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Εισαγωγή 

   Όλοι κάποια στιγμή έχουμε αναρωτηθεί: «Από τι είναι φτιαγμένος ο κόσμος γύρω 

μας;». Η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα μέσω της 

χημείας. Είναι γεγονός πως αν το καλοσκεφτούμε το οτιδήποτε αγγίζουμε, 

αισθανόμαστε, ή χρησιμοποιούμε, δηλαδή, με άλλα λόγια ότι υλικό υπάρχει γύρω 

μας, έχει ως δομικούς λίθους ορισμένα χημικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι με 

απλά λόγια τα «βασικά συστατικά» τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με άπειρους 

συνδυασμούς και δημιουργούν τον κόσμο μας. Μέχρι σήμερα, τα χημικά στοιχεία 

που έχουν ανακαλυφθεί είναι περίπου εκατό, όμως ο αριθμός τους τα τελευταία 

χρόνια έχει αυξηθεί καθώς οι επιστήμονες έχουν τεχνητά δημιουργήσει νέα 

στοιχεία στο εργαστήριο, ή έχουν ανακαλύψει νέα στοιχεία. Φυσικά, το γεγονός ότι 

όλα τα υλικά αντικείμενα, ακόμα και ο άνθρωπος, είναι αποτέλεσμα, ουσιαστικά, 

διαφόρων χημικών ενώσεων των βασικών χημικών στοιχείων δεν είναι παρά 

αξιοθαύμαστο. 

    Βέβαια, παρόλο που υπάρχουν αρκετές δεκάδες χημικών στοιχείων, ορισμένα 

από αυτά διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της 

φυσικής ισορροπίας του πλανήτη και κατ’ επέκταση στη διατήρηση της ίδιας της 

ζωής. Καθώς η ισορροπία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του περιβάλλοντος είναι 

προφανές ότι οποιαδήποτε παρέμβαση, η οποία θα διατάρασσε την ισορροπία της 

φύσης θα προκαλούσε μια σειρά προβλημάτων με δυσμενείς συνέπειες τόσο για 

τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον το ίδιο. Έτσι σε μια εποχή που ο άνθρωπος, 

χωρίς δισταγμό, καταστρέφει και ισοπεδώνει τη φύση με οδηγό την απληστία, ο 

πλανήτης μας, το σπίτι μας που του φερόμαστε τόσο άσχημα, δεν αντιμετωπίζει 

απλά μια περίοδο κρίσης αλλά «κινδυνεύει»! 

    Όλα σχεδόν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

πλανήτης, συνδέονται λιγότερο ή περισσότερο με διαταραχές των βιογεωχημικών 

κύκλων ορισμένων στοιχείων. Συγκεκριμένα, κάποια στοιχεία, τα οποία παίζουν 

εξαιρετικά σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη σωστή λειτουργία ενός οικοσυστήματος, 

υπάρχουν σε ορισμένες ποσότητες και ανακυκλώνονται ακολουθώντας ορισμένες 

«διαδρομές». Η κυκλική αυτή πορεία τους, εξασφαλίζει την ισορροπία. Όμως, 

εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα, διαταράσσονται σημαντικά οι κύκλοι των εν 
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λόγω στοιχείων και προκαλούνται τα σοβαρά προβλήματα από τα οποία «πάσχει» 

το περιβάλλον. 

    Τα στοιχεία που θα μας απασχολήσουν είναι ο φώσφορος και το θείο. Ειδικότερα, 

θα μελετήσουμε τη σημασία τους για τη ζωή του ανθρώπου,  τους κύκλους τους, τα 

αίτια και τις συνέπειες διαταραχής τους, καθώς και  τρόπους αντιμετώπισής της.        
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1.«Γνωριμία» με τα στοιχεία… 

1.1 Φώσφορος 

 

 

1.1.1 Γενικά 

    Ο Φώσφορος (Phosphorus) είναι ένα αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό 

σύμβολο P και συγκεκριμένα το εντέκατο πιο συνηθισμένο στοιχείο στη γη. 

Ανακαλύφθηκε το 1669 από τον Γερμανό αλχημιστή Hennig Brand που βρήκε μία 

λευκή ουσία, η οποία είχε την ιδιότητα να εκπέμπει φώς στο σκοτάδι και επιπλέον 

μπορούσε να αναφλεγεί αυθόρμητα στον αέρα. Εξ αυτής ακριβώς της ιδιότητας την 

ονόμασε φωσφόρο, από τις λέξεις φως και φέρον. Δηλαδή, η λέξη φώσφορος, 

κυριολεκτικά, σημαίνει αυτός που μεταφέρει φως. Πρόκειται για εξαιρετικά 

δραστικό στοιχείο και γι' αυτό ποτέ δεν βρέθηκε σε στοιχειακή κατάσταση στη 

φύση της Γης, δηλαδή, ο φώσφορος δεν απαντάται ελεύθερος στη φύση αλλά μόνο 

ενωμένος με άλλα στοιχεία. Συνήθως βρίσκεται σε φωσφορούχα πετρώματα, αλλά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
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αποτελεί σημαντικό συστατικό και σημαντικών βιοχημικά (και όχι μόνο) 

οργανοφωσφορικών ενώσεων, όπως (μεταξύ άλλων) το DNA και το RNA, ενώ είναι 

απαραίτητο στοιχείο για κάθε ζωντανό κύτταρο. Ειδικότερα, όμως αποτελεί βασικό 

συστατικό των φυτικών και ζωικών κυτάρων. Απαντάται ιδίως στα οστά, τα ούρα, τα 

νεύρα, στους μυς, στον εγκέφαλο, στο νωτιαίο μυελό, στ' αυγά, στους σπόρους 

κ.λπ.  

1.1.2 Ο φώσφορος στη βιομηχανία 

   Εκτός αυτού όμως, ο φώσφορος χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία πυρείων 

(σπίρτων), στη μεταλλουργία για την παρασκευή φωσφορούχων ορειχάλκων, στη 

βιομηχανία χημικών προϊόντων για την παρασκευή πεντοξειδίου, πεντοχλωριδίου 

και τριχλωριδίου του φωσφόρου κυρίως ως μυοκτόνο αλλά και στη βιομηχανία 

χρωμάτων. Ο φωσφόρος χρησιμοποιείται επίσης στα προϊόντα καθαρισμού καθώς 

ελαττώνει την σκληρότητα του νερού και διευκολύνει την διαδικασία καθαρισμού. 

Ετησίως σε 25 χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, με πληθυσμό 456 εκατομμύρια, 

καταναλώνονται 110.000 τόνοι φωσφόρου στα απορρυπαντικά. (Nieminen, 2010) 

Ακόμη, παίζει σπουδαίο ρόλο στην παραγωγή τροφής καθώς αποτελεί θρεπτικό 

συστατικό των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται για μαζική γεωργική παραγωγή. 

Αξιοσημείωτο είναι πως το συγκεκριμένο στοιχείο ούτε μπορεί να καταστραφεί, 

ούτε να κατασκευαστεί, ενώ δεν υπάρχει υποκατάστατο, ούτε κάποια τεχνητή 

μορφή του που θα μπορούσε να το αντικαταστήσει. Ο φωσφόρος, είναι σπάνιος 

στο ηλιακό μας σύστημα και μπορεί να ήταν ανύπαρκτος στην πρώιμη Γη, είναι δε 

ένα στοιχείο ουσιαστικής σημασίας για την κατασκευή του DNA, όπως 

προαναφέρθηκε. 

       Τα μεγαλύτερα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα φωσφορικών πετρωμάτων, κυρίως 

ιζηματογενείς θαλάσσιοι φωσφορίτες, βρίσκονται στην βόρεια Αφρική, την Κίνα, τη 

Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτιμάται, ότι τα φωσφορικά 

πετρώματα υπερβαίνουν τα 300 δισεκατομμύρια τόνους. Η παραγωγή φωσφόρου 

αυξάνεται συνεχώς και αναμένεται μέσα στο 2013, το ποσοστό αύξησής του σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο του 2008 να φθάσει το 30% (U.S. Geological Survey). 

Παράλληλα όμως, αυξάνονται συνεχώς και οι απαιτήσεις σε φώσφορο και 

θεωρείται, ότι είναι πιθανό να εξαντληθούν τα αποθέματα φωσφορικών ορυκτών 

στο άμεσο μέλλον. (David A. Vaccari, 2011) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/DNA
http://el.wikipedia.org/wiki/RNA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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1.1.3 Ρόλος του φωσφόρου στον οργανισμό και το περιβάλλον 

        Ειδικότερα, όσον αφορά τον ανθρώπινο οργανισμό, το ανθρώπινο σώμα 

περιέχει κατά μέσο όρο 600-900 γραμμάρια, φωσφόρο, του οποίου το 80% περίπου 

βρίσκεται στο σκελετό με τη μορφή αλάτων ασβεστίου. Ο βασικός ρόλος του 

φωσφόρου είναι δομικός μια και αποτελεί βασικό συστατικό του σκελετού και των 

δοντιών. Είναι επίσης απαραίτητος για την αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας 

καθώς και για το μεταβολισμό των λιπιδίων και των πρωτεϊνών. Ο φωσφόρος 

υπάρχει σε όλα τα κύτταρα, καθώς, βιοχημικά μόρια που φέρουν φωσφόρο 

βρίσκονται εκτός από το DNA και RNA και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών των 

κυττάρων, ενώ η παρουσία των ιόντων του στο αίμα ρυθμίζει την τιμή του pH έτσι 

ώστε να είναι σταθερή. 

