
Лекція 3. 

Біогеохімічні цикли. Обмін в біосистемах та оточуючому середовищі. 

План 

1.Кругообіг речовин та енергії в біосфері.  

2.Біогеохімічні цикли.  

3.Кругообіг Карбону.  

4.Можливі зміни клімату, викликані збільшенням вмісту СО2 в атмосфері та 

парниковим ефектом.  

5.Кругообіг Нітрогену.  

6.Кругообіги Фосфору та Сульфуру.  

7. Кругообіг біогенних елементів.  

8.Антропогенний кругообіг речовин. Ресурсний цикл.  

9.Механізми міграції та утримування мікроелементів у земній корі 

  10.Гуміфікація. Гумусові речовини як головні комплексоутворювачі в біосфері.         

11.Гумінові і фульвокислоти, їх вміст у грунтах та поверхневих водах, біогеохімічна 

роль. 

1.Кругообіг речовин та енергії в біосфері. 

Для постійного існування біосфери, для запобігання припинення розвитку життя на 

Землі у природі повинні постійно відбуватись безперервні процеси перетворення її живої 

речовини. 

Біологічний колообіг - це багаторазова участь хімічних елементів у процесах, які 

протікають у біосфері. 

Причина колообігу - обмеженість елементів, з яких будується тіло організмів. 

У біосфері відбувається постійний колообіг активних елементів, які переходять від 

організму до організму, у неживу природу і знову до організму. Елементи, які вивільняються 

мікроорганізмами при гнитті, надходять у грунт і атмосферу, знову включаються в колообіг 

речовин біосфери, поглинаючись живими організмами. Весь цей процес і буде біогенною 

міграцією атомів. Для біогенної міграції характерним є накопичення хімічних елементів у 

живих організмах, а також їх вивільнення у результаті розкладу мертвих організмів. Біогенна 

міграція викликається трьома процесами: 

· обміном речовин в організмах; 

· ростом; 

· розмноженням. 

Визначення біогенної міграції хімічних елементів, яка викликана силами життя, дав 

B.I. Вернадський. Біогенна міграція є частиною загальної міграції хімічних елементів 

біосфери. Головною геохімічною особливістю живої речовини є те, що вона пропускаючи 

через себе атоми хімічних елементів земної кори, гідросфери та атмосфери, здійснює у 

процесі життєдіяльності їх закономірну диференціацію. Завершуючи свій життєвий цикл, 

організми повертають природі все, що взяли у неї протягом життя. 

Жива речовина значно прискорила й змінила колообіги різних речовин - води, кисню, 

азоту, вуглекислого газу. Сучасний склад атмосфери створений завдяки діяльності живої 

речовини.  

Жива речовина активно регулює геохімічну міграцію атомів. Завдяки йому 

зберігається стабільність біосфери і здійснюється еволюція як живих організмів, так і всієї 

біосфери в цілому. Цей особливий вид стану рівноваги, що постійно змінюється, В.І 

Вернадський називав динамічною рівновагою.  

Для геосфер характерна стійка динамічна рівновага. В біосфері динамічна рівновага 

не стійка. Це означає, що біосфера розвивається в процесі діяльності, самовдосконалюється, 

все більш повно, активно і в більшому масштабі накопичує, трансформує енергію, 

ускладнює свою організацію, збагачується інформацією. 

Розрізняють два типи біогенної міграції, перший з них здійснюється 

мікроорганізмами, а другий - багатоклітинними організмами.  

Крім того, розрізняють великий (геологічний) та малий (біологічний) колообіги і 

колообіги різних природних ресурсів (ресурсні цикли). 



Великий (геологічний) колообіг. Вивержені глибинні породи мантійного 

походження (базальти) тектонічними процесами виводяться з надр Землі в біосферу. Під 

впливом сонячної енергії й живої речовини вони вивітрюються, переносяться, 

відкладаються, перетворюючись різноманітні осадові породи, де запасається сонячна енергія 

(з вивержених мінералів утворюються глини, а вулканічні гази -СО, NH3 - переходять у 

вугілля та нафту). 

Потім за рахунок тектонічних рухів осадові породи потрапляють у зони високих 

тисків та температур і перетворюються в гранітні породи з більш високим рівнем енергії, ніж 

у осадових порід. Кристалізовані вивержені породи знову за рахунок висхідних тектонічних 

рухів потрапляють у біосферу. Таким чином цикл завершується, але вже на новому рівні, бо 

з вихідних базальтів утворилися вивержені породи гранітного складу. 

Малий біологічний колообіг (трансформація) речовин в біосфері. В кожній 

екосистемі колообіг речовин відбувається в результаті взаємодії автотрофів та гетеротрофів. 

Вуглець, водень, кисень, азот, сірка і фосфор та біля 30 простих речовин, що 

необхідні для утворення живої речовини, безперервно перетворюються в органічні речовини 

або поглинаються в вигляді неорганічних компонентів автотрофами, а автотрофи 

використовуються гетеротрофами. Таким чином, біогенні елементи безперервно 

циркулюють: розчиняються в континентальних водах, виносяться в моря або потрапляють в 

атмосферу, а між цими середовищами відбувається постійний газообмін, тобто відбувається 

біологічний колообіг атомів. Суть колообігу в тому, що утворення живої речовини і розклад 

органічної речовини - два боки єдиного процесу. В процесі біологічного колообігу атоми 

поглинаються живою речовиною і заряджаються енергією, а потім залишають живу 

речовину, віддаючи енергію в оточуюче середовище. За рахунок біогенної енергії 

відбувається більшість хімічних реакцій. Біологічні колообіги можуть бути різних масштабів 

і різної тривалості - від швидкого колообігу в ґрунті, річці, озері до тривалого, який обіймає 

всю біосферу. 

Біологічний колообіг зворотний не повністю, частина речовин постійно виходить з 

колообігу і осідає в товщині осадових порід у вигляді органогенних вапняків, гумусу, торфу і 

т.п. В результаті колообігу біосфера не повертається в початковий стан: для біосфери 

характерний поступальний рух, тому символом біологічного циклу є не коло, а циклоїд 

(спіраль) . 

