Âéïãåù÷çìéêïß êýêëïé
Êýñéá ãíùñßóìáôá: äåîáìåíÞ áðïèήκευσης
(Ä.Á.) êáé äåîáìåíÞ áíáêύκλωσης
äéáêñßíïíôáé óå:
áôìïóöáéñéêïýò (Ä.Á. η áôìüóöáéñá, ôÝëåéïé)
ãåùóöáéñéêïýò (Ä.Á. η ëéèüóöáéñá, áôåëåßò)
S êáé J: Ý÷ïõí Ä.Á. τόσο την áôìüóöáéñá όσο
êáé την ëéèüóöáéñá

Ðïéþí óôïé÷åßùí êáé åíþóåùí åíäéáöÝñåé
ç áíáêýêëùóç;
(á) èñåðôéêþí óôïé÷åßùí
(â) âáñÝùí ìåôÜëëùí
(ã) ñáäéåíåñãþí éóïôüðùí
(ä) ðáñáóéôïêôüíùí
ÂéïìåãÝèõíóç: ç áýîçóç ôçò óõãêέντρωσης ìéáò
ïõóßáò êáôÜ ìÞêïò ôçò ôñïöéêÞò áëõóßäáò

Õäñïëïãéêüò êýêëïò: ÁðïèÝìáôá êáé ìåôáêéíÞóåéò íåñïý

Βιομεγέθυνση σε
υδάτινο οικοσύστημα

Õäñïëïãéêüò êýêëïò

Υδρολογικός κύκλος
Νερό στη Γη: 1 109 km3
Ωκεανοί περιέχουν το 97,3%
Γλυκό νερό 2,7  107 km3
Τα 2/3 ως παγετώνες
Το 1/3 υπό υγρή μορφή
Το 99% σε υπόγειους υδροφορείς
Ποταμοί και οι λίμνες : 100.000 km3
Ατμόσφαιρα 13.000 km3
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Χρήσεις νερού
Άρδευση: Το 70% του χρησιμοποιούμενου
γλυκού νερού
Πριν: Αναπλήρωση νερού, αντλούμενου από
ανανεώσιμους υδροφορείς. Τώρα: Όχι
Ποιότητα υποβαθμισμένη
Λίμνη Αράλη

Χρήσεις νερού
Καρστικά νερά
75% του νερού των υπόγειων υδροφορέων
Μ ανανεώσιμα
Μη
ώ
Υπερθέρμανση της Γης
 Ένταση διεργασιών υδρολογικού κύκλου
 επηρεασμός των διεργασιών αποικοδόμησης

Κύκλος του άνθρακα

ΜåôáâïëÝò CO2 áôìüóöáéñáò (1957-90)

Μεταβολές CO2 ατμόσφαιρας (1957-2005)

Αποθέματα και ετήσιες ροές C στη Γη
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Ετήσιες ροές CO2 (109 Mg C ανά έτος)
19801989
1) Εκπομπές από καύση ορυκτών και
παραγωγή τσιμέντου
2) Ελευθέρωση
Ελ θέ
απόό αλλαγές
λλ έ χρήσης
ή
γης
3) Αποθήκευση στην ατμόσφαιρα
4) ∆ιαλυτοποίηση στα νερά των
θαλασσών
5) ∆έσμευση από χερσαία
οικοσυστήματα
6) Απροσδιόριστη χερσαία αποθήκη

19901998

5,5 ± 0,5

6,3 ± 0,6

1,7 ± 0,8
3,3 ± 0,2

1,6 ± 0,8
3,3 ± 0,2

2,0 ± 0,8

2.3 ± 0,8

0,2 ± 1,0
1,7 ± 1,3

0,7 ± 1,0
1,6 ± 1,3

Απροσδιόριστη αποθήκη άνθρακα

ÁðïèÝìáôá C σε ÷åñóáßα οικοσυστήματα

Áíôáðüêñéóç åôÞóéùí C3 êáé C4 öõôþí óå 4
åðßðåäá CO2 óôï èåñìïêÞðéï

∆έσμευση C από χερσαία οικοσυστήματα
Εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας με CO2
Εμπλουτισμός του εδάφους με άζωτο

% ðñüóèåôçò áýîçóçò 3 åéäþí äÝíäñùí ðñïêáëïýìåíçò áðü åìðëïõôéóìü CÏ2 óôá 650 ppm