     Σπανιότατα έχει αναφερθεί έλλειψη φωσφόρου, λόγω του ότι συναντάται 

σχεδόν σε όλα τα τρόφιμα. Πηγή φωσφόρου αποτελούν όλα τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, το κρέας και τα ψάρια, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια και τα δημητριακά. Η 

πρόσληψη φωσφόρου πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία με την πρόσληψη 

ασβεστίου. Υπερβολική πρόσληψη φωσφόρου (περισσότερο από 1-1,5 γραμμάριο 

ημερησίως), επηρεάζει το μεταβολισμό του ασβεστίου και προκαλεί προβλήματα 

υγείας. 

    Σε σχέση με το περιβάλλον, ο φώσφορος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της 

ανάπτυξης ενός υδάτινου οικοσυστήματος, όπως μιας λίμνης ενός ποταμού, μιας 

θάλασσας. Συγκεκριμένα, χαμηλές συγκεντρώσεις φωσφόρου στο οικοσύστημα 

συγκρατούν τον πληθυσμό των φυκιών και άλλων οργανισμών, ενώ υψηλές 

συγκεντρώσεις προκαλούν υπέρμετρη ανάπτυξη τους. 
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1.2 Θείο 

 

 

1.2.1 Γενικά 

Το χημικό στοιχείο θείο ή θειάφι (Sulphur) είναι το με σύμβολο S, ατομικό αριθμό 

16. Είναι αμέταλλο ενώ στη στοιχειακή του μορφή είναι ένα έντονα κίτρινο 

κρυσταλλικό στερεό. Στη Γη μπορεί να βρεθεί στη φύση τόσο στη στοιχειακή του 

μορφή, όσο και με τη μορφή θειούχων και θειικών ορυκτών του. Είναι γνωστό από 

την εποχή του Ομήρου ως διώκτης των φιδιών και ως παρασιτοκτόνο. Είναι ένα από 

τα πιο σημαντικά στοιχεία της ζωής και το τρίτο σε αφθονία στοιχείο στον 

ανθρώπινο οργανισμό. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή θειούχων λιπασμάτων, 

μαύρης πυρίτιδας, σπίρτων, εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, ελαστικών και μεγάλου 

πλήθους άλλων παραγώγων. Το στοιχειακό θείο συλλέγεται από συλλέκτες 

ορυκτών, εξαιτίας των έντονα χρωματισμένων πολυεδρικών κρυστάλλων που 

σχηματίζει. Επίσης γαλάκτωμα αυτού χρησιμοποιείται στην αισθητική προσώπου.         

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1


7 
 

    Σε θερμοκρασία δωματίου το θείο είναι ένα μαλακό στερεό με έντονο κίτρινο 

χρώμα. Το θείο ως στοιχείο έχει ανίσχυρη οσμή, παρόμοια με αυτή των σπίρτων. Η 

οσμή που είναι συσχετισμένη με τα σάπια αυγά οφείλεται στο υδρόθειο (H2S) και 

σε οργανικές ενώσεις του θείου και όχι στο θείο σαν στοιχείο. Το θείο καίγεται 

δημιουργώντας μπλε φλόγα και εκπέμποντας διοξείδιο του θείου, γνωστό για την 

περίεργή του οσμή που προκαλεί ασφυξία εξαιτίας της διάλυσής του στη βλεννώδη 

μεμβράνη και του σχηματισμού θειώδους οξέος (H2SO3). 

 

1.2.2 Σημασία του θείου για τον οργανισμό 

     Όσον αφορά τον ανθρώπινο οργανισμό το θείο συγκαταλέγεται στα απαραίτητα 

στοιχεία των κυττάρων, καθώς αποτελεί μέρος της σύνθεσης των αμινοξέων, των 

βιταμινών και των ορμονών. Πιο ειδικά, είναι απαραίτητο για τη σύνθεση 

βασικότατων αμινοξέων, όπως της κυστεΐνης, της ταυρίνης και της μεθειονίνης, με 

ισχυρότατες αντιοξειδωτικές ιδιότητες, καθώς και για τη σύνθεση των βιταμινών 

βιοτίνη (Β7) και θειαμίνη (Β1). Παίρνει μέρος στη μεταβολική διαδικασία και 

διατηρεί σταθερή την οξυγόνωση των εγκεφαλικών κυττάρων. Ακόμη βοηθά στη 

διατήρηση υγιών αρθρώσεων, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθά στη 

διάσπαση και απορρόφηση των λιπών, είναι απαραίτητο συστατικό της χολής και 

ρυθμίζει τη γλυκόζη του αίματος.  

    Πέρα από τις βασικές διαδικασίες, στις οποίες το θείο παίζει καθοριστικό ρόλο, 

είναι επίσης απαραίτητο για τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας του δέρματος 

και της τρίχας. Είναι απαραίτητο για το σχηματισμό τη κερατίνης, δηλαδή της 

πρωτεΐνης από την οποία αποτελούνται τα μαλλιά και τα νύχια. Το θείο επιπλέον 

παίζει σημαντικό ρόλο στη παραγωγή του κολλαγόνου, που βοηθά στη διατήρηση 

της ελαστικότητας και της λάμψης του δέρματος. Χρησιμοποιήθηκε για 

εκατοντάδες χρόνια λόγω των αντιμικροβιακών και αντιμυκητιασικών του 

ιδιοτήτων. Όσον αφορά τη φροντίδα των μαλλιών το θείο χρησιμοποιήθηκε ως 

γιατρικό για τη λιπαρότητα των μαλλιών αλλά και για τη πιτυρίδα του τριχωτού.     

      Επομένως βοηθά στην καλή διατήρηση της γενικής εμφάνισης, ομορφιάς και 

υγείας. Είναι συχνό συστατικό σε καλλυντικά και σαπούνια που στοχεύουν στη 

θεραπεία δερματολογικών προβλημάτων, όπως ακμή, πιτυρίδα, ροδόχρους ακμή 

και σμηγματόρροια. Δίνει ωραίο χρώμα στο δέρμα και αστραφτερά μαλλιά. Οι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%BF%CE%BE%CF%8D
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διαβητικοί συχνά έχουν έλλειψη θείου και η σωστή ποσότητα μας προφυλάσσει 

αποτελεσματικά από αυτήν την ασθένεια. Όσοι έχουν προβλήματα τριχόπτωσης 

ωφελούνται όταν παίρνουν αποτελέσματα τις τροφές την απαραίτητη ποσότητα 

θείου. Επειδή το θείο ανευρίσκεται σε τροφές με ισχυρή αντικαρκινική δράση, 

εικάζεται πως έχει και αυτό με τη σειρά του αντικαρκινικές ιδιότητες. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώσεις θείου που βρίσκονται στο σκόρδο σταματούν την ανάπτυξη 

των καρκινικών όγκων και ενισχύουν την απάντηση του ανοσοποιητικού. 

 
1.2.3 Διοξείδιο του θείου 

     Το διοξείδιο του θείου αποτελεί ένα άχρωμο αέριο με ερεθιστική οσμή. Μπορεί 

να το γευθεί κανείς σε μεγάλες συγκεντρώσεις, σε αντίθεση με άλλα σημαντικά 

θειικά συστατικά, όπως για παράδειγμα το υδρόθειο. Το διοξείδιο του θείου μαζί 

με τα αιωρούμενα σωματίδια, το μονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα, το 

μεθάνιο, τα οξείδια του αζώτου και το όζον, αποτελεί έναν από τους δείκτες της 

μέσης ποιότητας του αέρα και μακράν την κυριότερη πηγή θείου στη ατμόσφαιρα. 

Οι ανθρωπογενείς εκπομπές του διοξειδίου του θείου και κατ’ επέκταση του θείου, 

έχουν φτάσει σε σημείο να ανταγωνίζονται την ίδια τη φύση. Οι εκπομπές του στην 

ατμόσφαιρα έχουν μειωθεί δραματικά στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική 

εξαιτίας της νομοθεσίας την τελευταία δεκαπενταετία, σε αντίθεση με τις διαρκώς 

αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας όπως αυτήν της Κίνας. Ιδιαίτερη δε σημασία, 

παρουσιάζει η εισαγωγή του στην ατμόσφαιρα από ηφαιστειακή δραστηριότητα, 

κυρίως από μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις. 