З екологічної точки зору найважливішими є колообіги речовин, які є основними 

компонентами живої речовини: 

· колообіг кисню; 

· колообіг вуглецю; 

· колообіг води; 

· колообіг азоту; 

· колообіг сірки; 

· колообіг фосфору. 

Жива речовина виконує хімічні функції: газову, концентраційну, окисновідновну і 

біохімічну. 

Газову функцію здійснюють зелені рослини, які в процесі фотосинтезу виділяють в 

атмосферу кисень, рослини і тварини, які під час дихання виділяють вуглекислий газ, а 

також багато видів бактерій, які відновлюють азот із сполук, сірководень та ін. 

Концентраційна функція пов'язана з нагромадженням у живій речовині хімічних 

елементів (вуглецю, водню, азоту, кисню, кальцію, калію, силіцію, фосфору, магнію, сірки, 

хлору, натрію, алюмінію, заліза). Окремі види є специфічними концентраторами деяких 

елементів: багато морських водоростей — йоду, жовтці — літію, ряска — радію, діатомові 

водорості і злаки — силіцію, молюски і ракоподібні — міді, хребетні — заліза, бактерії — 

мангану. 

Окисновідновна функція виявляється в окисненні речовин за участю організмів у 

грунтах і гідросфері, що супроводжується утворенням солей, оксидів тощо, та відновленні 

деяких речовин (сірководень, сульфат заліза та ін.). З діяльністю бактерій пов'язане 

формування вапняків, бокситів, залізних, манганових і мідних руд. 



Біохімічна функція реалізується в процесі обміну речовин у живих організмах 

(живлення, дихання, виділення) і руйнування, деструкції відмерлих організмів та продуктів 

їхньої життєдіяльності. Ці процеси зумовлюють колообіг речовин у природі, біогенну 

міграцію атомів. 

У процесі фотосинтезу рослини засвоюють вуглець, який надходить до листків із 

повітря у вигляді вуглекислого газу, й утворюють вуглеводи. При цьому відбувається 

перетворення сонячної енергії на хімічну. У процесі дихання рослин частина вуглеводів 

окиснюється і вуглекислий газ виділяється у повітря. Більша частина вуглеводів 

нагромаджується у рослинах, де утворюються також білки і жири. 

Рослини поїдаються гетеротрофними організмами, таким чином сполуки, синтезовані 

рослинами, проходять через низку ланок у ланцюгах живлення. Під час дихання рослин 

вуглеводи окиснюються. За рахунок вивільнення енергії відбуваються всі життєві процеси, а 

вуглекислий газ виділяється в повітря. 

Відмерлі рослини і тварини розкладаються за участю гнильних бактерій: при цьому 

також окиснюється вуглець органічних речовин з утворенням CО2, що надходить у 

навколишнє середовище. Внаслідок розкладання решток організмів за відсутності кисню, 

тобто без окиснення, утворюються торф, кам'яне вугілля, нафта, сланці. Так, в одних 

випадках довге, а в інших — коротке коло замикається і розпочинається новий цикл 

включення вуглецю в органічні сполуки, що синтезуються рослинами. 

Кисень атмосфери має біогенне походження. Він постійно надходить в атмосферу 

внаслідок перебігу процесів фотосинтезу. Вільний кисень в процесі дихання 

використовується аеробними організмами. Одним із кінцевих продуктів окиснення вуглецю 

є СО2. В сполуці з вуглецем кисень повертається у зовнішнє середовище, щоб знову надійти 

у фотосинтезуючі організми. Оскільки вивільнення енергії з органічних і неорганічних 

сполук супроводжується розщепленням їх у процесі окиснення, то колообіг кисню 

забезпечує колообіг усіх біогенних елементів. 

Так створюються колообіг біогенних елементів і потік енергії в межах сукупності 

організмів. Постійне надходження енергії живить цей циклічний процес і компенсує 

неминучу втрату енергії із системи у вигляді теплового випромінювання. Внаслідок 

колообігу речовин у біосфері відбувається безперервна біогенна міграція елементів. 

Необхідні для життя рослин і тварин хімічні елементи переходять із середовища в організм. 

Під час руйнування організмів ці елементи знову повертаються в середовище, звідки 

надходять в організм або відкладаються у вигляді біогенних геологічних порід (тобто 

колообіг речовин у природі замкнений не повністю). 

У біогенній міграції елементів беруть участь різні організми, в тому числі й людина. 

В зв'язку з цим міграцію біогенних елементів поділяють на три типи: перший 

(найпотужніший) здійснюють мікроорганізми, другий — багатоклітинні організми, третій — 

людина, що оволоділа різними формами енергії (механічною, електричною, атомною) і тим 

самим сприяла значній зміні біогенної міграції елементів. 

2.Біогеохімічні цикли.  

Біогеохімічний цикл можна визначити як циклічне поетапне перетворення речовин 

та зміну потоків енергії з просторовим масоперенесенням, яке здійснюється за рахунок 

сумісної дії біотичної та абіотичної трансформації речовин. Біогеохімічні цикли становлять 

собою циклічні переміщення біогенних елементів: вуглецю, кисню, водню, азоту, сірки, 

фосфору, кальцію, калію від одного компоненту біосфери до інших так, що на певних 

етапах цього кругообігу вони входять до складу живої речовини. 

Рушійною силою всіх речовин в біогеохімічних циклах є потік сонячної енергії або 

частково енергії геологічних процесів Землі. Витрати енергії потрібні для переміщення 

речовин у біогеохімічних циклах та подолання біогеохімічних бар’єрів. Такими бар’єрами 

на різних рівнях виступають мембрани клітин, самі особини рослин і тварин та інші 

матеріальні структури. Переміщення речовин у біогеохімічних циклах одночасно забезпечує 

життєдіяльність живих організмів. Головними оціночними параметрами ефективності та 

напрямку роботи біогеохімічного циклу є кількість біомаси, її елементарний склад та 

активне функціонування живих організмів. 



Просторове переміщення речовин (міграція) у межах геосфер ділиться на п’ять типів: 

1.Механічне перенесення - проходить без зміни хімічного складу речовин. 

