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Ορισµοί 

Ο πρώτος ορισµός της οικολογίας: 

Ο όρος «Οικολογία, Oecologie» εισήχθη στην επιστήµη της Βιολογίας από τον 

Γερµανό Ζωολόγο Ernst Haeckel το 1866.  

 

«Με τον όρο Οικολογία, αναφερόµαστε  στο γνωστικό πεδίο που 

αφορά την οικονοµία της φύσης...είναι η διερεύνηση του συνόλου των 

σχέσεων που αναπτύσσει ένα ζώο τόσο µε το οργανικό όσο και µε το 

ανόργανο περιβάλλον, περιλαµβάνοντας πάνω απ όλα τις φιλικές και  

εχθρικές σχέσεις µε εκείνα τα ζώα και φυτά  µε τα οποία σχετίζεται 

άµεσα ή έµµεσα... µε µια λέξη, Οικολογία είναι η µελέτη όλων των 

πολύπλοκων αλληλεξαρτήσεων  που ο ∆αρβίνος αναφέρει ως τις 

συνθήκες του αγώνα για επιβίωση»  

 

Haeckel 1869 ή κατ’ άλλους 1870, διάλεξη στο πανεπιστήµιο της Ιένας. 

 

Η σύγχρονη εκδοχή: 

Οικολογία είναι η µελέτη των 

αλληλεπιδράσεων των οργανι-

σµών µε το περιβάλλον τους, 

βιοτικό (άλλοι οργανισµοί) και 

αβιοτικό (φυσικό-χηµικό).  

Αναδιατύπωση του αρχικού 

ορισµού του Haeckel. 

 

 

Πολύ καλός ορισµός... 

 αλλά ...  

βάλτε στην θέση του οργανισµού το 

είδος Homo sapience (το είδος που 

όλοι εµείς ανήκουµε) και ψάξετε να 

βρείτε  τι ακριβώς δεν είναι 

Οικολογία. 

 

Ο
 π
ρώ
το
ς 
ορ
ισ

µό
ς 
τη
ς 
οι
κο
λο
γί
α
ς:
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Εξ ου και ο αφ-ορισµός 

Οικολογία είναι ένας καλός τρόπος να µιλάς για τα πάντα χωρίς να λες 

τίποτα. 

 

Οπότε..., να και  δύο  διαφορετικοί ορισµοί: 

Οικολογία είναι η επιστηµονική 

προσέγγιση της Φυσικής Ιστορίας.  

Charles Elton, 1927, Animal 

Ecology 

 

 

 

 

 

 

 

Η φυσική ιστορία είναι ίσως η 

αρχαιότερη από τις επιστήµες. 

Πρόκειται για την µελέτη των 

οργανισµών στη φύση. Η Οικολογία 

προέρχεται ή έχει βάση στην Φυσική 

Ιστορία όπως άλλωστε συµβαίνει και 

µε πολλούς άλλους κλάδους της 

Βιολογίας (Συστηµατική, Ηθολογία, 

Εξελικτική Βιολογία).  

...αλλά δεν είναι ακριβώς µια 

µετεξέλιξη της.

 

Οικολογία είναι η επιστηµονική 

µελέτη της διανοµής στο χώρο και 

της αφθονίας των οργανισµών.  

H.G. Andrewartha, 1961, 

Introduction to the Study of Animal 

Populations 

Σαφής ορισµός που δεν αφήνει µεγάλα 

περιθώρια επικαλύψεων µε άλλους 

κλάδους της Βιολογίας,  όµως ... 

είναι στατικός αφού δεν κάνει καµιά 

αναφορά σε αλληλεπιδράσεις. 
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Συνοψίζοντας: 

Οικολογία είναι η επιστηµονική µελέτη των αλληλεπιδράσεων που 

καθορίζουν τη διανοµή στο χώρο και την αφθονία των οργανισµών  

Charles J. Krebs, 1972, Ecology 

 

 

∆ηλαδή οι Οικολόγοι είναι επιστήµονες που ενδιαφέρονται να 

απαντήσουν σε ερωτήµατα του τύπου: 

 

Γιατί ο οργανισµός Χ ζει στον τόπο Υ;  

Γιατί δεν βρίσκεται στον τόπο Ζ;  

Πόσα άτοµα του είδους Χ ζουν στον τόπο Υ σε µια ορισµένη 

περίοδο χρόνου;  

Πως µεταβάλλετε ο αριθµός τους µε το χρόνο;  

Πως η ύπαρξη και η αφθονία ενός οργανισµού επηρεάζεται 

από το περιβάλλον και πως το περιβάλλον επηρεάζεται από 

την ύπαρξη και την αφθονία του οργανισµού;  

Συνοπτικά: 

Που βρίσκεται κάθε οργανισµός; 

 Πόσα άτοµα βρίσκονται εκεί και  

   Γιατί; 

 

εν
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Περί του ορισµού της επιστήµης 

Οι ορισµοί εξελίσσονται 

Είναι δύσκολο να ορίσει κανείς ένα 

κλάδο της επιστήµης. Ο ορισµός 

οφείλει να περιλαµβάνει όλες τις 

επιστηµονικές δραστηριότητες που 

συγκροτούν τον δεδοµένο κλάδο. 

Οφείλει επίσης να διακρίνει τον 

επιστηµονικό κλάδο από άλλους 

συναφείς. Οι επιστήµες όµως 

εξελίσσονται και οι επιστήµονες 

ενός κλάδου εγκαταλείπουν 

«παραδοσιακές» δραστηριότητες 

αναπτύσσοντας νέες. Τοµείς που σε 

κάποιο χρονικό σηµείο ανάπτυξης 

των επιστηµών είναι  συναφείς  

µπορεί να αποµακρυνθούν στη 

συνέχεια και άλλοι που δεν είχαν 

αρχικά µεγάλη συνάφεια να 

αποκτήσουν συνάφεια στη 

συνέχεια. Οι ορισµοί εξελίσσονται 

µαζί µε τις επιστήµες που ορίζουν. 

Οι ορισµοί δεν είναι αθώοι. 

Περιέχουν σηµαντικές θεωρητικές 

θέσεις.  Ο Haeckel, ήταν ζωολόγος – 

µορφολόγος. Ήταν ένθερµος 

υποστηρικτής του ∆αρβίνου και της 

θεωρίας του για την εξέλιξη µε 

φυσική επιλογή. Το γεγονός αυτό 

τον έκανε να ορίσει ως διακριτό 

κλάδο της Βιολογίας την Οικολογία 

που θα έχει ως βασικό ερευνητικό 

πρόγραµµα να διερευνήσει το 

«µυστήριο» της προσαρµογής µεσώ 

της µελέτης των αλληλεπιδράσεων 

του οργανισµού µε το περιβάλλον 

του. 
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Οικολογία και οι άλλες επιστήµες του περιβάλλοντος 

 

Υπάρχουν πολλές επιστήµες που ασχολούνται µε το περιβάλλον. H 

Οικολογία είναι µία από αυτές.  

Η διαφορά της Οικολογίας από τις υπόλοιπες επιστήµες του περιβάλλοντος 

είναι ότι η Οικολογία εστιάζει στους οργανισµούς και τον τρόπο που η ζωή 

επηρεάζεται και επηρεάζει το περιβάλλον. Η Οικολογία είναι δηλαδή κλάδος 

της Βιολογίας. Φυσικά όπως συµβαίνει µε σχεδόν όλες τις επιστήµες οι 

Οικολόγοι χρησιµοποιούν τις θεωρίες, τα πορίσµατα αλλά και τα εργαλεία 

που αναπτύσσουν άλλες επιστήµες για να απαντήσουν στα ερωτήµατα που 

θέτει η δική τους επιστήµη.  Έτσι, εκτός της Βιολογίας, η Φυσική, η Χηµεία 

και τα Μαθηµατικά έχουν συµβάλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της 

Οικολογίας. 

 Τον τελευταίο καιρό, λόγω µόδας, πολλοί επιστήµονες αυτο-

προσδιορίζονται απλώς ως περιβαλλοντολόγοι αντί για οικολόγοι, φυσικοί 

της ατµόσφαιρας, χηµικοί κλπ. Το αντίστοιχο για τις επιστήµες του 

ανθρώπου (και υπάρχουν πολλές τέτοιες) θα ήταν οι ιστορικοί, οι 

αρχαιολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι γιατροί και πολλοί άλλοι να ονοµάζονται 

απλώς ανθρωπολόγοι. Για την λύση των προβληµάτων του περιβάλλοντος 

απαιτείται συχνά η συµβολή πολλών διαφορετικών κλάδων τόσο των 

θετικών όσο και των θεωρητικών επιστηµών (διεπιστηµονική προσέγγιση). Η 

διεπιστηµονική προσέγγιση σηµαίνει ότι η κάθε επιστήµη συµβάλει µε τις 

δικά της επιτεύγµατα στην επίλυση των όποιων προβληµάτων. Σε µια 

διεπιστηµονική οµάδα ένας Χηµικός θα συµβάλει ως γνώστης της επιστήµης 

του (και απαιτείται να είναι καλός γνώστης της επιστήµης του) και όχι 

υποκαθιστώντας έναν Κοινωνιολόγο ή έναν  Βιολόγο.  
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Σύντοµη ιστορία της οικολογίας 

Η οικολογία ως επιστήµη έχει ρίζες στη Φυσική Ιστορία του 18ου και των 

αρχών του 19ου αιώνα. Οι φυσιοδίφες κατέγραψαν την µεγάλη ποικιλία 

µορφών ζωής στο φυσικό τους περιβάλλον και συνέλεξαν πληροφορίες για 

το τρόπο ζωής των οργανισµών και την εν γένη συµπεριφορά τους στη φύση. 

Συγκεντρώθηκε έτσι αρκετή πληροφορία που οδήγησε στα µέσα του 19ου 

αιώνα στην ανάπτυξη: 

 

Της θεωρίας της εξέλιξης µε φυσική επιλογή από τον ∆αρβίνο 

Της µελέτης των τρόπων που αποκρίνονται οι οργανισµοί στις συνθήκες του 

περιβάλλοντος (Ernst Haeckel) 

Της Φυτογεωγραφίας, δηλαδή της επιστήµης που µελετά την γεωγραφική 

εξάπλωση των φυτών και της φυτοκοινωνιολογίας, που µελετά τα πρότυπα  

συνύπαρξης διαφορετικών ειδών φυτών στον ίδιο χώρο (αναπτύχθηκαν 

κυρίως στη Γερµανία). 

 

Η θεωρεία του ∆αρβίνου έθεσε το πλαίσιο για την κατανόηση του 

µηχανισµού της εξέλιξης της ζωής, εισάγοντας τις έννοιες της επιλογής και 

της προσαρµογής. Έτσι, απετέλεσε το θεωρητικό εργαλείο για την ερµηνεία 

της διανοµής των οργανισµών στο χώρο  αλλά ταυτόχρονα άνοιξε µια σειρά 

από ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο που  οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

επηρεάζουν την έκβαση της επιλογής και εν τέλη την πορεία της εξέλιξης.   

Το κύριο ερώτηµα των πρώτων Οικολόγων αναφερόταν στον τρόπο που 

συγκροτούνται οι κοινότητες των διαφορετικών οργανισµών που 

συνυπάρχουν σε µια περιοχή. Από τις καταγραφές που έκαναν οι 

φυσιοδίφες, οι φυτογεωγράφοι και οι φυτοκοινωνιολόγοι, αλλά και από την 

κοινή εµπειρία  ήταν γνωστό ότι µερικά είδη φυτών βρίσκονται συνήθως 
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µαζί. Αυτό σηµαίνει ότι αν σε ένα τόπο βρούµε ένα είδος είναι πολύ πιθανό 

ότι θα βρούµε και µερικά άλλα που το «συνοδεύουν» µε διάφορους βαθµούς 

πιστότητας. Υπάρχουν επίσης φυτά που σχεδόν ποτέ δεν τα βρίσκουµε το 

ένα κοντά στο άλλο αν και συνυπάρχουν στον ευρύτερο χώρο (π.χ. στην ίδια 

πλαγιά ενός βουνού). Οι φυτοκοινωνιολόγοι   µελέτησαν σχεδόν 

εξαντλητικά αυτά τα πρότυπα συνύπαρξης των φυτικών οργανισµών και 

αποµόνωσαν  πολλές ενότητες φυτών που συνηθίζουν να βρίσκονται µαζί σε 

µια ορισµένη έκταση χώρου. Μάλιστα έδωσαν ονόµατα σε αυτές τις φυτικές 

κοινωνίες (φυτοκοινωνίες) χρησιµοποιώντας το όνοµα (Λατινικό) του 

κυρίαρχου φυτού της φυτοκοινωνίας.  

Αντίθετα από τους µελετητές των φυτών, οι µελετητές των ζώων 

αδυνατούσαν να αποµονώσουν αντίστοιχου τύπου «ζωοκοινωνίες» στην 

φύση. Έτσι,  το ερώτηµα για την συγκρότηση της βιοκοινότητας (που 

περιλαµβάνει φυτά, ζώα και µικροργανισµούς) απασχόλησε τους ερευνητές 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι πρώτες θεωρήσεις για την δοµή της 

βιοκοινότητας αναπτύχθηκαν στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα και 

ήταν αντιδιαµετρικές.  Η µία που προτάθηκε από τον Αµερικανό Οικολόγο 

Clements ουσιαστικά αποδέχεται την εικόνα  της φυτοκοινωνιολογίας  

(υπάρχουν καλά δοµηµένες βιοκοινότητες στην φύση) ενώ η άλλη που 

προτάθηκε την ίδια περίπου περίοδο από τον επίσης Αµερικανό οικολόγο 

Gleason αλλά και από τον Ρώσο επιστήµονα  Ramensky απορρίπτει  πλήρως 

την ύπαρξη καλά δοµηµένων βιοκοινοτήτων. 



 

 

 

 13

Η θεώρηση του Clements 

Ο Clements θεώρησε ότι οι διάφοροι 

οργανισµοί που ζουν στον ίδιο τόπο 

σχηµατίζουν καλά οργανωµένες 

κοινότητες. Θεώρησε ότι αυτές οι 

κοινότητες συµπεριφέρονται ως 

υπεροργανισµοί: γεννιούνται, 

µεγαλώ-νουν και ωριµάζουν, 

δηλαδή φτάνουν σε µία κατάσταση 

ισορροπίας όπως συµβαίνει και µε 

τους οργανισµούς . Κάποτε έρχεται 

και η ώρα που καταστρέφονται. 

Στο πλαίσιο αυτής της θεωρεία 

είναι που λέγεται συχνά ότι π.χ.  

όλοι οι οργανισµοί ενός δάσους 

(διάφορα φυτά, ζώα και µικρόβια) 

αποτελούν µια αδιάσπαστη 

ενότητα και η εξαφάνιση ενός από 

αυτούς µπορεί να είναι 

καταστροφική για όλο το δάσος.    

 

Η θεώρηση των Gleason-

Ramensky 

O κάθε οργανισµός έχει το δικό του 

στόχο ύπαρξης σε αυτόν τον 

πλανήτη. Προσπαθεί να εξαπλωθεί 

και να εγκατασταθεί σε όσον το 

δυνατόν περισσότερες περιοχές. Το 

περιβάλλον όµως επιβάλει 

φραγµούς («φιλτράρει» τους 

οργανισµούς) και έτσι σε κάθε 

περιοχή της βιόσφαιρας µπορούν 

να βρεθούν ορισµένοι µόνο 

οργανισµοί. Τυχαίνει τώρα 

ορισµένοι οργανισµοί πού έχουν 

παρόµοιες απαιτήσεις και ανοχές 

στις συνθήκες του περιβάλλοντος 

να βρίσκονται µαζί στο χώρο. Αυτό 

όµως είναι συµπτωµατικό. Οι 

βιοκοινότητες έχουν χαλαρή 

οργάνωση και µεταβάλλονται µε το 

χρόνο και από τόπο σε τόπο. 

 

Η θεωρία του  Clements επικράτησε αρχικά αλλά εγκαταλείφθηκε  στις 

αρχές της δεκαετίας του 1950 λόγω συσσώρευσης πολλών ποσοτικών 

δεδοµένων που δεν την υποστήριζαν.  Υπάρχουν όµως περιοχές της 

επιστήµης όπου η θεωρεία αυτή επιβιώνει έως και σήµερα. Επιβιώνει δε 
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πλήρως στο µυαλό πολλών οικολογούντων (που αρέσκονται σε γενικότητες 

του τύπου «αδιάσπαστη ενότητα»). 

Την περίοδο 1920-1930 η προσοχή πολλών ερευνητών στράφηκε στους 

πληθυσµούς µεµονωµένων ειδών φυτών ή ζώων αλλά και στις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών. Το ενδιαφέρον για τις 

µεταβολές των πληθυσµών στο χρόνο (∆υναµική των πληθυσµών) είναι 

τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό. Η κατανόηση των µηχανισµών ρύθµισης 

του πλήθους των ατόµων που βρίσκονται σε ορισµένο τόπο και ορισµένο 

χρόνο θα µπορούσε να βοηθήσει στον έλεγχο  των πληθυσµών των φυτών 

ζώων ή µικροοργανισµών. Πράγµατι, µας ενδιαφέρει να µειώσουµε το 

πλήθος ορισµένων οργανισµών που προκαλούν βλάβες στις καλλιέργειες ή 

ασθένειες στα οικόσιτα ζώα και τον άνθρωπο και να αυξήσουµε τους 

πληθυσµούς φυτών οι ζώων που µας είναι χρήσιµα (π.χ. µερικών ψαριών). Οι 

πρώτες προσεγγίσεις ήταν θεωρητικές (κυρίως από τους Lotka  και  Voltera ). 

