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Τεκτονική πλακών ή Μετακίνηση ηπείρων

Εξάπλωση οργανισμών - Παράγοντες που την
καθορίζουν
1. Αβιοτικοί παράγοντες
(μέσω ορίων ανοχής)
Θερμοκρασία – Υγρασία –
Φως (για φυτά κυρίως)
3. Επιλογή ενδιαιτήματος
(Αναφέρεται για ζώα)

2. Βιοτικές αλληλεπιδράσεις
(α) Αρπακτικότητα
(β) Ασθένειες – Παρασιτισμός
(γ) Αλληλοπάθεια
(δ) Ανταγωνισμός

Γεωιστορική εξέλιξη της Γης τα τελευταία 100 εκατομμύρια έτη

100 x 106 έτη πριν

80 x 106 έτη πριν

60 x 106 έτη πριν

40 x 106 έτη πριν

20 x 106 έτη πριν

τώρα

4. ∆ιασπορά
Κέντρα προέλευσης ειδών
Επίδραση ξενικών ειδών

Βιογεωγραφικές περιφέρειες οργανισμών

Οι 6 χλωριδικές περιοχές της Γης και % ειδών
που κάθε μία περιέχει
1. Holarctic: 42%
2. Paleotropical : 35%
3. Neotropical : 14%

Προοδευτική εξάπλωση
του Fulmarus glacialis
στον Ατλαντικό Ωκεανό

4. Australian : 8%
5. Holantarctic : 1%
6. Capensis: 0.04%

∆ιαχρονική
διασπορά του
Dreissna
polymorpha
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Lymantria dispar και προκαλούμενες αποφυλλώσεις

Εξάπλωση οργανισμών: ∆ιασπορά

Εξάπλωση του
λεπιδόπτερου
Lymantria dispar
στις ανατολικές
ΗΠΑ

Αποικισμός τριών ταξινομικών κατηγοριών ζώων στα
νησιά Krakatau μετά από την έκρηξη του ηφαιστείου

Εξάπλωση παλαιότερα
ενός είδους καστανιάς
στις ανατολικές
πολιτείες των ΗΠΑ

Πρωτογενής διαδοχή σε βουνό που
αποψιλώθηκε από έκρηξη ηφαιστείου
1981

1985

1989

1992

1998
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Εξάπλωση οργανισμών: ∆ιασπορά
Πολλοί οργανισμοί δεν καταλαμβάνουν όλο το δυνητικό
τους εύρος εξάπλωσης γιατί:
1. έχουν περιορισμένη ικανότητα διασποράς
2. υπάρχουν φυσικά εμπόδια
αποίκιση πληθυσμού επιτυχής  γονιδιακή ροή 
μεταβολή γενετικής δομής - Ίσως γενετική παρέκκλιση

Μεταβολές με τον
χρόνο του αριθμού
ειδών και της κάλυψης

διασπορά: οικολογική και γενετική διεργασία
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Όρια ανοχής καθοριζόμενα από δύο
παράγοντες

Εξάπλωση οργανισμών – Αβιοτικοί παράγοντες
Εξάπλωση οργανισμών καθορίζεται από τα όρια ανοχής του πιο
ευαίσθητου σταδίου του βιολογικού κύκλου τους
Θερμοκρασία: Τόσο η υψηλή όσο και η χαμηλή θερμοκρασία
καθοριστικές για την εξάπλωση των οργανισμών
Υγρασία: Ανεπάρκεια νερού καθοριστική στην εξάπλωση των
οργανισμών
Αλληλεπίδραση θερμοκρασίας – υγρασίας: νερό περιοριστικό
γιατί είναι ανεπαρκές. Επίσης, είναι περιοριστικό αν και είναι
άφθονο, γιατί είναι παγωμένο
∆ενδρογραμμές στα βουνά: Καθορίζονται από τις χαμηλές
θερμοκρασίες – την ξηρασία λόγω παγωμένου νερού – την
ένταση ανέμων
Εξάπλωση Balanus και Chthamalus στην παλιρροιακή ζώνη της
δυτικής Σκοτίας

