РОЛЯ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ
В КРЪГОВРАТА НА
ВЕЩЕСТВАТА В ПРИРОДАТА

1. Кръговрат на въглерода
• Въглеродът е един от най-важните биогенни елементи, който участва в
изграждането на всички органични съединения. Основен източник на
въглерод за голяма група организми е СО2 от атмосферата. Чрез процеса
фотосинтеза зелените растения и автотрофните микроорганизми - пурпурни и
зелени бактерии превръщат неорганичния СО2 в органични съединения въглехидрати, органични киселини, алкохоли и техни производни.

Микроорганизмите участват в кръговрата на въглерода:
 чрез разграждане по пътя на ферментацията,
 по пътя на аеробното дишане или
 чрез процеса гниене (амонификация — разграждане на белтъците, при
което се отделя и СО2).
При тези микробни процеси, въглеродът, включен в органичните съединения
се превръща в неорганична форма - СО2 и се връща обратно в атмосферата,
където концентрацията му е относително постоянна - около 0,03 % (по обем).

2. Кръговрат на азота (N)
• Азотът е вторият по значение биогенен елемент, който участва в
изграждането на азотсъдържащите органични вещества - белтъци, нуклеинови
киселини и др.
• Въпреки голямото му количество в атмосферата (78 % по обем), азотът не
може да се използва от организмите в такава молекулна форма. Атмосферният
азот се усвоява само от азотфиксиращите микроорганизи (свободно живеещи и
симбионтни - грудкови). Те притежават способността да усвояват (фиксират)
молекулния атмосферен азот, да го превръщат в свързано състояние и да го
натрупват като органични белтъчни съединения в собствените си клетки.

• Неорганичен азот под формата на азотни соли се съдържа в почвата,
откъдето растенията го извличат с корените си като нитрати и го
използват за изграждане на аминокиселини и белтъци. Животните
приемат белтъци от растенията и изграждат свои специфични белтъци.
• След смъртта на растенията, животните и микроорганизмите, в
труповете им започва процес на гниене, причинен от амонифициращи
микроорганизми, разграждащи белтъците до амоняк. Този процес има
значение за биологичното очистване на почвата и обогатяването й с
нови амониеви съединения.
• Нитрифициращите (нитритни и нитратни) бактерии окисляват амоняка
до нитрити и нитрати. Получените по този начин соли на азотистата и
азотната киселина могат да се усвоят от растенията. Успоредно с
нитрификацията в почвата протича и процес на денитрификация редуциране на нитратите до свободен атмосферен азот. Този процес
води до обедняване на почвите на азотни съединения, което намалява
почвеното плодородие, но затваря кръга на азотния кръговрат.

3. Кръговрат на сярата (S)
а) минерализация на органичната сяра
Осъществява се от голям брой неспециализирани
хетеротрофни микроорганизми. В резултат на това се
образуват различни крайни продукти (H2S,
минерална сяра, сулфати). В минерализацията на
сяросъдържащите органични съединения участват
аеробни и анаеробни бактерии, гъби и някои
актиномицети. В анаеробни условия цистинът и
цистеинът се минерализират до H2S с помощта на
бактериите Proteus vulgaris, Bacillus subtilis,
Escherichia coli, Clostridium sporogenes и др.

Bacillus subtilis

б) окисляване на минералната сяра
Този процес се нарича още сулфофиксация и включва процесите на окисление
на H2S, S, сулфити и тиосулфити до сулфати. В тези процеси участват група
бактерии (серобактерии и тионови бактерии), които са широко разпространени
във водата и почвата.
Окисляването на H2S от серобактериите се извършва на два етапа:

 Първият етап включва вътреклетъчно окисление на H2S до елементарна сяра,
която се натрупва в клетките под формата на капки. Натрупаната сяра служи
като резервно хранително вещество.
 Ако в средата количеството на H2S намалее, започва вторият етап на
окисление до сярна киселина (сулфати).

В тези процеси участват:
- Серобактерии - Серобактериите, които участват в
сулфофиксацията са безцветните и пурпурните
серобактерии.
Към безцветните серобактерии се отнасят нишковидните
форми от родовете: Beggiatoa, Thioploca и Thiothrix и др.
Всички безцветни серобактерии имат хемоавтотрофен тип
на хранене.
- Тионови бактерии

Р. Beggiatoa

За разлика от серобактериите, тионовите бактерии не
отлагат сяра в клетките си при сулфофиксацията.
Свободната сяра се натрупва извън клетките.
Тионовите бактерии се отнасят към р. Thiobacillus и са
широко разпространени в природата. Те са
неспорообразуващи пръчковидни микроорганизми, които
имат хемоавтотрофен тип на хранене.
р. Thiobacillus

в) редуциране на минерална сяра
Процесът на редуциране на сулфатите
до H2S се нарича сулфатредукция,
десулфофикация или сулфатно
дишане.
Сулфатредуциращите бактерии са
облигатни анаероби и се срещат
главно в утайките, заблатените почви
и водоемите. Тук се отнасят бактерии
от р. Desulfotomaculum, р.
Desulfovibrio, р. Desulfobacter, р.
Desulfococcus, р. Desulfosarcina и др.
Те имат автотрофен или хетеротрофен
тип на хранене.

р. Desulfovibrio

4. Кръговрат па желязото (Fe)
• Всеки жив организъм се нуждае от малки количества желязо. В
почвата то се намира под формата на органични и неорганични
съединения. Растенията могат да усвояват от почвата само разтворените
неорганични железни съединения. Микроорганизмите играят
съществена, но не основна роля в превръщането на неразтворимите
железни съединения в разтворими.
• Органичните железни съединения се минерализират от много
хетеротрофни микроорганизми - бактерии, актиномицети, гъби.
Освобождава се желязо и при аеробни условия много често се утаява
под формата на железен хидроксид - Fe(OH)3.
• Освобождаването на Fe обаче не е резултат от пряко действие на
микроорганизмите върху него, а от използването на останалата част от
железосъдържащата органична материя.

•Микроорганизмите могат да окисляват редуцираните и да редуцират
окислените неорганични железни съединения. Напримep бактериите от
р. Leptothrix могат да окисляват редуцираните железни съединения, като
образувалият се Fe(OH)3 се натрупва около техните стени. Те могат да се
развиват в минерална среда и получават необходимата им енергия при
окислението на железни съединения. Такива бактерии се наричат
железобактерии. Окислението може да се представи с уравнението:

•Всички железобактерии са аеробни микроорганизми. Те не са строги
автотрофи (хемоавтотрофи), защото е установено, че могат да бъдат и
хетеротрофи.

• Значенето на железобактериите е
двустранно: от една страна са полезни
(образуване на железни руди,
освобождаване на почвата от
разтворими железни соли), а от друга
страна - вредят на стопанската дейност
на човека (нарушават
водоснабдяването, съдържащата
Fe(OH)3 вода е негодна за използване в
хартиената промишленост).
• Микроорганизмите участват в
превръщането и на редица други
вещества в природата, като Р, Cu, Mg,
Мn и др. Те са повсеместно
разпространени и ролята им в
кръговрата на веществата е незаменима
и определяща.