Ðñïóïìïßùóç åðßäñáóçò ôçò õðåñèÝñìáíóçò (áýîçóç
CO2 êáé ÷áìçëüôåñç óôÜèìç íåñïý) óôç äÝóìåõóç Þ
áðïâïëÞ CO2 óôç ôïýíäñá ôï êáëïêáßñé
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ÌåôáâïëÝò åôÞóéáò õðÝñãåéáòöõôïìÜæáò óå
äÜóïò ôïõ Áìáæïíßïõ

ÅêðïìðÝò CO2 ôï 1980

Περιορισμοί στη δέσμευση C

Ðáãêüóìéïò êýêëïò Í (áñéèìïß óå 106 Mg)

(a) από χερσαία οικοσυστήματα
Αύξηση της συνολικής χερσαίας φυτομάζας;
Μεταβολή κλίματος;

((β)) από θάλασσες
ες
H απορρόφηση CO2 ελέγχεται από χημικές αντιδράσεις
pH επιφανειακών νερών ελαφρώς όξινο
Θερμά επιφανειακά νερά;
Καταβύθιση CO2 ως CaCO3 ή MgCO3 ή οργανική ύλη;
Καταβύθιση CO2 βιολογικώς;

ÄéáöïñÝò ìåôáîý êýêëùí CO2 êáé
áæþôïõ

ÑïÝò êáé áðïèÝìáôá Í óå Üãïíï ÷åñóáßï
ïéêïóýóôçìá

((á)) ëßãïé
ãï áõôüôñïöïé
ü ñïöï äåóìÝõïõí
å ìÝ ï ôïï Í ôçòò áôìüóöáéñáò
ìü ö ñ ò
(â) êýêëïò Í åßíáé ðéï ðïëύðëïêïò
(ã) ñüëïò ôïõ âéïôéêïý ðáñÜãïíôá στον κύκλο του Ν
ðéï åêôåôáìÝíïò êáé åîåéäéêåõìÝíïò
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ÂéïëïãéêÞ áæùôïäÝóìåõóç

ÄÝóìåõóç áæþôïõ

g m-2 Ýôïò-1
Ó Üä Alnus
ÓõóôÜäá
Al sp.
ÊáëëéÝñãåéåò øõ÷áíèþí
ÔñïðéêÜ ôñéöýëëéá
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106 Mg áíÜ Ýôïò
Çë
Çëåêôñï& öùôï-÷çìéêÞÞ

76
7,6

10-30

ÂéïëïãéêÞ

54,0

90

ËéðÜóìáôá

50,0

Κύκλος του αζώτου
Áììùíéïðïßçóç (Áíïñãáíïðïßçóç)
ïñãáíéêÝò åíþóåéò Í
ÍÇ4
Íéôñïðïßçóç
ÍÇ4 ÍÏ2 (Nitrosomonas) êáé ÍÏ2 ÍÏ3
(Nitrobacter)
Áðïíéôñïðïßçóç
åíþóåéò Í Í2 Þ ÍÏ Þ Í2Ï (Pseudomonas)

Εισροές και εκροές Í σε λεκάνες απορροής

Åìðëïõôéóìüò ôçò áôìüóöáéñá ìå
ïîåßäéá ôïõ áæþôïõ
Áéôßåò:
(á) ç áýîçóç ôïõ áðïèÝìáôïò Í óôï Ýäáöïò åíôåßíåé
ôçí áðïíéôñïðïßçóç
(â) ç áäõíáìßá áðïôåëåóìáôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí
áðïâëÞôùí
âëÞ
êôçíïôñïöéêþí
þ ìïíÜäùí
Üä
(ã) ç êáýóç ïñõêôþí êáõóßìùí
Åðéðôþóåéò
(á) åðéôåßíïíôáé ôá öáéíüìåíá èåñìïêçðßïõ και üîéíçò
âñï÷Þò
(â) åìðëïõôßæïíôáé Üãïíåò öõóéêÝò öõôïêïéíüôçôåò ìå
Í êáé áëëÜæåé ç äïìÞ ôïõò

Áðåéêüíéóç ôïõ êýêëïõ ôïõ èåßïõ (S)
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Όξινη Βροχή

Κύκλος του θείου
Ðñïóëçøç S áðü áõôüôñïöïõò
SÏ42- áðü Ýäáöïò, SÏ2 áðü áÝñá
Áíïñãáíïðïßçóç
áðïéêïäïìçôÝò:
Óå áåñüâéåò óõíèÞêåò
ãÝíç Aspergillus êáé Neurospora
Óå áíáåñüâéåò óõíèÞêåò:
(á) âáêôÞñéá ãåíþí Escherichia êáé Proteus, ôç ñßæá
SÇ óå óïõëößäéá (H2S),
(â) âáêôÞñéá ãåíþí Desulfavibrio, Escherichia êáé
Aerobacter áíÜãïõí SÏ42- óå S Þ (H2S)