Εξάπλωση οργανισμών: θερμοκρασία - υγρασία

Εξάπλωση οργανισμών – Φως

Υψόμετρα των δενδρογραμμών σε όρη της Β. Αμερικής

Φωτοπεριοδισμός: η ανταπόκριση των οργανισμών στη
φωτοπερίοδο – στην περιοδική εναλλαγή φωτός και σκότους
Φαινόμενο που επηρεάζει όλες τις κατηγορίες οργανισμών.
Φωτοσύνθεση: Παραγωγή βιομάζας από αυτότροφους
Φυτά ανεκτικά ή μη ανεκτικά στη σκίαση
Ανάλογα με τη φωτοσυνθετική οδό τα φυτά διακρίνονται σε:
C3: Ανοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες, έντονη φωτοαναπνοή,
ανταπόκριση στην περιεκτικότητα CO2 της ατμόσφαιρας
C4: Ευαισθησία σε χαμηλές θερμοκρασίες, αποτελεσματική
χρησιμοποίηση νερού, ελάχιστη φωτοαναπνοή, όχι
ανταπόκριση στην περιεκτικότητα CO2 της ατμόσφαιρας
CΑΜ: Ευαισθησία σε χαμηλές θερμοκρασίες, αποτελεσματική
χρησιμοποίηση νερού

Ρυθμοί φωτοσύνθεσης για δύο είδη φυτών (το
ένα C3 το άλλο C4) του ίδιου γένους

Εξάπλωση οργανισμών – Φως
C3 φυτά: Εξάπλωσή τους σε μεγάλα γεωγραφικά
πλάτη και υψόμετρα
C4 φυτά: Εξάπλωσή τους σε μικρά γεωγραφικά πλάτη
και υψόμετρα
CΑΜ φυτά: Τα περισσότερο προσαρμοσμένα σε
ερήμους και γενικότερα σε ξηροθερμικές
περιοχές
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Ποσοστό C4 ειδών στη χλωρίδα των αγρωστωδών
σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ

Εξάπλωση οργανισμών: Φως
Σχέση μεταξύ μορφολογίας θαλλού και βάθους νερού
για επτά είδη φυκών

Επίδραση του αγριόσκυλου στην αφθονία του
κόκκινου καγκουρό
Canis familiaris
dingo

Εξάπλωση οργανισμών: Φως
Επίδραση της έντασης φωτός στην αύξηση
των μονοεπίπεδων και πολυεπίπεδων φυκών

Ανταγωνισμός σε δύο είδη θαλασσίων καρκινοειδών
(Chthamalus stellatus και Balanus balanoides)

Επίδραση της
αλεπούς στην
επιβίωση ενός
μαρσιποφόρου
θηλαστικού στην
Αυστραλία

Macropus rufus

Dromaius
novaehollandiae

Petrogale lateralis
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Παλαιότερη και τωρινή εξάπλωση μικρού
μαρσιποφόρου στην Αυστραλία

Περιορισμός άρπαγα από τη λεία του

Mustela nigripes

Bettongia
lesueur
Cynomys ludovicianus

Βιολογική καταπολέμηση του φυτού Hypericum
perforatum από το σκαθάρι Chrysolina quadrigemina

Η νυφίτσα Mustela nigripes είναι
απειλούμενο είδος για τη Β. Αμερική. Η
επιβίωση του εξαρτάται από την αφθονία
της τροφής του που είναι το τρωκτικό
Cynomys ludovicianus, του οποίου η
αφθονία μειώνεται
Προκειμένου να διατηρηθεί ως είδος, έχει
επαναεισαχθεί η νυφίτσα σε ασφαλείς
περιοχές, όπου τα τρωκτικά είναι άφθονα.
Το μέλλον της όμως είναι επισφαλές γιατί
στις περιοχές αυτές ενδημεί μια σοβαρή
ασθένεια για τα σαρκοφάγα