∆ιατυπώθηκαν τα βασικά µαθηµατικά µοντέλα που ακόµα και σήµερα είναι 

εν χρήση στην µελέτη της δυναµικής των πληθυσµών. 

Στα µέσα του 1930,  ο Tansley πρότεινε ως µονάδα µελέτης για την οικολογία 

το λεγόµενο οικοσύστηµα ακολουθώντας ουσιαστικά την ολιστική θεώρηση 

του Clements για την βιοκοινότητα. Η ιδέα του οικοσυστήµατος επεκτάθηκε 

από τον Raymond Lindeman που έστρεψε την έρευνα στην µελέτη των ροών 

ενέργειας και των κύκλων των υλικών στο οικοσύστηµα. Μελετήθηκαν οι 

ρυθµοί της φωτοσύνθεσης και οι τροφικές σχέσεις µεταξύ των οργανισµών 

(Τροφοδυναµική προσέγγιση).  Τα ερωτήµατα των ερευνητών ήταν του 

τύπου: Τι ποσό ενέργειας προσλαµβάνει ένας οργανισµός από την τροφή 

του;   Τι µέρος αυτής της ενέργειας διατίθεται για την συντήρηση και 

λειτουργία του ίδιου του οργανισµού και τι µέρος συσσωρεύεται στο σώµα 

του; Ποία είναι η ενεργειακή απόδοση του οργανισµού (θεωρούµενου ως 
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µηχανή);. Το οικοσύστηµα είναι ένα τµήµα της βιόσφαιρας που µπορεί να 

µελετηθεί µε βάση την συστηµική προσέγγιση που αναπτυσσόταν ραγδαία 

εκείνη την εποχή. Η µελέτη του οικοσυστήµατος αφορά κυρίως στην 

περιγραφή της δοµής του, στη µελέτη της ροής της ενέργειας και του κύκλου 

της ύλης µέσω αυτής της δοµής και στην δυναµική πορεία του προς την 

θερµοδυναµική ισορροπία. Το θεωρητικό πλαίσιο για την µελέτη του 

οικοσυστήµατος ολοκληρώθηκε από τον Odum  το 1953. Με την προσέγγιση 

του Odum η ολιστική θεώρηση που εισήγαγε στην Οικολογία ο Clements 

έφτασε στο ανώτερο στάδιο θεωρητικής επεξεργασίας. 

 Η δεκαετία 1930-1940 υπήρξε πολύ σηµαντική περίοδος ανάπτυξης της 

Οικολογίας. Αν και η επικρατούσα προσέγγιση ήταν η ολιστική που σε µικρό 

η µεγάλο βαθµό αποµάκρυνε την Οικολογία από τις Βιολογικές της 

καταβολές και την ∆αρβινική θεωρεία   υπήρξαν σηµαντικότατες 

παράπλευρες προσεγγίσεις που βασίστηκαν στον ∆αρβινισµό και την 

ατοµικιστική προσέγγιση των Gleason-Ramensky. Αναπτύχθηκαν οι ιδέες 

περί της οικοθέσης των ειδών από τον Charles Elton και δόθηκε έµφαση στην 

προσαρµογή των οργανισµών στο περιβάλλον τους. Οι ιδέες του Elton και 

του Ρώσου Οικολόγου Gause (που έλεγξε πειραµατικά τα πορίσµατα των 

µαθηµατικών µοντέλων ανταγωνιστικών ειδών και ανέπτυξε την 

µαθηµατική προσέγγιση της δυναµικής των πληθυσµών) επηρέασαν 

µεταγενέστερους ερευνητές όπως οι  Hutchinson και David Lack και εν τέλη 

τον Robert MacArthur, που στα τέλη της δεκαετίας του 50 ανέπτυξε µια 

θεωρητική προσέγγιση της βιοκοινότητας, βασισµένη στην έννοια  της 

οικοθέσης, που σε µεγάλο βαθµό συνεχίζεται έως τις µέρες µας. Η συµβολή 

του MacArthur υπήρξε σηµαντική για πολλούς κλάδους της οικολογίας όπως 

η δυναµική των πληθυσµών (µε την µελέτη των στρατηγικής πληθυσµιακής 
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αύξησης) και  η βιογεωγραφία των νησιών που στις µέρες µας γνωρίζει 

ανάπτυξη ως δυναµική των µεταπληθυσµών. 

 

Τέλος, η ατοµικιστική θεώρηση  όπως θεµελιώθηκε κυρίως από τους 

Αυστραλούς Οικολόγους Harry Andrewartha και Charles Birch απετέλεσε το 

θεµέλιο για πολλές από τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην δυναµική των 

πληθυσµών.    

Η σύγχρονη Οικολογία αναπτύσσεται προς ποικίλες κατευθύνσεις.  

Η συνειδητοποίηση ότι µέσω των παραγωγικών του δραστηριοτήτων ο 

άνθρωπος υποβαθµίζει το φυσικό περιβάλλον µε πιθανές συνέπειες την 

αµετάκλητη απώλεια πολλών ειδών  αλλά και άβιων φυσικών πόρων (όπως 

το έδαφος ή το καθαρό νερό) ωθεί την έρευνα σε κατευθύνσεις όπως η 

µελέτη των συνεπειών των διαταραχών και των καταπονήσεων για τους 

οργανισµούς. Ζητούµενα είναι η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, 

και η διατήρηση των ενδιαιτηµάτων των οργανισµών   µε σκοπό την 

διατήρηση της ποικιλίας των µορφών ζωής στον πλανήτη και την βιώσιµη 

(αειφορική) ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. 

Στον τοµέα της δυναµικής των πληθυσµών η έρευνα εστιάζεται στην 

διάθρωση των πληθυσµών στον χώρο. Οι περισσότεροι φυσικοί πληθυσµοί 

δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι εντός των ορίων της γεωγραφικής τους 

εξάπλωσης. Αντίθετα, διατάσσονται στον χώρο µε µορφή νησίδων, σε κάθε 

µία από τις οποίες υπάρχει ένα µόνο µικρό τµήµα του συνολικού πληθυσµού 

(που λέγεται τοπικός πληθυσµός). Οι διάφοροι τοπικοί πληθυσµοί µπορεί να 

επικοινωνούν σε ένα βαθµό µεταξύ τους ή να είναι αποµονωµένοι.  Από την 

θεωρητική ανάλυση µε χρήση των µοντέλων  γνωρίζουµε ότι υπάρχει ένα 

κατώτερο µέγεθος πληθυσµού (ο λεγόµενος ελάχιστος βιώσιµος πληθυσµός) 

κάτω του οποίου ο πληθυσµός δεν µπορεί να διατηρηθεί και εξαφανίζεται. 
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∆εδοµένου ότι πολλοί από τους τοπικούς πληθυσµούς είναι µικροί υπάρχει 

µεγάλη πιθανότητα εξαφάνισης τους. Η εκτίµηση της πιθανότητας 

εξαφάνισης των τοπικών πληθυσµών αλλά της πιθανότητας εξαφάνισης 

συνολικά του πληθυσµού έχει σηµασία για την διαχείριση των φυσικών 

πληθυσµών και των ενδιαιτηµάτων τους. 



 

 

 

 18

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Επιστηµονική µελέτη 

Η έκφραση «επιστηµονική µελέτη» στο ορισµό της Οικολογίας είναι 

ουσιώδης από την άποψη ότι την τοποθετεί στις φυσικές επιστήµες που 

ακολουθούν  συγκεκριµένες µεθοδολογίες έρευνας: 

Η Επιστηµονική µέθοδος βασίζεται στον έλεγχο υποθέσεων µε δεδοµένα 

που έχουν συλλεχθεί µε επιστηµονικά σχεδιασµένη παρατήρηση ή πείραµα 

που έχει επαναληψηµότητα. Σε στάδιο ωριµότητας µιας επιστήµης οι 

υποθέσεις , οι παρατηρήσεις και τα πειράµατα που εκτελεί ο επιστήµονας 

υποδεικνύονται από µια θεωρία. 

 

 

Θα ήταν 

χρήσιµο να 

γνωρίζουµε: 

Τι είναι µια επιστηµονική υπόθεση;  

Η υπόθεση «όλα αυτά τα έκανε έτσι ο θεός» δεν είναι επιστηµονική 

υπόθεση. Γιατί; 

Γιατί είναι δύσκολο έως αδύνατο να επαληθεύσουµε µια 

επιστηµονική υπόθεση; Γιατί αντίθετα µια υπόθεση που δεν 

επαληθεύεται από τα δεδοµένα του πειράµατος ή της παρατήρησης 

µπορεί να απορριφθεί µε σιγουριά ως λαθεµένη. 

 Γιατί ένα πείραµα που δεν καθοδηγείται από µια θεωρεία στερείται 

νοήµατος. 
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Και µερικές 

ερωτήσεις 

Με βάση τα προηγούµενα γιατί δεν εντάσσονται στα πλαίσια της 

επιστήµης της Οικολογίας δραστηριότητες όπως: 

ο φιλοσοφικός στοχασµός για τη σχέση του ανθρώπου µε το 

περιβάλλον του.  

η παρατήρηση των πουλιών ως χόµπι 

οι  µετρήσεις των συγκεντρώσεων των ρύπων στην ατµόσφαιρα των 

πόλεων 

η αρχιτεκτονική κήπων 

τα κινήµατα διάσωσης του περιβάλλοντος 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛEΤΗ ΤΩΝ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

 

Ιδιότητες των ζωντανών οργανισµών ή ιδιότητες της ζωής. 

Είναι πολύ δύσκολο να οριστεί το φαινόµενο που ονοµάζουµε ζωή. 

Προκειµένου να ορίσουµε  κάπως 

τη ζωή παραθέτουµε συνήθως 

ένα σύνολο ιδιοτήτων όπως η κί-

νηση, η αντίδραση σε εξωτερικά 

ερεθίσµατα, ο µεταβολισµός, η 

αναπαραγωγή.  

 

 

Τίποτα όµως από τα παραπάνω 

δεν είναι αποκλειστικό προνόµιο 

των ζωντανών οργανισµών. Η 

κίνηση είναι ένα πολύ γενικό 

φαινόµενο που χαρακτηρίζει την 

ύλη σε όλες τις µορφές. Όλα 

σχεδόν τα φυσικά συστήµατα  

αντιδρούν κατά κάποιο τρόπο σε 

εξωτερικά ερεθίσµατα ή 

διαταραχές. 

Μεταβολισµός: 

Το σύνολο των βιοχηµικών διεργασιών 

µετασχηµατισµού της ύλης και 

ενέργειας που πραγµατοποιούνται στα 

κύτταρα του οργανισµού και 

επιτρέπουν την συντήρηση, αύξηση 

και αναπαραγωγή του. ∆ιακρίνεται σε 

Αναβολισµό και Καταβολισµό. Ο 

αναβολισµός αναφέρεται στον 

σχηµατισµό των πολύπλοκων 

βιοµορίων από άλλα απλούστερα (µε 

κατανάλωση ενέργειας)  και ο 

καταβολισµός στην αντίθετη 

διεργασία που παρέχει στον 

οργανισµό τα απαραίτητα ποσά 

ενέργειας για την παραγωγή χρήσιµου 

έργου. 
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Αυτό που ονοµάζουµε µεταβο-

λισµό είναι ουσιαστικά ένα σύνολο 

χηµικών αντιδράσεων που 

µπορούν να συµβούν και στον άβιο 

κόσµο.  

Η αναπαραγωγή είναι µια ιδιότητα 

που χαρακτηρίζει τους ζωντανούς 

οργανισµούς (όλοι αναπαράγονται 

και µάλιστα έχουν την τάση να παράγουν πολλούς απογόνους), αλλά σε η 

ιδιότητα αυτή µπορεί να διαπιστωθεί (σε κάποια µορφή της) και σε άβια 

κρυσταλλικά συστήµατα. 

 

Μερικές Ιδιότητες της ζωής 

 Aπό Ernst Mayr 1997 , Αυτή είναι η βιολογία, Ελληνική έκδοση 2002,εκδόσεις Κάτοπτρο 

Οι οργανισµοί διαθέτουν: 

Εξελιγµένα γενετικά προγράµµατα: Ιστορικά προϊόντα 3,8 

δισεκατοµµυρίων ετών εξέλιξης. 

Ιδιαίτερες χηµικές ιδιότητες: Μακροµόρια µε βάση τον άνθρακα. 

Απουσιάζουν από την άβια ύλη 

Ρυθµιστικούς µηχανισµούς: µηχανισµοί ανάδρασης που διατηρούν 

σταθερή την κατάσταση του συστήµατος 

Οργάνωση: πολύπλοκα προσαρµοστικά συστήµατα 

Τελεονοµία: λειτουργία προγραµµατισµένη από το γενετικό πρόγραµµα 

που εξυπηρετεί εσωτερικές σκοπιµότητες διατήρησης και αυτοαντιγραφής. 

 

 

Zωντανός οργανισµός:  Ο φορέας 

της ιδιότητας που ονοµάζουµε ζωή. 

Ένα άτοµο κάποιου είδους ζώου, 

φυτού,  µικροβίου ή ιού. Οργανισµός 

είναι κάτι που έχει οργάνωση, ένα 

στοιχείο τάξης σε ένα περιβάλλον 

αταξίας. 
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Η ζωή και το δεύτερο αξίωµα της θερµοδυναµικής: Πώς 

µπορεί να δηµιουργηθεί τάξη; 

 

Θα ήταν 

χρήσιµο να 

γνωρίζουµε 

Τα αξιώµατα της θερµοδυναµικής των κλειστών θερµοδυναµικών 

συστηµάτων. Πώς είναι δυνατό να σχηµατίζεται και να διατηρείται 

µια πολύπλοκη οργανωµένη δοµή σε ένα κόσµο που ρέπει στην 

αταξία; 

 

 

Ο δαίµονας 

του Maxwell 

Ένα κλειστό και θερµικά µονωµένο από το περιβάλλον δοχείο 

χωρίζεται σε δύο χώρους, Α και Β, µε ένα διάφραγµα. Οι δύο χώροι 

επικοινωνούν µε µια µικρή πόρτα που ανοιγοκλείνει χωρίς τριβές 

(χωρίς κατανάλωση ενέργειας). Ένα υπερφυσικό όν (ο δαίµονας του 

Maxwell) χειρίζεται την πόρτα.  

 

 Στο δοχείο περιέχει αέριο σε θερµική ισορροπία. Τα µόρια του αερίου 

κινούνται προς κάθε κατεύθυνση και ορισµένα προς την πόρτα. 

Όταν ένα µόριο προερχόµενο από τον χώρο Α κινείται µε µεγάλη 

ταχύτητα πλησιάζοντας την πόρτα ο δαίµονας το αφήνει να περάσει 

στο χώρο Β. Αν η ταχύτητα του είναι µικρή ο δαίµονας κλείνει την 

πόρτα. Αποτέλεσµα, ο χώρος Β περιέχει µόρια που κινούνται µε 

µεγαλύτερη ταχύτητα από εκείνα που αποµένουν στο χώρο Α. Η 

θερµοκρασία του αερίου στο χώρο Β αυξάνει και στον χώρο Α 

µειώνεται. Η εντροπία του συστήµατος µειώνεται. Ο δαίµονας, 

επιλέγοντας µόρια , έχει αυξήσει την τάξη. 
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Ο δαίµονας 

δηµιουργεί 

τάξη 

επιλέγοντας 

µόρια 

Φαίνεται ότι η τάξη δηµιουργήθηκε µόνο εξαιτίας της επιλεκτικής 

δράσης του δαίµονα επί των µορίων, χωρίς να καταναλωθεί 

καθόλου ενέργεια. Ο δαίµονας δηµιούργησε τάξη βασισµένος στις 

διαφορές κινητικής ενέργεια των µορίων. Η κατάσταση θερµικής 

ισορροπίας αναφέρεται σε µακροσκοπικές στατιστικές ιδιότητες του 

αερίου. ∆εν σηµαίνει ότι τα µόρια του αερίου έχουν την ίδια κινητική 

ενέργεια.  Κατατάσσοντας τα µόρια σε δύο τουλάχιστον κατηγορίες 

ανάλογα µε το αν η κινητική τους ενέργεια είναι µικρότερη ή 

µεγαλύτερη από µια ορισµένη τιµή και επιτρέποντας στα µόρια  της 

µίας κατηγορίας  να περάσουν την πόρτα ο δαίµονας κατάφερε το 

αδύνατο (σύµφωνα µε το δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα).  

 

Παρατήρηση 

1η:  

Η συλλογή πληροφοριών για την κατεύθυνση και ταχύτητα της 

κίνησης ενός µορίου απαιτεί κατανάλωση ενός ποσού ενέργειας 

 

Παρατήρηση 

2η:  

Η πίεση στον χώρο Β αυξάνει και στον χώρο Α µειώνεται. Ο 

δαίµονας οφείλει να  υπερνικήσει την διαφορά πίεσης. Καθώς η 

πόρτα δεν προβάλει αντίσταση στην κίνηση των µορίων ο δαίµονας 

θα πρέπει να καταναλώσει ενέργεια για να διατηρήσει την τάξη. 

Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Το µόνο που µπορεί να καταφέρει εν 

τέλει είναι να διατηρήσει µια µικρή διαφορά την µέση κινητική 

ενέργεια των µορίων  των δύο χώρων.  

S.A. Kauffman 1993, The origins of order. Oxford University Press. 

 

Παρατήρηση 

3η:  

Για ποίο λόγο ο ∆αίµονας ασχολείται µε την επιλογή των µορίων;    
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Η προσέγγιση του Monod: Αµετάτροπος αναπαραγωγή και τελεονοµία: Οι 

δύο βασικές ιδιότητες της ζωής. 

