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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν 
 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 

 Ο όξνο «νηθνινγία» πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο «νίθνο» πνπ ζεκαίλεη θαηνηθία θαη 

«ιόγνο» πνπ ζεκαίλεη κειέηε, ζπνπδή, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ  Ernst 

Heckel ην 1869, ν νπνίνο όξηζε ηελ νηθνινγία σο ηελ κειέηε ησλ ζρέζεσλ ησλ δώσλ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. Από ηόηε έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί ηνπ όξνπ νηθνινγία. Ο πην 

δηαδεδνκέλνο θαη γεληθόηεξα απνδεθηόο είλαη ηνπ Odum (1971), θαηά ηνλ νπνίν νηθνινγία 

είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηωλ νξγαληζκώλ θαη κεηαμύ απηώλ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο. Ο νξηζκόο πεξηέρεη δύν έλλνηεο: ην πεξηβάιινλ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη όρη κόλν ηηο θπζηθέο αιιά θαη ηηο βηνινγηθέο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο δεη 

έλαο νξγαληζκόο, θαη ηηο ζρέζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ νξγαληζκώλ 

ηόζν κε ην θπζηθό θόζκν, όζν θαη κε ηα κέιε άιισλ εηδώλ θαζώο θαη ηα κέιε ηνπ ηδίνπ 

είδνπο. Ζ κειέηε ηεο επηζηήκεο ηεο νηθνινγίαο έρεη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Απηό 

ζπκβαίλεη επεηδή νη ζύλζεηεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηα νηθνζπζηήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ζρεδόλ όιεο ηηο θπζηθέο θαη βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Έηζη, έλαο κεγάινο 

αξηζκόο θπζηθώλ θαη βηνινγηθώλ επηζηεκώλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ κειέηε ηεο επηζηήκεο ηεο 

νηθνινγίαο (ζρήκα 1.1). 

 

ρήκα 1.1. ρέζεηο ηεο νηθνινγίαο κε θπζηθέο θαη βηνινγηθέο επηζηήκεο. 

 

 ήκεξα, ν όξνο νηθνινγία ρξεζηκνπνηείηαη αδόθηκα γηα λα ππνδειώζεη θαη άιιεο 

έλλνηεο όπσο πξνζηαζία ηεο θύζεο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη άιιεο, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζσζηόηεξα ζηνλ γεληθό όξν επηζηήκε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ επηζηήκε ηεο νηθνινγίαο ππνδηαηξείηαη κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα ζε έλα κεγάιν αξηζκό 

θιάδσλ: 

1) Απηννηθνινγία, πξνθεηκέλνπ γηα ηε κειέηε ελόο είδνο νξγαληζκνύ θαη ζπλνηθνινγία γηα 

ηε κειέηε πνιιώλ εηδώλ καδί. 

2) Οηθνινγία αηόκωλ, πιεζπζκώλ, βηνθνηλνηήηωλ θαη νηθνζπζηεκάηωλ, κε βάζε ην 

θάζκα νξγάλσζεο ηεο δσήο. 

3) Οηθνινγία θπηώλ, δώωλ ή αλζξώπνπ, κε βάζε ηελ ηαμηλόκεζε ησλ νξγαληζκώλ. 

4) Υεξζαία, ζαιάζζηα θαη νηθνινγία ηωλ γιπθώλ λεξώλ, κε βάζε ηε θύζε ησλ 

βηνηόπσλ. 

5) Θεωξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε νηθνινγία, κε βάζε ηε ζεσξία ή ηηο εθαξκνγέο ηεο. 
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6) Οηθνινγηθή ηνμηθνινγία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνμηθνινγία θαη θαηά ηελ νπνία 

κειεηώληαη νη επηπηώζεηο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηνμηθώλ νπζηώλ ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ.  

 

Αληηθείκελα ηεο θηεληαηξηθήο επηζηήκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνινγία θαη ην 

πεξηβάιινλ είλαη ηα εμήο: 

1) Ζ κειέηε ησλ νηθνινγηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ 

παξαγσγηθώλ δώσλ. 

2) Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ (ξύπαλζε πεξηβάιινληνο) 

ηόζν ζηνπο θπζηθνύο πιεζπζκνύο, όζν θαη ζηε δσηθή παξαγσγή. 

3) Ζ κειέηε ησλ επηπηώζεσλ ηεο δσηθήο παξαγσγήο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. 

4) Ζ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνμηθνύο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο. 

5) Ζ πξνζηαζία θαη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δσηθή 

παξαγσγή. 