Σχηματισμός

SO2, H2S , S2
ÍOχ

ατμόσφαιρα
H2SO4
 pH êáôáêñçìíισμάτων
HÍÏ3

Åðéðôþóåéòò

(á) pH íåñïý ëéìíþí ðïëý ÷áìçëü
(â) íÝêñùóç öõëëþìáôïò φυτών
(ã) ìåßùóç ôïõ pH ôïõ åäÜöïõò 
èñåðôéêÜ óôïé÷åßá äéáëõôïðïéïýíôáé êáé åêðëýíïíôáé Þ
ìåôáó÷çìáôßæïíôáé óå áäéÜëõôåò åíþóåéò
äéáëõôïðïéïýíôáé ôïîéêÜ ãéá ôá öõôÜ óôïé÷åßá (ð.÷. Al
êáé Mn)

Επίδραση της όξινης βροχής σε κωνοφόρα

∆ιαχρονικές μεταβολές στις εκπομπές SO2, NOx και
Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ) στις ΗΠΑ

Κύκλος του φωσφόρου

Κύκλος του φωσφόρου

Áðüèåìá Ñ èáëáóóþí: 120000 x 106 Mg
Ñõèìïß åôçóßùò

106 Mg/Ýôïò

åðéóôñïöÞÞ áðüü èÜëáóóá
èÜë

50

ðñïóèÞêç ùò ëßðáóìá

13

ïéêéáêÜ ëýìáôá

2-3

êáèßæçóç óôïí èáëÜóóéï ðõèìÝíá

13
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Ìåôáêßíçóç ôïõ 12Ñ áðü ôï íåñü óôá åðß ìÝñïõò
óõóôáôéêÜ åíüò õäÜôéíïõ ìéêñüêïóìïõ

Êßíçóç ñáäéïúóïôüðùí óå ÷åñóáßï ïéêïóýóôçìá

Êßíçóç ñáäéïúóïôüðùí óå υδάτινο ïéêïóýóôçìá

∆ιάρκεια ημιζωής ραδιοϊσοτόπων που
ελευθερώθηκαν από το Τσερνομπίλ
Ñáäéïϊóüôïðá
É-131

ìñò
8 çìÝñåò

Cs-134

2,1 Ýôç

Cs-137

30,2 Ýôç

Sr-90

ÅíäéáöÝñïí ãéá ôï Sr-90

ÄéÜñêåéá çìéæùÞò

28 Ýôç

Σχέση μεταξύ συγκεντρώσεων Sr και Ca σε φυτά

 ×çìéêÞ óõããÝíåéá ìå Ca
ÁðïâÜëëåôáé âñáäÝùò áðü ôï óþìá ôùí æþùí
ÄéáèÝóéìï σε ανόργανα εäάöη
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Ó÷Ýóåéò ìåôáîý óõãêåíôñþóåùí Sr êáé Ca
öýëëùí óôá öõôÜ

Ó÷Ýóç μεταξυ Sr âëáóôþí êáé Ca åäÜöïõò

Åðßäñáóç ôçò áðïøßëùóçò äÜóïõò óôçí åêñïÞ
éüíôùí

Éóïæýãéï Ca óå
õäñïëïãéêÞ
äñïëï Þ
ëåêÜíç

Αέρια θερμοκηπίου

Η Γη τη νύχτα

υδρατμοί
διοξείδιο του άνθρακος
υποξείδιο του αζώτου (N2O)
μεθάνιο
όζον
χλωροφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες
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ÌåôáâïëÝò ìÝóçò èåñìïêñáóßáò Ãçò áðü 1860
êáé ìåôÜ

Ενδείξεις για αύξηση της
θερμοκρασίας της Γης

Óýãêñéóç ìåôáîý ìÝóùí ìçíéáßùí èåñìïêñáóéþí
1998 êáé áíôßóôïé÷ùí ìåãßóôùí 1880-1997