Ο Γάλλος βιολόγος  Jacques Monod  προσπάθησε να δώσει µια απάντηση στο 

ερώτηµα περί των ιδιοτήτων της ζωής µέσω του παρακάτω συλλογισµού  

J. Monod, Η τύχη και η αναγκαιότητα, Ελληνική έκδοση 1971, Εκδόσεις Ράππα 

 

Αν γνωρίζω πολύ καλά τις ιδιότητες της ζωής µπορώ να εκπαιδεύσω µια 

µηχανή να ξεχωρίζει τους ζωντανούς οργανισµούς από τα άβια. 

Παρατηρήστε ότι ακόµα και ένα µικρό παιδί µπορεί εµπειρικά να 

απαντήσει µε άνεση αν κάτι είναι ζωντανό ή όχι. 

 

Αν θέλω να στείλω µια τέτοια µηχανή σε κάποιο µακρινό πλανήτη για 

να  εξακριβώσει αν υπάρχει ζωή τι θα πρέπει να την διδάξω να 

παρατηρήσει; Προφανώς αν υπάρχουν όντα που διαθέτουν την ιδιότητα 

που ονοµάζουµε αναπαραγωγή.  

Μια µηχανή δεν µπορεί να  παρατηρήσει εν λειτουργία τους   

µηχανισµούς που οδηγούν σε αναπαραγωγή. Μπορεί όµως να 

διαπιστώσει τις αναµενόµενες µακροσκοπικές ιδιότητες των όντων που 

αναπαράγονται. Αλλά ποιες είναι αυτές; 

Η αναπαραγωγή των οργανισµών στον πλανήτη µας  είναι τέτοια που 

επιβάλει στους απογόνους ενός οργανισµού να είναι στα γενικά και 

ουσιώδη τους χαρακτηριστικά πανοµοιότυποι µε τους γονείς τους 

(Αµετάτροπος αναπαραγωγή). Ο µηχανισµός της αναπαραγωγής είναι 

ιδιαίτερα συντηρητικός αλλά αφήνει µικρά περιθώρια 

παραλλακτικότητας ως προς τα µη σηµαντικά όµως χαρακτηριστικά. 

Μια σηµαντική αιτία δηµιουργίας παραλλαγών είναι οι λεγόµενες 

µεταλλάξεις.   

Ζω
ή=

 α
να
π
αρ
αγ
ω
γή

; 
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Η ύπαρξη ικανού πλήθους 

οντοτήτων που διατηρούν 

αµετάτροπη δοµή  µε µικρές 

παράλαγες είναι ισχυρή ένδειξη 

λειτουργίας ενός µηχανισµού 

αναπαραγωγής. Μπορούµε µάλιστα 

να δεχθούµε ότι σε ένα πλανήτη που 

υπάρχει ζωή αυτή δεν θα 

εκφράζεται µε µία µόνο µορφή αλλά 

από αρκετά µεγάλο πλήθος 

διαφορετικών µορφών (ειδών) όπως 

συµβαίνει στη Γη. Το γεγονός αυτό 

θα διευκολύνει τη µηχανή να 

αποφασίσει: Αν υπάρχει 

επαναληψιµότητα µορφών µε 

µικροπαραλλαγές και ταυτόχρονα 

υπάρχουν σειρές (είδη) 

διαφορετικών µορφών που 

διαθέτουν την εν λόγω ιδιότητα τότε 

υπάρχει αναπαραγωγή και ίσως 

ζωή. 

 

 

Πίσω στη Γη και φαντασθείτε ένα εξωγήινο ροµπότ να 

προσγειώνεται σε µια ερηµική παραλία ψάχνοντας ενδείξεις για την 

ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Μπορεί να «δει» ένα σµήνος µελισσών 

όλες πανοµοιότητες να πηγαινοέρχονται. Πιο πέρα µερικές σφήκες 

Γιατί είναι αναγκαία η ανα-

παραγωγή 

Οι οργανισµοί είναι θνητοί. Ο 

οργανισµός είναι ένα πολύπλοκο 

αυτο-οργανούµενο σύστηµα, µια 

πολύπλοκη δοµή, µια νησίδα τάξης. Η 

δηµιουργία οργάνωσης και κυρίως η

διατήρηση της απαιτεί µεγάλα ποσά 

ενέργειας. Ακόµα και τότε ένα 

πολύπλοκο σύστηµα δεν µπορεί να 

διατηρηθεί επ’ άπειρο. Σε ένα συνεχώς 

µεταβαλλόµενο «περιβάλλον», ένα 

τέτοιο σύστηµα συσσωρεύει βλάβες 

και κάποτε η οργάνωση του θα 

καταρρεύσει. Ο θάνατος είναι λοιπόν 

αναπόφευκτος. Η αναπαραγωγή είναι 

ένας τρόπος να αντισταθµιστεί το 

αναπόφευκτο της κατάρρευσης του 

οργανωµένου συστήµατος. Η ζωή 

συνεχίζεται µετά θάνατον µέσω των 

απογόνων.  
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πανοµοιότυπες µεταξύ τους αρκετά όµοιες µε τις µέλισσες αλλά µε 

ευδιάκριτες διαφορές από τις τελευταίες. Θα βγάλει το συµπέρασµα  

ότι οι σφήκες και οι µέλισσες είναι δύο διαφορετικές αλλά 

«συγγενικές» µορφές ζωής. Θα συνεχίσει να παρατηρεί διάφορα 

έντοµα, πουλιά και φυτά:  σειρές όντων που όλα διαθέτουν την 

ιδιότητα της αµετάτροπου αναπαραγωγής,  όπως ακριβώς και τα 

χαλίκια διαφόρων χρωµάτων, µεγεθών και σχηµάτων   που συναντά 

κανείς στις παραλίες. Το ροµπότ θα συµπεράνει ότι και τα χαλίκια 

είναι ζωντανά. 

 

Η αµετάτροπος αναπαραγωγή είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή 

ιδιότητα για τη ζωή.  

Χρειάζεται και κάποια άλλη ιδιότητα τέτοια που να επιτρέπει  να 

διακρίνουµε, για παράδειγµα, τα χαλίκια από τις µέλισσες. Η 

δοµή του σώµατος µιας µέλισσας είναι εµφανώς πιο πολύπλοκη 

από εκείνη ενός χαλικιού ότι και αν σηµαίνει αυτό. Η δοµή του 

σώµατος της µέλισσας µεταβάλλεται συνεχώς (π.χ. κινούνται 

συνεχώς τα φτερά της και το κεφάλι της). Η δοµή του χαλικιού 

µπορεί να µεταβάλλεται επίσης αλλά προς µία ορισµένη 

κατεύθυνση). Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι υπάρχει εµφανής σχέση της 

δοµής, και των αλλαγών της δοµής, του σώµατος µιας µέλισσας (και κάθε 

ζωντανού οργανισµού) µε τη λειτουργία που αυτή η δοµή επιτελεί. Κάθε τι 

που συνθέτει τη δοµή ενός οργανισµού υπάρχει εκεί για κάποιο 

συγκεκριµένο λόγο (σκοπό ή αρχαιοελληνικά τέλος). Υπάρχει σκοπιµότητα 

ή τελεονοµία στη ζωή. ∆εν µπορεί να πει κανείς κάτι τέτοιο για τα χαλίκια. 
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Εφοδιασµένο µε νέα γνώση το ροµπότ εγκαταλείπει την µάταια 

προσπάθεια να καταγράψει τις ποικίλες µορφές των χαλικιών στην 

παραλία και αναζητεί νέες µορφές ζωής στην ενδοχώρα. Σταµατά σε 

ένα σταυροδρόµι  και παρατηρεί τις σειρές όντων που διατηρώντας  

µια σταθερή δοµή εµφανίζουν µεγάλη παραλλακτικότητα 

χρωµάτων, µεγεθών  και σχηµάτων. Η βασική δοµή εξυπηρετεί την 

βασική λειτουργία που είναι η κίνηση σε ειδικά εξοµαλυσµένο 

έδαφος. Η κίνηση εκτελείται επί κυκλικών τροχών  στα άκρα αξόνων 

και η διεύθυνσή της µεταβάλλεται από ειδικό µηχανισµό που 

περιστρέφει κυκλικό δίσκο προς την επιθυµητή κατεύθυνση. 

Αµετάτροπος αναπαραγωγή και τελεονοµία: άρα τα αυτοκίνητα 

είναι ζωντανά. 

Ένα δηµιούργηµα ζωντανού οργανισµού (τέχνηµα) είτε πρόκειται 

για ανθρώπινο δηµιούργηµα ή για την κηρήθρα της µέλισσας  

διαθέτει τις βασικές ιδιότητες του δηµιουργού του. Έχει δηµιουργηθεί 

για κάποιο λόγο και διαθέτει την ανάλογη δοµή για να εξυπηρετήσει 

την αναµενόµενη από τον δηµιουργό του λειτουργία.  Μια 

πετυχηµένη δοµή που εξυπηρετεί τον επιδιωκόµενο σκοπό  

διατηρείται και κατασκευάζεται σε πολλαπλά αντίγραφα 

ενδεχοµένως µε µικρο-τροποποιήσεις που θα βελτιώσουν την 

λειτουργία . 

 

 

Πως µπορούµε να διακρίνουµε τους οργανισµούς από τα τεχνήµατα.; Η 

απάντηση είναι ότι πρακτικά κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει. Παρόλα αυτά 

αν σε κάποιο µακρινό πλανήτη βρούµε τεχνήµατα ή υπολείµµατα 

τεχνηµάτων µπορούµε να συµπεράνουµε ότι υπάρχει ή υπήρξε ζωή εκεί. 
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Θεωρητικά όµως µπορούµε να διακρίνουµε τους ζωντανούς οργανισµούς 

από τα προϊόντα της δράσης τους. Η τελεονοµία των τεχνηµάτων εξυπηρετεί 

τον δηµιουργό τους. Έχει δοθεί στο τέχνηµα από κάποιον άλλο, είναι 

εξωτερική τελεονοµία. Η τελεονοµία του ζωντανού οργανισµού πηγάζει από 

τον ίδιο τον οργανισµό είναι εσωτερική. Ο οργανισµός είναι ένα αυτο-

οργανούµενο  ή αυτοποιητικό σύστηµα. 
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Τελεονοµία της ζωής: Συνάφεια δοµής µε λειτουργία 

Μια όψη της τελεονοµίας της ζωής είναι 

το γεγονός ότι οποιοδήποτε 

χαρακτηριστικό, µορφολογικό, φυσιο-

λογικό ή ηθολογικό,  ενός ζωντανού 

οργανισµού υπάρχει για να επιτελεί µια 

ορισµένη λειτουργία.  Σε τελευταία 

ανάλυση το σύνολο των χαρακτη-

ριστικών ενός οργανισµού υπάρχει για 

να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό   

τρόπο τον ενδιάµεσο στόχο που είναι η 

επιβίωση  και τον τελικό στρατηγικό 

στόχο του οργανισµού που είναι η 

αναπαραγωγή.  Ένα από τα πιο βασικά 

δόγµατα της  Βιολογίας δέχεται ότι ο 

σκοπός ύπαρξης ενός οργανισµού στον 

πλανήτη µας είναι η παραγωγή όσο το 

δυνατόν περισσότερων απογόνων που θα 

τον αντικαταστήσουν µετά τον θάνατο 

του.  

Ο αριθµός των απογόνων που 

αντικαθιστούν ένα οργανισµό στην 

επόµενη γενιά θεωρείται µάλιστα µέτρο 

της επιτυχίας του οργανισµού και 

ονοµάζεται ∆αρβινική προσαρµογή (ή 

αρµοστηκότητα, Fitness) του οργανισµού.   

Τα διάφορα κληρονοµήσιµα 

χαρακτηριστικά των οργανισµών 

(Προσαρµοστικά χαρακτηριστικά) 

διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: 

- Μορφολογικά, ανατοµικά: 

 Εξωτερικά ή εσωτερικά γνωρίσµατα 

όπως το ράµφος και τα πόδια στα 

πουλιά, τα αισθητήρια όργανα των 

ζώων, τα φύλλα, οι ρίζες και τα άνθη 

στα φυτά, αλλά και η κατασκευή των 

πνευµόνων, των νεφρών και των 

αγγείων µεταξύ άλλων. 

- Φυσιολογικά: 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως 

οι διάφοροι βιοχηµικοί κύκλοι 

(αναπνοής, φωτοσύνθεσης, απέκ-

κρισης) αλλά και οι διάφοροι 

µηχανισµοί που σχετίζονται µε τον 

αναδιπλασιασµό, την µεταγραφή και 

την µετάφραση του DNA. 

- Ηθολογικά:  

Αναφέρονται κυρίως στην 

συµπεριφορά των ζώων σε διάφορες 

περιστάσεις όπως το ζευγάρωµα, η 

κατασκευής φωλιάς,  η µετανά-

στευση. 
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Ζωντανοί οργανισµοί και τεχνήµατα έχουν ανάλογες ιδιότητες. 

 Ο ζωντανός οργανισµός είναι ένα οργανωµένο σύστηµα. Τα σπίτια 

µας έχουν επίσης οργάνωση. ∆εν είναι δηλαδή «λίθοι, πλίνθοι , 

κέραµοι ατάκτως εριµένοι». Σε κάθε ανθρώπινη κατοικία, από τις  

προϊστορικές κατασκευές έως τους σύγχρονους ουρανοξύστες, τα 

δοµικά υλικά  τοποθετούνται βάση σχεδίου στο χώρο µε στόχο να 

εξυπηρετηθούν συγκεκριµένες λειτουργίες.  

 

Σχέδιο και 

γενετικό 

πρόγραµµα 

Σε κάθε χρονική περίοδο και ανάλογα µε τον τόπο, οι κατοικίες 

έχουν οµόλογα χαρακτηριστικά, ή µε άλλα λόγια υπακούουν στον 

ίδιο λίγο πολύ σχεδιασµό. Το βασικό σχέδιο διατηρείται µε µικρές 

συνήθως παραλλαγές. Για να κατασκευαστεί µια κατοικία αυτό που 

χρειάζεται είναι το σχέδιο. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους 

οργανισµούς. Η «κατασκευή» τους βασίζεται στο γενετικό τους 

πρόγραµµα. 

 

Αναπαρα-

γωγή = 

αντιγραφή + 

µεταβίβαση 

γενετικού 

προγράµ-

µατος 

Υπάρχει µια ουσιώδης διαφορά µεταξύ σχεδίου και τελικού 

αποτελέσµατος (υλοποίησης του σχεδίου).  Το σχέδιο µιας 

πολυκατοικίας δεν έχει τις ιδιότητες και τη λειτουργία µιας 

πραγµατικής πολυκατοικίας. Το σχέδιο είναι µια κωδικοποιηµένη 

αποτύπωση όλων εκείνων των δοµικών στοιχείων, σχέσεων µεταξύ 

στοιχείων και  κανόνων που αν αποκωδικοποιηθούν καταλλήλως 

και υλοποιηθούν θα οδηγήσουν στην κατασκευή της κατοικίας. Σε 

ένα οργανισµό το σχέδιο κωδικοποιείται σε ένα µακροµόριο (DNA ή 

RNA). Το µακροµόριο αυτό κωδικοποιεί όλες εκείνες τις 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κατασκευή και λειτουργία 
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Θυµηθείτε ότι οι πρωτεΐνες 

διακρίνονται σε δοµικές και 

λειτουργικές (ένζυµα). 

του οργανισµού.  Είναι µε άλλα λόγια ο φυσικός φορέας της 

ιδιότητας της αναπαραγωγής. Το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτού του 

τρόπο αναπαραγωγής είναι η οικονοµία ενέργειας και υλικών 

δεδοµένου ότι το µόνο (ή σχεδόν το µόνο) που πρέπει να µεταφερθεί 

κατά την αναπαραγωγή είναι το σχέδιο. 

 

Τελεονοµία: 

Αποκωδικο-

ποίηση και 

υλοποίηση 

του 

γενετικού 

προγρά-

µµατος σε 

πρωτεΐνες. 

 

 

Και το 

πρόβληµα 

της 

αυτοοργά-

νωσης 

Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτείται ένας µηχανισµός 

αποκωδικοποίησης καθώς και η διαθεσιµότητα των απαραίτητων 

δοµικών στοιχείων που προβλέπει το σχέδιο. Προκείµενου για µια 

πολυκατοικία, γνωρίζουµε τον τρόπο υλοποίησης.  Το αποτέλεσµα 

της υλοποίησης του γενετικού προγράµµατος των οργανισµών είναι 

η κατασκευή πρωτεϊνών που συνιστούν τους δοµικούς λίθους αλλά 

και τα λειτουργικά µόρια της ζωής 

(ένζυµα). Οι πρωτείνες είναι 

δηλαδή οι φυσικοί φορείς της 

ιδιότητας που ονοµάσαµε 

τελεονοµία.  

Συµβαίνει, οι πρωτεΐνες (προϊόντα αποκωδικοποίησης του σχεδίου) 

να ενέχονται  στην αποκωδικοποίηση και την αντιγραφή του 

σχεδίου.  

Έχουµε ένα σχέδιο που περιγράφει εκτός των άλλων και τον τρόπο 

που πρέπει  το ίδιο να αποκωδικοποιηθεί. Για αυτό το λόγο λέµε ότι 

η τελεονοµία των οργανισµών είναι εσωτερική. Αυτό είναι το 

πρόβληµα της κότας και του αυγού σε µοριακό επίπεδο. Τι έγινε 

πρώτα, το DNA ή οι πρωτεΐνες; 
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Γενετικό 

πρόγραµµα 

και 

προγράµ-

µατα Η/Υ 

Συγκρίνετε το γενετικό πρόγραµµα των οργανισµών µε τα 

προγράµµατα υπολογιστών. Βρίσκετε οµοιότητες και διαφορές; 

Μπορεί ένα πρόγραµµα Η/Υ να διατηρήσει κάποιου είδους 

λειτουργικότητα αν συµβεί µια µικρή τυχαία αλλαγή στον κώδικα; 

Αν ναι κάτω από ποιες συνθήκες; 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στον προγραµµατισµό Η/Υ. Οι 

γλώσσες προγραµµατισµού εξελίσσονται.  

