαη εκπιέθεηαη ζηε δνκή ηεο νδνλφζθαηξαο. 

 

3.5  ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 

Ο θσζθφξνο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηνπ κεηαβνιηζκνχ 

ησλ θπηηάξσλ. Πεξηέρεηαη ζηα κφξηα ηεο ηξηθσζθνξηθήο (ΑΣΡ), δηθσζθνξηθήο (ADP) θαη 

κνλνθσζθνξηθήο (AMP) αδελνζίλεο πνπ απνηεινχλ ελεξγεηαθνχο κεηαθνξείο, θαζψο επίζεο 

θαη ζηα κφξηα ηνπ DNA θαη RNA πνπ πεξηέρνπλ θαη κεηαθέξνπλ ηνπο γελεηηθνχο θψδηθεο. 
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Η κεγαιχηεξε δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ θσζθφξνπ είλαη ε ιηζνζθαηξηθή εμαηηίαο 

ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ελψζεηο ηνπ θσζθφξνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε κηθξή δηαιπηφηεηά ηνπο 

ζην λεξφ θαη ηε ρακειή ηνπο πηεηηθφηεηα. Η κεηαθίλεζε ηνπ θσζθφξνπ κεηαμχ ησλ 

δεμακελψλ ππαθνχεη πεξηζζφηεξν ζε θπζηθά θαηλφκελα (απνζάζξσζε θαη έθπιπζε εδαθψλ, 

ηδεκαηνπνίεζε, άλεκν,η θ.ι.π.) θαη εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα 

νπνία εκπεξηέρεηαη (ζρήκα 3.5). Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ βηνγεσρεκηθνχ θχθινπ ηνπ θσζθφξνπ 

είλαη ε έιιεηςε αηκνζθαηξηθήο δεμακελήο.  ηελ αηκφζθαηξα ν θσζθφξνο ζπλαληάηαη 

απνθιεηζηηθά σο πεξηερφκελν ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (ζθφλε). 

ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ν θσζθφξνο ζπγθεληξψλεηαη ζηα ηδήκαηα θαη ειάρηζηα 

είλαη δηαζέζηκνο ζε δηαιπηή κνξθή ζην λεξφ. Η ηδεκαηνπνίεζε ηνπ θσζθφξνπ επλνείηαη απφ 

ηε κεηαηξνπή ησλ θσζθνξηθψλ ηφλησλ ζε δπζδηάιπηα άιαηα κεηάιισλ φπσο ην αζβέζηην 

(Ca), ζίδεξνο (Fe) θαη αξγίιην (Al). Μφλν θάησ απφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο, ζηνλ ππζκέλα ησλ 

πδαηνζπιινγψλ ν θσζθφξνο απειεπζεξψλεηαη θαη εηζέξρεηαη ζηελ πδάηηλε κάδα (Ricklefs, 

1996). Γεδνκέλνπ φηη νη θπηηθνί νξγαληζκνί πξνζιακβάλνπλ αλαινγηθά ην άδσην θαη ην 

θσζθφξν, ε ρακειή ζπγθέληξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ιεηηνπξγεί σο πεξηνξηζηηθόο παξάγνληαο 

θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο ησλ πδξφβησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ. 

ην έδαθνο, ν θσζθφξνο απαληάηαη ζε αλφξγαλε θαη νξγαληθή κνξθή. Απφ ην 

ζχλνιν ηνπ αλφξγαλνπ θσζθφξνπ πνπ απαληάηαη σο ΡΟ4
3-

, ΗΡΟ4
2-

, Η2ΡΟ4
-
, δηαζέζηκε 

ζηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο είλαη κφλν ην πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ δηαιπκέλνπ ζην λεξφ ηνπ 