2.Водне перенесення - здійснюється за рахунок розчинення речовин та їх наступного 

переміщення у формі іонів або колоїдів. Це один із найбільш важливих видів переміщення 

речовин у біосфері. 

3.Повітряне - перенесення речовин у формі газів, пилу або аерозолів потоками 

повітря. 

4.Біогенне - перенесення здійснюється за активної участі живих організмів. 

5.Техногенне - проявляється як результат господарської діяльності людини. 

Одним із найбільш доступних індексів інтенсивності біологічного кругообігу 

речовин може служити співвідношення маси підстилки та іншого органічного опаду взагалі 

до маси опаду за один рік. Чим більший цей індекс, тим менша інтенсивність біологічного 

кругообігу. Значення індексу інтенсивності зменшується від полюсів Землі до екватора. В 

агроекосистемах біогеохімічний кругообіг йде інтенсивно, але якісні параметри вже інші. 

3.Кругообіг Карбону.  

Біогеохімічний цикл вуглецю базується на атмосферному депо, яке утримує його в 

кількості, приблизно рівній 700 млрд. тонн у формі вуглекислого газу. Цей цикл ініціюється 

фотосинтезом та диханням. Обидва процеси йдуть так інтенсивно, що у рослин та тварин на 

долю вуглецю припадає до 40 - 50% загальної маси. Залишки відмерлих рослин та тварин 

сприяють утворенню гумусу. Аналогічно утворюється й торф. У цих двох формах 

вміщується до 99% вуглецю нашої планети. Швидкість кругообігу вуглецю обчислюється в 

середньому від 300 до 1000 років. 

Утворення техносфери суттєво змінило цей цикл. Зараз антропогенне надходження 

вуглекислого газу в атмосферу зросло більше природного на 6-10%. Це пов'язано, головним 

чином, з вирубкою лісів та заміною їх менш продуктивними агроценозами. Певний внесок 

робить і промисловість та всі виробництва, які пов'язані зі спалюванням палива. 

4.Можливі зміни клімату, викликані збільшенням вмісту СО2 в атмосфері та 

парниковим ефектом.  

Згідно з дослідними даними, концентрація СО2 в атмосфері за 140 років збільшилася з 

0,027% до 0,033% і продовжує рости. За прогнозом концентрація вуглекислого газу в 

атмосфері до 2005 р. може скласти від 0,04 до 0,05%, що може призвести до підвищення 

середньої температури земної поверхні і нижніх шарів атмосфери на 10 °С і підйому рівня 

океану за рахунок танення полярних льодів на 1,5 м. Подібне явище пов'язане з так званим 

"парниковим ефектом", який полягає у властивості атмосфери пропускати сонячну радіацію, 

але затримувати земне випромінювання і тим самим сприяти акумуляції тепла Землею. Лише 

в так званих вікнах прозорості віддача тепла здійснюється майже безперешкодно (при 

відсутності хмар). Найбільш важливе вікно прозорості розташоване в інтервалі довжин хвиль 

7-14 мкм. Головний внесок у формування парникового ефекту вносять водяна пара і 

вуглекислий газ, що містяться в атмосфері. Відомо, також, що спектр поглинання атмосфери 

у вікнах прозорості визначається не тільки впливом вуглекислого газу, але і таких газових 

компонентів, як озон, фреони і багато інших, включаючи й аерозолі. Множина факторів, що 

роблять вплив на клімат, не дають можливості визначити переваги кожного з них. Крива 

природних коливань клімату сьогодні йде вниз де результат взаємовпливу цих факторів 

повинен зміститися у бік росту температури. (на рис. 1. наведені графіки зміни температури 

Землі за рахунок зміни газових компонентів в атмосфері). 

Так, збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері в 2 рази, наприклад, до 

2050 року, може призвести до потепління поверхні на 50°С. Найважливіші передбачувані 

наслідки підвищення температури - танення полярних льодів і встановлення тропічного 

клімату на всій Землі. В остаточному підсумку, якщо розтане весь арктичний лід, то рівень 

моря усього за 400 років підніметься більш, ніж на 120 м, що буде мати катастрофічні 

наслідки для людини — у першу чергу затоплення більшої частини найбільш придатних для 

життя й оброблення земель 

Слід зазначити, щодо парникового ефекту, хоча й у меншому ступені, може призвести 

ріст концентрацій в атмосфері багатьох газових компонентів, які присутні у промислових 



викидах: оксидів азоту, сірки, метану, чотири хлористого і чотири фтористого вуглецю, 

фреонів і ін. 

Парниковий ефект змінить кількість опадів, вітру, хмар, океанські плини: внутрішні 

райони континентів стануть більш сухими, а узбережжя — вологими, зими — коротшими і 

теплішими, а літо — довшим і жаркішим. Основні кліматичні зони змістяться на північ 

приблизно на 400 км, що може викликати потепління в зоні тундри, танення льоду вічної 

мерзлоти у високих широтах. З одного боку - покращаться умови мореплавання в полярних 

морях, що звільняться від крижаного панциру, а з іншого боку — значно зросте кількість 

айсбергів (особливо в Атлантичному й Індійському океанах). 

Основною причиною росту концентрації вуглекислого газу в атмосфері є спалювання 

викопного палива для виробництва енергії. Виробництво енергії збільшується по 

експонентному закону і подвоюється у світі приблизно кожні 10 років. Відповідно росте 

видобуток викопного палива і надходження вуглекислого газу й інших забруднювачів в 

атмосферу. Незважаючи на те, що в даний час практично не передбачаються заходи для 

вловлювання вуглекислого газу в промисловості, концентрація його в атмосфері 

збільшується приблизно в 3 рази повільніше, ніж прогнозувалося у відповідності з обсягами 

палива, що спалюється. Це явище пояснюється існуванням могутніх природних механізмів 

зв'язування СО2 атмосфери — фотосинтезу і розчинення у воді океанів з утворенням 

карбонатів. У такий спосіб у геологічному масштабі часу утворилися на Землі запаси 

копалин пального і товщі осадових карбонатних порід. За рахунок дії цих механізмів 

концентрація вуглекислого газу в атмосфері тримається на нижньому рівні, не приводячи до 

перегріву Землі. 