Υπάρχουν προσαρµοστικά προγράµµατα Η/Υ; 

Όποιος ενδιαφέρεται ας ψάξει για τις λέξεις Alife και tierra στο 

διαδίκτυο. 
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Γιατί δεν 

µπορεί να 

διατηρηθεί η 

τάξη επ’ 

άπειρο; Μια 

αναλογία. 

Φανταστείτε µια στοίβα από φύλλα χαρτιού φωτοτυπίας πάνω στο 

τραπέζι. Η κατάσταση αυτή είναι εντελώς «αφύσικη» σύµφωνα µε 

το δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα. Η πιο ευσταθής φυσική 

κατάσταση είναι εκείνη όπου τα φύλλα χαρτιού είναι 

διασκορπισµένα τυχαία στο πάτωµα. Αυτό πράγµατι θα συµβεί αν 

αφήσουµε να διαρρεύσει επαρκές χρονικό διάστηµα. Αν τώρα 

θελήσουµε να διατηρήσουµε τα φύλλα του χαρτιού πάνω στο 

τραπέζι οφείλουµε να  µαζεύουµε συστηµατικά κάθε φύλλο που θα 

ξεφύγει από τη στοίβα και να το ξανα-τοποθετούµε   στη θέση του. 

Για να διατηρηθεί η τάξη πρέπει να καταβληθεί ενέργεια. 

Παρατηρήστε όµως ότι απαιτείται και ένα ορισµένο χρονικό 

διάστηµα για να επαναφέρουµε ένα φύλλο χαρτιού στη στοίβα. Θα 

καταφέρουµε να διατηρήσουµε την τάξη (επιδιορθώνοντας το 

σύστηµα) αν ο ρυθµός διόρθωσης υπερβαίνει το ρυθµό καταστροφής 

της τάξης. Αν τα φύλλα χαρτιού φεύγουν µε ρυθµό 2 φύλων το 

δευτερόλεπτο από τη στοίβα και εµείς επαναφέρουµε ένα µόνο 

φύλλο σε κάθε δευτερόλεπτο πολύ γρήγορα όλα τα χαρτιά θα 

βρεθούν στο πάτωµα.   

 
Στους ζωντανούς οργανισµούς υπάρχουν µηχανισµοί διόρθωσης 

των βλαβών (πρωτείνες). Όσο ο ρυθµός επιδιόρθωσης υπερβαίνει το 

ρυθµό συσσώρευσης βλαβών το σύστηµα διατηρείται αλλιώς 

καταρρέει. 
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Και µια 

επιπλέον 

αναλογία:   

Η τάξη δεν 

µπορεί να 

είναι 

αποτέλεσµα 

«καθαρής» 

τύχης 

Για να δηµιουργηθεί η δεδοµένη τάξη (τα φύλλα σε στοίβα πάνω στο 

τραπέζι) πρέπει εκτός της καταβολής µεγάλων ποσοτήτων 

ενέργειας να διαθέτουµε και ένα σχέδιο ή πρόγραµµα. 

Χρειαζόµαστε δηλαδή µία οργανωτική αρχή. Η τάξη δεν µπορεί να 

προκύψει ως αποτέλεσµα της καθαρής τύχης. Ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα της Βιολογίας είναι να εξηγήσει πως 

δηµιουργήθηκε αρχικά ένα  σύστηµα µε τις ιδιότητες 

αναπαραγωγής και τελεονοµίας που χαρακτηρίζουν τη ζωή. 

Έχοντας ένα τέτοιο αρχικό σύστηµα (προγονικό ζωντανό σύστηµα) 

όλα τα υπόλοιπα εξηγούνται....  

από την ∆αρβινική θεωρία για  την εξέλιξη µε φυσική επιλογή 
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Η έννοια του βιολογικού είδους 

∆ύο άτοµα (διαφορετικού 

φύλλου) ανήκουν στο ίδιο είδος 

αν µπορούν να διασταυρωθούν 

µεταξύ τους και ο απόγονός 

τους είναι γόνιµος. Το άλογο και 

το γαϊδούρι δεν ανήκουν στο 

ίδιο είδος γιατί ενώ 

διασταυρώνονται µεταξύ τους 

και παράγουν βιώσιµο απόγονο 

(το µουλάρι) ο τελευταίος δεν 

είναι γόνιµος. 

 Υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία µορφών ζωής στον πλανήτη. 

Μονοκύτταροι-πολυκύτταροι 

φυτά - ζώα –µικροοργανισµοί 

 µικρού –µεγάλου µεγέθους 

µεγάλη - µικρή διάρκειας ζωής 

 χερσαίοι-υδρόβιοι-αµφίβιοι. 

 

Η ποικιλία 

ειδών 

Μόνο στην Ελλάδα 

υπολογίζεται ότι υπάρχουν 

περί τα 6000 είδη χερσαίων 

ανώτερων φυτών και  30 000-50 

000 είδη χερσαίων ζώων. Αυτό 

είναι ένα µάλλον µικρό µέρος 

των διαφορετικών µορφών 

ζωής που υπάρχουν στην χώρα. 

Πρέπει να προστεθούν οι 

µικροοργανισµοί, τα πρώτιστα, 

τα είδη των θαλασσών, λιµνών, 

ποταµών για να αποκτήσουµε 

κάποια εικόνα της ποικιλίας 

µορφών ζωής της Ελλάδας.  
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Ο βιοχηµικός µηχανισµός της ζωής είναι όµως «εως την 

απελπισία κατα-ίδιος»  σε όλους τους οργανισµούς. 

 

 Τέσσερα σύµβολα A,T,G,C αποτελούν το λεξιλόγιο της ζωής, κάθε 

µορφής ζωής στη γη. Ανά τρία αποτελούν µια συλλαβή µε νόηµα. 

ΑΑT,GGA,TAG είναι όλες συλλαβές µε νόηµα (οδηγούν στη 

σύνθεση ενός από τα 20 διαφορετικά αµινοξέα που αποτελούν τις 

πρωτείνες όλων των µορφών ζωή στη γη). Από όλους όµως τους 

συνδυασµούς των 4 

συµβόλων ανά τρία µε 

επανάθεση προκύπτουν 

µόνο 20 διαφορετικά 

νοήµατα. Μερικοί από 

τους διαφορετικούς 

συνδυασµούς έχουν 

απλώς το ίδιο νόηµα. 

Μερικοί άλλοι 

σηµατοδοτούν την αρχή 

ή το τέλος του 

µηνύµατος.  

Με 20 µόνο αµινοξέα η 

ζωή έχει δηµιουργήσει 

µια τεράστια ποικιλία διαφορετικών µορφών και λειτουργιών. Αυτό 

δεν χρειάζεται να µας εκπλήσσει. Με επτά νότες και λιγοστές 

παραλλαγές τους οι µουσικοί παράγουν µια αρκετά µεγάλη ποικιλία 

αρµονιών. 

Το γενετικό πρόγραµµα της ζωής είναι 

µια αλληλουχία συµβόλων. Ο 

συνδυασµός τους σε τριάδες και η 

αντιστοίχηση κάθε τριάδας σε ένα 

αµινοξύ είναι τµήµα του µηχανισµού 

αποκωδικοποίησης.  

Για λόγους ακρίβειας τονίζουµε ότι τα 

γράµµατα ATGC αντιστοιχούν στις 4 

οργανικές αζωτούχες βάσεις του DNA: 

αδενίνη, θυµίνη, γουανίνη, κυτοσίνη. 

Στο µόριο του RNA δεν υπάρχει η 

θυµίνη αλλά  η ουρακίλη. 
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 Η κοινή βιοχηµική βάση της ζωής και η ποικιλία µορφών ζωής που 

έχουν παραχθεί ακριβώς από αυτήν την κοινή βιοχηµική βάση µας 

οδηγούν στην αποδοχή των δύο παρακάτω θεωριών: 

1) Υπόθεση της «κοινής καταγωγής» (∆αρβίνος , δεκαετία 1830) 

2) Εξέλιξη µε φυσική επιλογή (∆αρβίνος 1859, Περί της καταγωγής 

των ειδών) 
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Η δαρβινική θεωρία για την εξέλιξη 

 

 Παρατήρηση 1η: Οι οργανισµοί έχουν 

ικανότητα παραγωγής µεγάλου 

αριθµού απογόνων  

Παρατήρηση 2η: Οι φυσικοί 

πληθυσµοί διατηρούν λίγο πολύ 

σταθερό πληθυσµιακό µέγεθος 

Αιτιολόγηση:  Υπάρχουν περιορισµοί 

στην αύξηση των πληθυσµών λόγω 

των πεπερασµένων διαθέσιµων πόρων υλικών και ενέργειας 

                                                        ____________________________________ 

Συµπέρασµα 1ο: Μόνο λίγοι από τους απογόνους ενός οργανισµού 

καταφέρνουν να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν. Ποιοι από 

όλους; Τυχαία ορισµένοι επιβιώνουν; Μήπως επιβιώνουν κάποιοι 

που είναι κατάλληλα εξοπλισµένοι; 

Παρατήρηση 3η: Κάθε άτοµο σε ένα πληθυσµό είναι µοναδικό. 

Έχει ιδιαίτερα γνωρίσµατα 

Παρατήρηση 4η: Τα γνωρίσµατα που συνιστούν την ιδιαιτερότητα 

του κάθε ατόµου κληρονοµούνται (τουλάχιστον εν µέρη) στους 

απογόνους του.  

____________________________________________________ 

Συµπέρασµα 2ο: Τα διαφορετικά άτοµα έχουν διαφορετικές 

ικανότητες αντιµετώπισης της αντιξοότητας του περιβάλλοντος. 

Επιβιώνουν και αναπαράγονται µόνο τα άτοµα που διαθέτουν 
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µεγαλύτερη σχετικά ικανότητα, τα πιο προσαρµοσµένα (φυσική 

επιλογή). Οι απόγονοι αυτών των ατόµων κληρονοµούν τα 

χαρακτηριστικά εκείνα των γονέων τους που εξασφάλισαν την 

επιβίωση και αναπαραγωγή. Σε διάρκεια πολλών γενεών 

φιλτράρονται σταδιακά ορισµένα χαρακτηριστικά που έτσι 

διαιωνίζονται ενώ ορισµένα άλλα (υποδεέστερα) εξαλείφονται. 

Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται εξέλιξη της ζωής µε φυσική επιλογή.  

 

 

Παρατήρηση  Για να υπάρξει επιλογή είναι απαραίτητη η ποικιλοµορφία. ∆εν 

µπορείτε να διαλέξετε ένα από 10 πανοµοιότητα µήλα (παρά µόνο 

στην τύχη). 

Η επιλογή προϋποθέτει ένα ή µερικά κριτήρια (χαρακτηριστικά) 

βάση των οποίων διακρίνουµε ένα αντικείµενο από τα υπόλοιπα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να είναι εµφανή. ∆ιαλέγουµε ένα µήλο 

µε βάση το χρώµα, τα σχήµα, το µέγεθος. ∆εν ξέρουµε τι κρύβει από 

µέσα. Η φυσική επιλογή βασίζεται επίσης σε εµφανή «εξωτερικά» 

χαρακτηριστικά των οργανισµών. Βασίζεται σε αυτό που στη 

βιολογία ονοµάζεται «φαινότυπος» του οργανισµού. Ο φαινότυπος 

είναι προϊόν αλληλεπίδρασης του γενετικού υλικού (του γενότυπου) 

µε το περιβάλλον. Αυτό που κληρονοµείται όµως είναι ο γενότυπος 

και όχι ο φαινότυπος. 
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Σύντοµη ιστορία της ζωής στη γη. 

Υπολογίζεται ότι οι πρώτοι ζωντανοί οργανισµοί εµφανίστηκαν στη γη πριν 

από 3.5-4 δισεκατοµµύρια χρόνια. Οι πρώτοι οργανισµοί ήταν µονοκύτταροι 

και φαίνεται ότι τρέφονταν από ανόργανες ενώσεις (χηµιο-αυτότροφοι). Οι 

πρώτοι πολυκύτταροι οργανισµοί εµφανίστηκαν πολύ αργότερα. Για πάνω 

από το 60% της συνολικής διάρκειας που υπάρχει ζωή στη γη αυτή 

αποτελούταν αποκλειστικά από µονοκύτταρους οργανισµούς. Είναι πιθανό 

ότι οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισµοί ήταν απλές αποικίες ισοδύναµων 

κυττάρων που το καθένα φρόντιζε για την δική του επιβίωση και 

αναπαραγωγή. Το κύριο πλεονέκτηµα της αποικιακής ζωής είναι ίσως η 

δυνατότητα κάποιας συντονισµένης δράσης που επιτρέπει την καλύτερη 

εκµετάλλευση των πόρων του περιβάλλοντος. Το µεγάλο βήµα ήταν η 

σταδιακή διαφοροποίηση και εξειδίκευση του ρόλου των κυττάρων της 

αποικίας. Αναπτύχθηκαν έτσι µέσα στην αποικία διαφορετικές σειρές 

κυττάρων η κάθε µια από τις οποίες ανέλαβε διαφορετικό ρόλο. Άλλα 

κύτταρα ανέλαβαν την θρέψη, άλλα την αναπαραγωγή, άλλα την 

µετακίνηση και άλλα την αίσθηση του περιβάλλοντος. Η περαιτέρω εξέλιξη 

των αισθητηρίων κυττάρων οδήγησε στην ανάπτυξη του νευρικού 

συστήµατος που στα ζώα αναλαµβάνει και το ρόλο του συντονισµού όλων 

των υπόλοιπων λειτουργιών. 

 

Η εµφάνιση των πολυκύτταρων οργανισµών απετέλεσε µεγάλο εξελικτικό 

βήµα. Αυξήθηκαν κατά πολύ οι δυνατότητες για την εξέλιξη νέων και πιο 

πολύπλοκων µορφών ζωής. Η διαδικασία εµφάνισης νέων µορφών ζωής 

επιταχύνθηκε και 600 περίπου εκατοµµύρια χρόνια πριν (την γεωλογική 

περίοδο που ονοµάζεται Κάµβριο) είχαν ήδη εµφανιστεί στη γη εκπρόσωποι 



 

 

 

 41

όλων των µεγάλων ζωικών και φυτικών οµάδων. Η εµφάνιση 

φωτοσυνθετικών οργανισµών που απελευθέρωναν ως παραπροϊόν της 

δράσης τους το οξυγόνο ήταν επίσης µεγάλο εξελικτικό βήµα. Κατά µία 

έννοια τα φυτά προκάλεσαν το µεγαλύτερο επεισόδιο ρύπανσης  στην 

ιστορία της γης. Για πολλούς από τους αρχέγονους οργανισµούς το οξυγόνο 

πρέπει να ήταν ιδιαίτερα τοξικό. Οι χηµιαυτότροφοι οργανισµοί σταδιακά 

περιορίστηκαν σε οριακά περιβάλλοντα. Εξελίχθηκαν όµως οργανισµοί που 

διέθεταν ικανότητα χρήσης του οξυγόνου για την καύση οργανικών ουσιών. 

Η διαδικασία της καύσης είναι κατά πολύ πιο αποδοτική ενεργειακά από  τις 

διαδικασίες διάσπασης ανόργανων ουσιών. Η δυνατότητα χρήσης του 

οξυγόνου έδωσε νέα ώθηση στην εξέλιξη της ζωής  και στον αποικισµό του 

χερσαίου τµήµατος του πλανήτη κατά το Σιλούριο περί τα 440 εκατοµµύρια 

χρόνια πριν. 

Η ιστορία εξέλιξης της ζωής στη γη δεν είναι όµως µια απλή διαδικασία 

συσσώρευσης όλο και περισσότερων µορφών ζωής. Υπολογίζεται ότι ένα 

µεγάλο ποσοστό (πάνω από το 90%) του συνόλου των ειδών που κάποτε 

έζησαν στη γη έχει εξαφανιστεί. Σήµερα γνωρίζουµε ότι υπήρξαν 5 

επεισόδια µαζικής εξαφάνισης ειδών στον πλανήτη (κατά το τελευταίο 

εξαφανίσθηκαν οι δεινόσαυροι). Γενικά, η µοίρα κάθε είδους είναι να 

εξαφανιστεί αργά ή γρήγορα. Υπολογίζεται ότι η διάρκεια που «ζει» ένα 

είδος πάνω στον πλανήτη (από την εµφάνιση έως την εξαφάνιση του) είναι  

5-10 εκατοµµύρια χρόνια. Φυσικά µερικά είδη είναι πιο βραχύβια και µερικά 

άλλα πιο µακρόβια.  

Ο ρυθµός µε τον οποίο εξαφανίζονται είδη είναι µικρότερος από τον ρυθµό 

εµφάνισης νέων. Έτσι, η ποικιλία των µορφών ζωής στη γη βαίνει 

αυξανόµενη µε το χρόνο (το γεωλογικό χρόνο). 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛEΤΗ ΤΩΝ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

 

 

Το περιβάλλον 

Οτιδήποτε εξωτερικό του οργανισµού που επηρεάζει  την ικανότητα του να 

επιβιώσει και να αναπαραχθεί. Παρέχει στον οργανισµό το µέσο (χώρο), τις 

συνθήκες και τους πόρους για την επιβίωση και αναπαραγωγή (φιλική 

όψη).....αλλά.. 