    Οι φυσικές πηγές διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα είναι τριών ειδών: 

γεωθερμικές, θαλάσσια υδροσταγονίδια και βιολογικές. Μιλώντας για γεωθερμικές 

πηγές αναφέρεται κανείς σε κάποιες περιορισμένες ηπειρωτικές πηγές θείου και 

κυρίως στην ηφαιστειακή δράση. Τα ηφαίστεια εκπέμπουν αέρια τόσο κατά την 

παθητική τους φάση (μη-εκρηκτική) όσο και κατά την εκρηκτική τους. Κατά κύριο 

λόγο εκπέμπουν διοξείδιο του θείου. Τα θαλάσσια υδροσταγονίδια εξατμίζονται και 

σχηματίζουν πάνω από την θάλασσα μικρά σωματίδια, συμπεριλαμβανομένων και 

θειικών ανιόντων. Οι βιολογικώς εκπεμπόμενες θειικές ενώσεις αποτελούν την 

κυριότερη πηγή φυσικώς παραγόμενου θείου στην ατμόσφαιρα. Οι βιολογικές 

εκπομπές περιλαμβάνουν δύο κύριες διαδικασίες, την αποσύνθεση των οργανικών 
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θειικών ενώσεων από μικροοργανισμούς, μικρόβια και φύκια, σε αερόβιο ή 

αναερόβιο περιβάλλον και την μετατροπή του θείου από συγκεκριμένα μικρόβια σε 

αποκλειστικά αναερόβιο περιβάλλον. 

    Οι κυριότερες ανθρωπογενείς διαδικασίες παραγωγής διοξειδίου του θείου και 

άλλων θειικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα είναι: η κατανάλωση καυσίμων, άνθρακα 

και πετρελαίου, η διύλιση πετρελαίου, η επεξεργασία μη-σιδηρούχων ορυκτών 

(χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος, θειικών μετάλλων), η καύση ξύλου και η 

παραγωγή θειικού οξέος. Το διοξείδιο του θείου είναι το κύριο αέριο που 

εκπέμπεται από τις παραπάνω διαδικασίες. Μερικές από αυτές, όπως η 

επεξεργασία φυσικών αερίων, η επεξεργασία χαρτιού, η διύλιση πετρελαίου, 

αποδίδουν στην ατμόσφαιρα ενώσεις του θείου με υδρογόνο ή άνθρακα σε 

ποσότητες όμως αμελητέες σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα. 

 
2. Βιογεωχημικοί κύκλοι των στοιχείων 

2.1 Βιογεωχημικός κύκλος του φωσφόρου 

      Ο φωσφόρος µε την αποσάθρωση και τη διάβρωση απελευθερώνεται από τα  

φωσφορούχα πετρώµατα και αποθέσεις και προσλαµβάνεται από τους 

παραγωγούς, µέσω των οποίων εισέρχεται στα τροφικά πλέγµατα. Ο φωσφόρος 

µεταφέρεται από τη χέρσο στα νερά και αντιστρόφως, ενώ φυσιολογικά δεν 

µεσολαβεί ατµοσφαιρική φάση αφού, όπως προαναγράφηκε, είναι κύκλος 

ιζηµατογενούς τύπου. Σε κάποια δάση των τροπικών µε κόκκινα λατεριτικά εδάφη, 

που έχουν βασικό συστατικό τον καολίνη, η µεγαλύτερη ποσότητα του διαθέσιµου 

φωσφόρου, προέρχεται από την αποσύνθεση της υπάρχουσας βιοµάζας. Εάν 

συµβεί διάβρωση σε αυτά τα εδάφη, το νερό συµπαρασύρει τον φωσφόρο τους και 

τον αποθέτει σε ιζηµατικά στρώµατα, στους βυθούς λιµνών και ποταµών, 

αποµακρύνοντάς τον από την ανακύκλωση για εκατοµµύρια χρόνια.  

    Ο φωσφόρος συναντάται συχνά, σε µικρές ποσότητες στα καλά οξυγονωµένα 

επιφανειακά νερά των λιµνών, αποτελώντας έτσι, µε την ανεπάρκειά του, 

περιοριστικό παράγοντα για την αύξηση της βιοµάζας του οικοσυστήµατος. Μια 

µικρή αύξησή του, αυξάνει την παραγωγή βιοµάζας στη λίµνη.  

       Αν όµως καταλήξουν σ’ αυτή µεγάλες ποσότητες φωσφορικών αλάτων λόγω 

έκπλυσης εδαφών µε φωσφορικά λιπάσµατα, ή λόγω κατάληξης αποβλήτων µε 
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απορρυπαντικά, µπορεί να υπερπαραχθεί βιοµάζα και να οδηγηθεί το λιµναίο 

οικοσύστηµα σε ανισορροπία. Αν έχουν παραχθεί και πεθάνει µικροσκοπικοί, 

βραχύβιοι, φυτοπλαγκτονικοί οργανισµοί σε µεγάλες ποσότητες, τα βακτήρια που 

τους αποσυνθέτουν εµφανίζουν συνολικά υψηλή βιολογική απαίτηση οξυγόνου 

(biological oxygen demand, που συµβολίζεται ως BOD) και στις χειρότερες 

περιπτώσεις µε την υπερκατανάλωση οξυγόνου, το µειώνουν κάτω από το επίπεδο 

που είναι απαραίτητο για τα ψάρια και άλλους ευαίσθητους, υποχρεωτικά 

αερόβιους οργανισµούς. Η βιολογική σε συνδυασµό µε τη χηµική απαίτηση 

οξυγόνου (chemical oxygen demand, που συµβολίζεται ως COD) χρησιµοποιούνται 

γενικά ως δείκτες ρύπανσης (συγκεκριµένα οργανικού φορτίου) του νερού. Η 

προαναγραφείσα είναι µια διαταραχή στον κύκλο του φωσφόρου και γενικά οι 

διαταραγµένοι κύκλοι υλικών διανοίγουν και δρόµους µετακίνησης των ρύπων, 

όμως για τη διαταραχή του κύκλου θα αναφερθούμε σε επόμενο κεφάλαιο.  

   

2.2. Κύκλος του θείου 

  Το θείο που προέρχεται από το µητρικό πέτρωµα βρισκόταν σε µορφή FeS2 ή 

CuFeS2. Το εδαφικό θείο απορροφάται από τις ρίζες των φυτών και ενσωµατώνεται 

στα θειούχα αµινοξέα (κυστίνη, κυστεΐνη, µεθειονίνη), ενώ τα γυψόφυτα 

(γυψόφιλα φυτά) το συσσωρεύουν σε ανόργανη µορφή στα φύλλα τους.  

   Σε υδάτινα περιβάλλοντα το θείο που έχει αναχθεί, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

αναγωγικός παράγων από φωτοαυτότροφα βακτήρια, τα οποία αφοµοιώνουν 

άνθρακα µέσω βιοχηµικών µονοπατιών ανάλογων µε τη φωτοσύνθεση στα πράσινα  

(χλωροφυλλούχα) φυτά. Υποδεικνύεται η αντίδραση (η συνοψισµένη της µορφή), 

των χηµειοαυτότροφων θειοβακτηρίων:  

 12H2S + 6CO2 → C6H12O6 +12S  

  Το θείο παίρνει τη θέση που έχει το οξυγόνο του µορίου του νερού, ως 

ηλεκτρονιοδότης. Το στοιχειακό θείο συσσωρεύεται στα ιζήµατα, εκτός εάν αυτά  

εκτεθούν στον αέρα ή σε οξυγονωµένο νερό, οπότε το θείο θα οξειδωθεί σε θειώδη 

και θειικά ιόντα. Μια διαταραχή στον κύκλο του θείου είναι η απελευθέρωση, από 

θειούχες προσµίξεις των καυσίµων, υδροθείου (H2S) και άλλων θειούχων αερίων, 

που στην ατµόσφαιρα µετατρέπονται σε διοξείδιο του θείου (SO2). Η βροχή που 
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διαλύει το διοξείδιο του θείου, είναι γνωστή σαν όξινη βροχή, η οποία προκαλεί 

πολλά προβλήματα.(αναλυτική αναφορά σε επόμενη ενότητα) 

 

3.Αίτια διατάραξης των κύκλων 

3.1 Αίτια διατάραξης του κύκλου του φωσφόρου 

   Τα τελευταία χρόνια τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποκτούν όλο και 

μεγαλύτερη βαρύτητα και παγκόσμια εμβέλεια. Η δυσανάλογη αύξηση του 

πληθυσμού, παράλληλα με την αυξανόμενη τάση για υπερκατανάλωση, οδήγησαν 

στην ενεργειακή κρίση, την οποία ακολούθησαν η οικονομική κρίση (πληθωρισμός, 

ανεργία) και η οικολογική κρίση, δηλαδή η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η 

αλλαγή του κλίματος, η μείωση της στοιβάδας του όζοντος, η ατμοσφαιρική και 

υδάτινη ρύπανση, η μείωση της βιοποικιλότητας είναι μερικά από τα προβλήματα 

που απειλούν την οικολογική ισορροπία του πλανήτη, με επιπτώσεις μακρόχρονες 

και ίσως μη αντιστρεπτές.    