6) Ζ πξνζηαζία θαη πεξίζαιςε ηεο άγξηαο παλίδαο.   

 

1.1 ΤΣΗΜΑΣΑ 

 

 Έλα ζύζηεκα απνηειεί θάζε ζπιινγή από “αληηθείκελα” ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη 

εθηειώληαο κηα ιεηηνπξγία. Ο νξηζκόο απηόο πξνζδηνξίδεη ηξεηο ηδηόηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ. α) 

Κάζε ζύζηεκα απαξηίδεηαη από επηκέξνπο ζπζηαηηθά, β) ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά 

ζπλεξγάδνληαη θαη γ) ην ζύλνιν εμππεξεηεί θάπνην ζθνπό. 

Ζ θύζε ελόο ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη ηζρπξά από ηε ξνή ελέξγεηαο θαη πιηθώλ θαηά κήθνο 

ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζπζηήκαηα θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

α) Σα απνκνλωκέλα. Δίλαη ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία δελ παξαηεξείηαη αληαιιαγή ελέξγεηαο 

θαη πιηθώλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα θαη απαληηνύληαη 

κόλν ζε εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα θάησ από απζηεξά ειεγρόκελεο ζπλζήθεο. 

β) Σα θιεηζηά. Απηά εκθαλίδνπλ αληαιιαγή ελέξγεηαο (εηζξνή θαη εθξνή) κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπο αιιά όρη πιηθώλ θαη απαληηνύληαη πνην ζπρλά από ηα απνκνλσκέλα. Ο θύθινο ηνπ 

λεξνύ απνηειεί έλα θιεηζηό ζύζηεκα επεηδή ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα λεξνύ κέζα 

ζην ζύζηεκα θαη ε αλαθύθισζή ηνπ ζπληειείηαη κε ηελ εηζξνή ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ηελ 

εθξνή ζεξκόηεηαο από ην ζύζηεκα. 

γ) Σα αλνηθηά. Σα ζπζηήκαηα απηά αληαιιάζζνπλ ελέξγεηα θαη πιηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

Σα πεξηζζόηεξα πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα θαη νη δσληαλνί νξγαληζκνί είλαη αλνηθηά 

ζπζηήκαηα. ην ζρήκα 1.2 παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά νη ηξεηο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ. 

     ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ έλαο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, κηα κεραλή εζσηεξηθήο 

θαύζεσο, έλα θύηηαξν, έλα δάζνο ή κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή απνηεινύλ  αλνηθηά ζπζηήκαηα. 

ην ζρήκα 1.3 παξνπζηάδεηαη έλα δάζνο σο αλνηθηό ζύζηεκα κε ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο 

ελέξγεηαο θαη ύιεο. 
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1.1.1 ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

 

 πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα απαηηνύλ γηα ηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηνπο εηζξνέο (ελέξγεηα θαη ύιε) θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο δηνρεηεύνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο ηηο εθξνέο. Σα ζπζηήκαηα ηα νπνία ειέγρνληαη από ηηο εθξνέο ηνπο θαη 

γεληθόηεξα από ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη δηαζέηνπλ κεραληζκνύο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

 

ρήκα 1.2. Καηεγνξίεο ζπζηεκάησλ (Park, 1997) 

 

 

 

 

ρήκα 1.3. Σν δάζνο σο έλα αλνηθηό ζύζηεκα. 

 

απηνξξύζκηζή ηνπο νλνκάδνληαη θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θπβεξλεηηθώλ 

ζπζηεκάησλ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο θπβεξλεηηθήο επηζηήκεο ε νπνία κειεηά ηνπο 

κεραληζκνύο απηνξξύζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ νη νπνίνη νλνκάδνληαη κεραληζκνί 

αλάδξαζεο (feedback). Ζ βαζηθή ηδέα ηεο αλάδξαζεο έγθεηηαη ζην όηη ζε έλα ζύζηεκα πνπ 
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ξπζκίδεηαη από ηηο εθξνέο, επηβξαδύλεηαη ή επηηαρύλεηαη ε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Έλα απιό παξάδεηγκα θπβεξλεηηθνύ ζπζηήκαηνο απνηειεί ε ζεξκάζηξα πνπ 

ιεηηνπξγεί κε ζεξκνζηάηε. Με ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη (εηζξνή), παξάγεηαη 

ζεξκόηεηα γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

μεπεξάζεη ην ζεκείν πνπ θαζνξίζηεθε από ην ζεξκνζηάηε (θαζνξηζκέλν ζεκείν), ηόηε ν 

ζεξκνζηάηεο ελεξγνπνηείηαη δηαθόπηνληαο ηελ παξνρή ελέξγεηαο ζηε ζεξκάζηξα θαη έηζη 

ζηακαηά ε παξαγσγή ζεξκόηεηαο. Ο κεραληζκόο απηόο νλνκάδεηαη αξλεηηθή αλάδξαζε. 