επιβάλει περιορισµούς στην τάση του οργανισµού να κατακλείσει όλο το 

διαθέσιµο χώρο µε τους απογόνους του (εχθρική όψη;) 

 

Το περιβάλλον ως µέσο διαβίωσης 

 Χώρος διαβίωσης. Περιορισµένος σε µια λεπτή ζώνη στην επιφάνεια 

του πλανήτη Γη που ονοµάζεται Βιόσφαιρα και εκτείνεται από τα βάθη των 

ωκεανών έως λίγα χιλιόµετρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.  Οι 

οργανισµοί είναι καθηλωµένοι σε αυτόν τον περιορισµένο χώρο και µάλιστα 

περιορισµένοι σε µικρό τµήµα αυτού του χώρου (άλλοι στον ωκεανό, άλλοι 

σε λίµνες, άλλοι στις κορυφές των βουνών, άλλοι µόνο σε ορισµένες 

κλιµατικές ζώνες, σε ορισµένες µόνο ηπείρους και σε ορισµένες περιοχές 

αυτών των ηπείρων) 
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Αβιοτικές 

συνθήκες:  

φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά που είναι ανεξάρτητα της δράσης του 

οργανισµού (δεν µεταβάλλονται εξαιτίας της ύπαρξης του 

οργανισµού τουλάχιστον στη διάρκεια της ζωής του) αλλά 

επηρεάζουν την επιβίωση και την αναπαραγωγή του. Παράδειγµα η 

θερµοκρασία 

 

Πόροι Πηγές ενέργειας και υλικών που είναι αναγκαία για την επιβίωση 

και την αναπαραγωγή. Οι πόροι είναι αναλώσιµοι. Η εκµετάλλευση 

ενός πόρου από κάποιον οργανισµό στερεί (για ορισµένο 

τουλάχιστον χρονικό διάστηµα) µέρος αυτού του πόρου από τους 

υπόλοιπους. Ευτυχώς οι πόροι είναι ανανεώσιµοι 

(αυτοαναπαράγονται) ή είναι σχεδόν απεριόριστοι (π.χ. η ηλιακή 

ενέργεια) µε αποτέλεσµα να µην εξαντλούνται πλήρως και 

διαπαντός από την δράση των οργανισµών. Οι πόροι µπορεί να είναι 

άλλοι οργανισµοί ή αβιοτικά στοιχεία. Παράδειγµα πόρων: τροφή, 

νερό, οξυγόνο κ.λ.π.  

 

 

Παρατήρηση 

1η 

 Η διάκριση πόρων-συνθηκών έχει νόηµα αν αναφερόµαστε σε 

συγκεκριµένο οργανισµό. Για παράδειγµα το διοξείδιο του άνθρακα 

της ατµόσφαιρας είναι πόρος για ένα φυτό αλλά συνθήκη για 

ορισµένα ζώα.  

 

Παρατήρηση

2η  

 Αν και θεωρούµε ότι οι συνθήκες δεν επηρεάζονται άµεσα και 

βραχυπρόθεσµα από την δραστηριότητα του οργανισµού 

επηρεάζονται µακροπρόθεσµα από την ζωή. Η ύπαρξη ζωής στον 
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πλανήτη για µερικά δισεκατοµµύρια χρόνια µετέβαλε δραστικά τις 

συνθήκες στην βιόσφαιρα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι 

µεταβολές που προκάλεσε η ζωή στην ατµόσφαιρα της Γης.  

 

 

Κατάσταση της 

ατµόσφαιρας 
Χωρίς Ζωή 

Σηµερινή 

κατάσταση 

CO2 98% 0.03% 

N2 1.9% 79% 

O2 Ίχνη 21% 

Ar 0.1% 1% 

Μέση θερµοκρασία 

επιφάνειας 
290+/- 50 13 

Ατµοσφαιρική Πίεση 60 1.0 

 

 

 

Στοιχεία 

του 

περιβάλ-

λοντος 

Για να διατηρήσει την πολύπλοκη δοµή του ένας οργανισµός 

χρειάζεται µεγάλα ποσά ενέργειας. Για να αναπαράγει τη δοµή του 

χρειάζεται επιπλέον ενέργεια. Μια κατάλληλη πηγή ενέργειας που 

είναι απαραίτητη για την επιβίωση (διατήρηση της δοµής) και την 

αναπαραγωγή ενός οργανισµού είναι συνεπώς και σύµφωνα µε τον 

παραπάνω ορισµό σηµαντικό στοιχείο του περιβάλλοντος του 
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οργανισµού.  

Το σώµα κάθε οργανισµού είναι υλικό. Όλα τα υλικά που χρειάζεται 

ο οργανισµός για να αναπτύξει την υλική δοµή του θα πρέπει να τα 

βρει στο περιβάλλον του. Οι κατάλληλες πηγές των απαιτούµενων 

υλικών για την επιβίωση και αναπαραγωγή του οργανισµού είναι 

επίσης σηµαντικά στοιχεία του περιβάλλοντος. 

 

 Η επιβίωση πολλών οργανισµών επηρεάζεται (θετικά ή αρνητικά) 

από την ύπαρξη άλλων οργανισµών. Μερικοί από αυτούς είναι 

απλώς πηγές ενέργειας και υλικών για τον οργανισµό αναφοράς 

(θηράµατα). Μερικοί άλλοι όµως ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν τον 

οργανισµό αναφοράς ως πηγή ενέργειας (θηρευτές, παράσιτα) ή να 

χρησιµοποιούν τις ίδιες πηγές ενέργειας θέτοντας έτσι περιορισµούς 

στην επιβίωση ή την αναπαραγωγή του οργανισµού αναφοράς 

(ανταγωνιστές). Τέλος, κάποιοι άλλοι οργανισµοί ενδέχεται να 

διευκολύνουν, µε την δράση τους, την επιβίωση ή και την 

αναπαραγωγή του οργανισµού αναφοράς (συµβιωτικοί οργανισµοί 

µε την πλατιά έννοια). Όλοι αυτοί οι οργανισµοί που µε τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο επηρεάζουν την ικανότητα επιβίωσης και 

αναπαραγωγής του οργανισµού αναφοράς είναι σηµαντικά στοιχεία 

του περιβάλλοντος. 
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 Οι πιθανές αλληλεπιδράσεις µεταξύ οργανισµών παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η επιβίωση και αναπαραγωγή των οργανισµών επηρεάζεται και 

από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η θερµοκρασία είναι µια 

τέτοια συνθήκη. Το υδάτινο περιβάλλον είναι  διαφορετικό από το 

χερσαίο ως γενική συνθήκη για τη ζωή. Στο υδάτινο περιβάλλον, η 

αλατότητα η αγωγιµότητα και το διαλυµένο οξυγόνο είναι 

σηµαντικές συνθήκες. Στο χερσαίο περιβάλλον κυρίως η 

θερµοκρασία αλλά και η υγρασία (γενικότερα αυτό που ονοµάζουµε 

κλίµα) συνιστούν σηµαντικές συνθήκες ζωής.  

 Ο Οργανισµός Α επιδρά στον Β 

 θετικά αρνητικά αδιάφορα 

θετικά Συµβίωση Θήρευση 

Α θήραµα 

Β θηρευτής 

∆ιευκόλυνση 

αρνητικά  Ανταγωνισµός Αλληλοπάθεια 

Ο
 
Ο
ργ
αν
ισ

µό
ς 
Β 
επ
ιδ
ρά

στ
ον

 Α
 

αδιάφορα   Απλή συνεύρεση 
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Μια σηµαντική συνθήκη για την ζωή: η θερµοκρασία 

 

 Η θερµοκρασία είναι µια από τις σηµαντικότερες συνθήκες του 

περιβάλλοντος των ζωντανών οργανισµών µιας και επηρεάζει όλες 

τις βιολογικές διεργασίες από το κατώτερο (µοριακό) έως το ανώτερο 

(πληθυσµιακό) επίπεδο οργάνωσης της ζωής. 

  

 Η θερµοκρασία επηρεάζει άµεσα 

• την ταχύτητα των βιο-χηµικών αντιδράσεων  και την χηµική 

ισορροπία των βιοχηµικών συστηµάτων 

• Τον µεταβολικό ρυθµό των ατόµων 

• Τη διανοµή των πληθυσµών στο χώρο 

• Την έκβαση των διαπληθυσµιακών αλληλεπιδράσεων 

Και έµµεσα 

Τη δυνατότητα ρύθµισης του ισοζυγίου του νερού στο χερσαίο 

περιβάλλον 

 

Επίδραση της θερµοκρασίας στην ταχύτητα των βιοχηµικών 

αντιδράσεων. 

Μια απλή αρχή που περιγράφει την εξάρτηση της ταχύτητας των 

περισσότερων χηµικών αντιδράσεων από την θερµοκρασία είναι η εξής: Η 

ταχύτητα των χηµικών αντιδράσεων διπλασιάζεται όταν η θερµοκρασία 

αυξάνει κατά 10 οC.  
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Αυτό που επηρεάζεται από την θερµοκρασία είναι η σταθερά της 

αντίδρασης. Το 1889 ο Arrhenius διατύπωσε ένα εµπειρικό νόµο που 

περιγράφει αυτήν την επίδραση. Στην ολοκληρωµένη του µορφή ο νόµος 

αυτός έχει τη µορφή RT
Eo

Aek
−

=  , όπου k η σταθερά της αντίδρασης,  Τ η 

θερµοκρασία σε βαθµούς Kelvin (oK),  Εο (cal/mol) µια σταθερά που 

θεωρούµε ότι είναι ανεξάρτητη της θερµοκρασίας και λέγεται ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης, R  η παγκόσµια σταθερά των αερίων (= 1.986 

cal/degree.mol) και Α η σταθερά της ολοκλήρωσης που επίσης θεωρείται 

ανεξάρτητη της θερµοκρασίας.  

Ο νόµος αυτός περιγράφει επαρκώς τις µεταβολές της ταχύτητας των 

περισσότερων χηµικών αντιδράσεων στο εύρος θερµοκρασιών που 

καταγράφονται στη βιόσφαιρα. Η µελέτη της επίδρασης της θερµοκρασίας 

στην ταχύτητα ορισµένων χηµικών αντιδράσεων σε πολύ µεγαλύτερο 

θερµοκρασιακό εύρος έδειξε όµως ότι η «σταθερά» Α µεταβάλλεται µε τη 

µεταβολή της θερµοκρασίας.  

Στο σχήµα Θ1 παρουσιάζεται γραφικά ο νόµος του  Arrhenius για ορισµένες 

τιµές των παραµέτρων Εο και Α. 

Σε κάθε περίπτωση (συνδυασµό τιµών των παραµέτρων Εο και Α), µε την 

αύξηση της θερµοκρασίας παρατηρείται ταχεία (σχεδόν εκθετική) αύξηση 

της ταχύτητας της αντίδρασης στην περιοχή των χαµηλών θερµοκρασιών. 

Πέραν όµως µιας ορισµένης τιµής της θερµοκρασίας, η περαιτέρω αύξηση 

δεν συνεπάγεται έντονη µεταβολή στην ταχύτητα της αντίδρασης. Ο απλός 

κανόνας που προβλέπει διπλασιασµό περίπου της ταχύτητας µιας 

αντίδρασης για κάθε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 10 βαθµούς (εκθετικού 

τύπου µεταβολή) εφαρµόζει άρα στην περιοχή των χαµηλών (για την 

συγκεκριµένη αντίδραση) θερµοκρασιών.    
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Σχήµα Θ1: Επίδραση της 

Θερµοκρασίας επί της ταχύτητας των 

χηµικών αντιδράσεων κατά 

Arrhenius. Η σταθερά ολοκλήρωσης 

Α προσδιορίζει την µέγιστη δυνατή 

τιµή της ταχύτητας. Η αντίδραση 

αποκτά την µέγιστη ταχύτητα της 

όταν η θερµοκρασία τείνει στο 

άπειρο. Προσεγγίζει όµως αυτήν την 

µέγιστη τιµή ταχύτητας σε σχετικά 

χαµηλές θερµοκρασίες ανάλογα και 

µε την τιµή της ενέργειας 

ενεργοποίησης. Η ενέργεια 

ενεργοποίησης προσδιορίζει τον 

ρυθµό αύξησης της ταχύτητας (επιτάχυνση) µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας. Αν η τιµή της ενέργειας ενεργοποίησης είναι µηδέν τότε η 

αντίδραση επιτυγχάνεται αυθόρµητα, ανεξαρτήτως της θερµοκρασίας. Η 

αντίδραση πραγµατοποιείται δηλαδή µε µέγιστη ταχύτητα και σε 

θερµοκρασίες κοντά στο απόλυτο µηδέν. Όσο αυξάνει η ενέργεια 

ενεργοποίησης τόσο µεγαλύτερη η θερµοκρασία που απαιτείται για να 

προσεγγίσει η αντίδραση την µέγιστη δυνατή ταχύτητα της. Με άλλα λόγια 

αντιδράσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλές τιµές ενέργειας 

ενεργοποίησης δεν πραγµατοποιούνται (η πραγµατοποιούνται µε σχεδόν 

µηδενική ταχύτητα) στις συνήθεις θερµοκρασίες της βιόσφαιρας. 

_______________________________________________________________________ 
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Ενζυµικά καταλυόµενες αντιδράσεις 

Στο σχήµα Θ2  παρουσιάζεται η µεταβολή της δραστικότητας ενός ενζύµου 

µε την θερµοκρασία. Η απόκλιση από τον νόµο Arrhenius στην περιοχή των 

υψηλών (για την ενζυµική αντίδραση) θερµοκρασιών είναι εµφανής.  

 

Σχήµα Θ2:  

Πρότυπο 

µεταβολής της 

δραστικότητας 

ενός ιδεατού 

ενζύµου µε τη 

θερµοκρασία,. 

 

 

 

Οι λειτουργικές πρωτεΐνες (ένζυµα) είναι οι καταλύτες των βιοχηµικών 

αντιδράσεων. Μειώνουν δραστικά την ενέργεια ενεργοποίησης 

προσανατολίζοντας κατάλληλα τα αντιδρώντα στο χώρο. Υπεύθυνο για 

αυτή τη λειτουργία είναι το λεγόµενο ενεργό κέντρο του ενζύµου. Η 

διαµόρφωση του ενεργού κέντρου του ενζύµου εξαρτάται βέβαια από την 

αλληλουχία των αµινοξέων αλλά εν τέλη από τους ασθενείς δεσµού που 

δηµιουργούνται µεταξύ των κλάδων της πρωτεΐνης. Για το λόγο αυτό 

επηρεάζεται από παράγοντες όπως η θερµοκρασία, το pH και η παρουσία 

ορισµένων ιόντων. Σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες η διαµόρφωση του 

ενεργού κέντρου αλλοιώνεται (µετουσίωση ενζύµου) και η ενζυµική δράση  

µειώνεται. 
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Οι καταλυόµενες από ένζυµα  χηµικές αντιδράσεις  εµφανίζουν ένα µέγιστο 

στο διάγραµµα θερµοκρασίας – δραστικότητας του ενζύµου. Η ύπαρξη µιας 

περιοχής «άριστων θερµοκρασιών» για την ενζυµική δράση οφείλεται σε δύο 

διεργασίες: α) τη συνήθη κατά Arrhenius αύξηση της ταχύτητας της 

αντίδρασης µε τη θερµοκρασία και β) τον ρυθµό µετουσίωσης των ενζύµων  

που πέραν ενός ορίου θερµοκρασίας βαίνει αυξανόµενος. 

Τα περισσότερα ένζυµα αδρανοποιούνται σε θερµοκρασίες πέραν των 55-60 

οC. Υπάρχουν όµως ένζυµα που διατηρούν τη δραστικότητά τους  σε 

θερµοκρασίες που φτάνουν και τους 85 οC. Τέτοια ένζυµα διαθέτουν 

ορισµένα θερµόφιλα βακτήρια που επιβιώνουν σε θερµοπηγές.  Μερικά 

ένζυµα (π.χ. η ριβονουκλεάση) επανακάµπτουν εύκολα µετά από 

µετουσίωση,  εφόσον βέβαια η θερµοκρασία µειωθεί,  ενώ για πολλά άλλα η 

µετουσίωση είναι µη αναστρέψιµη διεργασία.  

 

Η επίδραση της θερµοκρασίας στα άτοµα.  

Η θερµοκρασία επηρεάζει την ταχύτητα όλων των βιοχηµικών αντιδράσεων 

στο επίπεδο των κυττάρων και συνεπώς αναµένεται να επηρεάζει αναλόγως 

και την δραστηριότητα των ατόµων.  Ένα µέτρο δραστηριότητας των ατόµων 

είναι ο µεταβολικός τους ρυθµός, δηλαδή το ολικό αποτέλεσµα της 

λειτουργίας του κύκλου του Krebs όλων των κυττάρων που συνιστούν τον 

οργανισµό. Για την επίδραση της θερµοκρασίας επί του µεταβολικού ρυθµού 

υπάρχει διαθέσιµη µια εκτεταµένη βάση δεδοµένων (ιδιαίτερα για ζωικούς 

οργανισµούς). Σε όλες τις περιπτώσεις, ο µεταβολικός ρυθµός αυξάνει µε 

την αύξηση της θερµοκρασίας και σύµφωνα µε  το νόµο του Arrhenius 

τουλάχιστον για συνήθεις θερµοκρασίες περιβάλλοντος.  



 

 

 

 52

Σχήµα Θ3: Επίδραση 

της θερµοκρασίας στον 

αναπνευστικό ρυθµό 

ωρίµων ατόµων του 

Κολλεµβόλου Onychi-

urus meridiatus.  

Από Αργυροπούλου Μ. (1993) 

∆υναµική και δραστηριότητα 

των Κολλεµβόλων σε εδαφικό 

υποσύστηµα αειφύλλων-σκληροφύλλων του Χορτιάτη. ∆ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Βιολογίας 

Α.Π.Θ. 