     Η παραγωγή αστικών λυμάτων σε μεγάλη κλίμακα είναι αναπόφευκτη συνέπεια 

των σύγχρονων κοινωνιών. Τα λύματα είναι συνήθως επικίνδυνα για τον πληθυσμό 

και το περιβάλλον και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους πριν τη 

διάθεσή τους στους υδάτινους αποδέκτες: λίμνες, ποτάμια, θάλασσες και γενικώς 

στην επιφάνεια της γης. Υποχρεωτικά, η αναερόβια επεξεργασία των αστικών και 

αγροτοβιομηχανικών λυμάτων έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση μεγάλων 

ποσοτήτων φωσφόρου στα λύματα.Η φθινοπωρινή ψύξη των νερών προκαλεί 

ομοιοθερμία και ανάμιξη του νερού, με αποτέλεσμα να επανέρχονται τα θρεπτικά 

άλατα στα επιφανειακά στρώματα, γεγονός που συντελεί στην ταχεία αύξηση του 

φυτοπλαγκτού (φθινοπωρινή άνθιση του νερού). Η αναλογία αζώτου - φωσφόρου 

παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τροφικών συνθηκών μιας λίμνης. 

     Η απομάκρυνση του φωσφόρου, πριν από την διάθεση των λυμάτων στους 

υδάτινους αποδέκτες, είναι υποχρεωτική. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις δεν 

πραγματοποιείται με αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης σε παγκόσμια κλίμακα 

λόγω της απουσίας στεγανών στα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα. Η βιομηχανία 

της επεξεργασίας λυμάτων πρόσφατα χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για την 

απομάκρυνση του φωσφόρου. Ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται σε μεγάλης 
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κλίμακας εγκαταστάσεις και άλλες είναι μόνο πειραματικά προγράμματα και για 

τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται ακόμα σε μικρή κλίμακα.  

    Σε όλες τις περιπτώσεις, η απομάκρυνση του φωσφόρου γίνεται με μετατροπή 

των φωσφορικών ιόντων στα λύματα σε στερεό υπόλειμμα. Αυτό το υπόλειμμα 

μπορεί να είναι κατακρήμνισμα αδιάλυτου άλατος, μάζα μικροοργανισμών σε 

ενεργό ιλύ ή φυτική βιομάζα σε τεχνητούς υγροτόπους. Τα ρεύματα έξω από 

δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων . Χωρίς ένα ακριβό τριτοβάθμια 

επεξεργασία , το φωσφορικό άλας στα λύματα δεν αφαιρείται κατά τη διάρκεια 

διαφόρων εργασιών επεξεργασίας. Πάλι μια επιπλέον ποσότητα φωσφορικών 

εισέρχεται το νερό. 

     Ανθρώπινες επιδράσεις στον κύκλο φωσφορικών προέρχονται και από την 

εισαγωγή και τη χρήση των εμπορικών συνθετικών λιπασμάτων . Το φωσφορικό 

επιτυγχάνεται μέσω της εξόρυξης ορισμένων καταθέσεων φωσφορικού ασβεστίου 

που ονομάζεται απατίτη . Τεράστιες ποσότητες θειικού οξέος χρησιμοποιούνται στη 

μετατροπή του φωσφορικού πετρώματος σε ένα προϊόν λιπάσματος που 

ονομάζεται «σούπερ φωσφορικό" . 

        Τα φυτά δεν μπορούν να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των 

φωσφορικών λιπασμάτων που εφαρμόζονται , κατά συνέπεια, ένα μεγάλο μέρος 

του έχει χαθεί το σχηματισμό της γης μέσω του νερού απορροής . Το φωσφορικό 

στο νερό είναι τελικά καθιζάνει σαν ιζήματα στο κάτω μέρος του σώματος του 

ύδατος. Σε ορισμένες λίμνες και τέλματα αυτό μπορεί να επαναδιαλυθεί και 

ανακυκλωμένο ως πρόβλημα σε θρεπτικά συστατικά . 

      Απόβλητα ζωικής κοπριάς ή μπορεί επίσης να εφαρμόζεται στο έδαφος ως 

λίπασμα. Αν εσφαλμένη εφαρμογή του σε παγωμένο έδαφος κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα , μεγάλο μέρος της μπορεί να χαθεί ως απορροή κατά το ξεπάγωμα άνοιξη 

. Στην συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ μεγάλες παρτίδες ζωοτροφών των ζώων , 

μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική απορροή των φωσφορικών και νιτρικών στα 

ρέματα . 

 

3.2  Αίτια διατάραξης του κύκλου του θείου 

    Το θείο υπάρχει στη φύση σε διάφορες βαθμίδες οξείδωσης και μπορεί εύκολα 

να μετατραπεί από μια κατάσταση οξείδωσης σε άλλη. Οι πιο σημαντικές 
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βιοχημικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα όταν βρίσκεται στην ανόργανη μορφή 

του. 

   Οι αντιδράσεις του θείου που καταλύονται από βακτήρια λαμβάνουν χώρα στο 

έδαφος, καθώς εκεί μεταφέρεται διαμέσου των βροχοπτώσεων. Η διαταραχή , 

όμως, του οικοσυστήματος έχει οδηγήσει στην αύξηση άλλα και στην μειώση αυτών 

των βακτηρίων με αποτέλεσμα την διαταραχή της ποσότητας του θείου . 

    Το θείο εισέρχεται στην ατμόσφαιρα ως υδρόθειο(2S)με τη χρήση των καυσίμων, 

από τις εκρήξεις ηφαιστείων, από την ανταλλαγή αερίων στην επιφάνεια των 

ωκεανών και από την αναερόβια αποικοδόμηση οργανικών ενώσεων. Στη συνέχεια, 

το Η2S οξειδώνεται προς SO2, το οποίο με τους υδρατμούς δημιουργεί H2SO4 που 

μεταφέρεται στο έδαφος με τις βροχοπτώσεις (φαινόμενο όξινης βροχής). 

   Το θείο σε διαλυτή μορφή κυρίως θειικών ιόντων, δεσμεύεται από τα φυτά, 

χρησιμοποιείται για το σχηματισμό αμινοξέων και εισέρχεται στην τροφική 

αλυσίδα, ενώ ελευθερώνεται πάλι στην ατμόσφαιρα με την αποσύνθεση. Αυτό 

επηρεάζεται από τη καταστροφή του πρασίνου . 

   Στο έδαφος, το θείο που βρίσκεται σε οργανικές ενώσεις μετατρέπεται σε 

ανόργανο θείο διαμέσου της αποσύνθεσης τους (αναερόβια αποικοδόμηση) από 

βακτήρια. Το ανόργανο θείο στη συνέχεια μετατρέπεται σε στοιχειακό θείο (S0) 

διαμέσου αερόβιας διαδικασίας και τη δράση βακτηρίων. Το στοιχειακό θείο 

μετατρέπεται σε θειικά ιόντα (SO42-) πάλι με τη δράση κατάλληλων βακτηρίων. Τα 

θειικά ιόντα αφομοιώνονται από τα φυτά ή τους μικροοργανισμούς προκειμένου να 

σχηματίσουν οργανικές ενώσεις θείου. Ορισμέναβακτήρια έχουν την ικανότητα να 

μεταβολίζουν το άτομο του θείου σε υδρόθειο (H2S). Το υδρόθειο που εμφανίζεται 

σε στάσιμα νερά παράγεται από την αναερόβια αποσύνθεση οργανικών θειούχων 

ενώσεων ή από βακτήρια που ανάγουν τα θειικά ιόντα. 

   Επίσης,ποσότητα θείου εισέρχεται στην ατμόσφαιρα με τη μορφή διοξειδίου του 

θείου διαμέσου της ατελούς καύσης καυσίμων και αποτελεί σήμερα μία από τις 

κύριες πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Σύμφωνα, λοιπόν , με τις τωρινές 

καταστάσεις ο κύκλος του θείου έχει διαταραχθεί αρκετά. Η υπερβολική χρήση 

καύσης ορυκτών καυσίμων για διάφορες καθημερινές μας δραστηριότητες , καθώς 

και οι όχι σωστή καύση έχει οδηγήσει σε διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
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μαστίζουν τη σημερινή κοινωνία. Αφού , έχουμε καταντήσει να παράγουμαι    

περισσότερο θείο από ότι η φύση . 