Tο σκαθάρι Chrysolina quadrigemina περιορίζεται από
την τροφή του, το φυτό Hypericum perforatum
Η αλληλεπίδραση Chrysolina quadrigemina - Hypericum
perforatum είναι πολύ εξειδικευμένη για το έντομο:
Οι προνύμφες και τα ακμαία θα πεθάνουν όταν
εγκλωβισθούν σε φυτά διαφορετικά από αυτά του Hypericum
Το έντομο ως ακμαίο απαιτεί τη χημική ουσία hypericin που
παρασκευάζεται από το φυτό
Τα άτομα του εντόμου επικάθηνται μόνο σε φύλλα που έχουν
την ίδια υφή με αυτά του Hypericum
Ο βιολογικός κύκλος του εντόμου είναι συγχρονισμένος με
αυτόν του φυτό – ∆ιάπαυση ακμαίων τα ξηρά καλοκαίρια
Αυτή η εξειδίκευση καθιστά το έντομο αποτελεσματικό για τη
βιολογική καταπολέμηση του φυτού, χωρίς να εγκυμονεί
κινδύνους για άλλα φυτά

Εξειδικευμένη σχέση του εντόμου Drosophila
pachea με τον κάκτο Lophocereus schottii
Ο κάκτος περιέχει ουσίες τοξικές για όλα
τα έντομα εκτός από τη Drosophila pachea
Το έντομο αναπαράγεται μόνο επί του
κάκτου ή σε υπόστρωμα που περιέχει
εκχύλισμα του κάκτου. Απαιτεί κάποια
ειδική στερόλη, την οποία μόνο το φυτό
αυτό παράγει

Εξάπλωση οργανισμών: Ασθένειες
Σχέσεις ως προς το υψόμετρο: (α) αφθονίας ξενικών και
ιθαγενών πουλιών, (β) φορτίου της ελονοσίας των πουλιών,
και (γ) αναμενόμενων αφθονιών ιθαγενών πουλιών,
παρασίτου της ελονοσίας και των κουνουπιών
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Πειραματισμός για εντοπισμό αλληλοπάθειας

Χωροδιατάξεις 2 ειδών περιστεριών στα νησιά Bismark

Εξάπλωση οργανισμών: Ανταγωνισμός

Εξάπλωση οργανισμών: Ανταγωνισμός

Αφθονία του αγριόσκυλου στη σαβάνα Serengeti

Συσχέτιση μεταξύ αφθονιών αγριόσκυλου και στικτής ύαινας

Lycaon pictus
Lycaon pictus

Crocuta crocuta

Εξάπλωση οργανισμών: Ανταγωνισμός
Εξειδίκευση σταυρομυτών με κώνους κωνοφόρων

Εξάπλωση οργανισμών: Επιλογή ενδιαιτήματος
∆ύο προσεγγίσεις: (α) εξέταση μηχανισμών συμπεριφοράς
(β) εξελικτική σπουδαιότητα των χρησιμοποιούμενων
μηχανισμών
Έντομα: οι θέσεις ωοτοκίας καθοριστικές για τα όρια
εξάπλωσή τους
Αναγνώριση του κατάλληλου ενδιαιτήματος:
(α) ακριβής (π.χ σολομοί του Ειρηνικού) – όχι ακριβής
(π.χ. αφίδες)
Επιλογή ενδιαιτήματος:
γενετικό γνώρισμα ή καθορίζεται από προηγούμενη
εμπειρία;
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Εξάπλωση οργανισμών: Επιλογή ενδιαιτήματος
Εξάπλωση
οργανισμών:
Επιλογή
ενδιαιτήματος
Επιλογές των
πουλιών κατά τη
μετανάστευσή τους
από Ευρώπη προς
Αφρική