Іншою найважливішою причиною можливої зміни клімату на Землі є зменшення 

площі лісів. Ліси зараз на планеті зникають швидше, ніж насаджуються. Щорічно площа 

тропічних лісів у світі зменшується приблизно на 1%. Ліси на нашій планеті є самою 

продуктивною органічною системою. їхня продуктивність, річне виробництво біомаси, у 2—

3 рази вища продуктивності інших типів рослинності суші і майже в 10 разів більша від 

продуктивності океану. Таким чином, ліси багато в чому визначають на Землі кругообіг 

води, вуглецю і кисню, а значить водяний і енергетичний баланс планети, динаміку 

атмосфери, її газовий склад. Варто підкреслити, що тропічні ліси роблять основну масу 

кисню на нашій планеті. З лісом безпосередньо пов'язана і відбивна здатність земної кулі, так 

зване альбедо. Пустелі мають дуже високе альбедо — близько 35%. З цієї причини вони, як і 

полярні райони, є зонами втрати енергії. Зі знищенням рослинності в прилягаючих до 

пустель районах їхній альбедо збільшується і вони наближаються до пустельного. Такий же 

якісний ефект дає і знищення тропічних лісів.  

Істотний вплив на зміну клімату на Землі може зробити і збільшення кількості пилу в 

атмосфері, особливо дрібнодисперсних аерозолів у стратосфері, що можуть зберігатися там 

від декількох місяців до 1 —2 років. Нормальний шар стратосферного аерозолю складає 

масу порядку 0,2 млн. тон. При великих вулканічних виверженнях у стратосферу можуть 

виноситися десятки мільйонів тонн пилу. Дрібнодисперсні стратосферні аерозолі, 

збільшуючи альбедо атмосфери, приводять до ефекту її охолодження. Аерозолі в стратосфері 

утворюються при окислюванні S02 у S03 з наступною появою дрібних крапельок сірчаної 

кислоти. Іншим істотним антропогенним джерелом утворення аерозолів стратосфери є 

ерозія, засолення й опустелювання сільськогосподарських угідь. Кліматичні зміни можуть 

відбуватися не тільки через антропогенний вплив людини, але і за рахунок зміни поверхні 

Землі. Мова йде про заміну лісів культурними посадками, що веде до збільшення 

тепловіддачі і зменшенню випаровування, а в остаточному підсумку — зменшується 

циркуляція шарів атмосфери. 

Викиди парникових газів в атмосферу України складають 250 млн. тонн у рік, і по 

цьому показнику наша країна входить у першу десятку держав — найбільших емітентів 

"парникових газів". Викид шкідливих речовин (вуглекислого газу, метану, азоту) в 

атмосферу залежить від росту чи спаду промислового виробництва. Ріст обсягів 

промислового виробництва через відсталість українських технологій вважається 

http://westudents.com.ua/glavy/12383-511-parnikoviy-efekt.html


небезпечним. Головними джерелами викидів шкідливих речовин — машинобудування, 

агропромисловий комплекс, нафтопереробна промисловість, транспорт. 

5.Кругообіг Нітрогену.  

Це один із найбільш швидких кругообігів речовин. Реалізується він в основному за 

рахунок діяльності різних груп живих організмів і, в першу чергу, при активній участі 

мікробів. Основним депо азоту є газоподібний азот атмосфери. Його зв'язування 

здійснюється вільно існуючими азотфіксаторами. Органічні речовини, які вміщують 

зв'язаний азот, мінералізуються за рахунок амоніфікації та нітрофікації, що робить 

доступним для вищих рослин нітратний та амонійний азот. Загальні оцінки фіксації 

атмосферного азоту суперечливі і в середньому для планети складають від 100 - 170 мг/м2 в 

рік до 1 - 20 гр/м2 на рік. Це відповідає приблизно 126 млн. тонн азоту в рік. 

В антропогенну епоху на кругообіг азоту великий вплив має виробництво 

синтетичних азотних добрив. Воно полягає у зв'язуванні азоту повітря та поетапного його 

перетворення спочатку в аміака, потім в азотну кислоту, необхідну для отримання нітратів. 

Цей процес став широкомасштабним та залучив у біогеохімічний цикл азоту з атмосферного 

депо велику його кількість. Введення антропогенного азоту в його біогеохімічний цикл 

дорівнює 6,4x107 тонн азоту в рік. 

З усіх синтетичних мінеральних добрив азотні добрива вимагають найбільш 

енергетичних витрат при їх виробництві і тому є найдорожчими. Однак в сільському 

господарстві не розроблені технології безвідходного застосування азотних добрив. Нітрати 

не повністю використовуються культурними рослинами і суттєво забруднюють ґрунтові 

води та водойми. 

6.Кругообіги Фосфору та Сульфуру.  

Кругообіг фосфору. Цей цикл має найбільш простий характер. Основний запас 

фосфору зосереджений на планеті у вигляді гірських порід та мінералів. При їх вивітрюванні 

утворюються фосфати, які використовуються рослинами для побудови органічних речовин 

свого тіла. Після відмирання рослин фосфор мінералізують мікроорганізми - редуценти. 

Втрати фосфору з біогеохімічного циклу пов'язані в основному з винесенням фосфору в моря 

та океани. Звідти назад на суходіл він може потрапити тільки через рибу або гуано. 

Особливістю природних екосистем є повторне використання біогенних речовин. Хоча 

в біогеохімічних циклах деякі з таких елементів і губляться, надходячи в депо, і робляться 

недоступними для рослин, у природних екосистемах масштаб цих процесів незначний. 

Кругообіг сульфуру.  Головна роль в обмінному фонді сірки належить 

спеціалізованим мікроорганізмім, одні види яких виконують реакцію окислення, інші – 

відновлення. У регуляції глобального кругообігу сірки беруть участь повітря, вода і грунт. 