Έηζη, ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηέξρεηαη θαη όηαλ θηάζεη ζην θαζνξηζκέλν ζεκείν 

ελεξγνπνηείηαη θαη πάιη ν ζεξκνζηάηεο, παξέρεηαη ελέξγεηα ζηε ζεξκάζηξα θαη παξάγεηαη 

μαλά ζεξκόηεηα. 

 ε έλα ζπλερώο κεηαβαιιόκελν θπζηθό πεξηβάιινλ, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα 

δηαηεξνύληαη ζε κία ζαθώο ζηαζεξή θαηάζηαζε κεηαμύ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ηνπο (θύηηαξα, όξγαλα, έλδπκα 

θ.ι.π.). Γηα παξάδεηγκα, ην ζώκα ησλ ζειαζηηθώλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη κεηαμύ 

ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ ζεξκνθξαζίαο. Αύμεζε ή κείσζε ιίγσλ βαζκώλ πέξαλ ησλ νξίσλ 

απηώλ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ νξγαληζκό. Αθόκε, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα 

δηαηεξνύλ ζε νξηζκέλα επίπεδα ην λεξό, ηελ νμύηεηα, ηε ζπγθέληξσζε ησλ αιάησλ θαη άιια 

ζηνηρεία ηνπ ζώκαηόο ηνπο. Γηα ηε δηαηήξεζε απηώλ ησλ ζηαζεξώλ ζπλζεθώλ απαηηείηαη 

ζπλερήο αληαιιαγή ελέξγεηαο θαη πιηθώλ κεηαμύ ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ. 

Ζ ηδηόηεηα ησλ νξγαληζκώλ, σο ζπζηήκαηα, λα αληηζηέθνληαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε ηάζε ηνπο λα επαλέξρνληαη θαη λα δηαηεξνύληαη ζε κηα ζηαζεξή 

θαηάζηαζε νλνκάδεηαη νκνηόζηαζε (ζρήκα 1.4). 

   

ρήκα 1.4. Ζ νκνηόζηαζε απαηηεί αληαιιαγή ελέξγεηαο θαη πιηθώλ. 

 

Ζ δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο ηνπ αλζξώπνπ απνηειεί έλα θαιό 

παξάδεηγκα θπβεξλεηηθήο ξύζκηζεο. ηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απμάλεη, 

αηζζεηήξεο ζην δέξκα αληρλεύνπλ ηελ αιιαγή.  Απηνί ζηέιλνπλ ην κήλπκα (εξέζηζκα) ζηνλ 

εγθέθαιν, ν νπνίνο δίλεη εληνιή γηα λα απμεζεί ε πεξηθεξηθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κε 

απνηέιεζκα ηελ εθίδξσζε, ηελ εμάηκηζε ηνπ ηδξώηα θαη ηελ ςύμε ηνπ δέξκαηνο. ηαλ ην 

δέξκα ςπρζεί, επηζηξέθεη ε πιεξνθνξία ζηνλ εγθέθαιν, ν νπνίνο δίλεη εληνιή γηα κείσζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο εθίδξσζεο. ηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

κεηώλεηαη θάησ από ηα όξηα αλνρήο (θαζνξηζκέλν ζεκείν), ν εγθέθαινο δίλεη εληνιή λα 

απμεζεί ε κεηαβνιηθή δξαζηεξηόηεηα κε απνηέιεζκα ην κπτθό ηξόκν αλεβάδνληαο έηζη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. ηαλ ν νξγαληζκόο ζεξκαλζεί, ε πιεξνθνξία επηζηξέθεη ζηνλ 
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εγθέθαιν πνπ δίλεη εληνιή λα ζηακαηήζεη ν κπτθόο ηξόκνο. Απηόο ν ηύπνο ηεο αληίδξαζεο ν 

νπνίνο ζηακαηά ή αληηζηξέθεη ηελ πνξεία θαη ηελ νδεγεί ζην θαζνξηζκέλν ζεκείν απνηειεί 

αξλεηηθή αλάδξαζε. Ζ πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία ζπκβαίλνπλ νη αξλεηηθέο αλαδξάζεηο 

νλνκάδεηαη νκνηνζηαηηθή πεξηνρή.  

