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Η ισορροπία της φύσης βασική παραδοχή από την
αρχαία Ελλάδα

Σκέψεις μετά την εποχή του Darwin
Εφαρμοσμένα θέματα: ποιοί παράγοντες που

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ιστορική αναδρομή

Εφαρμοσμένα θέματα: ποιοί παράγοντες που
ελέγχουν τα πληθυσμιακά μεγέθη των εντόμων και
των ζιζανίων;

Ανάπτυξη της θεωρίας του ανταγωνισμού
Σύγχρονες σκέψεις

Έλεγχοι σε επίπεδο οικοσυστήματος και βιόσφαιρας
γιατί άνθρωπος: πρόξενος διαταραχών

ÊõâåñíçôéêÞ åßíáé ç ÅðéóôÞìç ôùí ÅëÝã÷ùí

Ïéêïëïãßá ôùí ÓõóôçìÜôùí

Èåùñßá ðåñß óõóôçìÜôùí

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ñ ñ ì

ÊÜèå óýóôçìá áðïôåëåß ìéá óõëëïãÞ óôïé÷åßùí êáé
ëåéôïõñãéþí, ôá ïðïßá ëüãù ôçò áëëçëåðéäñÜóåùò êáé
áëëçëïåîáñôÞóåþò ôïõò ðñïóäßäïõí ó' áõôü éäéüôçôåò
ïé ïðïßåò äåí áíåõñßóêïíôáé óôá åðéìÝñïõò óôïé÷åßá Þ
στις επί μέρους ëåéôïõñãßåò

ÁíïéêôÜ óõóôÞìáôá åîáñôþíôáé áðü ôï åîùôåñéêü 
ðåñéâÜëëïí üóïí áöïñÜ ôéò åéóñïÝò êáé åêñïÝò

Ôá êõâåñíçôéêÜ óõóôÞìáôá ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü 
ìç÷áíéóìïýò áíάäñαóηò ìå ôïõò ïðïßïõò 
åîáóöáëßæåôáé áõôïññýèìéóç

Ο ό δ ό ό ή

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ομοιόσταση: η ιδιότητα ενός συστήματος να 
διατηρείται σε μια κατάσταση ισορροπίας 

Αρνητικές αναδράσεις: επαναφέρουν το σύστημα 
στην ομοιοστατική περιοχή (κατάσταση 
ισορροπίας)

Θετικές αναδράσεις: εκτρέπουν το σύστημα από 
την ισορροπία

Ïé ðáñÜãïíôåò ελέγχου διακρίνïíôáé óå:

(á) ðõêíïáíåîÜñôçôïõò

(â) ðõêíïåîáñôçìÝíïõò

Ìç÷áíéóìïß åëÝã÷ïõ óε åðßðåäï ðëçèõóìïý

Θεωρίες μηχανισμών ελέγχου

1. âéïôéêÞ èåùñßá

2. êëéìáôéêÞ èåùñßá

3. áõôïñõèìéóôéêÞ èåùñßá

Έλεγχος φυτοφάγων

άρπαγες - παράσιτα

από 
άρπαγες - παράσιτα

άρπαγες - παράσιτα

από 
υποβαθμισμένη τροφή

υποβαθμισμένη τροφή

φυτοφάγοιήφυτοφάγοι

υποβαθμισμένη τροφή

Το οικοσύστημα είναι κυβερνητικό σύστημα
Έχει χαρακτηριστικές ιδιότητες προερχόμενες από την 
αλληλεπίδραση των συστατικών του

Ενέργεια:  ηλιακή ακτινοβολία 
Ομοιοστατικοί μηχανισμοί: στα επίπεδα του ατόμου, του 

Μηχανισμοί ελέγχου στο οικοσύστημα

μ μ μ μ ,
πληθυσμού και της βιοκοινότητας  στην ανακύκλωση 
των θρεπτικών στοιχείων 

Θετικές αναδράσεις
Εθνικό Πάρκο Kaibab Plateau της Αριζόνας

Καύση ορυκτών καυσίμων θερμοκρασίας 
έκλυση ΝΗ4 θερμοκρασίας κ.ο.κ.
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Η δομή μιας βιοκοινότητας φαίνεται να ελέγχεται από 
το αναπτυσσόμενο τροφικό δίκτυο

Τροφικά δίκτυα, ποικιλότητα και σταθερότητα

(α) Ρόλος θεμελιωδών ειδών - Παράδειγμα: ρόλος 
θαλάσσιας βίδρα στη διατήρηση των kelp forests 

(β) Έλ ώ ό θ ί ώ(β) Έλεγχος οργανισμών από αφθονία των τροφών 
τους ή από τις επιδράσεις που από άρπαγες, 
παράσιτα ή φυτοφάγους οργανισμούς - Παράδειγμα 
φύκη ή υδρόβια φυτά ελέγχονται είτε από τη 
διαθεσιμότητα των θρεπτικά στοιχείων του νερού ή 
από  φυτοφάγους οργανισμούς 

