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Υποβάθμιση της ποιότητας νερού από την αυξημένη 
ρύπανση με θρεπτικά προάγει την αύξηση επιβλαβών 

κυανοβακτηρίων και μικροφυκών και των συνεπειών από 
αυτήν στα υδάτινα οικοσυστήματα

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες
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ΖάζαρηΕυτροφισμός/ρύπανση με θρεπτικά Υδάτινων 
Οικοσυστημάτων & Κλιματική αλλαγή

Υπέρμετρη αύξηση επιβλαβών κυανοβακτηρίων 

Moustaka et al.



Noctiluca  ετερότροφο δινομαστιγωτό

Ερυθρά παλίρροια

Moustaka et al.

Ερυθρά παλίρροια στον Όρμο Θεσσαλονίκης
από ετερότροφο δινομαστιγωτό όχι φυτοπλαγκτό



Κυανοβακτήρια & Μικροφύκη με τη 

Φωτοσύνθεση προσλαμβάνουν θρεπτικά 

                      και τα ανακυκλώνουν

+ PO4-P
+ NO3-N

    + CO2



Μήπως η ανακύκλωση των θρεπτικών στα ίδια τα 
οικοσυστήματα αναδεικνύει τον ρόλο τους: πολύτιμοι 
φυσικοί πόροι και όχι άχρηστα υλικά (στα συμβατικά 
συστήματα επεξεργασίας);

Μήπως η επιλογή επεξεργασίας με μικροφύκη/ 
κυανοβακτήρια μπορεί να οδηγήσει σε 
επιπλέον/εναλλακτικό σχεδιασμό επεξεργασίας 
(ειδικότερα για τις ευαίσθητες στον ευτροφισμό 
περιοχές); 

Μήπως αυτή η επιλογή επεξεργασίας με μικροφύκη 
μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον μέρος της κυκλικής 
οικονομίας;   



Τα μικροφύκη/κυανοβακτήρια είναι

   οι καλύτεροι παραγωγοί ελαίων και οι πιο γρήγορα 
αυξανόμενοι φυτικοί οργανισμοί για παραγωγή 
βιομάζας

Μπορούν να αυξάνονται σε αστικά λύματα και δεν 
ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα φυτά σε 
έδαφος,  λιπάσματα και νερό

Αν και μπορούν να παράγουν  έως και 100Χ 
περισσότερα έλαια (ανά km2) από τη σόγια ακόμη 
είναι πολύ νωρίς για την ανάπτυξη σε εμπορική 
κλίμακα για βιοκαύσιμα



                                                                                       

This map represents global temperature anomalies averaged from 2008 through 2012. 

21st century 

Τουλάχιστον 97 % των επιστημόνων συμφωνούν ότι οι 
ανθρωπογενείς εκπομπές CO2 είναι η αιτία του global 

warming (Cook et al. 2013).

http://www.nasa.gov/images/content/719282main_2008_2012_printdata.1462.jpg
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Ανανεώσιμη βιομάζα μικροφυκών Ανανεώσιμη βιομάζα μικροφυκών 

Η ανανεώσιμη ενέργεια και η προχωρημένη 
επεξεργασία υγρών αποβλήτων (ανάκτηση θρεπτικών) είναι 
δύο σημαντικές προκλήσεις στην σύγχρονη κοινωνία

Τα μικροφύκη παρέχουν ανανεώσιμη βιομάζα για 
βιοενέργεια ενώ χρησιμοποιούν τα υγρά απόβλητα ως 
μέσο αύξησής τους 
(φυσικό πόρο) 



Omega NASA 2013



Limnothrix αυξανόμενο σε μέσο από συνθετικά λύματα
Παραγωγή Βιομάζας - Λιπιδίων & Απομάκρυνση 

Ρυπαντικού φορτίου

Limnothrix



 Το χλωροφύκος Choricystis 
αυξανόμενο σε μέσο από απόβλητα τυροκομείου
Παραγωγή Βιομάζας και περιεχόμενων Λιπιδίων
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Αύξηση του χλωροφύκος Choricystis 
σε μέσο με απόβλητα τυροκομείου

Απομάκρυνση Νιτρικών και Φωσφορικών



άΣυσσωματώματα (μεγέθυνση 1000Χ) με μικροσκοπία φθορισμού 

 Leptolyngbya
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Παραγωγή Βιομάζας - Λιπιδίων & Απομάκρυνση 
Ρυπαντικού φορτίου με αύξηση Leptolyngbya σε μέσο με 

απόβλητα οινοποιείου



Παραγωγή Βιομάζας
η ιδέα βιο-διυλιστηρίου αξιοποίησης κάθε συνθετικού 
της βιομάζας (βιοκαύσιμα & υψηλής αξίας βιοχημικά)

Από το εργαστήριο 

σε πιλοτική κλίμακα 

σε πραγματική κλίμακα ;

 



 

 Μηχανική βιοκοινοτήτων: ευκαιρίες & περιορισμοί σε 
αγροτικού τύπου παραγωγή ανανεώσιμης βιομάζας

(Genitsaris et al. 2016)



Ανήκει η Ελλάδα στις καταλληλότερες περιοχές για 
αγροτικού τύπου παραγωγή ανανεώσιμης βιομάζας;

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 1897 – 2012 : 16.93 – 20.15



(Moustaka-Gouni et al. 2014)

Ανήκει η Ελλάδα στις καταλληλότερες περιοχές για 
αγροτικού τύπου παραγωγή ανανεώσιμης βιομάζας;



Μπορούμε στην Ελλάδα;

Σας ευχαριστώ
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