 

Στο σχήµα Θ3 παρουσιάζονται δεδοµένα που αφορούν την εξάρτηση του 

µεταβολικού ρυθµού ενός εδαφικού απτερύγωτου εντόµου. Έως και τους 25 

οC ο µεταβολικός ρυθµός αυξάνει µε την θερµοκρασία όπως προβλέπεται 

από το νόµο του Arrhenius. Στη συνέχεια όµως µειώνεται καθώς η 

θερµοκρασία υπερβαίνει την άριστη περιοχή. Το πρότυπο εξάρτησης του 

µεταβολικού ρυθµού από τη θερµοκρασία εµφανίζει συνεπώς οµοιότητες µε 

εκείνο της ενζυµικής δραστικότητας.  

 

Η επίδραση της θερµοκρασίας σε πληθυσµιακό επίπεδο. 

Σύµφωνα µε το πιο διαδεδοµένο δόγµα της Βιολογίας, ο σκοπός κάθε ατόµου 

είναι να συνεισφέρει στις επόµενες γενιές  όσο το δυνατό περισσότερους 

γόνιµους απογόνους. Για να επιτύχει αυτό το στόχο θα πρέπει να επιβιώσει 

ως την αναπαραγωγή και να συγκεντρώσει όσον το δυνατό περισσότερους 

πόρους και ενέργεια ώστε να επενδύσει είτε σε µεγάλο αριθµό απογόνων 

(µειωµένης ικανότητας επιβίωσης) είτε στην ευρωστία (ικανότητα 
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επιβίωσης)  µικρού σχετικά αριθµού απογόνων.  Η ικανότητα του να 

επενδύσει πόρους και ενέργεια στους απογόνους εξαρτάται άρα από τον 

ρυθµό µε τον οποίο εκµεταλλεύεται τους διαθέσιµους πόρους του 

περιβάλλοντος, δηλαδή από τον ρυθµό µεταβολισµού του που εξαρτάται 

εκτός των άλλων και από τη θερµοκρασία. Μέγιστη ταχύτητα 

εκµετάλλευσης των πόρων επιτυγχάνεται στην περιοχή του αρίστου, για τον 

µεταβολισµό, εύρους θερµοκρασιών. Θα µπορούσαµε συνεπώς να 

συνάγουµε ότι ένας οργανισµός έχει µέγιστη απόδοση στην αναπαραγωγή 

αν αναπτύσσεται σε περιβάλλον όπου η θερµοκρασία κυµαίνεται κατά µέσο 

όρο γύρω από το άριστο. Στατιστικά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο συνολικός 

χρόνος στη διάρκεια ζωής του οργανισµού όπου η θερµοκρασία είναι κοντά 

στο άριστο θα είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από το συνολικό χρόνο όπου ο 

οργανισµός θα αναγκαστεί να αντιµετωπίσει θερµοκρασιακές συνθήκες 

µακράν του αρίστου. Έτσι,  για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στη διάρκεια της 

ζωής του, ο οργανισµός θα έχει τα ενζυµικά του συστήµατα να λειτουργούν 

στο µέγιστο της απόδοσής τους και θα επιτυγχάνει το µέγιστο δυνατό 

συνολικό µεταβολισµό. Καθώς η µέση θερµοκρασία στη βιόσφαιρα 

µεταβάλλεται έντονα µε το γεωγραφικό πλάτος, το υψόµετρο, τη γειτνίαση 

προς τη θάλασσα και άλλους παράγοντες που συνιστούν το κλίµα, 

υπάρχουν περιοχές στη βιόσφαιρα που από άποψη θερµοκρασίας είναι 

άριστες για την επιβίωση και αναπαραγωγή ενός οργανισµού 

(Θερµοκρασιακό εύρος Α1-Α2 στο σχήµα Θ4), άλλες όπου η επιβίωση είναι 

δυνατή ενώ η αναπαραγωγή όχι (Ε1-Α1 και Α2-Ε2) και άλλες όπου η έκθεση 

του οργανισµού έστω και για µικρά χρονικά διαστήµατα είναι µοιραία για 

την επιβίωση του.  Αναµένεται συνεπώς, οι οργανισµοί να 

δραστηριοποιούνται και να διατηρούν πληθυσµούς µόνο σε ορισµένα 

τµήµατα της βιόσφαιρας (περιοχές εξάπλωσης) τα όρια των οποίων 
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καθορίζονται από συγκεκριµένα θερµοκρασιακά όρια (ψυχρό και θερµό όριο 

εξάπλωσης).  Άτοµα διαφορετικών ειδών  εµφανίζουν βεβαίως διαφορές ως 

προς το τον τύπο απόκρισης τους στη θερµοκρασία (έχουν διαφορετικές 

απαιτήσεις και ανοχές) µε αποτέλεσµα να διαφέρει αντιστοίχως και η 

εξάπλωσή τους στην βιόσφαιρα. Ορισµένα είδη διατηρούν πληθυσµούς σε 

ψυχρά µόνο περιβάλλοντα, άλλοι σε θερµά  ή ενδιάµεσα, ορισµένα είδη 

εµφανίζουν ευρύτερη εξάπλωση από άλλα κλπ   

 

Σχήµα Θ4:  

Θεωρητικό πρότυπο 

απόκρισης της δρα-

στηριότητας των 

ατόµων ενός πλη-

θυσµού µε την 

µεταβολή της θερµο-

κρασίας. 

 

 

 

 

Από τον τύπο απόκρισης των πληθυσµών έναντι της θερµοκρασίας που 

περιγράφεται στο σχήµα Θ4, συνάγεται επίσης ότι οι άριστες συνθήκες 

πληθυσµιακής αύξησης είναι αυτές στο κοντά στο κέντρο της περιοχής 

εξάπλωσης. Στις παρυφές αυτής της περιοχής αναµένεται ότι σποραδικά  

κάποια άτοµα καταφέρνουν να επιβιώσουν αλλά όχι και να αναπαραχθούν. 

Το σχήµα Θ4 ως γενικό υπόδειγµα απόκρισης των οργανισµών στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες προτείνεται σε όλα σχεδόν τα εγχειρίδια 
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Οικολογίας. Το υπόδειγµα αυτό, αν και ιδιαίτερα χρήσιµο για την  

κατανόηση ορισµένων φαινοµένων, δεν παύει να είναι κάπως 

αποπροσανατολιστικό τουλάχιστον όσον αφορά στην επίδραση της 

θερµοκρασίας. Μια βελτιωµένη εκδοχή του υποδείγµατος παρουσιάζεται στο 

σχήµα Θ5 όπου η απόκριση των πληθυσµών είναι αντίστοιχου τύπου µε την 

καµπύλη που περιγράφει την µεταβολή της δραστικότητας των ενζύµων µε 

τη θερµοκρασία. Σε αντίθεση µε εκείνο του σχήµατος Θ4 το υπόδειγµα αυτό 

υποβάλει την ιδέα ότι οι καλύτερες ενδεχοµένως συνθήκες πληθυσµιακής 

αύξησης βρίσκονται σε θερµοκρασιακό εύρος που πλησιάζει στο ανώτερο 

(θερµό) θερµοκρασιακό όριο της εξάπλωσης. 

 

Σχήµα Θ5:  

Εναλλακτικό θεωρητικό πρότυπο απόκρισης της δραστηριότητας των 

ατόµων ενός πληθυσµού µε την µεταβολή της θερµοκρασίας, που βασίζεται 

στον τύπο εξάρ-

τησης της δραστι-

κότητας των 

ενζύµων και του 

µεταβολικού 

ρυθµού των 

οργανισµών από 

την θερµοκρα-

σία. 

 

 

Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του προτύπου επίδρασης της 

θερµοκρασίας επί της ταχύτητας των ενζυµικών αντιδράσεων και του 
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µεταβολικού ρυθµού είναι το γεγονός ότι η περιοχή των άριστων 

θερµοκρασιών βρίσκεται πολύ κοντά στην «επικίνδυνη» για µετουσίωση των 

ενζύµων και την επιβίωση των ατόµων περιοχή. Το γεγονός αυτό 

συνεπάγεται ότι σε ένα περιβάλλον που η θερµοκρασία µεταβάλλεται 

έντονα τόσο σε µικρές κλίµακες χρόνου (στο 24ωρο για παράδειγµα) όσο και 

σε µεγαλύτερες κλίµακες (εποχιακές µεταβολές, µακροχρόνιες µεταβολές) η 

επιβίωση και αναπαραγωγή των οργανισµών σε περιβάλλοντα όπου η µέση 

θερµοκρασία είναι κοντά στο άριστο είναι παρακινδυνευµένη. Αν ένα άτοµο 

αναπτύσσεται σε  τέτοιες συνθήκες, άριστων για ενζυµική δράση 

θερµοκρασιών (για τα πλέον ευσταθή στη θερµοκρασία ενζυµικά του 

συστήµατα), θα έχει το πλεονέκτηµα της ταχείας εκµετάλλευσης των πόρων 

του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα διακινδυνεύει να εκτεθεί σε 

θερµοκρασιακές συνθήκες που συνεπάγονται την θάνατο του. Το ρίσκο που 

αναλαµβάνει ένα τέτοιο άτοµο αυξάνει ανάλογα µε το εύρος µεταβολής της 

θερµοκρασίας γύρω από τον µέσο όρο (διακύµανση της θερµοκρασίας), το 

πρότυπο µεταβολής (κυρίως όσον αφορά  την περιοδικότητα ή το 

απρόβλεπτο των µεταβολών) και το χρονικό διάστηµα για το οποίο οι 

θερµοκρασία παραµένει στην επικίνδυνη περιοχή (χρόνος έκθεσης). 

 

Με βάση τα παραπάνω, αναµένεται οι οργανισµοί να περιορίζονται σε 

περιβάλλοντα όπου η µέγιστη τιµή και όχι ο µέσος όρος της θερµοκρασίας 

είναι στο άριστο για ενζυµική δράση επίπεδο. Αν κάτι τέτοιο συµβεί οι 

οργανισµοί αναγκάζονται στο µεγαλύτερο µέρος της ζωής τους να  

λειτουργούν σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας , άρα µε µειωµένη 

απόδοση ως προς την εκµετάλλευση των πόρων. Με τεχνικούς όρους 

µπορούµε να πούµε ότι οι οργανισµοί αντιµετωπίζουν ένα δίληµµα ως προς 

την επιλογή του θερµικού περιβάλλοντος όπου αναπτύσσονται. Η 
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δραστηριότητα τους σε περιβάλλοντα µε υψηλή µέση θερµοκρασία 

συνεπάγεται επιλεκτικά πλεονεκτήµατα αλλά και µεγάλο ρίσκο για την 

επιβίωση αν η θερµοκρασία υπερβεί ένα όριο που διαφέρει λίγους µόνο 

βαθµούς Κελσίου από το άριστο.  

 

Μερικές από τις λύσεις του παραπάνω διλήµµατος είναι οι εξής: 

 

Α) Αν και η θερµοκρασία εµφανίζει σε πολλές περιοχές έντονες 

διακυµάνσεις γύρω από το µέσο όρο, συµβάντα όπου η θερµοκρασία 

ανέρχεται σε επικίνδυνα υψηλές τιµές παρατηρούνται σποραδικά, είναι 

απρόβλεπτα  και συνήθως διαρκούν για µικρό χρονικό διάστηµα. Οι 

οργανισµοί µπορούν να αντεπεξέλθουν  σε τέτοιες περιστάσεις αν διαθέτουν 

ένα µηχανισµό µοριακής επιδιόρθωσης της τριτοταγούς δοµής των ενζύµων. 

Είναι ενδιαφέρον ότι αυτός ο µηχανισµός υπάρχει και είναι διαδεδοµένος και 

κοινός σε όλους τους οργανισµούς. Η αλληλουχία των βάσεων του DNA που 

κωδικοποιεί τις πρωτείνες (heat sock πρωτείνες ή σαπερωνίνες ) που 

ενέχονται στην µοριακή επιδιόρθωση είναι, µε ελάχιστες αλλαγές, 

διατηρηµένη σε όλη την πορεία της εξέλιξης κάτι που σηµαίνει ότι ο 

µηχανισµός αυτός αναπτύχθηκε και σταθεροποιήθηκε στα πρώιµα στάδια 

της εξέλιξης της ζωής στη γη.  

 

 

Β) Αν και η θερµοκρασία µεταβάλλεται κυρίως µε το γεωγραφικό πλάτος, 

σηµαντικές µεταβολές παρατηρούνται σε κάθε περιοχή ανάλογα µε το 

ανάγλυφο, την έκθεση, τη δοµή της βλάστησης κλπ. 

Έχει παρατηρηθεί για παράδειγµα ότι σε µια κλειστή κοιλάδα 

καταγράφονται τη νύχτα διαφορές θερµοκρασίας που φτάνουν και τους 30 
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βαθµούς µεταξύ του βαθύτερου σηµείου (ψυχρό) και των πλαγιών των γύρω 

λόφων 100 µέτρα ψιλότερα. Μεταξύ εδάφους και του ανώτερου ορόφου 

βλάστησης ενός δάσους παρατηρούνται θερµοκρασιακές διαφορές που 

φτάνουν και τους 10 οC. Μεγάλες διαφορές θερµοκρασίας παρατηρούνται 

και σε µικρότερες κλίµακες π.χ. µεταξύ σκιασµένων και εκτεθειµένων στην 

ηλιακή ακτινοβολία επιφανειών. Η ύπαρξη ενός λεπτόκοκκου µωσαϊκού 

µικροκλιµατικών καταστάσεων αφήνει µεγάλα περιθώρια επιλογής 

κατάλληλων θέσεων  δραστηριότητας για τους οργανισµούς µε ικανότητα 

µετακίνησης. Η αναζήτηση σκιάς τις θερµές ώρες της ηµέρας είναι ένα 

παράδειγµα.  Αν η ικανότητα µετακίνησης είναι µεγάλη τότε η 

µετανάστευση σε πιο κατάλληλα περιβάλλοντα είναι µια καλή λύση που 

συνεπάγεται βέβαια µεγάλο ενεργειακό κόστος.  

 

Γ) Σε πολλές περιοχές του πλανήτη µε µέσο γεωγραφικό πλάτος η 

θερµοκρασία µεταβάλλεται περιοδικά στη διάρκεια του έτους. Το περιοδικό 

αυτό πρότυπο µεταβολής είναι προβλέψιµο. Ορισµένοι οργανισµοί  

αποφεύγουν τις περιόδους όπου η θερµοκρασιακές συνθήκες είναι δυσµενείς 

είτε µειώνοντας την δραστηριότητα τους στο ελάχιστο ανεκτό επίπεδο 

(νάρκη, διάπαυση) είτε µεταναστεύοντας είτε µε ρύθµιση του βιολογικού 

τους κύκλο έτσι ώστε να περνούν την δυσµενή περίοδο σε µορφή ανθεκτικών 

µορφών (σπόρια, σπέρµατα, αυγά κ.λ.π.).  

 

∆) Η διατήρηση σταθερής της θερµοκρασίας του σώµατος (οµοιοθερµία) 

εξασφαλίζει ένα σταθερό θερµικό περιβάλλον που επιτρέπει µέγιστη 

απόδοση αλλά συνεπάγεται: - πολύ υψηλό κόστος σε ενέργεια (απαιτεί 

αφθονία τροφής)   όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή και 
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- χρήση µεγάλης µάζας νερού για την ψύξη του σώµατος µέσω εξάτµισης 

όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή.  

 

Η διανοµή των οργανισµών και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

 

Η θερµοκρασία είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξάπλωση των 

οργανισµών στο χώρο αλλά σε πολύ λίγες περιπτώσεις οργανισµών έχει 

διαπιστωθεί απόλυτη συνάφεια µεταξύ θερµοκρασιακών ορίων και ορίων 

διανοµής των πληθυσµών στο χώρο. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις η 

επίδραση της θερµοκρασίας επί της διανοµής των οργανισµών είναι έµµεση. 

Η θερµοκρασία επηρεάζει την έκβαση του διαπληθυσµιακού ανταγωνισµού 

και µέσω αυτού διαµορφώνει τα όρια διανοµής των ειδών. Είναι γνωστό ότι 

µπορούµε να καλλιεργήσουµε στον κήπο µας είδη φυτών  που δεν 

ευδοκιµούν στις τοπικές συνθήκες αλλά σε ψυχρότερα ή θερµότερα κλίµατα. 

Ο περιορισµός αυτών  των ειδών σε ψυχρές ή θερµές περιοχές  δεν οφείλεται 

µόνο στην αδυναµία των ατόµων να αντεπεξέλθουν στις θερµοκρασιακές 

συνθήκες εκτός των ορίων εξάπλωσής τους αλλά και στο γεγονός ότι δεν 

αντεπεξέρχονται στον ανταγωνισµό µε άλλα είδη.  Σε άλλες περιπτώσεις, 

έχει παρατηρηθεί ότι τα όρια διανοµής ειδών (πολλών εντόµων για 

παράδειγµα) φαίνεται να σχετίζεται µε τις θερµοκρασιακές συνθήκες αλλά 

στην πραγµατικότητα οφείλονται στην διανοµή άλλων ειδών που αποτελούν 

την τροφή των πρώτων. 

Έτσι, αν και η διανοµή των κύριων οικολογικών σχηµατισµών  στην 

επιφάνεια του πλανήτη σχετίζεται µε την αντίστοιχη διανοµή των 

θερµοκρασιακών ζωνών, η διανοµή των επιµέρους ειδών δύσκολα 

ερµηνεύεται ως άµεσο αποτέλεσµα της θερµοκρασιακής διαβάθµισης.  
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Τι θα συµβεί µε τη διανοµή των ειδών στο χώρο αν η µέση θερµοκρασία του 

πλανήτη αυξηθεί κατά 3 οC;  Αυτό το ερώτηµα τίθεται συχνά στους ειδικούς 

τα τελευταία χρόνια δεδοµένου ότι πιθανές µεταβολές στην διανοµή των 

οργανισµών ενδέχεται να επιφέρουν δραµατικές µεταβολές στις οικονοµικές 

δραστηριότητες  του ανθρώπου σε πολλές περιοχές του πλανήτη.  