εδάθνπο θσζθφξνπ. Σα θπηά πξνζιακβάλνπλ ηνλ θσζθφξν απφ ην έδαθνο (Chapman and 

Reiss, 1992) σο ΗΡΟ4
2- 

(pH>7) ή σο Η2ΡΟ4
-
 (pH<7). ηνπο νξγαληζκνχο ν θσζθφξνο 

απαληάηαη σο ΡΟ4
3-

 ζε δηάθνξεο ελψζεηο φπσο ηα λνπθιετληθά νμέα, νη θσζθνξησκέλνη 

πδαηάλζξαθεο θαη ηα ιηπίδηα. Η λεθξή νξγαληθή χιε κεηαηξέπεηαη ζε αλφξγαλε απφ ηνπο 

απνζπλζέηεο νξγαληζκνχο θαη ν θσζθφξνο είλαη εθ λένπ δηαζέζηκνο ζηα θπηά. 

 

 

 

ρήκα 3.5. Ο βηνγεσρεκηθφο θχθινο ηνπ θσζθφξνπ. 

 

Η αλζξψπηλε παξέκβαζε ζηνλ θχθιν ηνπ θσζθφξνπ ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε θαη 

εκπινπηηζκφ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εδαθψλ κε ρεκηθά ιηπάζκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ 

θσζθφξν θαη ζηε ρξήζε θσζθνξηθψλ ελψζεσλ σο απνζθιεξπληηθψλ ηνπ λεξνχ ζηε 

ζχζηαζε ησλ απνξξππαληηθψλ. Η πεγή θσζθφξνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ιηπαζκάησλ είλαη 

Οξγαληζκνί 

(νξγαληθφο P)

Γηαιπκέλνο P

Απεθθξίζεηο 

λεθξνί νξγαληζκνί

Πξφζιεςε 

(θπηηθνί νξγαληζκνί)

ΙδήκαηαΠεηξψκαηα

απνζάζξσζε Ιδεκαηνπνίεζε επαλαδηάιπζε
Ληπάζκαηα

απνξξππαληηθά
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ηα θπζηθά πεηξψκαηα, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη ηε δηαηαξαρή ηεο θαηεμνρήλ δεμακελήο 

απνζήθεπζήο ηνπ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ εμηζνξξνπεί κελ ηελ έιιεηςε 

θσζθφξνπ ζηηο εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο θπηψλ (εμάιεηςε ηνπ θσζθφξνπ σο πεξηνξηζηηθνχ 

παξάγνληα), αιιά ε ππεξβνιηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπιπζε ησλ 

εδαθψλ νδεγνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο θσζθφξνπ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα κε απνηέιεζκα 

ηνλ επηξνθηζκό ηνπο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «άλζηζεο ηνπ ύδαηνο». Σν ίδην 

απνηέιεζκα πξνθαιείηαη θαη απφ ηα απνξξππαληηθά, ηα νπνία δηακέζνπ ησλ απνρεηεπηηθψλ 

αγσγψλ θαηαιήγνπλ επίζεο ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα. 

 

3.5  ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΘΔΗΟΥ 

 Σν ζείν απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαβίσζε ησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ 

νξγαληζκψλ εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε πιήζνο βηνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ. Όπσο θαη ην 

άδσην, ην ζείν ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκφ ησλ πξσηετλψλ θαη ε ηδηφηεηα ηνπ λα ζρεκαηίδεη 

πνηθίιεο ελψζεηο θάλεη πεξηζζφηεξν πνιχπινθν ηνλ βηνγεσρεκηθφ ηνπ θχθιν. 

ηελ αηκφζθαηξα, ην ζείν πξνέξρεηαη απφ πνηθίιεο πεγέο φπσο απφ ηελ θαχζε ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ, ηηο εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο θαη ηελ απνζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ. 