 

4.Επιπτώσεις από τη διατάραξη των κύκλων 

4.1Επιπτώσεις από τη διατάραξη του κύκλου του φωσφόρου 

   Το φυσικό περιβάλλον θεμελιώνεται σε σχέσεις ισορροπίας, είτε τροφικές είτε 

ανταγωνιστικές, είτε αναπαραγωγικές μεταξύ των οργανισμών. Οποιαδήποτε 

διαταραχή της φυσικής ισορροπίας σε ένα οικοσύστημα που προκαλείται από 

ανθρώπινο ή φυσικό παράγοντα επιφέρει σοβαρές συνέπειες που τις περισσότερες 

φορές έχουν αρνητική επίδραση, τόσο στον ανθρώπινο πολιτισμό, όσο και το 

φυσικό περιβάλλον. Επομένως, η διαταραχή του γεωχημικού κύκλου του 

φωσφόρου προκαλεί και αυτή, όπως κάθε διαταραχή, μια σειρά σοβαρών 

επιπτώσεων που αφορούν άμεσα ίδιο άνθρωπο αλλά και το φυσικό περιβάλλον.  

    Συγκεκριμένα, ο φωσφόρος συναντάται συχνά, σε μικρές ποσότητες στα καλά 

οξυγονωμένα επιφανειακά νερά των λιμνών, αποτελώντας έτσι, με την ανεπάρκειά 

του, περιοριστικό παράγοντα για την αύξηση της βιομάζας του οικοσυστήματος. 

Μια μικρή αύξησή του, αυξάνει την παραγωγή βιομάζας στη λίμνη. Αν όμως 

καταλήξουν σ’ αυτή μεγάλες ποσότητες φωσφορικών αλάτων λόγω έκπλυσης 

εδαφών με φωσφορικά λιπάσματα, ή λόγω κατάληξης αποβλήτων με 

απορρυπαντικά, μπορεί να υπερπαραχθεί βιομάζα και να οδηγηθεί το λιμναίο 

οικοσύστημα σε ανισορροπία. Αν έχουν παραχθεί και πεθάνει μικροσκοπικοί, 

βραχύβιοι, φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί σε μεγάλες ποσότητες, τα βακτήρια που 

τους αποσυνθέτουν εμφανίζουν συνολικά υψηλή βιολογική απαίτηση οξυγόνου 

(biological oxygen demand, που συμβολίζεται ως BOD) και στις χειρότερες 

περιπτώσεις με την υπερκατανάλωση οξυγόνου, το μειώνουν κάτω από το επίπεδο 

που είναι απαραίτητο για τα ψάρια και άλλους ευαίσθητους, υποχρεωτικά 

αερόβιους οργανισμούς. 

     Το φαινόμενο αυτό, άμεση συνέπεια της 

διαταραχής του κύκλου του φωσφόρου, 

ονομάζεται ευτροφισμός. Πιο απλά, Η λέξη 

ευτροφισμός (euthrophication), που 
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χρησιμοποιείται παγκοσμίως, προέρχεται από τη σύνθεση των ελληνικών λέξεων ευ 

(= καλά) και τροφή. Όπως δηλώνει και η ετυμολογία της λέξης πρόκειται για ένα 

φαινόμενο-πρόβλημα που παρουσιάζεται σε λίμνες και κλειστούς αβαθείς κόλπους 

ή ακόμα και σε ποτάμια χαμηλής σχετικά ταχύτητας ροής κάτω από υπέρμετρη 

αύξηση της συγκέντρωσης θρεπτικών στοιχείων, κυρίως ενώσεων Ν και P. 

Χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας, από 

υπέρμετρη δηλαδή αύξηση της φυτικής βιομάζας (φυτοπλαγκτόν, υδρόβια, 

υδροχαρής βλάστηση) μιας υδάτινης μάζας. 

      Συνέπεια του ευτροφισμού είναι η αλλοίωση των φυσικοχημικών και βιολογικών 

χαρακτηριστικών του νερού. Προκαλείται μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στα 

βαθύτερα υδάτινα στρώματα λόγω αυξημένων αναπνευστικών αναγκών των 

βακτηρίων που αποικοδομούν τις οργανικές ουσίες δημιουργώντας ανοξικές 

συνθήκες. Τα βακτήρια και τα άλγη γίνονται τόσα πολλά που σχηματίζουν φιλμ 

(κρούστα) στις υδατικές επιφάνειες, προκαλώντας σκίαση στα νερά κάτω από την 

επιφάνεια. Χωρίς φως, τα φύκια και τα βακτήρια στον πυθμένα θανατώνονται 

προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα τροφής σε άλλα βακτήρια που 

συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Η κατανάλωση του οξυγόνου αυξάνεται δραστικά με 

αποτέλεσμα να ελαττώνεται η διαθεσιμότητά του για τα ψάρια, προκαλώντας το 

θάνατό τους και τη γενικότερη διαταραχή του οικοσυστήματος, που καθίσταται 

νεκρό ύστερα και από το θάνατο των βακτηρίων.  

     Έτσι, εξαιτίας του ευτροφισμού, μειώνεται η ποιότητα του νερού εξαιτίας τόσο 

των ρυπογόνων ουσιών που καταλήγουν, όσο και των νεκρών οργανισμών εξαιτίας 

του ευτροφισμού. Αρχικά, το νερό  εμπλουτίζεται με τα νιτρικά και τα φωσφορικά 

άλατα, τα οποία προέρχονται από τη συσσώρευση αστικών και βιομηχανικών 

λυμάτων και λιπασμάτων που αποπλένονται από το νερό της βροχής, τα οποία 

αποτελούν θρεπτικά συστατικά για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς 

(φυτοπλαγκτόν), προκαλείται υπέρμετρη 

αύξηση του πληθυσμού τους. Έτσι 

αυξάνεται και ο πληθυσμός των 

μονοκύτταρων ζωικών οργανισμών 

(ζωοπλαγκτόν) που εξαρτώνται τροφικά 
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από το φυτοπλαγκτόν. Με το θάνατο 

των πλαγκτονικών οργανισμών 

συσσωρεύεται νεκρή οργανική ύλη, η 

οποία με τη σειρά της πυροδοτεί την αύξηση των αποικοδομητών, δηλαδή των 

βακτηρίων που την καταναλώνουν, με αποτέλεσμα τη μεταβολή της χλωρίδας και 

της πανίδας του οικοσυστήματος στο οποίο παρατηρείται το φαινόμενο του 

ευτροφισμού. Καθώς όμως μέσω διατροφικών σχέσεων, συνδέονται όλοι οι 

οργανισμοί σε ένα οικοσύστημα η μεταβολή ενός κρίκου της αλυσίδας προκαλεί 

αλυσιδωτή αντίδραση με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται οι πληθυσμιακές 

ισορροπίες της χλωρίδας και της πανίδας, 

   Ακόμα, μια άλλη αρνητική συνέπεια είναι η μείωση της αισθητικής αξίας καθώς 

και οι περιορισμένες δυνατότητες για αναψυχή, αφού η εικόνα μιας λίμνης ή ενός 

ποταμού, ή γενικά ενός υδάτινου αποδέκτη, ο οποίος βρίθει από νεκρούς 

οργανισμούς, (ψάρια) και από ρυπογόνους ουσίες είναι κάτι παραπάνω από 

θλιβερή. Πέραν του ότι αν δεν συνέβαινε αυτό θα μπορούσε ο άνθρωπος να 

εκμεταλλευτεί για αναψυχή ή για αθλητισμό διάφορους υδάτινους αποδέκτες, 

χάνεται και η δυνατότητα να υπάρξει και επικερδής οικονομική εκμετάλλευση από 

δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Παραδείγματος χάριν, μια όμορφη λίμνη θα 

αποτελούσε πόλο έλξης και για τουρίστες αλλά και για τους ντόπιους μις περιοχής, 

ενώ παράλληλα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν χώροι εστίασης, εστιατόρια, 

καφετέριες, ξενώνες ή ακόμα και αθλητικοί σύλλογοι που θα πρόσφεραν τη 

δυνατότητα στους επισκέπτες να επωφεληθούν είτε πνευματικά, από την 

απόλαυση του τοπίου και τη γαλήνη που αυτό αποπνέει, είτε σωματικά, κάνοντας 

π.χ. κωπηλασία, ποδήλατο, ή ακόμα και κολύμπι στα νερά της λίμνης. Φυσικά, 

απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν όλα αυτά είναι εκτός από την απουσία 

μόλυνσης των υδάτων είναι και ο σεβασμός στο περιβάλλον από τους εκείνους που 

το εκμεταλλεύονται γιατί αν δεν συμβεί αυτό, αργά ή γρήγορα το οικοσύστημα θα 

διαταραχθεί και το περιβάλλον θα γίνει για ακόμα μια φορά το ακούσιο «θύμα» της 

απληστίας του ανθρώπου.  
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4.2  Συνέπειες της διατάραξης του κύκλου του θείου 

  Όπως  συμβαίνει και με το φωσφόρο, έτσι και η διαταραχή στον κύκλο του 

θείου επιφυλάσσει δυσμενείς επιπτώσεις που αφορούν σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό την υγεία και τον πολιτισμό του ανθρώπου και τη λειτουργία των 

διαφόρων οικοσυστημάτων. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι από τη 

μία βαρύνουσας σημασίας, αλλά από την άλλη κυριαρχεί μια σχετικά παθητική 

κι αδρανοποιημένη στάση, ιδίως από πλευράς των κυβερνήσεων των χωρών και 

συγκεκριμένα των μεγάλων δυνάμεων. Είναι γεγονός πως πέρα από ορισμένα 

μέτρα και υποσχέσεις,  για αποφασιστικές και θαρραλέες μεταρρυθμίσεις, με 

στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, που μάλλον αποσκοπούν στη 

συγκέντρωση ψηφοφόρων, οι πολιτικές ηγεσίες σε διεθνές επίπεδο δεν θέτουν 

σε καμία περίπτωση ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση σοβαρών 

προβλημάτων όπως αυτών που δημιουργούνται από τη διαταραχή του κύκλου 

του θείου. 