Сульфур є основною доступною  формою сірки, що відновлюється автотрофами та 

включається у білки. До складу живої речовини сірка потрапляє шляхом  поглинання 

розчинених у воді іонів сульфатів рослинами-продуцентами. Потім сірка у складі рослинних 

білків ланцюгами живлення потрапляє до консументів і редуцентів. У анаеробних умовах 

(наприклад, у болотах) редуценти розкладають білки з виділенням сірки у вигляді 

сірководню, який може бути окиснений до молекулярної сірки або до розчинних сульфатів і 

сульфідів. У такій формі сірка знову стає доступною для продуцентів.  

7.Кругообіг біогенних елементів.  

Вуглець, азот, водень, кисень, фосфор, сірка формують живі організми. Однак ці 

організми не зможуть жити без достатньої кількості багатьох інших елементів - катіонів 

металів. 

Серед них калій, кальцій, магній (іноді натрій) відносяться до групи макроелементів, 

тому що вони необхідні у великих кількостях; однак такі елементи, як залізо, бор, цинк, мідь, 

марганець, молібден, кобальт, аніон хлору, відносяться до мікроелементів і потрібні лише в 

малих кількостях. 

На суші головним джерелом біогенних елементів (катіонів) служить грунт, який 

отримує їх у процесі руйнування материнських порід. Катіони абсорбуються корінням, 

розподіляються різними органами рослин, накопичуються в листі, тобто входять в корм 

рослиноїдних споживачів подальших порядків в ланцюзі харчування. 



Мінералізація загиблих організмів повертає біогенні катіони в грунт, створюється 

враження, що цикл здатний продовжуватися безперервно. Однак грунт вилуговується 

дощами, дощові води переносять катіони в систему підземного стоку, а також і в 

поверхневий стік: у річки, моря, іноді в значних кількостях. 

Кругообіг мінеральних катіонів супроводжує цикли вуглецю та азоту.  

8.Антропогенний кругообіг речовин. Ресурсний цикл.  

Принципових відмінностей в утилізації природних ресурсів між людиною та іншими 

організмами немає з точки зору екології: відмінності полягають лише в масштабах. Той факт, 

що людина навчилася утилізувати природні ресурси, створюючи для цього спеціальні 

засоби, суті справи не змінює. Наскільки б не були масштабними процеси антропогенної 

трансформації речовини, вони здійснюються в рамках глобальних біогеохімічних циклів. 

Найбільше, що можна,  це змінити баланс речовини на певних етапах глобальних циклів або 

на певних територіях. 

Людина знаходить і добуває природні ресурси, перевозить їх до місця переробки, 

проводять з них енергію, яку-небудь продукцію та предмети, які у результаті надходять в 

користування у вигляді коштів виробництва або виробів, споруд і т.д., тобто людина залучає 

природні ресурси (речовини) в ресурсний цикл. 

Під ресурсним циклом розуміють сукупність перетворень і переміщень певної 

речовини або груп речовин на всіх етапах використання його людиною (виявлення, 

вилучення з природного середовища, переробку, використання, повернення в природу). Але 

якщо природні цикли речовин замкнуті, то ресурсний цикл як кругообіг практично не 

замкнутий, тобто використані речовини не повертаються в місця їх вилучення. 

На кожному етапі ресурсного циклу неминучі втрати. При видобутку частину 

сировини залишається в місцях залягання, а у відвали йде так звана «Пуста порода», на 

отримання якої витрачається енергія. Значна частка видобутого викопного втрачається при 

транспортуванні по заводам і фабрикам при перевантаження, переробки. Якщо ресурс 

використовується як паливо, то при його згоранні утворюються шлаки, що йдуть у відвали, 

оксиди, які летять в атмосферу, і т.д. 

Якщо ж нафту, вугілля переробляються промисловістю, то неминуче утворення 

побічних твердих, рідких, газоподібних продуктів, як технологічних відходів, які формують 

так звані хвостові викиди, які завдають шкоди екосистем, які порушують якість середовища, 

що негативно впливають на здоров'я людей. 

Таким чином, виходить парадоксальна ситуація: забруднення середовища дають 

природні ресурси! На їх видобуток, перевезення затрачаються величезні кошти, енергія, час, 

але вони ж, зрештою, погіршують якість навколишнього середовища. Але при видобутку 

корисних копалин і переробки сировини утворюється велика кількість відходів. На кожну 

тонну виробленого калійного добрива утворюється від трьох до чотирьох тонн галітових 

відходів, в основному містять хлорид натрію. Великотоннажні відходи виробництва 

фосфорних добрив є фосфогіпс, якого при переробці апатитового концентрату виходить 4,25 

тонн, а при переробці фосфоритів - 5,6 тонни на кожну тонну екстракційної фосфорної 

кислоти. Велика кількість відходів утворюється і при збагаченні фосфатного сировини. 

При збагаченні мідних руд у відходи йде флотаційні сірчаний колчедан. Він 

використовується для виробництва сірчаної кислоти. Однак при випаленні сірчаного 

колчедану утворюється колчеданних недогарок (0,73-0,75 т на 1 т піриту). Щороку його 

накопичується більше 5 млн. тонн. Недогарок використовується далеко не повністю, хоча 

містить в основному залізо, а також кольорові та дорогоцінні метали. Просочуючись через 

відвали, поверхневі води в результаті вилуговування сульфідів збільшують свою кислотність 

і збагачуються залізом, міддю, нікелем, кальцієм, сульфатами та іншими речовинами. Ці 

води забруднюють річки, водойми та підземні води. 

Висока концентрація важких металів може виявитися токсичним для рослин, 

пригнічуючи їхнє зростання. 

Теплові елекростанціі дають десятки мільйонів тонн пилоподібної золи і кускових 

шлаків на рік. Відвали великої теплової електростанції займають сотні гектарів цінних 

земель, але ці відходи становлять сировину для виробництва будівельних матеріалів. Зола 



може бути сировиною для добування ряду металів: заліза, алюмінію. Золу можна 

використовувати у виробництві наповнювачів бетону, силікатної цегли, шлакометаллов та ін. 

Таким чином, розсіювання речовини і енергії різко випереджає її відновлення, і 

природний кругообіг припиняється. Щоб не допустити цього, людина змушена брати на себе 

відновлення екосистеми: висівання насіння, внесення органо-мінеральних добрив, 

забезпечення растенійводой і т.п. 