∆εν υπάρχει για την ώρα απλή απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα. 

Επιπλέον οι όποιες γενικού τύπου διαπιστώσεις έχουν γίνει δύσκολα 

συγκεκριµενοποιούνται για ορισµένες περιοχές. Αν κατά µέσο όρο η 

θερµοκρασία του πλανήτη αυξηθεί κατά 3 οC  είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε 

ορισµένες περιοχές αυτή η αύξηση θα είναι κατά πολύ µεγαλύτερη ενώ σε 

άλλες ενδέχεται να µην παρατηρηθεί καµία µεταβολή.  

∆εδοµένου ότι πρόκειται για αύξηση και όχι για µείωση της θερµοκρασίας 

κάποιος µπορεί να εικάσει ότι πληθυσµοί που αναπτύσσονται στα 

θερµότερα όρια της θερµοκρασιακής διαβάθµισης του χώρου εξάπλωσης θα 

βρεθούν σε ένα περιβάλλον όπου η θερµοκρασία θα υπερβαίνει συχνά 

πυκνά την κρίσιµη περιοχή. Αναµένεται άρα ότι πολλοί τοπικοί πληθυσµοί  

που αναπτύσσονται κοντά στα ανώτερα θερµοκρασιακά όρια του χώρου 

εξάπλωσης θα εξαφανιστούν ή θα συρρικνωθούν µε αποτέλεσµα την 

µετατόπιση των ανώτερων θερµοκρασιακών ορίων διανοµής πολλών ειδών. 

Γεωγραφικά αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι τα ανώτερα θερµοκρασιακά όρια 

της διανοµής πολλών ειδών στο Βόρειο ηµισφαίριο θα µετατοπιστούν 

βορειότερα ή σε µεγαλύτερα υψόµετρα στα βουνά. Αντίστοιχες µετατοπίσεις 

αναµένονται όσον αφορά και τα ψυχρά όρια εξάπλωσης πολλών ειδών. Αν 

όµως ισχύει το υπόδειγµα του σχήµατος Θ5 τότε η µετατόπιση του ανώτερου 

θερµοκρασιακού ορίου θα έχει σηµαντικότερες επιπτώσεις από την 
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µετατόπιση του κατώτερου. Αυτό γιατί µια τέτοια µετατόπιση θα αφορά ένα 

µεγάλο τµήµα του πληθυσµού. 

 

Φαινόµενο θερµοκηπίου 

 

Η ατµόσφαιρα και η επιφάνεια του  πλανήτη διατηρείται σε θερµική 

ισορροπία λόγω δύο κυρίως διεργασιών. Ενέργεια, που εν τέλει 

µετασχηµατίζεται σε θερµική, εισέρχεται στην ατµόσφαιρα και φτάνει έως 

την επιφάνεια της γης µέσω της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται η γη στη 

διάρκεια της ηµέρας. Θερµική ενέργεια ακτινοβολείτε πίσω στο διάστηµα 

(και ψύχει τη γη) συνεχώς µέσω υπερύθρου ακτινοβολίας. Οι ακτινοβολίες 

που εισέρχονται έχουν µεγάλη συχνότητα ενώ η υπέρυθρος ακτινοβολία της 

γης έχει µικρή συχνότητα και συνεπώς είναι λιγότερο διεισδυτική από τις 

πρώτες.   Το στρώµα CO2 δρα ως υλικό ανάκλασης της υπερύθρου 

ακτινοβολίας και σε βαθµό ανάλογο της συγκέντρωσής του. Με αύξηση της 

συγκέντρωσης του CO2 µεγαλύτερο ποσοστό της υπερύθρου ακτινοβολίας 

ανακλάται πίσω στην ατµόσφαιρα και έτσι µειώνεται ο ρυθµός µε το οποίο 

ψύχεται η επιφάνεια της γης. 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  

Αλληλεπιδράσεις µεταξύ οργανισµών 

Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων του οργανισµού µε το περιβάλλον έχει 

στόχο να ερµηνεύσει τα πρότυπα διανοµής των οργανισµών στο χώρο και τις 

µεταβολές της αφθονίας τους στον χρόνο. 

Το γενικό ερµηνευτικό σχήµα της Οικολογίας µπορεί να διατυπωθεί 

συνοπτικά ως εξής 

• Ο στόχος αλλά και το µέτρο επιτυχίας ενός οργανισµού είναι να 

αφήσει όσο περισσότερους απογόνους µπορεί (αντίγραφα του 

εαυτού του) στις επόµενες γενιές. Εκτός της διαιώνισης η 

παραγωγή απογόνων είναι ο κύριος τρόπος αποικισµού νέων 

περιοχών από ένα πληθυσµό.  

 

• Το περιβάλλον θέτει περιορισµούς στον οργανισµό µε αποτέλεσµα 

αυτός να µην επιτυγχάνει πλήρως τον βασικό του στόχο. 

 

• Οι περιορισµοί αναφέρονται τόσο στις συνθήκες που δεν είναι 

ευνοϊκές παντού στην βιόσφαιρα ή είναι ευνοϊκές µόνο για 

περιορισµένο χρονικό διάστηµα όσο και στους διαθέσιµους 

πόρους που είναι περιορισµένοι. 
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Το αναπαραγωγικό δυναµικό των οργανισµών. Η ενδογενής 

τάση αύξησης του πληθυσµού τους. 

 

Τοπικός Πληθυσµός: Το σύνολο των ατόµων ενός είδους που βρίσκονται 

σε µια περιοχή σε κάποια χρονική στιγµή. Ο αριθµός αυτών των ατόµων 

ονοµάζεται µέγεθος του πληθυσµού. 

Πυκνότητα πληθυσµού: Ο αριθµός των ατόµων ανά µονάδα χώρου 

(επιφάνειας ή όγκου). 

Πυραµίδα ηλικιών: Σε πολλούς φυσικούς πληθυσµούς οι διαφορετικές 

γενιές συνυπάρχουν (επικαλύ-

πτονται). Υπάρχουν δηλαδή στον 

πληθυσµό άτοµα διαφόρων 

ηλικιών. Συµβαίνει τα άτοµα 

µικρής ηλικίας να είναι 

περισσότερα από εκείνα µεγάλης 

ηλικίας.  Έτσι ένα διάγραµµα 

που δείχνει την εκατοστιαία 

συµµετοχή των διαφορετικών ηλικιακών κλάσεων ενός πληθυσµού ως 

συνάρτηση της µέσης ηλικίας της κάθε κλάσης έχει τη µορφή πυραµίδας, και 

ονοµάζεται πυραµίδα ηλικιών του πληθυσµού    

 

Ο στόχος κάθε οργανισµού είναι να παράγει όσο το δυνατό περισσότερους 

απογόνους που θα τον αντικαταστήσουν στις επόµενες γενιές. Ο αριθµός 

των απογόνων που θα αντικαταστήσουν τον οργανισµό στην αµέσως 

επόµενη γενιά είναι ένα µέτρο της επιτυχίας του ή αλλιώς είναι µέτρο της 
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αρµοστικότητας του και ονοµάζεται καθαρή ταχύτητα αναπαραγωγής 

(R0). Αν ο οργανισµός αναπτύσσεται σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος 

και δεν υπόκειται σε περιορισµούς πόρων επιδεικνύει την µέγιστη ικανότητα 

του για αναπαραγωγή και η καθαρή ταχύτητα αναπαραγωγής γίνεται 

µέγιστη. Στην περίπτωση αυτή η µέγιστη τιµή του R0 εξαρτάται µόνο από 

βιολογικούς περιορισµούς, δηλαδή από περιορισµούς που έχουν σχέση µε 

τον κύκλο ζωής και τον τρόπο αναπαραγωγής του οργανισµού.  

Στους µονοκύτταρους οργανισµούς που αναπαράγονται µε διαίρεση του 

κυττάρου η µέγιστη τιµή καθαρής ταχύτητας αναπαραγωγής είναι R0=2. 

Κάθε κύτταρο θα αντικαθίσταται από δύο νέα σε κάθε γενιά. Σε 

οργανισµούς µε πολύπλοκους κύκλους ζωής ο υπολογισµός του R0 δεν είναι 

εύκολος αλλά θεωρητικά µπορεί να υπερβαίνει το δύο.  

Αν ξεκινήσουµε µια καλλιέργεια µονοκύτταρου οργανισµού σε ιδανικές 

συνθήκες από ένα µόνο κύτταρο τότε ο αριθµός των κυττάρων στην 

καλλιέργεια θα διπλασιάζεται από γενιά σε γενιά. Αν δηλαδή είναι Ντ ο 

αριθµός των κυττάρων στη γενιά τ στην επόµενη γενιά τ+1 ο αριθµός των 

κυττάρων θα είναι Ντ+1=2Ντ. Στην επόµενη γενιά θα είναι 

Ντ+2=2Ντ+1=2(2Ντ)=22Ντ. Γενικότερα στην γενιά τ+κ ο πληθυσµός των 

κυττάρων θα είναι Ντ+κ=2κΝτ. Ο πληθυσµός αυξάνει µε γεωµετρική πρόοδο. 

Αν στη φύση ένας τέτοιος οργανισµός µπορούσε να εκδηλώσει την µέγιστη 

δυνατότητα του για αναπαραγωγή θα γέµιζε  την βιόσφαιρα µε τους 

απογόνους του. Ο µόνος δηλαδή περιορισµός που θα αντιµετώπιζε θα ήταν 

το γεγονός ότι (σχεδόν) κάθε οργανισµός είναι καθηλωµένος στη γη.  

Φανταστείτε τώρα ένα πληθυσµό τέτοιων οργανισµών που διπλασιάζεται 

κάθε 20 ηµέρες. Ένα φορτισµένο σωµάτιο εξωγαλαξιακής προέλευσης (ένα 

από τα σωµάτια που αποτελούν την λεγόµενη κοσµική ακτινοβολία υψηλής 

ενέργειας) συγκρούεται µε το γενετικό υλικό ενός από τα άτοµα του 
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πληθυσµού και προκαλεί αυτό που οι βιολόγοι ονοµάζουν τυχαία 

µετάλλαξη. Θεωρήστε τώρα ότι ο µεταλλαγµένος οργανισµός τυχαίνει να 

διαιρείται κάθε 10 αντί για κάθε 20 ηµέρες και κληρονοµεί το µεταλλαγµένο 

του γενετικό υλικό σε όλους τους απογόνους του. Στον πληθυσµό υπάρχουν 

τώρα δύο τύποι οργανισµών (δηµιουργήθηκε ποικιλοµορφία λόγω τυχαίας 

µετάλλαξης). Υπάρχει άρα υπόστρωµα για τη δράση της φυσικής επιλογής. 

Οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί πολλαπλασιάζονται πολύ πιο γρήγορα µε 

αποτέλεσµα να αποτελούν όλο και µεγαλύτερο ποσοστό ατόµων στο σύνολο 

του πληθυσµού. Η επιλογή ευνοεί την µικρότερη διάρκεια γενιάς. Στο όριο, ο 

πιο καλά προσαρµοσµένος (ευνοούµενος άρα από την επιλογή) οργανισµός 

θα ήταν ένας που θα πραγµατοποιούσε κυτταρική διαίρεση αµέσως µετά την 

γέννησή του (αµέσως µετά την διαίρεση του γονικού κυττάρου). Τα 

πράγµατα όµως δεν είναι ακριβώς έτσι. Ας δεχθούµε ότι οι δύο τύποι 

οργανισµών, αυτοί που διαιρούνται κάθε 20 µέρες και εκείνοι που 

διαιρούνται κάθε 10 µέρες, έχουν την ίδια ικανότητα στην πρόσληψη 

ενέργειας και υλικών από το περιβάλλον και ότι ο ρυθµός αύξησης της 

µάζας του σώµατός τους είναι σταθερός σε όλο το διάστηµα µεταξύ δύο 

διαιρέσεων. Το αποτέλεσµα θα είναι ότι οι οργανισµοί που διαιρούνται κάθε 

10 µέρες θα έχουν το µισό του µεγέθους των οργανισµών που διαιρούνται 

κάθε 20 µέρες. Μεγαλύτερη ακόµα µείωση της διάρκειας γενιάς επιφέρει 

επιπλέον µείωση του µεγέθους του γονέα πριν από την διαίρεση και άρα του 

µεγέθους των απογόνων. Πέραν ενός ορίου η µείωση  του σωµατικού 

µεγέθους οδηγεί σε πρόωρο θάνατο, ένα χαρακτηριστικό που προφανώς δεν 

ευνοείται από την επιλογή. Απαιτείται δηλαδή να διαρρεύσει κάποιο 

διάστηµα συσσώρευσης υλικών και ενέργειας στο σώµα του οργανισµού πριν 

αυτός διαιρεθεί. Αν ο οργανισµός διαιρεθεί  πριν συσσωρεύσει ο ίδιος τα 

απαιτούµενα υλικά δεν θα έχει τη δυνατότητα να παράγει εύρωστους 
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βιώσιµους απογόνους. Η µείωση της διάρκειας γενιάς πέραν ενός ορίου δεν 

ευνοείται δηλαδή από την επιλογή διότι οδηγεί σε µείωση της βιωσιµότητας 

των απογόνων. Περαιτέρω µείωση της διάρκειας γενιάς είναι εφικτή εφόσον 

µια επιπλέον µετάλλαξη οδηγήσει σε πιο αποδοτικούς µηχανισµούς 

εκµετάλλευσης των πόρων του περιβάλλοντος ώστε η αύξηση της µάζας του 

κυττάρου µε το χρόνο να είναι ταχύτερη. 

 

Η επιλεκτική τάση προς µικρή διάρκεια γενιάς, µικρή διάρκεια ζωής, µικρό 

µέγεθος σώµατος, µικρή επένδυση ενέργειας και υλικών στους απογόνους, 

ταχεία εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων και εκρηκτική πληθυσµιακή 

αύξηση όταν οι πόροι είναι επαρκείς ονοµάζεται   r στρατηγική 

πληθυσµιακής αύξηση σε αντιδιαστολή µε την λεγόµενη Κ  στρατηγική που 

οδηγεί σε αύξηση της διάρκειας της γενιάς, αύξηση της διάρκειας ζωής, 

µεγάλο µέγεθος σώµατος και µεγάλη επένδυση ενέργειας και υλικών σε 

µικρό αριθµό απογόνων σε συνδυασµό µε µικρούς αλλά σταθερούς ρυθµούς 

εκµετάλλευσης των πόρων και σχετικά σταθερούς πληθυσµούς .   

Στις δύο αυτές στρατηγικές πληθυσµιακής αύξησης θα επανέλθουµε στη 

συνέχεια. 
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Η διαχείριση των πόρων από τους οργανισµούς. 

- Η ποσότητα των πηγών (χρόνος και ενέργεια) που είναι διαθέσιµη σε ένα 

οργανισµό είναι περιορισµένη. Ο οργανισµός θα πρέπει να επενδύσει τους 

διαθέσιµους σε αυτόν πόρους µε τον καλύτερο (βέλτιστο) δυνατό τρόπο.  

Έχει δηλαδή να αντιµετωπίσει διλήµµατα του τύπου: να επενδύσω σε 

χαρακτηριστικά που ευνοούν την δική µου επιβίωση ή να διαθέσω του 

πόρους στους απογόνους µου; Τους πόρους που θα διαθέσω τελικά στην 

αναπαραγωγή να τους µοιράσω σε πολλούς απογόνους ή σε λίγους αλλά πιο 

εύρωστος; 

- Κάθε απόφαση υπόκεινται στον έλεγχο της φυσικής επιλογής. Η φυσική 

επιλογή είναι ο µηχανισµός που βελτιστοποιεί την κατανοµή του χρόνου και 

της ενέργειας µεταξύ των επιµέρους σταδίων και διαδικασιών του 

βιολογικού κύκλου.  

- Η βέλτιστη κατανοµή συνδέεται µε την αποτελεσµατικότητα της λύσης 

των ειδικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ένας οργανισµός σε ένα 

συγκεκριµένο περιβάλλον. ∆εν υπάρχει µια µοναδική λύση κατάλληλη για 

κάθε συνθήκη. Η βέλτιστη κατανοµή εξαρτάται από το περιβάλλον. 

- Σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αναπτύσσονται οργανισµοί µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικούς βιολογικούς κύκλους. 

- Τα διάφορα χαρακτηριστικά ενός βιολογικού κύκλου συγκροτούν ένα 

ενιαίο σύνολο συνεξελισσόµενων χαρακτηριστικών το οποίο θεωρείται ως 

µια στρατηγική. 

Ανασυγκρότηση του θεωρητικού πυρήνα από Κορφιάτη 1994 Οικολογικές 

θεωρίες στρατηγικών βιολογικού κύκλου: Μεθοδολογική προσέγγιση. 