 ηαλ κηα δύλακε ζέζεη ην ζύζηεκα εθηόο νκνηνζηαηηθήο πεξηνρήο, ηόηε ιεηηνπξγεί ν 

κεραληζκόο ησλ ζεηηθώλ αλαδξάζεωλ ν νπνίνο απνκαθξύλεη ζπλερώο ην ζύζηεκα από ηελ 

νκνηνζηαηηθή πεξηνρή κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία γίλεηαη αθόκε πην πςειή, ν κεηαβνιηζκόο απμάλεη κε απνηέιεζκα ηελ αθόκε 

κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο ε νπνία επηθέξεη ηειηθά ην ζάλαην ηνπ 

νξγαληζκνύ. Αληίζηνηρα, κε ηελ κεγαιύηεξε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε κεηαβνιηθή 

δξαζηεξηόηεηα κεηώλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν  

κε απνηέιεζκα ηελ παξαπέξα πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο θαη ην ζάλαην ηνπ 

νξγαληζκνύ (ζρήκα 1.5). 

 

ρήκα 1.5. Κπβεξλεηηθό ζύζηεκα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ζειαζηηθώλ. 

 

1.1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

  

 Σα θύξηα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο δσήο, από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν, 

απνηεινύλ ην γνλίδην, ην θύηηαξν, ην όξγαλν, ην άηνκν, ν πιεζπζκόο θαη ε θνηλόηεηα ηα 

νπνία απνηεινύλ ηα βηνηηθά ζπζηαηηθά. ύκθσλα κε ηνλ Odum (1971), όηαλ ηα βηνηηθά 

ζπζηαηηθά αιιειεπηδξνύλ κε ηα αβηνηηθά (ελέξγεηα θαη ύιε), ζε θάζε επίπεδν, δεκηνπξγνύλ 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα (ζρήκα 1.6). 
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ρήκα 1.6. Δπίπεδα νξγάλσζεο βηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ (Odum, 1971). 

 

 πσο ζε θάζε ζύζηεκα, έηζη θαη ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, θάζε θαηώηεξε βαζκίδα 

απνηειεί ηκήκα ησλ αλώηεξσλ βαζκίδσλ θαη θάζε αλώηεξε απνηειεί ην πεξηβάιινλ κηαο 

ηεξαξρηθά θαηώηεξεο βαζκίδαο. Σα βηνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ νηθνινγία είλαη 

ησλ νξγαληζκώλ, ησλ πιεζπζκώλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ή νηθνινγηθά. Θα πξέπεη όκσο λα 

ηνληζζεί όηη νηθνινγηθά ζπζηήκαηα ή νηθνζπζηήκαηα ζπληίζεληαη κόλν όηαλ πνιιά είδε 

νξγαληζκώλ, δειαδή νη βηνθνηλόηεηεο, δνπλ ζε κηα πεξηνρή θαη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθή 

αιιειεπίδξαζε κε ην αβηνηηθό πεξηβάιινλ ηνπο. Σα βηνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη αλνηθηά 

ζπζηήκαηα επεηδή ζπλερώο παίξλνπλ ύιε (ζξεπηηθά ζπζηαηηθά) θαη ελέξγεηα από ην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη ζπγρξόλσο απνβάιινπλ ζεξκόηεηα θαη κεηαβνιηθά πξντόληα ζην 

πεξηβάιινλ. Σαπηόρξνλα είλαη θαη θπβεξλεηηθά επεηδή δηαζέηνπλ κεραληζκνύο αλάδξαζεο 

πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνξξύζκηζε ηνπο. Έηζη, έλα θύηηαξν ραξαθηεξίδεηαη αλνηθηό 

ζύζηεκα επεηδή ρξεηάδεηαη ζπλερή παξνρή ύιεο θαη ελέξγεηαο θαη απνβάιιεη ζεξκόηεηα θαη 

κεηαβνιηθά πξντόληα, είλαη όκσο θαη θπβεξλεηηθό επεηδή νη θπηηαξηθή κεκβξάλε ειέγρεη ηελ 

είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ νπζηώλ πνπ θαηεξγάδεηαη. πλεπώο, κπνξεί λα ιερζεί όηη έλα 

θύηηαξν δεη, γηαηί απνηειεί αλνηθηό ζύζηεκα θαη ππάξρεη σο θύηηαξν επεηδή νη θπβεξλεηηθνί 

κεραληζκνί δηαηεξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ (Κηιηθίδεο, 1997).   