9.Механізми міграції та утримування мікроелементів у земній корі. 

Як уже підкреслювалося, хімічний вплив живої речовини різноманітний: він  виконує 

концентраціонну функцію (концентрування елементів в організмах), сприяє руйнуванню 

порід і розсіюванню елементів у земній корі, їх концентрування речовиною сланців, вугілля, 

нафт. Головною рисою механізму взаємодії елементів з органічною речовиною біогенного 

походження є процес комплексоутворення. Величезна кількість комплексообразующих 

речовин надходить в грунти і природні води як продукти метаболізму живих організмів і, 

головним чином, як результат біохімічної деструкції залишків рослинних і тваринних 

тканин, плазми мікроорганізмів – процесу гуміфікації. У продуктах перетворення рослинних 

і тваринних залишків, що надходять у води і грунту, домінують гумінові та фульвокислоти. 

В середньому на кожен квадратний кілометр суші щорічно надходить 33-168 тон гумусової 

речовини (гумінових і фульвокислот). За хімічною природою ці речовини – 

високомолекулярні аналоги поліоксіполікарбонових ароматичних кислот. Фульвокислоти 

легко вимиваються з грунтів атмосферними опадами, потрапляють в річки і з річковим 

стоком – в океан. Згідно з оцінками В.І.Вернадського, щорічно в океан потрапляє 200 млн. 

тон органічних речовин (близько 10% усієї кількості гумусових речовин, що утворюються на 

суші). Зміст фульвокислот в поверхневих водах складає від 1 до 100 мг/л і залежить від 

кліматичних умов. Так, в напрямку від зони тайги до зони пустелі воно знижується від 7-19 

мг/л до 0.8-10 мг/л. Концентрація фульвокислот в річкових водах порівнянна з 

концентрацією неорганічних макрокомпонентів і на 3-5 порядків перевищує вміст іонів 

металів-мікрокомпонентов. Оцінюючи геохімічну роль фульвокислот в міграції елементів у 

земній корі, відзначають  такі їх властивості, як термічна, термодинамічна і біохімічна 

стійкість. У природних умовах фульвокислоти зберігають комплексоутворюючі властивості 

до 250-280ºС і навіть вище цієї температури. Про термодинамічної стійкості комплексів, що 

утворюються можна судити за величинами їх умовних констант стійкості. Якщо 

фульвокислоти збільшують рухливість елементів, то гумінові кислоти як менш розчинні 

речовини, навпаки, поводяться в природних умовах як сорбенти, які утримують іони металів. 

Вони сприяють концентрування забруднюючих і рудних елементів в грунтах, донних 

відкладеннях. Показано, що 1 г гумінових кислот утримує 9 мг кадмія (ІІ), 15 мг золота, 18 

мг міді (ІІ) та 34 мг свинцю. Таким чином, міграційна здатність елементів в конкретних 

умовах залежить від складу гумусових кислот ґрунтів і вод, і визначається конкуренцією 

процесів комплексоутворення іонів металів з фульвіо- і гуміновими кислотами. Цей 

висновок знайшов підтвердження при дослідженні міграції радіонуклідів, що утворилися під 

час катастрофи на Чорнобильській АЕС. Високу радіоактивність спостерігали лише в пробах 

природних вод високої кольоровості, тобто з великими змістами фульвокислот. Основна 

частка радіонуклідів залишилася пов’язаною із важко гуміновими речовинами грунту.  

10.Гуміфікація. Гумусові речовини як головні комплексоутворювачі в біосфері 

Гуміфіка́ція — процес мікробіологічного перетворення тканин вищих рослин в 

гумусові речовини. Гуміфікація відбувається в ґрунті у вологому середовищі і при 

утрудненому доступі кисню. 

Сприятливі чинники: лужне середовище, наявність азотних сполук; несприятливі — 

кисле анаеробне середовище з антибіотиками. 

Гумусові речовини (ГР) поверхневих вод – це складна суміш органічних 

поліелектролітів, що відрізняються між собою розмірами молекул, молекулярною будовою 

та наявністю різноманітних функціональних груп. Джерелами ГР у поверхневих водоймах є 

грунтовий гумус, а також наземні та водяні рослини. ГР характеризуют ься високою 

стійкістю і практично мало зазнають деструкції. В залежності від розчинності в кислотах та 

лугах ГР поділяють на гумінові кислоти (ГК), фульвокислоти (ФК) та гуміни. ГК добре 



розчиняються в розбавлених розчинах лугів, але коагулюють і потім осаджуються при 

підкисленні лужного екстракту нижче рН 2. На відміну від ГК, ФК добре розчинні в 

розбавлених розчинах як лугів, так і кислот. Хімічну основу ГР складають ароматичні кільця 

ізо- та гетероциклічної будови. ФК характеризуються менш вираженою ароматичною 

частиною, ніж ГК, тому їх розчинність у поверхневих водах завжди значно вища. ГР містять 

у своєму складі карбоксильні, фенольні, гідроксильні та аміногрупи, завдяки чому в цих 

макромолекулярних лігандах є багато потенціальних зв’язуючих центрів для іонів металів. 

Комплексним сполукам металів з ГР властива достатньо висока стійкість. Існує думка, що 

іони металів можуть зв`язуватись ГР не тільки у вигляді форм, здатних до дисоціації, але 

також у вигляді внутрішньо сферичних комплексів, або ж знаходитись всередині 

макромолекулярних лігандів. Комплексоутворюючі властивості ГР відрізняються стосовно 

різних металів і в значній мірі залежать від розмірів молекул цих органічних сполук. 

 Комплексоутворення за участю ГР у більшості випадків призводить до детоксикації 

металів, що було встановлено на прикладі алюмінію, міді, цинку, ртуті, кадмію, свинцю та 

деяких інших металів . Утворюючи водорозчинні комплекси, ГР сприяють підвищенню 

міграційної здатності металів у водній товщі. Завдяки комплексоутворюючим властивостям, 

ГР здатні вилучати важкі метали з донних відкладів водойм і таким чином підвищувати їх 

міграційну здатність в системі “донні відклади – вода”, що може бути причиною вторинного 

забруднення водного середовища. При цьому комплексоутворююча здатність ФК приблизно 

у 2-3 рази вища, ніж ГК. 

