
ΠαρουσίασηΠαρουσίαση ΕννοιώνΕννοιών
στηστη ΒιολογίαΒιολογία τηςτης Γ΄Γ΄ ΛυκείουΛυκείου

ΚεφάλαιοΚεφάλαιο ∆εύτερο∆εύτερο
ΕνότηταΕνότητα: : ΕρημοποίησηΕρημοποίηση ΡύπανσηΡύπανση



ΤιΤι ονομάζουμεονομάζουμε ερημικάερημικά οικοσυστήματαοικοσυστήματα;;

Πρόκειται για οικοσυστήματα που χαρακτηρίζονται από
άγονα εδάφη, μικρή παραγωγικότητα και μικρή βιομάζα.



ΠοιοιΠοιοι είναιείναι οιοι λόγοιλόγοι ερημοποίησηςερημοποίησης ενόςενός
οικοσυστήματοςοικοσυστήματος

• Η καταστροφή του από την όξινη βροχή

• Η αποψίλωση, όπως στην περίπτωση των
τροπικών δασών

• Οι πυρκαγιές και η υπερβόσκηση στα
μεσογειακά οικοσυστήματα





ΓιατίΓιατί σταστα μεσογειακάμεσογειακά οικοσυστήματαοικοσυστήματα
έχουμεέχουμε μηχανισμούςμηχανισμούς ανάκαμψηςανάκαμψης;;

Γιατί οι οργανισμοί έχουν
προσαρμοστεί στην περιοδική
εμφάνιση της φωτιάς, 
αναπτύσσοντας συγκεκριμένους
μηχανισμούς αναγέννησης. Π.χ ο
σχηματισμός νέων βλαστών και
φύλλων από υπόγειους οφθαλμούς, 
η αυξημένη φύτρωση σπερμάτων
που διασκορπίστηκαν λόγω της
φωτιάς. Αν όμως έχουμε και
διάβρωση εδάφους, τότε έχουμε
βαθμιαία κατάρρευση των
οικοσυστημάτων και ερημοποίηση. 



Ρύπανση είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε
παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους
οργανισμούς. Στους ρύπους ανήκουν συγκεκριμένες
χημικές ουσίες και διάφορες μορφές ενέργειας όπως η
θερμότητα, ο ήχος και οι ακτινοβολίες.  

ΤιΤι είναιείναι ρύπανσηρύπανση;;



ΠοιοΠοιο είναιείναι τοτο κριτήριοκριτήριο γιαγια τηντην απειλήαπειλή πουπου
συνιστάσυνιστά έναςένας ρύποςρύπος γιαγια τοτο περιβάλλονπεριβάλλον;;

ΟΟ ρυθμόςρυθμός μεμε τοντον οποίοοποίο προστίθεταιπροστίθεται έναςένας ρύποςρύπος σεσε
έναένα οικοσύστημαοικοσύστημα. . ΔηλαδήΔηλαδή, , αναν οο ρυθμόςρυθμός εισαγωγήςεισαγωγής
μιαςμιας ουσίαςουσίας είναιείναι μεγαλύτεροςμεγαλύτερος απόαπό τοντον ρυθμόρυθμό
απομάκρυνσηςαπομάκρυνσης ήή αδρανοποίησήςαδρανοποίησής τηςτης, , τότετότε
πρόκειταιπρόκειται γιαγια ρύπορύπο, , ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό τηντην αρχικήαρχική
συγκέντρωσησυγκέντρωση τηςτης ουσίαςουσίας..



ΣεΣε ποιαποια είδηείδη διακρίνεταιδιακρίνεται ηη ρύπανσηρύπανση;;

ΑνάλογαΑνάλογα μεμε τοτο τμήματμήμα τηςτης βιόσφαιραςβιόσφαιρας πουπου
πλήττειπλήττει, , διακρίνεταιδιακρίνεται σεσε ατμοσφαιρικήατμοσφαιρική,,
ρύπανσηρύπανση τωντων υδάτωνυδάτων, , καικαι σεσε ρύπανσηρύπανση τουτου
εδάφουςεδάφους..



ΑΑτμοσφαιρικήτμοσφαιρική ρύπανσηρύπανση

•Η απαρχή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται στην
ανθρώπινη δραστηριότητα έγινε από τότε που ο άνθρωπος των
σπηλαίων ανακάλυψε τη φωτιά. 

•Η συστηματική όμως επιβάρυνση της ατμόσφαιρας ξεκίνησε
κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση με την εντατική καύση
ορυκτών καυσίμων (γαιανθράκων και πετρελαίου).