Εξάπλωση οργανισμών: Επιλογή ενδιαιτήματος

∆ρυοκολάπτης Picoides borealis
Ενδημικό είδος Β. Αμερικής
Ζει σε αραιούς δενδρώνες πεύκων
Φωλιές σε κορμούς γηρασμένων
πεύκων
Περιορίσθηκαν τέτοιοι δενδρώνες
∆ιαβίωση κατά ομάδες: ένα αναπαραγωγικό ζευγάρι +
4-5 άτομα βοηθοί
Άτομα βοηθοί μπορούν να γίνουν αναπαραγωγικά
ζευγάρια, αν κατασκευάσουν νέες φωλιές – επιχείρηση
δύσκολη σε μη γηρασμένα πεύκα
Ο πληθυσμός αυξήθηκε όταν κατασκευάσθηκαν
τεχνητώς τέτοιες φωλιές

Εξάπλωση οργανισμών: Επιλογή ενδιαιτήματος
Spizella passerina

Buteo jamaicensis

Buteo swainsoni

Buteo regalis

Ίδια τροφή: τρωκτικά, λαγοί, αγριοκούνελα
Επιλέγει περιοχές με
Επιλέγουν ανοικτές περιοχές:
δένδρα: αναζητεί
έχοντας πιο δυνατά φτερά,
την τροφή του
αναζητούν την τροφή τους
καθισμένος σε αυτά
πετώντας

Εξάπλωση οργανισμών: Επιλογή ενδιαιτήματος

Anthus pratensis
Σε δάση:
απαιτεί δένδρα για
ενδιάμεσο σταθμό πριν
από την προσγείωσή του
στο έδαφος

Anthus trivialis
Σε λιβάδια:
προσγειώνεται και
απ΄ευθείας στο έδαφος

Προτιμά πεύκα και όχι δένδρα δρυός
Η επιλογή ενδιαιτήματος καθορίζεται κυρίως από
προηγούμενη εμπειρία

Εξάπλωση οργανισμών: Επιλογή ενδιαιτήματος

Peromyscus maniculatus bairdi

Προτιμά ποώδεις φυτοκοινότητες, αν και μπορεί να
επιβιώσει και σε δάση
Η επιλογή ενδιαιτήματος καθορίζεται κυρίως από
την κληρονομικότητα
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Εξάπλωση οργανισμών: Επιλογή ενδιαιτήματος

Εξάπλωση οργανισμών: Επιλογή ενδιαιτήματος
∆ρυοκολάπτης Picoides borealis
Ενδημικό είδος της Β. Αμερικής

35 g
20 g
Dipodomys merriami

Chaetodipus fallax

Ανοικτοί χώροι
Γρήγορο στις κινήσεις του
και καλή ακοή το
βοηθούν να εντοπίζει
έγκαιρα τους άρπαγές του
και γρήγορα να κρύβεται

Καλυμμένοι χώροι
Για αποτελεσματικότερη
προστασία από τους
άρπαγές του

Ενδιαίτημα: Μεγάλης ηλικίας δένδρα πεύκων σε αραιούς
δενδρώνες. Φωλιάζει σε κοιλώματα που δημιουργεί
στους κορμούς των δένδρων. Τα ενδιαιτήματα αυτά
έχουν περιορισθεί  το είδος τείνει να εξαφανισθεί
Ζει σε ομάδες: το ζευγάρι που αναπαράγει μαζί με τους βοηθούς 14 άτομα που δεν αναπαράγουν. Τα νέα άτομα προτιμούν να γίνουν
βοηθοί παρά να φύγουν από την ομάδα και σε καινούρια φωλιά, η
κατασκευή της οποίας απαιτεί χρόνο.
Έντονος ανταγωνισμός για τη κατάληψη υπαρχουσών φωλεών
Σε περιοχές, ακόμη και σε νέα δένδρα πεύκων, όπου πειραματικά
κατασκευάσθηκαν φωλιές, το πληθυσμιακό μέγεθος του πουλιού
αυξήθηκε εντυπωσιακά
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