Η θχξηα κνξθή κε ηελ νπνία ην ζείν εηζέξρεηαη ζηελ αηκνζθαηξηθή ηνπ δεμακελή είλαη ην 

πδξφζεην (Η2S) ην νπνίν γξήγνξα νμεηδψλεηαη ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) πνπ είλαη 

επδηάιπην ζην λεξφ θαη έηζη ζχληνκα επηζηξέθεη κε ηηο βξνρνπηψζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο 

κε ηε κνξθή αξαηνχ ζεηηθνχ νμέσο (ζρήκα 3.6). 

Οη επδηάιπηεο κνξθέο ζείνπ πξνζιακβάλνληαη απφ ηα θπηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ην ζρεκαηηζκφ ζεηνχρσλ ακηλνμέσλ, αλ θαη πνιινί θπηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηα 

δεζκεχνπλ ζείν απφ ηελ αηκφζθαηξα. Με ηηο απεθθξίζεηο ησλ δψσλ θαη ηνλ ζάλαην ησλ 

θπηηθψλ θαη δσηθψλ νξγαληζκψλ, ην ζείν επηζηξέθεη ζην έδαθνο ή ζηελ πδξφζθαηξα. Η 

απνζχλζεζε ηεο νξγαληθήο χιεο απφ ηα βαθηήξηα απειεπζεξψλεη ην ζείν, σο ζνπιθπδξηιηθή 

ξίδα (-SΗ) νπφηε πξνθχπηεη πδξφζεην ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα νμεηδψλεηαη ζε ζεηηθά ηφληα.  

ε αλαεξφβηεο ζπλζήθεο, ηα ζεηηθά φπσο θαη ηα ληηξηθά ηφληα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο κηθξννξγαληζκνχο γηα ηελ απνδφκεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ (1): 

 

2CH2O + 2H
+
 + SO4

2-
 → H2S + 2CO2 + 2H2O  (1) 

Σν πδξφζεην πνπ πξνθχπηεη, ζρεκαηίδεη ελψζεηο κε πνιιά κέηαιια ηα νπνία ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαζηδάλνπλ ζηνλ ππζκέλα (2)(3). 

 

3H2S + 2Fe(OH)3 → 2FeS + S + 6H2O  (2) 

S + FeS → FeS2    (3) 

ε αεξφβην πεξηβάιινλ, ην πδξφζεην νμεηδψλεηαη απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο 

(ζεηνβαθηήξηα, Thiobacillus) κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ζεηηθνχ νμένο. 
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ρήκα 3.6. Ο βηνγεσρεκηθφο θχθινο ηνπ ζείνπ. 

 

Η πιένλ ζεκαληηθή επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ βηνγεσρεκηθφ θχθιν ηνπ ζείνπ 

γίλεηαη κε ηελ θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε 

ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ζηελ αηκφζθαηξα. Σν SO2 είλαη ηνμηθφ ηφζν γηα 

ηνπο θπηηθνχο, φζν θαη γηα ηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο (πξνζβάιιεη ην αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα). Δμαηηίαο δε ηεο δηαιπηφηεηάο ηνπ ζην λεξφ, γξήγνξα επηζηξέθεη ζηελ επηθάλεηα ηεο 

Γεο κε ηε κνξθή ηεο όμηλεο βξνρήο. Σν θαηλφκελν νθείιεηαη ζηε ζπλνιηθή παξνπζία 

δηαθφξσλ νμεηδίσλ, θπξίσο ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ ζείνπ, ζην βξφρηλν λεξφ. Δκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα 

ζε βηνκεραληθέο θαη κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεγάιε θαηαλάισζε 

νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ζπλίζηαηαη ζε βξνρνπηψζεηο κε πνιχ ρακειφ (φμηλν) pH, φηαλ λεξφ 

ηεο βξνρήο ζε πεξηνρέο ρσξίο ηδηαίηεξε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρεη pH ≈ 5,6. Η φμηλε βξνρή 

ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαζηξνθή θαιιηεξγεηψλ θαη δαζψλ αιιά θαη γηα ηελ νμίληζε 

πνιιψλ ιηκλαίσλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 