   Η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι διεργασίες αποικοδόμησης των οργανικών 

ουσιών από τα βακτήρια του εδάφους και κυρίως η καύση υγρών καυσίμων, από 

ανθρώπινες δραστηριότητες απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα διάφορα οξείδια 

του αζώτου και διοξείδιο του θείου. Συγκεκριμένα σε βιομηχανικές περιοχές, όπου 

υπάρχουν θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, χαλυβουργεία και 

γενικά βιομηχανίες  χρησιμοποιείται  κάρβουνο (χωρίς να χρησιμοποιούνται ειδικά 

φίλτρα) , δηλαδή γαιάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν πάντοτε θείο, το οποίο κατά την 

καύση τους καίγεται και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ως διοξείδιο του 

θείου. Το ίδιο συμβαίνει και με το άζωτο το οποίο τρέπεται σε οξείδιο του αζώτου. 

     Τα αέρια αυτά, αφού πρώτα μετατραπούν, με την επίδραση των υδρατμών της 

ατμόσφαιρας, σε νιτρικό και θειώδες οξύ αντίστοιχα, επιστρέφουν στην επιφάνεια 

της Γης διαλυμένα στο νερό της βροχής, στο χιόνι, στην ομίχλη ή στο χαλάζι. Όταν οι 

συγκεντρώσεις των οξειδίων αυτών δεν είναι αυξημένες, το νιτρικό και το θειώδες 

οξύ που βρίσκονται διαλυμένα στο νερό της βροχής την καθιστούν ελαφρά όξινη, 

καθώς έχει τιμή γύρω στο 5,6 pH. 

     Στις περιοχές όμως στις οποίες η ατμόσφαιρα έχει επιβαρυνθεί με μεγάλες 

συγκεντρώσεις των οξειδίων αυτών, είτε διότι γίνεται εντατική καύση υγρών 
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καυσίμων είτε διότι οι ρύποι αυτοί έχουν μεταφερθεί με τον άνεμο, μεγαλώνει και 

η ποσότητα του νιτρικού και του θειώδους οξέος που βρίσκονται διαλυμένα στο 

νερό της βροχής. Έτσι όμως η βροχή γίνεται περισσότερο όξινη, καθώς η τιμή του 

pH της μπορεί να πέσει αρκετά κάτω από το 5. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάνω από 10 

φορές πιο όξινη από την κανονική βροχή! 

      Εξαιτίας του φαινομένου της όξινης βροχής καταστρέφεται το φύλλωμα των δέντρων, 

ελαττώνεται η γονιμότητα του εδάφους και 

θανατώνονται οι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί 

των υδάτινων οικοσυστημάτων. ειδικότερα η 

όξινη βροχή έχει καταστρέψει ήδη αρκετά 

οικοσυστήματα της Κεντρικής Ευρώπης είτε δάση, 

κοντά σε βιομηχανικές περιοχές, είτε μικρές 

λίμνες όπου έχει μεταβάλλει το pH, καθιστώντας 

τις λίμνες όξινες και επομένως ακατάλληλες για 

πολλά λιμναία φυτικά και ζωικά είδη. Αυτό 

συμβαίνει γιατί, τα νερά των λιμνών 

έχουν pH περίπου 6,5. Σε pH 

μικρότερο από 5 ελάχιστα είδη 

επιβιώνουν και σε μικρότερο από 4 

οι λίμνες είναι  νεκρές. Όσον αφορά 

τα δάση, υπό την επίδραση της όξινης βροχής τα δέντρα αρχικά ρίχνουν τα φύλλα τους και 

στη συνέχεια ορισμένα μέρη τους νεκρώνονται. Τα εξασθενημένα δέντρα τελικά πεθαίνουν 

από το κρύο, τον αέρα και τα έντομα. Επιβαρυντικός παράγοντας για την καταστροφή των 

δασών είναι και η όξυνση του εδάφους, δηλαδή η ελάττωση του pH του εξαιτίας της όξινης 

βροχής. Η όξυνση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το δέντρο να μην τρέφεται καλά από τις ρίζες 

του. 
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Η καταστροφή δεν συμβαίνει πάντοτε κοντά στις ρυπογόνους πηγές και έχουν 

αναφερθεί νέφη με όξινη βροχή, που ταξίδεψαν όχι μόνο πάνω από περιοχές, αλλά 

και πάνω από ολόκληρες χώρες. Έτσι, μεγάλο μέρος των αερίων ρυπαντών που 

δημιουργούνται σε μια χώρα μεταφέρονται σε άλλες, με αποτέλεσμα χώρες όπως η 

Ολλανδία, Ιταλία να δέχονται περισσότερους ρυπαντές με την όξινη βροχή από 

όσους παράγουν. Υπολογίζεται ότι 30% των ρυπαντών που δημιουργούνται στη Μ. 

Βρετανία μεταφέρονται στις Σκανδιναβικές χώρες. Στη Σκανδιναβία το 50% των 

κωνοφόρων υποφέρουν εμφανώς από την επίδραση της όξινης βροχής. Έχει 

υπολογισθεί ότι στο τέλος του αιώνα 50,000 λίμνες των ΗΠΑ και του Καναδά θα 

είναι βιολογικά νεκρές.  

 Επίσης, οι διεργασίες όξυνσης που γίνονται στο έδαφος έχουν ως αποτέλεσμα 

αφενός τη μείωση θρεπτικών συστατικών του και αφετέρου τον εμπλουτισμό του 

με τοξικές ουσίες (μέταλλα, κ.λπ.), με άμεσο αντίκτυπο στις γεωργικές καλλιέργειες 

αλλά και στον υδροφόρο ορίζοντα. Άλλες επιπτώσεις του όξινου υπόγειου νερού 

είναι η διάλυση του χαλκού, του καδμίου, ή του αλουμινίου των σωλήνων 

ύδρευσης με επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως αύξηση των κρουσμάτων 

καρκίνου, καθώς αυτές οι ουσίες είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες και επιβλαβείς 

για την υγεία και προσλαμβάνονται από τους ανυποψίαστους πολίτες μέσω των 

δικτύων ύδρευσης που επικοινωνούν με τους υδροφόρους ορίζοντες.  

      Το ίδιο όμως φαινόμενο, δηλαδή η όξινη 

βροχή, προκαλεί καταστροφές και στα ιστορικά 

αρχιτεκτονικά μνημεία και στα έργα τέχνης 

που είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο, γιατί 

τα οξέα που περιέχονται στη βροχή 

διαβρώνουν τις εξωτερικές επιφάνειές τους. Ο 

σίδηρος, που χρησιμοποιείται ευρύτατα ως 

δομικό υλικό, και τα περισσότερα μέταλλα 

αντιδρούν με τα οξέα και διαβρώνονται. Η 

όξινη βροχή επηρεάζει επίσης κατασκευές από 

ασβεστόλιθο ή μάρμαρο. Ανεκτίμητα μνημεία 

της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 
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όπως ο Παρθενώνας στην Ελλάδα, το Taj Mahal στην Ινδία και το Chitcen Itza στο 

Μεξικό, έχουν υποστεί διάβρωση. Η καταστροφή οφείλεται κυρίως στα οξείδια του 

αζώτου και του θείου  της ατμόσφαιρας. Το μάρμαρο περιέχει κυρίως ανθρακικό 

ασβέστιο, το οποίο αντιδρά με τα οξέα που υπάρχουν στην όξινη βροχή και 

διαλύεται. Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στον Παρθενώνα τα τελευταία 20 

χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που είχαν γίνει από τότε που 

κατασκευάσθηκε!   