•Η επιβάρυνση αυτή υποβοηθήθηκε από την ανέγερση μεγάλων
βιομηχανικών μονάδων στις πόλεις, σε συνδυασμό με την αλματώδη
αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και τη συγκέντρωσή του σ' 
αυτές.
•Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα η κατάσταση επιδεινώθηκε με τη
συνεχιζόμενη εκπομπή αέριων βιομηχανικών ρύπων και με τη μαζική
χρήση του αυτοκινήτου



Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που οφείλονται
στην ατμοσφαιρική ρύπανση

Το φαινόμενο
του

θερμοκηπίου

Το
φωτοχημικό

νέφος

Η
εξασθένηση
της στιβάδας
του όζοντος

Η
όξινη
βροχή



Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στην επιφάνεια της Γης απορροφάται κατά ένα
μέρος από αυτήν, ενώ κατά ένα άλλο μέρος εκπέμπεται πίσω στην ατμόσφαιρα με τη
μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας (θερμότητας)

Από το σύνολο της ακτινοβολίας αυτής ένα μέρος δεσμεύεται από το διοξείδιο του
άνθρακα και τους υδρατμούς που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, γεγονός που οδηγεί
στην ήπια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη Το υπόλοιπο διαπερνά την
ατμόσφαιρα και διαφεύγει στο διάστημα, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η
υπερθέρμανση του πλανήτη μας.

Εξαιτίας της υπέρμετρης καύσης ορυκτών καυσίμων η συγκέντρωση του διοξειδίου
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί. Έτσι όμως αυξάνεται και το ποσοστό της
υπέρυθρης ακτινοβολίας που δεσμεύεται από το διοξείδιο του άνθρακα της
ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη

Την ονομασία «φαινόμενο του θερμοκηπίου » την καθιέρωσε το 1822 ο Γάλλος
μαθηματικός Φουριέ



Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το φαινόμενο του
θερμοκηπίου

Η τήξη των πολικών
πάγων θα οδηγήσει σε
ανύψωση της στάθμης της
θάλασσας και επομένως
στην απώλεια μεγάλων
χερσαίων εκτάσεων οι
οποίες θα καλυφθούν από
το νερό

Είναι επίσης πιθανό
πολλές γόνιμες περιοχές
να μετατραπούν σε άγονες
και αντίστροφα. και να
εξαφανιστούν είδη
οργανισμών που δεν θα
αναπτύξουν μηχανισμούς
προσαρμογής



Φωτοχημικό νέφος

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

πρωτογενείς ρύποι
οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα και διάφοροι
υδρογονάνθρακες. 

δευτερογενείς ρύποι, (προϊόντα της αντίδρασής των
πρωτογενών ρύπων με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, κάτω
από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολία) 

όζον και νιτρικό υπεροξυακετύλιο (PAN).



Επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό
πρωτογενείς ρύποι δευτερογενείς ρύποι

μονοξείδιο του άνθρακα
παρεμποδίζει, σε υψηλές συγκεντρώσεις, τη

μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς, γιατί
ανταγωνίζεται το οξυγόνο για την ειδική
θέση σύνδεσης στο μόριο της αιμοσφαι-
ρίνης.

οξείδια του αζώτου
προκαλούν καταστροφές στους ιστούς των

πνευμόνων και εξασθενίζουν την αντίστα-
ση του οργανισμού στην πνευμονία, ενώ η
έκθεση, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε
χαμηλές συγκεντρώσεις τους είναι υπεύθυ-
νη για την πρόκληση εμφυσήματος

υδρογονάνθρακες
Μερικοί από τους υδρογονάνθρακες που

περιέχονται στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, 
όπως το βενζοπυρένιο, έχουν καρκινογόνο
δράση.

όζον
επηρεάζει τη λειτουργία του αναπνευστικού

συστήματος κατά παρόμοιο τρόπο με τα
οξείδια του αζώτου και εμποδίζει την
ανάπτυξη των φυτών προκαλώντας βλάβες
στους φυτικούς ιστούς

PAN
ερεθίζει τα μάτια

Οι ρύποι αυτοί, εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου, 
προκαλούν σημαντικές καταστροφές στα φυσικά οικοσυστήματα.



Ο ρόλος του όζοντος

Αρνητικός Θετικός

στα κατώτερα επίπεδα της
ατμόσφαιρας αποτελεί ρύπο

στα ανώτερα επίπεδα της
ατμόσφαιρας, σε ύψος 15 με 30 
Km σχηματίζει μια στιβάδα που
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη

διατήρηση της ζωής, καθώς
απορροφά ένα σημαντικό μέρος
της υπεριώδους ακτινοβολίας



Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει θανατηφόρο δράση
στους μονοκύτταρους οργανισμούς, προκαλεί
μεταλλάξεις στο DNA, καταρράκτη στα μάτια και
καρκίνο του δέρματος.