Αντιρρήσεις για υπερθέρμανση Γης
Υπερθέρμανση αποτέλεσμα φωτεινότερου ήλιου;
∆ορυφορικές παρατηρήσεις δεν συμφωνούν
Ύ ω η θερ
Ύψωση
θερμοκρασίας
ο ρα ίας Γης ήταν
ή α εντονότερη
ε ο ό ερη
στις αρχές του εικοστού αιώνα - τώρα
αυξήθηκαν τα αέρια θερμοκηπίου
Χαμηλότερες θερμοκρασίες της Γης την
περίοδο 1940-1970

Ìáêñï÷ñüíéåò ìåôáâïëÝò óå èåñìïêñáóßá
êáé ðåñéåêôéêüôçôá CO2 ôçò áôìüóöáéñáò

Συνέπειες από ύψωση θερμοκρασίας Γης
∆ύο πιθανά σενάρια (Economist 1989):
Η θερμότερη ατμόσφαιρα θα διατηρεί περισσότερους
υδρατμούς
Χαμηλά vs υψηλά σύννεφα
Θάλασσα: πηγή προμήθειας ή αποθήκη CO2 ;
Παλαιότερα, ιδιαίτερη μνεία σε δύο φαινόμενα:
Υψηλότεροι ρυθμοί φωτοσύνθεσης λόγω υγρότερης
και πλουσιότερης σε CO2 ατμόσφαιρας
∆υναμική σχέση μεταξύ CaCΟ3 πυθμένα, CΟ2
θαλασσών και CΟ2 ατμόσφαιρας
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Πρόσφατες προσομοιώσεις προβλέπουν:

ÔùñéíÞ êáé ìåëëïíôéêþò áíáìåíüìåíç åîÜðëùóç
ôïõ äÝíäñïõ Fagus americana óôç Â. ÁìåñéêÞ

(α) Αυξήσεις αερίων θερμοκηπίου θα υψώσουν τη
θερμοκρασία της Γης
((β)) Υψώσεις
ψ
ς τηςς θερμοκρασίας
ρμ ρ
ς εντονότερες
ρ ς σε:
μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη
μεγαλύτερα υψόμετρα
θερμοκρασίες του χειμώνα
θερμοκρασίες τη νύχτα

ÊáôáíïìÞ C4 áãñùóôùäþí óôçí Áõóôñáëßá

Πρόσφατες προσομοιώσεις προβλέπουν:
(γ) Ένταση εξάτμισης
περισσότερα κατακρημνίσματα
λιώσιμο χιονιών νωρίτερα
(δ) Ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα
(ε) Υποχώρηση & λιώσιμο μέρος των παγετώνων
επιφανειακά νερά θαλασσών θερμότερα
ανύψωση στάθμης θαλασσών

Επιφάνεια που θα καλύπτουν τα κωνοφόρα δάση στο νότιο
Snake range – Great Basin – ΗΠΑ, όταν το χαμηλότερο όριο
εξάπλωσης μετακινηθεί από το υψόμετρο των 2300 m σήμερα σε
υψόμετρα διαδοχικά 2450, 2750, 3000 και 3350 m

Συνέπειες από ύψωση θερμοκρασίας Γης
Ανύψωση της στάθμης των θαλασσών
Εντατικοποίηση των διεργασιών του
υδρολογικού κύκλου
∆ιαφορετική ύψωση της θερμοκρασίας στις
διαφορετικές περιοχές της Γης
Επέκταση των ερήμων
Συνέπειες σε Τούνδρα & Βόρεια Κωνοφόρα
∆άση
Συχνότητα εμφάνισης του El Nino
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Ανταπόκριση οργανισμών στις κλιματικές αλλαγές

Ανταπόκριση οργανισμών στις κλιματικές
αλλαγές
Προσαρμογή
ρ ρμ γ ((εγκλιματισμός)
γ μ
μ ς)
Εξέλιξη
Μετανάστευση
Εξαφάνιση

προσαρμογή (εγκλιματισμός)
εξέλιξη
είδη με βραχείες διάρκειες γενεών
έντομα σε παρασιτοκτόνα
αγρωστώδη σε βαρέα μέταλλα
Όμως κλιματικές μεταβολές ταχύτερες από
ρυθμούς εξελικτικής μεταβολής
Γενετική παραλλακτικότητα - τεμαχισμοί
ενδιαιτημάτων