Φυσικά τα προβλήματα που προκαλούνται από τη διαταραχή του κύκλου του 

θείου, με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του θείου από τις 

βιομηχανίες δεν οφείλονται μόνο στην όξινη βροχή αλλά και στους ίδιους τους 

ρύπους. Το νέφος που κάλυψε το Λονδίνο το 1952 ήταν ένα αέριο μείγμα 

διοξειδίου του θείου και άλλων προϊόντων ατελούς καύσης των ορυκτών καυσίμων. 

Αντίθετα, το νέφος του Λος Άντζελες, με το χαρακτηριστικό καφετί χρώμα, που 

συχνά γίνεται αντιληπτό και στην ατμόσφαιρα της Αθήνας, προκαλείται από την 

αντίδραση μιας σειράς ουσιών, οι οποίες παράγονται από τις μηχανές εσωτερικής 

καύσης (αυτοκινήτων, αεροπλάνων, εργοστασίων), με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, 

κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας.  

Έτσι, οι ρύποι που προκαλούν την όξινη βροχή ελαττώνουν την ορατότητα στην 

ατμόσφαιρα, ιδίως το καλοκαίρι, μέσω του νέφους. Επίσης, όταν οξείδια του θείου, 

οξείδια του αζώτου, υδρογονάνθρακες που εκλύονται κατά τις βιομηχανικές 

καύσεις, χρήση αυτοκινήτων κ.λπ., βρίσκονται στον ατμοσφαιρικό αέρα σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις, τότε προκαλούν βλάβες στα δένδρα και φυτά, επηρεάζουν την 

υγεία του, διαβρώνουν μεταλλικές κατασκευές, κ.ά. Αυτή η άμεση επίδραση, "ξηρή 

εναπόθεση" (dry deposition), είναι μεγαλύτερη κοντά στις πηγές ρύπανσης. Το 

διοξείδιο του θείου, ως αέριο, επιδρά στον άνθρωπο, αρχικά ερεθίζοντας το 

φάρυγγα και τα μάτια και στη συνέχεια προσβάλλοντας το αναπνευστικό σύστημα. 

Παράλληλα, προσβάλλει τα φυτά με αποτέλεσμα την οξεία δηλητηρίασή τους 

(νεκρώσεις τμημάτων φύλλων, ξήρανση) ή τη χρόνια (κιτρίνισμα φύλλων).  
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5.Τροποι αντιμετώπισης των διαταράξεων 

5.1Γενικά 

    Οι φυσικοί πόροι που υπάρχουν σε πεπερασμένη ποσότητα στο φλοιό της γης και 

γι αυτό θεωρητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλη τους την ποσότητα 

λέγονται μη ανανεώσιμοι η εξαντλούμενες πόροι. Σε ένα χρονικό ορίζοντα 

εκατομμυρίων η δισεκατομμυρίων χρόνων, αυτοί οι πόροι μπορούν να ανανεωθούν 

από  τις γεωλογικές διεργασίες και κατεργασίες. Οπωσδήποτε όμως σε πολύ 

μικρότερους χρονικούς ορίζοντες των εκατοντάδων η χιλιάδων ετών αυτοί οι πόροι 

μπορούν να εξαντληθούν γρηγορότερα από ότι μπορούν να αναδημιουργηθούν. 

Αυτή η κατηγορία πόρων περιλαμβάνει τους ενεργειακούς πόρους (άνθρακα, 

πετρέλαιο και  φυσικό αέριο, ουράνιο κ.τ.λ.) , τους μεταλλοφόρους ορυκτούς 

πόρους (χαλκό, σίδηρο, αλουμίνιο κ.τ.λ.) και τους μη μεταλλοφόρους ορυκτούς 

πόρους(αλάτι, άμμο, άργιλο, φωσφορικά κ.τ.λ. Ως ορυκτό αναφέρεται κάθε τι το 

σκληρό, συνήθως κρυσταλλικό υλικό που υπάρχει στη φύση. Το έδαφος και τα 

περισσότερα από εκατό μη ανανεώσιμα ορυκτά από το φλοιό της γης. 

Μετατρέπουμε αυτά τα ακατέργαστα υλικά σε πολλά καθημερινά 

χρησιμοποιούμενα υλικά και μετά τα απορρίπτουμε, τα χρησιμοποιούμε ή τα 

ανακυκλώνουμε. Στην πράξη ότι εξαντλείται τελείως αποτελεί μη ανανεώσιμο πόρο. 

    Παρόλα αυτά ένας ορυκτός πόρος γίνεται οικονομικά ανεπαρκής ή εξαντλημένος 

όταν  κόστος εξόρυξής του, της μεταφοράς και της επεξεργασίας του υπερβαίνει τα 

έσοδα από την χρήση του. Σε αυτή την περίπτωση έχουν πέντε επιλογές: 

ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων αποθεμάτων, περιορισμό 

των αχρήστων με την χρησιμοποίηση πλέον προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων, 

περιορισμό της χρήσης προσπάθεια ανάπτυξης υποκατάστατων, ή να μη κάνουμε 

τίποτα και να περιμένουμε χιλιάδες χρόνια για να αναπαραχθεί. Ορισμένα μη 

ανανεώσιμα ορυκτά όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο μπορούν να ανακυκλωθούν ή 

να επαναχρησιμοποιηθούν ώστε να μην μειώνονται τα αποθέματα. Η ανακύκλωση 

περιλαμβάνει την συλλογή και την επανεπεξεργασία ενός πόρου ώστε να 

παραχθούν νέα προϊόντα. Η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει την χρήση ενός 

πόρου στην ίδια μορφή. Μη ανανεώσιμοι  ενεργειακοί πόροι μετά την καύση τους, 

η χρήσιμη ενέργεια των απολιθωμένων αυτών καυσίμων χάνεται ελκύοντας 

θερμότητα και αέριους ρύπους.  
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5.2 Επαναφορά κύκλου του φωσφόρου 

Συγκεκριμένα όσον αφορά το φώσφορο η απομάκρυνση του φωσφόρου από τα 

υδατικά απόβλητα έχει κριθεί απαραίτητη για την αποφυγή του φαινομένου του 

ευτροφισμού εδώ και αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η οδηγία 91/271 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων, στην 

οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις για τα συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και 

διάθεσης των αστικών υγρών αποβλήτων, ενώ η διασφάλιση της ποιότητας των 

υδάτων, αποτελεί το αντικείμενο της οδηγίας 2000/60. Οι απαιτήσεις για την 

διάθεση αποβλήτων είναι για τον ολικό φώσφορο 2mg/L ανά 10.000-100.000 και 

1mg/L άνω των 100.000 ισοδύναμων κατοίκων αντίστοιχα. Οι τυπικές αρχικές 

συγκεντρώσεις είναι 4-15 mg/L, επομένως απαιτείται μείωση της τάξης του 80%. Οι 

συνεισφορές των φωσφορικών αλάτων από τα υγρά αστικά απόβλητα 

υπολογίζονται προσεγγιστικά σε κιλά φωσφόρου/κάτοικο/χρόνο, και κατανέμονται 

σε 0.60 Kg από τα ανθρώπινα απόβλητα και σε 0.40 Kg από όλα τα απορρυπαντικά 

και τα καθαριστικά.  

       Ο φωσφόρος στα υγρά απόβλητα βρίσκεται σε τρεις κύριες μορφές: 

ορθοφωσφορικών αλάτων (περίπου 50%), πολυφωσφορικών αλάτων (περίπου 35% 

και οργανικών φωσφορικών αλάτων (περίπου 15%). (Μελίδης, 2011). Κατά την 

πρωτοβάθμια επεξεργασία μπορεί να απομακρυνθεί περίπου 10% του φωσφόρου.  

7.Ένα ποσοστό περίπου 28% αφομοιώνεται από την μικροβιακή ανάπτυξη στη 

δευτεροβάθμια επεξεργασία και το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 50%, 

παραμένει διαλυμένο και χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία. Συνολικά ποσοστά 

της τάξης 80-90% σε σχέση με τις τιμές εισόδου στις μονάδες επεξεργασίας 

μπορούν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα την παραγωγή ιλύος πλούσιας σε 

φώσφορο. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την τριτοβάθμια επεξεργασία είναι 

χημικές και φυσικές ή βιολογικές. (Κοφινά, 2006)  

         Η εκτεταμένη χρήση της χημικής κατακρήμνισης για την απομάκρυνση του 

φωσφόρου σε σταθμούς επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ξεκίνησε στην Ελβετία 

στις αρχές του 1950. Αποτελεί ένα συνδυασμό χημικών – φυσικών μεθόδων καθώς 

ο διαλυμένος φώσφορος με την προσθήκη του κατάλληλου αντιδραστηρίου 

μεταβαίνει από την υγρή στη στερεή μορφή και κατόπιν ακολουθεί μια διεργασία 

διαχωρισμού στερεού-στερεού. (Τσιμέκας, 2011). Η συνηθέστερη μέθοδος 
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καταβύθισης, μέχρι πρόσφατα, ήταν η χημική κατακρήμνιση με άλατα του 