(γ) Ποικιλότητα ειδών;

Όσο πιο πολύπλοκο είναι το τροφικό δίκτυο τόσο 
περισσότερες είναι οι αρνητικές αναδράσεις, οι οποίες 

περιορίζουν τις πληθυσμιακές διαταράξεις και 
καθιστούν σταθερότερη τη βιοκοινότητα

Μαρτυρίες

Σχέση μεταξύ ποικιλότητας ειδών και 
σταθερότητας βιοκοινότητας

ρ ρ ς
1. Καλλιέργειες: ασταθείς βιοκοινότητες – φυσικές 
βιοκοινότητες: σταθερές 

2. Ξενικά είδη ευκολα αποδιοργανώνουν τις απλές 
βιοκοινότητες νησιών

3. Πληθυσμιακές ταλαντώσεις χαρακτηριστικές στις 
απλές βιοκοινότητες αρκτικών περιοχών όχι στις 
πιο πολύπλοκες εύκρατες ή τροπικές 

Η δυναμική των πληθυσμών γίνεται πιο ασταθής με 
αύξηση της ποικιλότητας των ειδών και της 
πολυπλοκότητας των τροφικών δικτύων

Σχέση μεταξύ ποικιλότητας ειδών και 
σταθερότητας βιοκοινότητας

ς ρ φ

H διερεύνηση μαθηματικών προσομοιώσεων έδειξε ότι:
(α) τα σταθερά τροφικά δίκτυα χαρακτηρίζονται

από ασθενείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ ειδών
(β) τα περισσότερα είδη σε αυτά τα τροφικά δίκτυα

αλληλεπιδρούν με ελάχιστα άλλα είδη

Τροφικό δίκτυο με 
λειτουργικές μονάδες

Σχέση μεταξύ ποικιλότητας ειδών και 
σταθερότητας βιοκοινότητας

Ανάμεσα στα είδη, που 
ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο 

τροφικό επίπεδο,

λειτουργική 
μονάδα

τροφικό επίπεδο, 
ανταγωνισμός εκδηλώνεται 
μεταξύ μόνο αυτών που 

συγκροτούν μια λειτουργική 
μονάδα

Ο συνολικός αριθμός 
αλληλεπιδράσεων μειώνεται 
και τα πολλά είδη συντελούν 
σε σταθερότερη βιοκοινότητα

Χωρομωσαϊκή κατανομή - μεταπληθυσμοί

Συμπληρωματική υπόθεση
όσο περισσότερα είδη υπάρχουν τόσο περισσότερο 
καλύπτονται οι οικοθέσεις του ενδιαιτήματος – όντας 
όλες οι οικοθέσεις κατειλημμένες μικρότερη είναι η 
θ ό β λή ξ ύ ίδ

Ποικιλότητα ειδών και λειτουργίες του 
οικοσυστήματος

πιθανότητα εισβολής ξενικού είδους

Επίδραση δειγματοληψίας
όσο περισσότερα είδη περιλαμβάνονται τόσο υψηλότερη 
είναι η πιθανότητα να περιέχονται τα κυρίαρχα είδη – η 
περίσσεια ειδών αντισταθμίζει τη χαμηλότερη 
δραστηριότητα των κυρίαρχων μετά από διαταραχή
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Υπόθεση της περίσσειας ειδών
τα γνωρίσματα του οικοσυστήματος επηρεάζονται

Ποικιλότητα ειδών και λειτουργίες του 
οικοσυστήματος

τα γνωρίσματα του οικοσυστήματος επηρεάζονται 
θετικά από την ποικιλότητα ειδών μέχρις ενός αριθμού 
ειδών που αντιστοιχούν στον αριθμό των οικοθέσεων 
των ενδιαιτημάτων – τα επί πλέον είδη δεν συμβάλλουν 
σε αποτελεσματικότερη επιτέλεση της λειτουργίας

Σχέση ποικιλότητας ειδών και λειτουργίας 
οικοσυστημάτων

Λίγα σχετικώς 
υπάρχοντα δεδομένα 
δείχνουν ότι ο τύποςδείχνουν ότι ο τύπος 

Β είναι ο 
συνηθέστερος

Μεταβολές όμως των 
κλιματικών συνθηκών;

Σχέση μεταξύ παραλλακτικότητας πρωτογενούς 
παραγωγικότητας φυτοκοινοτήτων και αριθμού 

περιεχόμενων φυτικών ειδών

Σχέση μεταξύ σταθερότητας και ποικιλότητας 
φυτικών ειδών σε λιβάδια