 

1.1.3 ΤΠΟΘΔΗ «ΓΑΙΑ» 

Οη νξγαληζκνί δελ πξνζαξκόδνληαη παζεηηθά ζηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο αιιά αιιειεπηδξνύλ δπλακηθά ηξνπνπνηώληαο θαη ειέγρνληαο ηηο ρεκηθέο θαη 

θπζηθέο ζπλζήθεο ηεο βηόζθαηξαο. 

    ύκθσλα κε ηνλ Lovelock (1979), ε βηόζθαηξα είλαη κηα απηνξπζκηδόκελε νληόηεηα 

κε ηελ ηθαλόηεηα λα θξαηά ηνλ πιαλήηε καο πγηή ειέγρνληαο ην ρεκηθό θαη θπζηθό 

πεξηβάιινλ. Με άιια ιόγηα ε γε, είλαη έλα ππέξ-νηθνζύζηεκα (superecosystem) - αιιά όρη 

ππεξνξγαληζκόο, αθνύ ε αλάπηπμή ηνπ δελ ειέγρεηαη γελεηηθά - κε έλα κεγάιν αξηζκό 

αιιεινεπηδξνπζώλ ιεηηνπξγηώλ θαη αλαδξάζεσλ πνπ κεηξηάδνπλ ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο 

θαη θξαηνύλ ηε ρεκηθή ζύζηαζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη ησλ σθεαλώλ ζρεηηθά ζηαζεξή. Έηζη, 

θαηά ηελ ππόζεζε Γαία ππνζηεξίδεηαη όηη ε βηνηηθή θνηλόηεηα παίδεη ην κεγαιύηεξν ξόιν ζηελ 

νκνηόζηαζε ηεο βηόζθαηξαο θαη όηη νη νξγαληζκνί άξρηζαλ λα εγθαζηζηνύλ ηνλ έιεγρν ακέζσο 

κεηά ηελ εκθάληζε ηεο δσήο πεξηζζόηεξα από ηξία εθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ. Ζ αληίζεηε 

ππόζεζε, βέβαηα είλαη, όηη νη απόιπηα γεσινγηθέο (αβηνηηθέο) δηαδηθαζίεο δεκηνύξγεζαλ 

ζπλζήθεο επλντθέο γηα ηε δσή, ε νπνία θαηόπηλ πξνζαξκόδεηαη κεξηθά ζ’απηέο  ηηο ζπλζήθεο. 
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1.2 ΓΟΜΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΩΝ  

 

 Σα νηθνζπζηήκαηα απνηεινύληαη από βηνηηθά ζπζηαηηθά (βηνθνηλόηεηα) θαη αβηνηηθά 

(βηόηνπνο). ηα βηνηηθά ζπζηαηηθά ή βηνθνηλόηεηα πεξηιακβάλνληαη όινη νη θπηηθνί νξγαληζκνί 

πνπ απαξηίδνπλ ηε θπηνθνηλόηεηα, θαζώο θαη όινη νη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

δωνθνηλόηεηα. ηα αβηνηηθά ζπζηαηηθά πεξηιακβάλνληαη ην έδαθνο, ην λεξό, ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά θ.ι.π. πνπ απαξηίδνπλ ηνλ εδαθόηνπν, θαζώο θαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ην θιίκα ηεο πεξηνρήο όπσο ην θσο (ειηνθάλεηα), ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία θ.ι.π. πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ θιηκόηνπν. ην ζρήκα 1.7 παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ.  

Σόζν ηα αβηνηηθά, όζν θαη ηα βηνηηθά ζπζηαηηθά βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε 

θαη αιιεινεπεξεάδνληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα. Σν πιέγκα απηό ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε 

ζρέζε κε έλα νξγαληζκό παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζην ζρήκα 1.8.  

 

ρήκα 1.7. Γνκηθά ζπζηαηηθά ησλ νηθνζπζηεκάησλ (Κηιηθίδεο, 1997). 