 Дослідження останніх років показали, що ГР можуть утворювати з іншими 

органічними речовинами водневі, ван-дер-ваальсові та гідрофобні типи зв`язків. Така 

взаємодія впливає на поведінку цих речовин у водоймах, а саме на швидкість їх хімічної 

деградації, фотолізу, на міграційну рухливість та біологічне споживання. Зокрема, високі 

концентрації ГР сприяють збільшенню розчинності небезпечних токсикантів, таких як ДДТ, 

поліароматичних вуглеводнів, що може негативно впливати на життєдіяльність гідробіонтів. 

В той же час результати дослідження токсичності цих сполук методом біотестування 

свідчать про те, що внаслідок зв’язування токсикантів ГР утворюються нетоксичні аддукти. 

 ГР – це сполуки з широким діапазоном молекулярної маси – від сотень до декількох 

сотень тисяч дальтон. Їх середня молекулярна маса залежить як від джерела походження, так 

і від фракційного складу. За величинами середньої молекулярної маси ГР можна розмістити 

в ряд: ГФК вод < ФК грунтів < ГК грунтів < ГФК торфу (ГФК – суміш ГК та ФК). Слід 

зазначити, що молекулярно-масовий розподіл ГР залежить від багатьох факторів, серед яких 

важливу роль відіграють каскадне розташування водосховищ, гідрологічні умови, пора року 

та ін. Можна припустити, що збільшення вмісту ГР у воді супроводжується певними 

конформаційними змінами у будові макромолекул, внаслідок чого їх активні центри стають 

недоступними для комплексоутворення. З іншого боку, не слід виключати того, що 

абсолютна більшість комплексоутворюючих центрів може бути зайнята іонами інших 

металів , таких як залізо, алюміній, мідь. 

Комплексоутворення за участю органічних лігандів природного походження в 

більшості випадків супроводжується зниженням токсичності металів або повним її 

зникненням. 

 

11.Гумінові і фульвокислоти, їх вміст у грунтах та поверхневих водах, 

біогеохімічна роль. 

Виділяють дві групи гумусових кислот: гумінові кислоти та фульвокислоти. 

Перша група - це темні гумінові кислоти, що в момент утворення розчиняються у воді, а при 

взаємодії з катіонами водню, двох- і тривалентних елементів осідають. Їх солі - гумати: NH4 і 

К  розчиняються у воді і можуть вимиватися в нижні горизонти під дією спадного струму, 

утворюючи справжні і колоїдні розчини. Гумінові кислоти та їх солі утворюють 

органомінеральні мікроагрегати сіруватого, сірувато-бурого і бурого кольорів, так звані 

гуміни. В гумінових кислотах міститься в середньому: вуглецю 52-62%; водню 2,5-5,8%, 

кисню 31-39% та азоту 2,6-6,1%. Гумати і гумінові кислоти, накопичуючись, профарбовують 

грунт в сірий, бурувато-сірий або чорний кольори. Вони просочують грудочки грунту, 



сприяючи їх склеюванню і утворенню грунтової структури, утворюють глибокі затіки 

вздовж тріщин, між структурними грудочками у формі гумусових або гумусово-залізистих 

лакових кірочок. Гумінові кислоти та їх солі піддаються розкладанню бактеріями.  

Друга велика група кислот - фульвокислоти (жовті кислоти) - переважно утворюється 

в умовах вологого прохолодного клімату при переважній дії грибної мікрофлори, тобто при 

розкладанні мохів, лишайників і лісових підстилок. Фульвокислоти мають буро-жовте 

забарвлення, дуже кислу реакцію (рН 2,6-2,8), розчинні у воді. Елементарний склад їх такий: 

вуглецю 40-52%, водню 4-6%, кисню 40-48% та азоту 2-6%. З одно-і двовалентними 

катіонами фульвокислоти утворюють водорозчинні солі - фульвати. Фульвати Fe3+ і Аl3+, як 

правило, утворюють комплексні сполуки, не розчинні у воді, але розчинні в розчинах з 

кислою і лужною реакціями. Чим більше насичені фульвокислоти іонами заліза і алюмінію, 

тим менш розчинні фульвати. При значному вмісті іонів заліза і алюмінію в грунті фульвати 

заліза і алюмінію випадають в осад, утворюючи колоїдні сполуки. Фульвокислоти дуже 

активні, тобто володіють високою здатністю вступати в реакцію з мінеральною частиною 

грунту. Вони, наприклад, здатні руйнувати вторинні мінерали, витягуючи з них кальцій, 

магній, калій, залізо і алюміній. Фульвокислоти можуть бути розділені па дві групи: 

світлозабарвлені - дуже активні кислоти, і темнозабарвлені - менш активні. 

Від співвідношення і змісту гумінових кислот і фульвокислот в грунтах залежить 

загальна активність гумусових кислот по відношенню до мінеральної частини грунту. При 

співвідношенні гумінових і фульвокислот до 0,2 гумусонакопичення майже відсутнє, 

руйнування мінеральної частини максимально інтенсивне; при 0,2 - 0,5 гумусонакопичення 

слабке, а вплив гумусових кислот на мінеральну частину активний; при 0,5-0,7 

спостерігається середня швидкість гумусонакопичення, а дія органічних кислот на 

мінеральну частину грунту слабка; при співвідношенні більше 1,0 відбувається інтенсивне 

гумусонакопичення, мінеральна частина залишається майже незмінною. 