Η εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος

για την εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος
υπεύθυνοι είναι οι χλωροφθοράνθρακες (εμπορική
ονομασία freon), που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά
υγρά στα ψυγεία και στα κλιματιστικά και ως
προωθητικά αέρια στα σπρέι



Η όξινη βροχή

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι διεργασίες αποικοδόμησης των οργανικών
ουσιών από τα βακτήρια του εδάφους και κυρίως η καύση υγρών καυσίμων
απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα διάφορα οξείδια του αζώτου και διοξείδιο
του θείου. 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 στις οποίες η ατμόσφαιρα έχει επιβαρυνθεί με μεγάλες
συγκεντρώσεις των οξειδίων αυτών, είτε διότι γίνεται εντατική καύση υγρών
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.



Επιπτώσεις του φαινομένου της όξινης βροχής

Χερσαία
οικοσυστήματα

Υδάτινα
οικοσυστήματα

ιστορικά
αρχιτεκτονικά

μνημεία και έργα
τέχνης που είναι
κατασκευασμένα
από μάρμαρο

καταστρέφεται το
φύλλωμα των
δέντρων, 
ελαττώνεται η
γονιμότητα του
εδάφους

θανατώνονται οι
φυτικοί και ζωικοί
οργανισμοί

τα οξέα που
περιέχονται στη
βροχή διαβρώνουν
τις εξωτερικές
επιφάνειές τους.



Ρύπανση των υδάτων

κάθε φυσική, χημική ή βιολογική μεταβολή που το καθιστά ακατάλληλο για
τους οργανισμούς οι οποίοι ζουν σ' αυτό ή το χρησιμοποιούν

Οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν ρύπανση είναι:
1.Τα αστικά λύματα
2.Τα απόβλητά της βιομηχανικής δραστηριότητας όπως
α) τα βαρέα μέταλλα (ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, ο ψευδάργυρος κ.ά.)
β) οι οργανικοί διαλύτες
γ) πετρελαιοειδή
1.Το θερμό νερό από τις ψυκτικές εγκαταστάσεις των πυρηνικών
αντιδραστήρων και των εργοστασίων που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα
2.Οι τοξικές ουσίες και τα παραπροϊόντα των χημικών κατεργασιών της
βυρσοδεψίας και της μεταλλουργίας.
3.Τα λιπάσματα
4.Τα διάφορα παρασιτοκτόνα και εντομοκτόνα
5.Τα φυσικά ή ραδιενεργά απόβλητα και τα παραπροϊόντα των ραδιενεργών
εκρήξεων





Ευτροφισμός

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε υδάτινο οικοσύστημα, που δέχεται
αστικά λύματα ή λιπάσματα που αποπλένονται από το νερό της
βροχής, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζεται με τα νιτρικά και τα
φωσφορικά άλατα που αυτά περιέχουν. Επειδή όμως οι ουσίες αυτές
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 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 την αύξηση όμως των μικροοργανισμών ο ρυθμός
κατανάλωσης οξυγόνου γίνεται πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό
παραγωγής του. Έτσι η ποσότητα του οξυγόνου που βρίσκεται
διαλυμένη στο νερό γίνεται ολοένα μικρότερη, γεγονός που πλήττει τους
ανώτερους οργανισμούς του οικοσυστήματος, όπως τα ψάρια, που
πεθαίνουν από ασφυξία. 



Βιοσυσσώρευση

Το φαινόμενο κατά το οποίο αυξάνεται η συγκέντρωση τοξικών
χημικών ουσιών στους ιστούς των οργανισμών καθώς προχωρούμε κατά
μήκος της τροφικής αλυσίδας
Ας παρακολουθήσουμε όμως με ένα παράδειγμα πώς αποτυπώνεται
ποσοτικά η αύξηση της συγκέντρωσης μιας μη βιοδιασπώμενης
ουσίας σε έναν οργανισμό. Έστω ότι σε κάθε κιλό ενός φυτού έχει
αποτεθεί 1 mg μιας μη βιοδιασπώμενης ουσίας. Ένα φυτοφάγο, για να
αυξήσει τη βιομάζα του κατά 1 κιλό, θα πρέπει να φάει 10 κιλά από το
φυτό, τα οποία βεβαίως θα περιέχουν 10 mg της ουσίας. Αφού η ουσία
αυτή δεν μπορεί να διασπαστεί και να αποβληθεί από το φυτοφάγο
οργανισμό, η συγκέντρωσή της στους ιστούς του θα φτάσει τα 10 mg
ανά κιλό. Σε ένα σαρκοφάγο η συγκέντρωση θα γίνει 100 mg ανά κιλό
κ.ο.κ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η συγκέντρωση μιας μη βιοδιασπώμενης
ουσίας αυξάνεται καθώς πηγαίνουμε σε ανώτερα τροφικά επίπεδα.


	Παρουσίαση Εννοιών�στη Βιολογία της Γ΄ Λυκείου��Κεφάλαιο Δεύτερο�Ενότητα: Ερημοποίηση Ρύπανση�
	Τι ονομάζουμε ερημικά οικοσυστήματα;
	Γιατί στα μεσογειακά οικοσυστήματα έχουμε μηχανισμούς ανάκαμψης;