Ανταπόκριση οργανισμών στις κλιματικές αλλαγές
Μετανάστευση
Αναζήτηση νέων φιλόξενων βιοτόπων προς
μεγαλύτερα γ.π. ή υψόμετρα
Παραδείγματα:
Φυτικά είδη (Άλπεις, Fagus americana)
Π λ ύδ (E
Πεταλούδες
(Euphydryas
h d
editha
dith και μη μεταναστευτικές)
έ )
Πουλιά Βρετανίας
Θα είναι εφικτές τέτοιες μετακινήσεις;
(α) ρυθμοί μεταβολής Το vs ρυθμών μετακίνησης
(β) έμφυτες δυνατότητες ειδών
(γ) φυσικά εμπόδια
Ποικιλότητα ειδών;

Ανταπόκριση οργανισμών στις κλιματικές αλλαγές
Εξαφάνιση
Καταπονήσεις
Απώλεια οργανισμών από τους οποίους εξαρτώνται
(λεία - "συνεργάτες")
Νέοι άρπαγες ή ξενιστές
Ανταγωνιστικοί αποκλεισμοί
Ασθένειες

Συνέπειες μεταβολής κλίματος σε πληθυσμούς
Συνέπειες μεταβολής κλίματος σε πληθυσμούς
Κινδυνεύοντα με εξαφάνιση είδη
Είδη που διαβιούν σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη
Είδη που
ο ζο
ζουν σεε βο
βουνοκορφές
ο ορφές
Είδη παραλιακών και νησιώτικων
οικοσυστημάτων
Είδη ευαίσθητα σε ακραία φαινόμενα
διαταραχών

Κινδυνεύοντα με εξαφάνιση είδη
Είδη μη επιδεκτικά σε μεταναστεύσεις
(α) Φυτά με χαμηλούς ρυθμούς διασποράς αναπαραγωγικών οργάνων - ζώα βραδέως μετακινούμενα
(β) Πληθυσμοί με χαμηλά r ή δυσπροσάρμοστοι
(γ) Οργανισμοί αδυνατούντες να προσπεράσουν
γεωγραφικά εμπόδια
(δ) Οργανισμοί που μετακινούνται κατά διαφορετικό
τρόπο σε σχέση προς τους οργανισμούς από τους
οποίους εξαρτώνται
(ε) Πληθυσμιακά κατάλοιπα
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Συνέπειες μεταβολής κλίματος σε πληθυσμούς

Συνέπειες μεταβολής κλίματος σε πληθυσμούς

Κινδυνεύοντα με εξαφάνιση είδη
Σπάνια είδη
Είδη εξαρτώμενα από ιδιάζοντα υδρολογικά
καθεστώτα
Είδη με στενά όρια ανοχής ως προς τη
θερμοκρασία ή ευρισκόμενα κοντά στα κρίσιμα
όρια σε κάποιους αβιοτικούς παράγοντες
Είδη ή πληθυσμοί που έχουν πολύ εξειδικευμένες
σχέσεις με άλλους οργανισμούς
Είδη ή πληθυσμοί που επηρεάζονται αρνητικά από
άλλες ανθρωπογενείς καταπονήσεις

Είδη που θα ευνοηθούν
Είδη ή πληθυσμοί που μπορούν να μεταναστεύουν
Είδη ή πληθυσμοί r-στρατηγικής
Είδ ή πληθυσμοί
Είδη
λ θ
ί που ευδοκιμούν
δ
ύ σε ποικιλία
λί
ενδιαιτημάτων
Είδη ή πληθυσμοί με υψηλή ενδοειδική
παραλλακτικότητα και ταχεία αναπαραγωγή
Είδη ή πληθυσμοί που ευνοούνται από τις νέες
συνθήκες που θα δημιουργηθούν

Μαρτυρίες για επιδράσεις των κλιματικών
μεταβολών στους οργανισμούς
Αποχρωματισμός κοραλλιών
Ζωοπλαγκτόν στα παράλια της βόρειας
Κ λ ό
Καλιφόρνιας
Ασπόνδυλα είδη παλιρροϊκής θαλάσσιας περιοχής
της κεντρικής Καλιφόρνιας
Επίσπευση ωοτοκίας πουλιών
Επίσπευση ανθοφορίας φυτών

Αποχρωματισμός κοραλλιών

Συνέπειες της μεταβολής του κλίματος σε
βιοκοινότητες
Αποδιοργάνωση
Α
δ
ά
και αναδιοργάνωση
δ
ά
βιοκοινοτήτων
Χρονική δυσαρμονία στους απαιτούμενους και
στους διαθέσιμους πόρους για έναν οργανισμό

Επίδραση της ύψωσης της θερμοκρασίας στην
άνθιση φυτών της Βρετανίας
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