 

  

 Δθηόο όκσο από ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ππάξρνπλ θαη νη 

ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηέο ηνπ. Έηζη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ρξεηάδεηαη ελέξγεηα 

(ειηαθή ελέξγεηα) ε νπνία ξέεη, κεηαηξέπεηαη ζε ρεκηθή θαη κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ ησλ 

ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. Αθόκε, ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία, απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

νξγαληζκώλ, παξνπζηάδνπλ κηα θπθιηθή θίλεζε θαη απαξηίδνπλ ηνπο βηνγεσρεκηθνύο 

 

θύθινπο. Δπίζεο, όπσο θάζε νξγαληζκόο έηζη θαη ηα νηθνζπζηήκαηα εμειίζζνληαη κε 

ραξαθηεξηζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θπξίσο ηεο βηνθνηλόηεηαο. Σέινο, κηα αληηπξνζσπεπηηθή 

ηδηόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη όηη απηά δηαζέηνπλ θπβεξλεηηθνύο κεραληζκνύο ειέγρνπ 

πνπ ηείλνπλ λα επαλαθέξνπλ ην ζύζηεκα ζε ηζνξξνπία κεηά από θάπνηα δηαηαξαρή. 
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ύκθσλα κε ηνλ Odum (1971), νη θπξηόηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε θάζε 

νηθνζύζηεκα είλαη: 

α) Ζ ξνή ηεο ελέξγεηαο, 

β) νη ηξνθηθέο ζρέζεηο, 

γ) νη αλαθπθιώζεηο ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ (βηνγεσρεκηθνί θύθινη), 

δ) νη κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη νη πιεζπζκνί θαη νη θνηλόηεηεο ζην ρώξν θαη ζην 

ρξόλν. 

ε) ε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε θαη 

ζη) νη θπβεξλεηηθνί κεραληζκνί ειέγρνπ.  

 

 

ρήκα 1.8. Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ αβηνηηθώλ θαη βηνηηθώλ παξαγόλησλ. 

 

 Ζ βηόζθαηξα απνηειεί ην κέγηζην νηθνζύζηεκα θαη πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηεο γεο  (βηνθνηλόηεηεο) κε ηνπο βηνηόπνπο ηνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη 

ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε. Σν αβηνηηθό ηκήκα ηεο βηόζθαηξαο ζπλίζηαηαη από ηε 

ιηζόζθαηξα, ηελ πδξόζθαηξα θαη ηελ αηκόζθαηξα. Σα ηξία απηά ζηνηρεία καδί κε ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο είλαη αιιεινεμαξηώκελα θαη απαξηίδνπλ ηε βηόζθαηξα (ζρήκα 1.9). 

 

ρήκα 1.9. Σα θύξηα ζηνηρεία ηεο βηόζθαηξαο. 

ΕΧΝΣΑΝΟΗ

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΛΗΘΟΦΑΗΡΑ

ΤΓΡΟΦΑΗΡΑ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ

ΑΒΙΟΣΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Γεωινγία

Σνπνγξαθία

Έδαθνο

Κιίκα θαη κηθξνθιίκα

Αζζέλεηεο

ΟΡΓΑΝΙΜΟ

Σξνθή Άξπαγεο

ΒΙΟΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

Άιινη πιεζπζκνί 

νξγαληζκώλ

Αιιειεπίδξαζε Άκεζε επίδξαζε Έκκεζε επίδξαζε
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1.2.1 ΒΙΟΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

 

 Χο βηνθνηλόηεηα νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ, θπηηθώλ θαη δσηθώλ, 

πνπ δηαβηνύλ ζε έλα νξηζκέλν νηθνζύζηεκα θαη βξίζθνληαη ζε αιιειεμάξηεζε. Ζ βηνθνηλόηεηα 

απαξηίδεηαη από έλαλ αξηζκό  

 

 

ρήκα 1.10. Βαζηθά επίπεδα νξγάλσζεο ησλ βηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ 

νηθνινγία. 

 

πιεζπζκώλ. Ο πιεζπζκόο απνηειείηαη από νξγαληζκνύο ηνπ ηδίνπ είδνπο. ην ζρήκα 1.10 

παξνπζηάδνληαη ηα ηξία βαζηθά επίπεδα νξγάλσζεο ησλ βηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηελ νηθνινγία. 

Χο αθζνλία νξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ ελόο είδνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα 

ρώξνπ, πιεζπζκό ή θνηλόηεηα. Ζ ζρεηηθή αθζνλία εθθξάδεη ηε ζρεηηθή αλαινγία ησλ 

δηάθνξσλ πιεζπζκώλ ζηε βηνθνηλόηεηα. 

 Κπξίαξρα είδε κηαο βηνθνηλόηεηαο νλνκάδνληαη ηα είδε εθείλα ηα νπνία έρνπλ ηε 

κεγαιύηεξε ζεκαζία κέζα ζε απηή. Ζ ζεκαζία ησλ εηδώλ εμαξηάηαη από ηε ζεκαζία πνπ 

έρνπλ σο πξνο ηε ξνή ελέξγεηαο θαη σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο 

άιινπο νξγαληζκνύο. 