На швидкість розкладання і перетворення органічних речовин (гумусоутворення) 

впливають кліматичні чинники (повільне розкладання спостерігається при тривалому 

промерзанні грунтів, наявності вічної мерзлоти, перезволоженні і, навпаки, великий сухості); 

видовий склад рослин (повільніше розкладаються сфагнум, хвойні підстилки, швидше 

трав'яний опад, підстилки листяних порід); материнські гірські породи (повільніше 

розкладаються рослинні залишки в суглинках і швидше в піщаних грунтах, гумусу в 

суглинках більше, в піщаних грунтах менше). Істотний вплив на розкладання рослинних 

залишків надають рельєф (в знижених частинах накопичується гумусу більше, на 

підвищених менше); мікроорганізми (аеробні розкладають органічну речовину майже 

повністю, тому гумусу утворюється менше, ніж при дії анаеробних мікроорганізмів); 

хімічний склад рослинних залишків (швидше розкладаються і повністю мінералізуются 

геміцелюлоза, клітковина, білки, повільніше - лігнін, жири, воски, смоли). При розкладанні 

органічних речовин відбуваються досить істотні процеси: вивільнення зольних елементів 

живлення, азоту, вуглекислоти, що слугують джерелом живлення рослин; утворення кислот, 

що впливають на хімічне вивітрювання мінеральної частини грунту, вивільнення елементів 

живлення з гірських порід, визначаються особливості грунтоутворення і, нарешті, 

відбувається синтез гумусових кислот та їх солей з подальшим утворенням гумусу.  

Перегній в грунті представлений гумінами, гуміновими кислотами, гуматами і 

фульватами Fe3+, Аl3+. Кількість органічної речовини в грунтах залежить від напрямку та 

особливостей процесу грунтоутворення і суттєво різниться в різних грунтах. Найбідніші 

бідні грунти містять 80-110 т/га органічної речовини, а найбагатші - 760 т/га. Органічна 

речовина грунту викликає розвиток в грунтовому профілі дуже інтенсивних біологічних 

процесів, тому можна сказати, що грунт - це природне тіло, в якому протікають складні 

процеси розпаду і синтезу органічних речовин. 
 


	Вуглець, азот, водень, кисень, фосфор, сірка формують живі організми. Однак ці організми не зможуть жити без достатньої кількості багатьох інших елементів - катіонів металів.
	Серед них калій, кальцій, магній (іноді натрій) відносяться до групи макроелементів, тому що вони необхідні у великих кількостях; однак такі елементи, як залізо, бор, цинк, мідь, марганець, молібден, кобальт, аніон хлору, відносяться до мікроелементів...
	На суші головним джерелом біогенних елементів (катіонів) служить грунт, який отримує їх у процесі руйнування материнських порід. Катіони абсорбуються корінням, розподіляються різними органами рослин, накопичуються в листі, тобто входять в корм рослино...
	Мінералізація загиблих організмів повертає біогенні катіони в грунт, створюється враження, що цикл здатний продовжуватися безперервно. Однак грунт вилуговується дощами, дощові води переносять катіони в систему підземного стоку, а також і в поверхневий...
	Кругообіг мінеральних катіонів супроводжує цикли вуглецю та азоту.
	Принципових відмінностей в утилізації природних ресурсів між людиною та іншими організмами немає з точки зору екології: відмінності полягають лише в масштабах. Той факт, що людина навчилася утилізувати природні ресурси, створюючи для цього спеціальні ...
	Людина знаходить і добуває природні ресурси, перевозить їх до місця переробки, проводять з них енергію, яку-небудь продукцію та предмети, які у результаті надходять в користування у вигляді коштів виробництва або виробів, споруд і т.д., тобто людина з...
	Під ресурсним циклом розуміють сукупність перетворень і переміщень певної речовини або груп речовин на всіх етапах використання його людиною (виявлення, вилучення з природного середовища, переробку, використання, повернення в природу). Але якщо природ...
	На кожному етапі ресурсного циклу неминучі втрати. При видобутку частину сировини залишається в місцях залягання, а у відвали йде так звана «Пуста порода», на отримання якої витрачається енергія. Значна частка видобутого викопного втрачається при тран...
	Якщо ж нафту, вугілля переробляються промисловістю, то неминуче утворення побічних твердих, рідких, газоподібних продуктів, як технологічних відходів, які формують так звані хвостові викиди, які завдають шкоди екосистем, які порушують якість середовищ...
	Таким чином, виходить парадоксальна ситуація: забруднення середовища дають природні ресурси! На їх видобуток, перевезення затрачаються величезні кошти, енергія, час, але вони ж, зрештою, погіршують якість навколишнього середовища. Але при видобутку ко...
	При збагаченні мідних руд у відходи йде флотаційні сірчаний колчедан. Він використовується для виробництва сірчаної кислоти. Однак при випаленні сірчаного колчедану утворюється колчеданних недогарок (0,73-0,75 т на 1 т піриту). Щороку його накопичуєть...
	Висока концентрація важких металів може виявитися токсичним для рослин, пригнічуючи їхнє зростання.
	Теплові елекростанціі дають десятки мільйонів тонн пилоподібної золи і кускових шлаків на рік. Відвали великої теплової електростанції займають сотні гектарів цінних земель, але ці відходи становлять сировину для виробництва будівельних матеріалів. Зо...
	Таким чином, розсіювання речовини і енергії різко випереджає її відновлення, і природний кругообіг припиняється. Щоб не допустити цього, людина змушена брати на себе відновлення екосистеми: висівання насіння, внесення органо-мінеральних добрив, забезп...
	Як уже підкреслювалося, хімічний вплив живої речовини різноманітний: він  виконує концентраціонну функцію (концентрування елементів в організмах), сприяє руйнуванню порід і розсіюванню елементів у земній корі, їх концентрування речовиною сланців, вугі...
	10.Гуміфікація. Гумусові речовини як головні комплексоутворювачі в біосфері
	Гуміфіка́ція — процес мікробіологічного перетворення тканин вищих рослин в гумусові речовини. Гуміфікація відбувається в ґрунті у вологому середовищі і при утрудненому доступі кисню.
	Сприятливі чинники: лужне середовище, наявність азотних сполук; несприятливі — кисле анаеробне середовище з антибіотиками.
	Гумусові речовини (ГР) поверхневих вод – це складна суміш органічних поліелектролітів, що відрізняються між собою розмірами молекул, молекулярною будовою та наявністю різноманітних функціональних груп. Джерелами ГР у поверхневих водоймах є грунтовий г...

