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Dalyko anotacija 

Atmosferos chemija - objektas ir problemos. Slėgio ir temperatūros kitimas atmosferoje. Saulės spektras ir jo 

kitimas atrmosferoje. Ţemės radiacinis balansas. Atmosferos stratifikacijos prieţastys. Atmosferos sudėtis. 

Atmosferos komponentų gyvavimo trukmės sąvoka. Transporto procesai atmosferoje. 

Atmosferos komponentų šaltiniai. Biologiniai atmosferos komponentų šaltiniai. Fitogeniniai komponentai. 

Biologinė metano emisija. Mikroorganizmai ir azoto junginiai (azoto fiksacija, nitrifikacija, denitrifikacija). 

Mikroorganizmai ir sieros junginiai. Kiti mikroorganizmų medijuojami procesai. Geogeniniai atmosferos 

komponentų šaltiniai. Vulkaninės kilmės atmosferos komponentai. Radionuklidų skilimas kaip inertinių dujų 

šaltinis. Radonas atmosferoje. Kiti geogeniniai šaltiniai (miškų gaisrai, vandenynas ir pan.). Antropogeniniai 

atmosferos komponentų šaltiniai. Atmosferos komponentų nuotėkiai. Sausas nusėdimas ir išplovimas krituliais. 

Išplovimo santykis. 

Fotocheminiai procesai atmosferoje. Atmosferos fotochemija: dykumos, stepės ir kalnai, pievos, miškai, 

pelkės, vandenynai. Miestų atmosferos fotochemija. Stratosferos fotochemija. Ozono susidarymas stratosferoje ir 

katalitiniai jo skilimo ciklai. 

Atmosferos aerozolis. Aerozolio dalelių efektyvūs diametrai. Atmosferos aerozolio pasiskirstymai pagal dydį. 

Aerozolio pasiskirstymo modos. Aerozolio dalelių šaltiniai ir nuotėkiai (stambuųjų dalelių, akumuliacijos ir 

nukleacijos modos). Aerozolio tipai. Analitinė aerozolinių dalelių pasiskirstymo pagal dydį išraiška. Dalelių 

judėjimas: gravitacinis nusėdimas ir difuzija. Optinės aerozolio savybės. Cheminė aerozolio dalelių sudėtis. 

Vandenų chemija. Vandens savybės. Hidrologinis ciklas. Vandenų cheminė sudėtis. Upių ir jūrų vandens 

sudėties palyginimas. Ciklinės druskos. Dujų tirpumas vandenyje. Karbonatinės pusiausvyros. Šarmingumas, 

rūgštingumas ir suminė neorganinė anglis. Kalcis vandenyse. Oksidacinės redukcinės pusiausvyros vandenyse. 

pE sąvoka. Vandens stabilumo ribos. Geleţies formų pasiskirstymo diagrama. Kompleksinės pusiausvyros 

vandenyse. Hidratuoti metalų jonai. Kompleksinių pusiausvyrų pavyzdţiai. Humusinės medţiagos kaip gamtiniai 

ligandai. Organinės medţiagos vandenyse. Suminė organinė anglis. Cheminis ir biocheminis deguonies 

sunaudojimas. Halogeninti technogeninės kilmės junginiai vandenyse. 

Dirvos chemija. Dirvos sudėtis. Pagrindiniai dirvos elementai. Vanduo ir oras dirvoje. Dirvos kietosios 

neorganinės fazės sudėtis. Dirvos mineralai. Sluoksniniai silikatai - struktūra ir cheminės savybės. Katijonų 

mainai dirvoje. Kokybiniai katijonų mainų procesų aspektai (grįţtamumas, stechiometriškumas, įvairių faktorių 

įtaka jonų mainų pusiausvyroms). Dirvos rūgštingumas. Rezervinis ir aktyvusis rūgštingumai. Aliuminio vaidmuo 

dirvų rūgštinėse-bazinėse pusiausvyrose. Dirvos buferinės savybės. Dirvų rūgštingumo prieţastys. 
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