
  

TA MOTA MOΡΡIA THIA THΣΣ Z ZΩΗΣ ΩΗΣ 
Οργανισμοί – Άβια αντικείμενα Οργανισμοί – Άβια αντικείμενα 

Είναι υλικά σώματαυλικά σώματα που 
δομούνται από τα ίδια χημικά δομούνται από τα ίδια χημικά 
στοιχείαστοιχεία

ΥπακούουνΥπακούουν στους ίδιους ίδιους 
νόμους της φύσηςνόμους της φύσης  

  

Στο πλανήτηπλανήτη μας 
υπάρχουν 92 χημικά 92 χημικά 
στοιχείαστοιχεία ελεύθερα στο 
περιβάλλον

Τα 2727 είναι απαραίτητααπαραίτητα 
για τη σύσταση των σύσταση των 
οργανισμώνοργανισμών 

  

Ιχνοστοιχεία Ιχνοστοιχεία (σε μικρές 
ποσότητες)  

ΚΚ,  ΝαΝα, ΜΜgg,  FeFe 

Συμμετέχουν στο 
σχηματισμό των χημικών χημικών 
μορίωνμορίων 

CC, HH, OO,  NN



  

AAΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Νερό Νερό H2OH2O  

To πιο απλό μόριοπιο απλό μόριο που 
συναντάμε στη φύση 

Καλύπτει το 70%70% της 
επιφάνειας του πλανήτηεπιφάνειας του πλανήτη

Το 70%70% του ανθρώπινου ανθρώπινου 
σώματοςσώματος είναι νερό 

Περισσότερο του μισούΠερισσότερο του μισού 
βρίσκεται στο εσωτερικό εσωτερικό 
των κυττάρωντων κυττάρων 

Είναι ο καλύτερος διαλύτηςκαλύτερος διαλύτης

Μέσα σε αυτό είναι 
διαλυμένες οι χημικές διαλυμένες οι χημικές 
ουσίες των κυττάρωνουσίες των κυττάρων οι 
οποίες μπορούν να έρθουν έρθουν 
σε επαφή και να σε επαφή και να 
αντιδράσουναντιδράσουν 

Μέσα σε αυτό είναι 
διαλυμένα τα θρεπτικά διαλυμένα τα θρεπτικά 
συστατικάσυστατικά που 
απορροφούν οι παραγωγοί απορροφούν οι παραγωγοί 
μέσω του ριζικού μέσω του ριζικού 
συστήματος συστήματος 
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AAΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Νερό Νερό H2OH2O  

Με τη ΒροχήΒροχή, ΧιόνιΧιόνι, 
ΧαλάζιΧαλάζι το νερόνερό πέφτει πέφτει 
στο έδαφος και τη στο έδαφος και τη 
θάλασσα  θάλασσα  

Προσλαμβάνεται Προσλαμβάνεται από 
φυτικούςφυτικούς και ζωικούς ζωικούς 
οργανισμούς

Επιστροφή του Η2ΟΕπιστροφή του Η2Ο στο 
περιβάλλον 

Το νερό που πέφτει 
στη ξηρά και τη 
θάλασσα μπορεί να:

Να εξατμιστεί από εξατμιστεί από 
οποιαδήποτε οποιαδήποτε 
επιφάνειαεπιφάνεια  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/22_Regen_ubt.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Hail_Hagel.jpg


  

Επιστροφή του Η2Ο στο Επιστροφή του Η2Ο στο 
περιβάλλονπεριβάλλον  

Μέσω των χερσαίων Μέσω των χερσαίων 
φυτώνφυτών: 

ΔΙΑΠΝΟΗΔΙΑΠΝΟΗ

To νερό είναι ο νερό είναι ο 
καλύτερος διαλύτηςκαλύτερος διαλύτης και 
μέσα σε αυτό είναι μέσα σε αυτό είναι 
διαλυμένα τα θρεπτικά διαλυμένα τα θρεπτικά 
συστατικά που συστατικά που 
απορροφούν οι απορροφούν οι 
παραγωγοίπαραγωγοί μέσω του 
ριζικού συστήματος    

Το επιπλέον νερό που επιπλέον νερό που 
απορροφά το φυτόαπορροφά το φυτό 
απελευθερώνεται από τα απελευθερώνεται από τα 
στόματα του φυτού υπό στόματα του φυτού υπό 
τη μορφή υδρατμώντη μορφή υδρατμών

AAΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
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Γιατί είναι αλμυρό το Γιατί είναι αλμυρό το 
νερό της θάλασσαςνερό της θάλασσας;;   

Το νερό της κοίτης νερό της κοίτης 
του ποταμούτου ποταμού 
παρασύρει άλαταπαρασύρει άλατα 
από:  

Το έδαφοςέδαφος 

Τα πετρώματαπετρώματα  

Καταλήγουν στη Καταλήγουν στη 
θάλασσαςθάλασσας που 
περιέχει 4% άλαταπεριέχει 4% άλατα 
και για αυτό το 
νερό της είναι 
αλμυρό

AAΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ



  

Εμπλουτισμός του Εμπλουτισμός του 
περιβάλλοντος με νερό περιβάλλοντος με νερό 
χωρίς άλαταχωρίς άλατα    

Κατά την εξάτμιση εξάτμιση 
του θαλασσινού του θαλασσινού 
νερούνερού τα άλατα άλατα 
παραμένουν στη παραμένουν στη 
θάλασσαθάλασσα

Οι υδρατμοίυδρατμοί στη 
συνέχεια 
ψήχονται και ψήχονται και 
συμπυκνώνονταισυμπυκνώνονται 

Πέφτουν με τη Πέφτουν με τη 
βροχή-χιόνιβροχή-χιόνι  
εμπλουτίζοντας εμπλουτίζοντας 
τον υδροφόρο τον υδροφόρο 
ορίζονταορίζοντα με γλυκό γλυκό 
νερόνερό  

AAΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
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