ασβεστίου, του αλουμινίου ή του σιδήρου. Η προσθήκη χημικών για την 

απομάκρυνση του φωσφόρου μπορεί να γίνει α) πριν από την πρωτοβάθμια 

καθίζηση β) κατά την δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία, (πριν ή και μετά τη 

δεξαμενή αερισμού στην διεργασία της ενεργού ιλύος ή μετά το χαλικοδιϋλιστήριο 

και γ) μετά την δευτεροβάθμια επεξεργασία (σε ειδική τριτοβάθμια επεξεργασία) 

(Λυμπεράτος 2009). Αν και με τη μέθοδο αυτή απομακρύνονται μεγάλες ποσότητες 

ωσφόρου από τα υγρά απόβλητα υπάρχουν και μειονεκτήματα όπως για 

παράδειγμα η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ιλύος, οι οποίες χρειάζονται ειδική 

επεξεργασία. (Νieminen, 2010). Η απομάκρυνση του φωσφόρου μπορεί να γίνει και 

με φυσικές μεθόδους, όπως προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα (10-30%), 

υπερδιήθηση (20-50%) και αντίστροφη όσμωση (90-100%) (Λυμπεράτος 2009). Θα 

πρέπει να σημειωθεί, ότι οι μέθοδοι αυτές οδηγούν στην απομάκρυνση του 

φωσφόρου, ενώ η ανάκτησή του είναι πρακτικά αδύνατη από τα μίγματα των 

στερεών.  

      Οι βιολογικές μέθοδοι είναι δυνατόν να καταλήξουν σε απομάκρυνση του 

φωσφόρου από αστικά υδατικά απόβλητα σε ποσοστά της τάξεως του 70-90% και 

στηρίζονται στην εναλλάξ έκθεση των μικροοργανισμών σε αναερόβιες και 

αερόβιες συνθήκες.  Οι μικροοργανισμοί αυτοί είναι ένας ειδικός τύπος βακτηρίων, 

φωσφοβακτηρίδια, τα οποία, προσροφούν και συσσωρεύουν ενδοκυτταρικά πολύ 

μεγάλες ποσότητες φωσφόρου σε σύγκριση με τις ποσότητες, οι οποίες χρειάζονται 

για την κυτταρική ανάπτυξη και συντήρηση. Η αποθήκευση φωσφορικών και 

άνθρακα αποτελεί για τα φωσφοβακτήρια μηχανισμό επιβίωσης (Λυμπεράτος 

2009). Τελικά, ο φώσφορος μπορεί να απομακρυνθεί με την απομάκρυνση του 

ρεύματος λάσπης από τις δεξαμενές τελικής καθίζησης. Πολλές φορές, κατά την 

απομάκρυνση φωσφόρου γίνεται ταυτόχρονα και απονιτροποίηση (Μαυρίκου 

2012). Μερικά από τα πλεονεκτήματα των βιολογικών μεθόδων είναι ότι έχουν 

χαμηλό λειτουργικό κόστος, δεν απαιτείται η χρήση χημικών (όπως στην περίπτωση 

της χημικής κατακρήμνισης), όμως υπάρχουν πιο πολλοί περιοριστικοί παράγοντες, 

καθώς η ενεργότητα των μικροοργανισμών εξαρτάται από την θερμοκρασία, το 

λόγο οργανικού φορτίου προς φωσφόρο, τη σύσταση του αποβλήτου κλπ.  
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5.3 Επαναφορά κύκλου του θείου 

Σχετικά με το θείο, το διοξείδιο του θείου είναι αυτό  που προκαλεί τα περισσότα 

προβλήμτα και για αυτό η απομάκρυνσή του είναι πού σημαντική. Το διοξείδιο του 

θείου που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα διαχέεται σε αυτήν μέσω μικρής ή μεγάλης 

κλίμακας κινήσεων. Η απόσταση που θα διανύσει εξαρτάται από μια σειρά φυσικών 

και χημικών διεργασιών που απομακρύνουν τον ρύπο από τον αέρα. Οι διεργασίες 

αυτές είναι που καθορίζουν τον χρόνο ζωής όπως και την συγκέντρωση του 

διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα. 

   Οι φυσικές διεργασίες μέσω των οποίων το διοξείδιο του θείου απομακρύνεται 

από την ατμόσφαιρα είναι η ξηρή εναπόθεση στην ξηρά ή τις υδάτινες επιφάνειες 

της γης και η υγρή εναπόθεση κατά τη διάρκεια βροχής, χιονιού, χαλαζιού κάτω από 

τα σύννεφα (rainout). Οι μηχανισμοί αυτοί, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, 

περιορίζονται στο οριακό στρώμα. Στην υγρή εναπόθεση περιλαμβάνεται και η 

χημική μεταβολή του διοξειδίου του θείου στα νέφη παρουσία υδροσταγονιδίων 

(washout). Η διαδικασία αυτή όμως, ανήκει στους χημικούς μηχανισμούς 

καταστροφής του διοξειδίου του θείου κι εντοπίζεται στην κατώτερη τροπόσφαιρα, 

ακριβώς πάνω από το οριακό στρώμα. 

     Η ξηρή εναπόθεση περιλαμβάνει τη διάχυση του ρύπου μέσω του ανέμου και 

των τυρβωδών κινήσεων της ατμόσφαιρας και την φυσική ή χημική κατακράτηση 

του από τις διάφορες επιφάνειες. Στα πρώτα χιλιοστά που βρίσκονται κοντά στο 

έδαφος (υπόστρωμα τριβής) η μεταφορά καθορίζεται από την μοριακή διάχυση, 

ενώ σε μεγαλύτερα ύψη η διάχυση κυριαρχείται από τους τυρβώδεις στροβίλους Η 

ταχύτητα εναπόθεσης επηρεάζεται από το γεωγραφικό πλάτος, την εποχή και τις 

μετεωρολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα την σχετική υγρασία.  

 Η υγρή εναπόθεση, σε αντίθεση με την ξηρή που συμβαίνει συνεχώς, λαμβάνει 

χώρα σποραδικά. Η υγρή εναπόθεση του διοξειδίου του θείου είναι μια διαδικασία 

είτε άμεση, με την απευθείας απορρόφηση από τη βροχή που πέφτει, είτε έμμεση, 

με την μετατροπή του ήδη απορροφημένου διοξειδίου του θείου σε θειικές ρίζες, 

αλλά και την μετατροπή του σε θειικές ρίζες στην αέρια φάση, με την υγρή 

εναπόθεση αργότερα των θειικών ριζών.  Υπολογισμοί έχουν δείξει ότι οι χρόνοι 

παραμονής για το διοξείδιο του θείου είναι 60, 100 και 80 ώρες αντίστοιχα για την 
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ξηρή, την υγρή εναπόθεση και την χημική μετατροπή αντίστοιχα (Rodhe, 1978; 

Seinfeld & Pandis, 1998). Ο συνολικός χρόνος παραμονής στην ατμόσφαιρα 

θεωρείται ~25 ώρες, αν υποτεθεί ότι 30% περίπου του διοξειδίου του θείου 

μετατρέπεται σε θειικές ρίζες πριν την εναπόθεση (Rodhe, 1978). Γενικά πάντως 

θεωρείται ότι το διοξείδιο του θείου έχει χρόνο ζωής εντός του οριακού στρώματος, 

1-2 μέρες. Επομένως μπορεί να μεταφερθεί ανάλογα και με τις συνοπτικές 

συνθήκες, μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα προτού εναποτεθεί ή μετατραπεί 

χημικά. 
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Επίλογος 

  Ο φώσφορος και το θείο διαπιστώσαμε πως παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο 

όσον αφορά τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Η διαταραχή στους κύκλους τους, 

είδαμε ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα που αφορούν άμεσα 

τόσο τον ίδιον τον άνθρωπο όσο και τη φύση. Αυτό που είναι σημαντικό να 

καταλάβουμε είναι ότι η γη είναι το σπίτι μας και ότι απλά μας «φιλοξενεί». 

Επομένως δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να την καταστρέφουμε γιατί αν την 

ισοπεδώσουμε, πού θα μπορέσουμε να μείνουμε μετά; Αντίθετα πρέπει να 

πάρουμε δραστικές αποφάσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, έτσι 

ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, προς όφελος της γης, κάνοντας έτσι μια 

σοβαρή προσπάθεια να καλυτερέψουμε και να «στηρίξουμε» όχι μόνο, το σπίτι μας 

αλλά και τους εαυτούς μας. Διότι αν αρχίζουμε να νοιαζόμαστε πραγματικά για το 

σπίτι μας, το καταφύγιο αυτό της ανθρωπότητας, είναι επόμενο να αρχίσουμε να 

νοιαζόμαστε και για τον διπλανό μας και ίσως κάποια στιγμή ο κόσμος να γίνει λίγο 

καλύτερος…   
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