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Σνβαξή πεγή ξύπαλζεο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη θαη ε βηνκεραληθή 

δξαζηεξηόηεηα. Σηα βηνκεραληθά απόβιεηα πεξηέρνληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο, 

νξγαληθνί δηαιύηεο θαη πεηξειαηνεηδή. Επίζεο ηα παξαζηηνθηόλα, ηα εληνκνθηόλα θαη 

ηα ξαδηελεξγά απόβιεηα θαη παξαπξντόληα είλαη πνιύ ηνμηθνί ξύπνη. 

Τν θνηλό ζηνηρείν όισλ ησλ παξαπάλσ νπζηώλ είλαη όηη είλαη κε βηνδηαζπώκελεο 

νπζίεο. Τέηνηεο κε βηνδηαζπώκελεο νπζίεο εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό ησλ δώσλ θαη 

ησλ θπηώλ κε ηελ αλαπλνή θαη ηε δηαηξνθή θαη θαηαθξαηνύληαη ζηνπο ηζηνύο. 

Μεξηθά από ηα δώα ηεο ζάιαζζαο έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα βηνζπζζσξεύνπλ ηνπο 

ξύπνπο θαηά εθαηνληάδεο θνξέο. Τν θαηλόκελν απηό θαηά ην νπνίν απμάλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνμηθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ ζηνπο ηζηνύο ησλ νξγαληζκώλ θαζώο 

πξνρσξνύκε θαηά κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο νλνκάδεηαη βιοσυσσώρευση. 

 Η βηνζπζζώξεπζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο όπσο είλαη ην είδνο θαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ ξύπνπ, ν ρξόλνο έθζεζεο θαζώο θαη ην είδνο, ε ειηθία, ν ηζηόο ή ην 

όξγαλν θαη γεληθά ν βηνινγηθόο θύθινο ηνπ νξγαληζκνύ. 

Η ζπζζώξεπζε ησλ κε βηνδηαζπώκελσλ νπζηώλ αθνξά θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, γηα 

ηνλ απιό ιόγν όηη ζπλήζσο απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν θξίθν ζε πνιιέο δηαηξνθηθέο 

αιπζίδεο. 

Πξάγκαηη, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 δηαπηζηώζεθε όηη, εμαηηίαο ησλ 

ηεξάζηησλ πνζνηήησλ εληνκνθηόλνπ πνπ είραλ ξηθζεί ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνπλνππηνύ (πνπ είλαη ν θνξέαο ηνπ 

πιαζκσδίνπ πνπ πξνθαιεί εινλνζία), έλα πιήζνο νξγαληζκώλ παξνπζίαδε απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε DDT ζηνπο ηζηνύο ηνπ. Τν εθπιεθηηθό ζηηο έξεπλεο πνπ 

επαθνινύζεζαλ ήηαλ όηη ην εληνκνθηόλν είρε ζπζζσξεπηεί αθόκε θαη ζηνπο 

πηγθνπίλνπο ηεο Αληαξθηηθήο θαη ζην κεηξηθό γάια ησλ Εζθηκώσλ. Η 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ εγθπκνλεί ε ρξήζε DDT νδήγεζε ζηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ από άιια βηνδηαζπώκελα εληνκνθηόλα. Ωζηόζν ην ηίκεκα ηεο 

ζπζζώξεπζήο ηνπ ζηνπο νξγαληζκνύο ην έρεη ήδε πιεξώζεη αθξηβά ην πεξηβάιινλ: ε 

ζπζζώξεπζή ηνπ ζηα αξπαθηηθά πηελά θαζηζηά εύζξαπζηα ηα θειύθε ησλ απγώλ 

ηνπο, κε ζπλέπεηα ηε δξακαηηθή κείσζε ησλ ξπζκώλ αλαπαξαγσγήο ηνπο πνπ κπνξεί 

λα ηα θέξεη ζηα πξόζπξα ηεο εμαθάληζεο. 

 Αο παξαθνινπζήζνπκε όκσο κε έλα παξάδεηγκα πώο απνηππώλεηαη πνζνηηθά ε 

αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο κηαο κε βηνδηαζπώκελεο νπζίαο ζε έλαλ νξγαληζκό. Έζησ 

όηη ζε θάζε θηιό ελόο θπηνύ έρεη απνηεζεί 1 mg κηαο κε βηνδηαζπώκελεο νπζίαο. Έλα 

θπηνθάγν, γηα λα απμήζεη ηε βηνκάδα ηνπ θαηά 1 θηιό, ζα πξέπεη λα θάεη 10 θηιά από 

ην θπηό, ηα νπνία βεβαίσο ζα πεξηέρνπλ 10 mg ηεο νπζίαο. Αθνύ ε νπζία απηή δελ 

κπνξεί λα δηαζπαζηεί θαη λα απνβιεζεί από ην θπηνθάγν νξγαληζκό, ε ζπγθέληξσζή 

ηεο ζηνπο ηζηνύο ηνπ ζα θηάζεη ηα 10 mg αλά θηιό. Σε έλα ζαξθνθάγν ε 

ζπγθέληξσζε ζα γίλεη 100 mg αλά θηιό θ.ν.θ. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε ζπγθέληξσζε 

κηαο κε βηνδηαζπώκελεο νπζίαο απμάλεηαη θαζώο πεγαίλνπκε ζε αλώηεξα ηξνθηθά 

επίπεδα. 



 



 

Εικόνα 1:Παράδειγμα ηροθικού πλέγμαηος, όποσ διακρίνονηαι οι ηροθικές αλσζίδες 

και ηα ηροθικά επίπεδα 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα ηροθικού πλέγμαηος  

  

 

 

Εικόνα 2:Αριθμηηική απεικόνιζη βιοζσζζώρεσζης 
 

 

 

Εικόνα 5: Περιπηώζεις βιοζσζζώρεσζης ζε οικοζσζηήμαηα 



 
Εικόνα 6: Η βιοζσζζώρεσζη με πιο εύθσμη μαηιά 

 

Βιομεταυορά.  

Οη βηνζπζζσξεπκέλνη ξύπνη δελ εμαθαλίδνληαη κε ηνλ ζάλαην ηνπ νξγαληζκνύ, αιιά 

κεηαθέξνληαη δηακέζνπ ησλ  ηξνθηθώλ αιπζίδσλ ζε επόκελα ηξνθηθά επίπεδα. Με 

ηνλ ηξόπν απηό έλαο ξύπνο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηαδηαθά ζε πεξηνρέο πνιύ 

καθξηλέο από ην ζεκείν απόξξηςήο ηνπ. 

 

Βιομεγέθυνση. 

Οξηζκέλνη ξύπνη έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα απμάλνπλ ζε ζπγθέληξσζε όηαλ πεξλνύλ από 

θαηώηεξν ηξνθηθό επίπεδν ζε αλώηεξν. Ξέξνπκε όηη απηό ηζρύεη γηα ηα εληνκνθηόλα,  

πνιινύο άιινπο ζπλζεηηθνύο νξγαληθνύο ξύπνπο θαη από ηα κέηαιια γηα ηνλ 

πδξάξγπξν. Καζώο νη ξύπνπ απηνί πεξλνύλ από θαηώηεξν ηξνθηθό επίπεδν ζε 

αλώηεξν, έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα απμάλνπλ δξακαηηθά ηε ζπγθέληξσζή ηνπο Έλαο 

ηέηνηνο ξύπνο είλαη θαη ν πδξάξγπξνο. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 