 Ο όξνο πνηθηιόηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ εηδώλ πνπ απαξηίδνπλ κηα 

βηνθνηλόηεηα. Ζ αξηζκεηηθή θαηάηαμε ησλ εηδώλ ηεο βηνθνηλόηεηαο, κεηαμύ ησλ αθξαίσλ νξίσλ 

ηεο αθζνλίαο θαη ηεο ζπαληόηεηαο, νλνκάδεηαη πνηθηιόηεηα ή πνηθηινκνξθία. 

 

1.2.2 ΑΒΙΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΩΝ   

 

 ηελ νηθνινγία, ην έδαθνο απνηειεί θάζε ηκήκα ηνπ ζηεξενύ θινηνύ ηεο γεο πνπ 

θέξεη θπηηθνύο νξγαληζκνύο. Γηα ηελ θαιύηεξε όκσο κειέηε ηνπ ζηεξενύ ηκήκαηνο ηεο γεο 

απηό ρσξίδεηαη ζε ηξεηο κεγάιεο ελόηεηεο: ζηα πεηξώκαηα, ζηα ηδήκαηα θαη ζηα εδάθε. 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ

ΠΛΗΘΤΜΟ

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
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 Σν έδαθνο είλαη πξντόλ θπζηθώλ θαη βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ ζπκβαίλνπλ επάλσ 

ζην γεσινγηθό ππόβαζξν, δειαδή ζην ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πεηξσκάησλ ηνπ ζηεξενύ 

θινηνύ ηεο γεο. Σν έδαθνο σο έλα ζύζηεκα απνηειείηαη από αλόξγαλν θαη νξγαληθό πιηθό, 

λεξό, αέξα, αιιά θαη έλα κεγάιν αξηζκό δσληαλώλ νξγαληζκώλ όπσο βαθηήξηα, κύθεηεο, 

πξσηόδσα, έληνκα, ζθνπιήθηα θαη ξίδεο θπηώλ. Ζ εδαθνγέλεζε είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία 

ε νπνία ειέγρεηαη από ην θιίκα, ηελ ηνπνγξαθία, ην κεηξηθό πέηξσκα θαη ηνπο νξγαληζκνύο 

ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ. Ζ ζύζηαζε ηνπ κεηξηθνύ πεηξώκαηνο θαζνξίδεη ηε ρεκηθή ζύλζεζε 

ηνπ εδάθνπο. ηελ Διιάδα, ηα πεξηζζόηεξα πεηξώκαηα είλαη αζβεζηνιηζηθά θαη επνκέλσο ηα 

εδάθε είλαη αιθαιηθά. Από ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο, είλαη ην πνξώδεο θαη ε δηαπεξαηόηεηα ηνπ λεξνύ, ηνπ αέξα θαη ησλ 

ξηδώλ. 

Σν λεξό, ην νπνίν είλαη έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο απνζάζξσζεο ησλ 

πεηξσκάησλ, θαιύπηεη ην 71% πεξίπνπ ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο. Σν λεξό έρεη νξηζκέλεο 

θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα. Πνιιέο 

από ηηο ζεξκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ λεξνύ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηε δσή. Π.ρ. κπνξεί λα 

πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί κεγάιεο πνζόηεηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα λα κεηαβάιεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ θαη αθόκε έρεη ηελ ηδηόηεηα λα κεηαθέξεη γξήγνξα ηε ζεξκόηεηα. Λόγσ  

απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, πνπ νλνκάδνληαη εηδηθή ζεξκόηεηα θαη ζεξκηθή 

αγωγηκόηεηα, νη ζεξκνθξαζίεο ησλ νξγαληζκώλ θαη ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ ηείλνπλ 

λα παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο θαη νκνηνγελείο. Σν λεξό επίζεο αλζίζηαηαη ζηηο αιιαγέο 

κεηαμύ ζηεξεήο (πάγνο), πγξήο θαη αέξηαο(αηκόο) θάζεο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ηόζν ε 

ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα εμαέξωζεο (ε πνζόηεηα ζεξκόηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

κεηαηξαπεί 1g λεξνύ 100
ν
C ζε αηκό επίζεο 100

ν
C, 540 cal/g), όζν θαη ε ιαλζάλνπζα 

ζεξκόηεηα ηήμεωο (ε πνζόηεηα ζεξκόηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κεηαηξαπεί 1g πάγνπ 0
ν
C 

ζε λεξό 0
ν
C, 79,7 cal/g) είλαη πνιύ κεγάιεο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο νπζίεο.  

Μηα άιιε ηδηόηεηα ηνπ λεξνύ, ε ππθλόηεηα, είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνπο πδξόβηνπο 

νξγαληζκνύο. ζν ςύρεηαη ην λεξό, ε ππθλόηεηα ηνπ κεγαιώλεη κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη 

βαξύηεξν. Αλ όκσο ςπρζεί θάησ από ηνπο 3,94
ν
C, ηόηε ε ππθλόηεηα κεηώλεηαη θαη ν πάγνο 

πνπ ζρεκαηίδεηαη επηπιέεη ζηελ επηθάλεηα. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε ηήμε ηνπ. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ν πάγνο ζα βπζηδόηαλ κε απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο πδξόβηνπο 

νξγαληζκνύο. 

Αθόκε, ην ημώδεο ηνπ λεξνύ είλαη ζρεηηθά κεγάιν έηζη ώζηε νη πδξόβηνη νξγαληζκνί λα 

θηλνύληαη κε απιέο θηλήζεηο ρσξίο ηδηαίηεξε αλάγθε νξγάλσλ ζηήξημεο θαη δηαζέηνπλ 

αηξαθηνεηδέο ζρήκα. 

Σέινο ε δηαιπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ λεξνύ είλαη πνιύ κεγάιε θαη έηζη δηεπθνιύλεηαη ε 

κεηαθνξά ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ από ην αβηνηηθό ηκήκα ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.  

Ζ αηκόζθαηξα απνηειείηαη από ηέζζεξα αιιεπάιιεια ζηξώκαηα πνπ εθηείλνληαη ζε 

πςόκεηξν πάλσ από 100km. Ζ ηξνπόζθαηξα πεξηβάιιεη ηελ επηθάλεηα ηεο γεο κέρξη ύςνπο 

10km. Ζ ζύζηαζε ηνπ αέξα ηεο ηξνπόζθαηξαο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.1.  

ηελ ζύζηαζε ηεο ηξνπόζθαηξαο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ νη πδξαηκνί θαη ηα 

αησξνύκελα ζσκαηίδηα ζθόλεο.  

 Ζ ζηξαηόζθαηξα εθηείλεηαη ζε ύςνο 50km κε ζεξκνθξαζίεο από –55
ν
 έσο 5

ν
C. ηε 

δώλε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο ε ζεκαζία ηεο νπνίαο είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή γηα ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο επεηδή έρεη ηελ ηδηόηεηα λα απνξξνθά ηελ 

ππεξηώδε αθηηλνβνιία. ηα επόκελα ζηξώκαηα αθνινπζνύλ ε κεζόζθαηξα θαη ε 

ζεξκόζθαηξα (ζρήκα 1.11). 
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Πίλαθαο 1.1. Μέζε ζύζηαζε ηνπ αέξα ηεο ηξνπόζθαηξαο. 

ΑΔΡΗΑ     % θαηά όγθν 

Άδσην     78,08 

Ομπγόλν    20,94 

Αξγό     0,93 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα   0,035 

Νένλ     0,0018 

Ήιην     0,0005 

Μεζάλην    0,00017 

δνλ     0,00006 

Τδξνγόλν    0,00005 

Κξππηόλ    ίρλε 

Ξέλνλ     ίρλε 

 

Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ είλαη ην θιίκα. Σν θιίκα απνηειεί ην ζύλνιν ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ 

πνπ επηθξαηνύλ ζε κηα πεξηνρή. Οη θπξηόηεξεο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα κηαο 

πεξηνρήο είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε πίεζε θαη ε πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο, ε δηεύζπλζε θαη ε 

ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, ηα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα (βξνρή, ρηόλη θ.ι.π.) θαη ε 

θσηνπεξίνδνο.  

ηε κειέηε ησλ νηθνζπζηεκάησλ έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο  

 

 

ρήκα 1.11. Οη δώλεο ηεο αηκόζθαηξαο 
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κεηαβνιέο πνπ ζπληεινύληαη κέζα ζε απηό είλαη ν ρξόλνο. Οη θύξηεο  ρξνληθέο δηαβαζκίζεηο 

πνπ αθνξνύλ γεγνλόηα ηα νπνία ζπληεινύληαη ζηα νηθνζπζηήκαηα είλαη ν ζηηγκηαίνο ρξόλνο, 

ν αλζξώπηλνο ρξόλνο, ν ηζηνξηθόο θαη ν γεσινγηθόο ρξόλνο (ζρήκα 1.12). 
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ρήκα 1.12. Υξνληθέο δηαβαζκίζεηο ζηε κειέηε ησλ κεηαβνιώλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 
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