∆ιδακτορική διατριβή, ΑΠΘ 
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Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη να εκφράσουµε την ταχύτητα µε την 

οποία πολλαπλασιάζεται ένας πληθυσµός σε µονάδες πραγµατικού χρόνου 

και όχι ανά γενιά. Έστω ότι έχουµε ένα πληθυσµό Ν ατόµων και σε κάθε 

στοιχειώδη µονάδα χρόνου dt συµβαίνουν γεννήσεις µερικών ατόµων και 

θάνατοι µερικών άλλων. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί πόρων και ενέργειας και 

οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι ευνοϊκές. Ο πληθυσµός θα αυξηθεί στο 

δεδοµένο διάστηµα χρόνου κατά ένα στοιχειώδες µέγεθος dN (σε ιδανικές 

συνθήκες οι πληθυσµοί τείνουν να αυξηθούν αλλιώς θα είχαν εξαφανιστεί 

από τη γη µε το που εµφανίστηκαν). Στο χρονικό ενδιάµεσο ο αριθµός των 

γεννήσεων εξαρτάται µόνο από τον αριθµό των γεννητόρων. Αν ο κάθε 

γονιός έχει την ικανότητα να παράγει b άτοµα τότε ο συνολικός αριθµός 

απογόνων που θα γεννηθούν από τους Ν γονείς θα είναι bN. Στο ίδιο 

χρονικό διάστηµα ο αριθµός των θανάτων θα εξαρτάται µόνο από το Ν. Αν η 

πιθανότητα να πεθάνει ένα άτοµο είναι σταθερή και ίση µε d ο συνολικός 

αριθµός θανάτων θα είναι dN. Συνεπώς ο ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού 

στο χρόνο θα δίνεται από τη σχέση rNNdbdNbN
dt
dN

=−=−= )(  όπου r=b-d η 

διαφορά των γεννήσεων από τους θανάτους.  Για να αυξηθεί ο πληθυσµός 

πρέπει r>0 δηλαδή οι γεννήσεις πρέπει να υπερβαίνουν τους θανάτους. 

Παρατηρήστε ότι 
dt
dN

N
rrN

dt
dN 1

=⇒= . Ο συντελεστής r εκφράζει τον ανά 

άτοµο (ή κατά κεφαλήν) ρυθµό µεταβολής του πληθυσµού. Μετράει δηλαδή 

την συνεισφορά του µέσου ατόµου στην αύξηση του πληθυσµού. Ο 

συντελεστής αυτός ονοµάζεται και ενδογενής ρυθµός αύξησης του 

πληθυσµού καθώς αναφέρεται στην δυνατότητα αύξησης του πληθυσµού αν 

το περιβάλλον είναι ιδανικό και άρα ο όποιος περιορισµός για αύξηση 
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οφείλεται αποκλειστικά στην βιολογία του οργανισµού και όχι στο 

περιβάλλον.  

Η λύση της διαφορικής rN
dt
dN

=  είναι η rt
t eNN 0= . Ο πληθυσµός αρχίζοντας 

από Ν0 άτοµα αυξάνει εκθετικά µε το χρόνο τείνοντας σε άπειρο µέγεθος σε 

άπειρο χρόνο (δεχτήκαµε ιδανικές συνθήκες και κανένα περιορισµό πόρων). 

Προφανώς κανένας φυσικός πληθυσµός δεν αυξάνει µε αυτό τον τρόπο. Το 

περιβάλλον θέτει περιορισµούς στην αύξηση των πληθυσµών. 

 

Υπολογισµός του σχετικού ρυθµού αύξησης  

Αν γνωρίζουµε ότι ένας πληθυσµός αυξάνει εκθετικά και γνωρίζουµε τον 

αριθµό των ατόµων Ν1 και Ν2 στις χρονικές στιγµές t1 και t2 αντίστοιχα, 

µπορούµε να υπολογίσουµε τον σχετικό ρυθµό αύξησης. Ισχύουν οι ισότητες 

1
01
rteNN = και 2

02
rteNN = και διαιρώντας κατά µέλη 

12

1

2

12
1

2

1

2

)ln(
)()ln(12

1

2

tt
N
N

rttr
N
Ne

e
e

N
N rtrt

rt

rt

−
=⇒−=⇒== −  

Αν εφαρµόσουµε την τελευταία σχέση για διάρκεια Τ=t2-t1 ίση µε µία γενιά 

του πληθυσµού τότε η σχέση γίνεται 
T
R

r
)ln( 0=  δεδοµένου ότι το κλάσµα 

1

2

N
N µέσα σε µια γενιά είναι ίσο µε την καθαρή ταχύτητα αναπαραγωγής. 

Πράγµατι για ένα πληθυσµό κυττάρων που διαιρούνται από γενιά σε γενιά ο 

πληθυσµός διπλασιάζεται και το παραπάνω κλάσµα έχει τιµή ίση µε δύο.  

Η σχέση  
T
R

r
)ln( 0=  ισχύει ως έχει για πληθυσµούς µε απλό βιολογικό κύκλο 

(όπως για τα διαιρούµενα κύτταρα). Για πληθυσµούς µε πολύπλοκους 
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κύκλους όπου διαφορετικές γενιές συνυπάρχουν σε κάθε χρονική στιγµή 

(επικαλυπτόµενες γενιές) η παραπάνω σχέση ισχύει µόνο κατά προσέγγιση. 

 

r και  K στρατηγικές πληθυσµιακής αύξησης. 

Αν ο σχετικός ρυθµός αύξησης του πληθυσµού r εκφράζει την συνεισφορά 

του µέσου ατόµου στην αύξηση, τότε οτιδήποτε θα έχει ως συνέπεια την 

αύξηση ρυθµού αυτού θα ευνοείται  από την φυσική επιλογή. Από την σχέση 

T
R

r
)ln( 0≈  προκύπτει ότι το r µπορεί να αυξηθεί είτε µειώνοντας το Τ (τη 

µέση διάρκεια γενιάς) ή αυξάνοντας το R0 . Το R0 δεν αναφέρεται στον 

συνολικό αριθµό απογόνων αλλά µόνο σε εκείνους που θα επιβιώσουν έως 

και την αναπαραγωγή και άρα θα αντικαταστήσουν τον γονέα στην 

επόµενη γενιά. Αν ο γονέας πρόκειται να διαθέσει ένα ποσό πόρων και 

ενέργειας για τους απογόνους του τότε έχει να επιλέξει το πώς θα µοιράσει 

το ποσό αυτό. Μία ακραία περίπτωση είναι να παράγει πολλούς απογόνους 

επενδύοντας µικρές ποσότητες υλικών και ενέργειας σε καθένα από αυτούς. 

Αυτοί οι απόγονοι δεν θα είναι ιδιαίτερα εξοπλισµένοι να αντιµετωπίσουν 

τις αντιξοότητες του περιβάλλοντος και οι περισσότεροι δεν θα επιβιώσουν. 

Η µεγάλη θνησιµότητα των απογόνων είναι αναπόφευκτη οπότε δεν έχει 

νόηµα για τον γονέα να φροντίσει για την επιβίωση του κάθε απόγονου 

ξεχωριστά. Βασίζει την διαιώνιση του στο µεγάλο πλήθος. ∆εδοµένου ότι και 

η δυνατότητα επιβίωσης του ίδιου το γονέα δεν είναι εξασφαλισµένη η 

καλύτερη λύση είναι η όσο το δυνατόν πρωιµότερη αναπαραγωγή, δηλαδή η 

µείωση της διάρκειας της γενιάς που θα εξασφαλίσει το αναγκαίο πλήθος 

ατόµων µερικά από τα οποία θα καταφέρουν να επιβιώσουν.  Αυτή είναι η r 

στρατηγική πληθυσµιακής αύξησης. 
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Η άλλη ακραία περίπτωση είναι να επενδυθεί η συνολική ποσότητα 

ενέργειας και υλικών σε λίγους αλλά εύρωστους απογόνους. Κάθε απόγονος 

είναι συνεπώς ιδιαίτερα πολύτιµος για τον πληθυσµό και ο γονέας θα πρέπει 

να «φροντίσει» ώστε ο κάθε ένας από τους πολύτιµους αυτούς απογόνους να 

επιβιώσει. Η γονική αυτή φροντίδα επεκτείνεται και για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα µετά την γέννηση του απογόνου. Ο ίδιος ο γονέας είναι καλά 

εξοπλισµένος για να αντιµετωπίσει τις αντιξοότητες του περιβάλλοντος και 

η µακροχρόνια επιβίωσή του είναι λίγο πολύ εξασφαλισµένη. Συνέπεια 

αυτού είναι ο γονέας να καθυστερεί όσο γίνεται την αναπαραγωγή του ώστε 

να συσσωρεύσει όσο το δυνατό περισσότερη ενέργεια και υλικά για να τα 

επενδύσει εν συνεχεία στους απογόνων του. Η κύρια τάση είναι άρα η 

αύξηση του R0. Αυτή είναι η Κ στρατηγική πληθυσµιακής αύξησης. 

Στην πραγµατικότητα υπάρχει ένα πλήρες φάσµα ρυθµίσεων της διάρκειας 

γενιάς στο ενδιάµεσο των δύο ακραίων στρατηγικών.  Αν θεωρήσουµε ότι οι 

µύγες ακολουθούν την r στρατηγική και οι ελέφαντες την Κ στρατηγική τότε 

τα ποντίκια κατέχουν µια ενδιάµεση θέση. Ένα πλήθος άλλων οργανισµών 

κατατάσσονται κάπου µεταξύ των δύο άκρων µε κριτήριο την στρατηγική 

πληθυσµιακής τους αύξησης. 

 

Ποία είναι η καταλληλότερη στρατηγική πληθυσµιακής αύξησης; 

Οι µύγες, τα ποντίκια και οι ελέφαντες ακολουθούν διαφορετικές 

στρατηγικές πληθυσµιακής αύξηση αλλά και οι τρεις οργανισµοί έχουν 

αποδεδειγµένα επιτύχει στην διαιώνιση του είδους τους.  ∆εν έχει άρα νόηµα 

να ρωτάµε πια είναι η πιο κατάλληλη στρατηγική  πληθυσµιακής αύξησης. 

Η καλύτερη στρατηγική είναι εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στο 

συγκεκριµένο περιβάλλον που ζει ο οργανισµός. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι 
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η εικόνα του περιβάλλοντος διαφέρει ανάλογα µε τον οργανισµό. Ένας 

ελέφαντας και µια µύγα που γεννά τα αυγά της στα περιττώµατα του 

ελέφαντα ζουν στην ίδια περιοχή αλλά έχουν τελείως διαφορετική «εικόνα» 

για το περιβάλλον ή αλλιώς, αντιµετωπίζουν εντελώς διαφορετικές 

συνθήκες και διαφορετικά προβλήµατα Η δοµή του περιβάλλοντος έτσι 

όπως την αντιλαµβάνεται ο οργανισµός αποτελεί το ενδιαίτηµα του 

οργανισµού. (Αυτή είναι η στενή έννοια του ενδιαιτήµατος,  η λέξη 

χρησιµοποιείται δυστυχώς µε διάφορους τρόπους στην Οικολογία). Βασικά 

χαρακτηριστικά του ενδιαιτήµατος είναι ο τρόπος που οι κατάλληλοι πόροι 

διανέµονται στο χώρο και ο τρόπος που η διαθεσιµότητα των πόρων 

µεταβάλλεται στο χρόνο: πάντα από την οπτική γωνία του οργανισµού 

αναφοράς. Για τον ελέφαντα, οι πηγές τροφής εκτείνονται µε συνεχή τρόπο 

στο χώρο δεδοµένης της δυνατότητας κίνησης του από µια περιοχή στην 

άλλη. Για την µύγα οι θέσεις που είναι κατάλληλες για να γεννήσει τα αυγά 

της και να αναπτυχθούν οι κάµπιες (προνύµφες) είναι διάσπαρτες στο χώρο. 

Είναι άγνωστο που θα βρεθεί η επόµενη κατάλληλη θέση. Για τον ελέφαντα 

η ποσότητα τροφής µεταβάλλεται µε προβλεπτό περιοδικό τρόπο ανάλογα 

µε την εποχή του έτους: οι πηγές τροφής είναι ανανεώσιµες. Για την µύγα οι 

πηγές τροφής είναι εφήµερες. Ο πόρος αργά η γρήγορα θα εξαντληθεί είτε 

τον εκµεταλλευτεί είτε όχι. Συµφέρει τη µύγα να εκµεταλλευτεί εντατικά 

τον εφήµερο αυτό πόρο. Συµφέρει τον ελέφαντα να εκµεταλλευτεί τους 

πόρους µε ρυθµούς που αντιστοιχούν στο ρυθµό ανανέωσης τους.  

Γενικά αν το ενδιαίτηµα εµφανίζεται συνεχές και εκτεταµένο στο χώρο και 

σταθερό στο χρόνο η κατάλληλη στρατηγική είναι η Κ. Αν αντίθετα το 

ενδιαίτηµα εµφανίζεται κατακερµατισµένο στο χώρο και είναι εφήµερο στο 

χρόνο η πιο κατάλληλη στρατηγική είναι η r.  
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Ένα παράδειγµα από τα ποώδη φυτά. 

Έστω δύο είδη φυτών που το πρώτο παράγει πολλά µικρά σπέρµατα και το 

δεύτερο λίγα µεγάλα. Θεωρούµε ότι  τα µικρά σπέρµατα διασπείρονται σε 

πολύ µεγαλύτερη απόσταση από ότι τα µικρά.. Θεωρούµε επίσης ότι όσο 

µεγαλύτερο είναι το σπέρµα τόσο πιο εύρωστο είναι το φυτό που παράγει 

(αυξάνει γρηγορότερα και είναι πιο ανθεκτικό στις αντιξοότητες του 

περιβάλλοντος).  

Έστω ότι υπάρχουν δύο περιοχές µε ίδια επιφάνεια αλλά µε διαφορετική 

γεωµετρική δοµή κατάλληλου 

ενδιαιτήµατος για την φύτρωση και 

εγκατάσταση των φυτών όπως φαίνεται στα 

δύο παρακάτω σχήµατα. Στην περιοχή Α το 

κατάλληλο ενδιαίτηµα είναι 

συσσωµατωµένο σε 3 εκτεταµένες νησίδες (συµβολίζονται µε σκούρο 

χρώµα) ενώ στην περιοχή Β υπάρχουν πολλές και µικρής έκτασης 

διάσπαρτες νησίδες κατάλληλου ενδιαιτήµατος. Ποιο από τα δύο φυτά 

προβλέπετε να κυριαρχεί στην περιοχή Α, ποιο στην περιοχή Β και γιατί; 

Για να απαντήσετε σκεφτείτε για την πιθανότητα να πέσουν τα σπέρµατα σε 

κατάλληλη ή ακατάλληλη θέση. Αν ένα σπέρµα πέσει σε ακατάλληλη 

περιοχή δεν θα φυτρώσει είτε είναι µεγάλο είτε µικρό. Το πλεονέκτηµα των 

µεγάλων σπερµάτων είναι προφανές. Πιο είναι το πλεονέκτηµα που µπορεί 

να έχουν τα φυτά που παράγουν πολλά µικρά σπέρµατα; 
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Οι περιορισµοί για την πληθυσµιακή αύξηση 

 

1) Η ετερογένεια των συνθηκών της βιόσφαιρας.  

Κανένας οργανισµός δεν έχει προσαρµοστικά χαρακτηριστικά που να του 

επιτρέπουν να εκµεταλλευτεί όλες τις πιθανές συνθήκες που συναντούνται 

στη βιόσφαιρα. Ορισµένοι οργανισµοί µπορούν να επιβιώσουν µόνο στο 

χερσαίο περιβάλλον και άλλοι µόνο σε υδάτινο. Αλλά και οι υδρόβιοι 

οργανισµοί δεν µπορούν να ζήσουν σε κάθε περιοχή του της βιόσφαιρας που 

κατακλύζεται µόνιµα από νερό. Άλλοι εντοπίζονται στους ωκεανούς άλλοι 

κοντά στις ακτές άλλοι σε λίµνες ή ποτάµια. Αλλά και οι οργανισµοί που 

ζουν στους ωκεανούς περιορίζονται σε ορισµένες µόνο περιοχές και σε 

ορισµένα µόνο βάθη. Το ίδιο ισχύει και για τους χερσαίους οργανισµούς. Τα 

µαρσιποφόρα περιορίζονται µόνο σε µια ήπειρο (Αυστραλία) και κάθε είδος 

τους σε ορισµένες µόνο περιοχές. Μερικά είδη περιορίζονται µόνο στις 

κορυφές των ψηλών βουνών (στις αλπικές ζώνες) ενώ ορισµένα άλλα 

περιορίζονται στις ακτές (π.χ. τα φυτά των αµµοθινών). 
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2) Το πεπερασµένο των διαθέσιµων  πόρων 

 2.1. Όταν τα άτοµα ενός πληθυσµούς διεκδικούν  ένα τµήµα των 

κοινών πόρων. Ο ενδοπληθυσµιακός ανταγωνισµός   

 

Αν οι διαθέσιµοι πόροι συµβολιστούν ως πίτα και για τις ανάγκες ζωής και 

αναπαραγωγής ενός ατόµου του πληθυσµού απαιτείται ένα µέρος αυτής της 

πίτας τότε ο αριθµός των ατόµων που µπορεί να τραφεί επαρκώς από την 

πίτα είναι πεπερασµένος. Αν υποθέσουµε ότι η πίτα µοιράζεται σε Κ ίσα 

κοµµάτια που το καθένα µόλις επαρκεί για τις ανάγκες Κ ατόµων του 

πληθυσµού, τότε αυτός ο αριθµός Κ είναι ο µέγιστος δυνατός αριθµός 

ατόµων που µπορεί να στηριχτεί τροφικά από τον δεδοµένο πόρο. Η τιµή 

αυτή Κ ονοµάζεται φέρουσα ικανότητα ή βιοχωρητικότητα του 

περιβάλλοντος για τον δεδοµένο πληθυσµό. 

Έστω ότι σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή υπάρχουν Ν<<Κ άτοµα στον 

πληθυσµό. Το τµήµα των πόρων που αντιστοιχεί σε κάθε άτοµο είναι 

υπεραρκετό για την επιβίωση και αναπαραγωγή του. Το κάθε άτοµο θα 

επιβιώσει καλά και θα µπορέσει να αναπαραχθεί. Υπάρχει διαθέσιµο (µη 

χρησιµοποιηµένο ) κοµµάτι της πίττα για τους απογόνους. Ο πληθυσµός άρα 

θα αυξηθεί. 

Το διαθέσιµο για τους απογόνους κοµµάτι της πίττας µπορεί να υποστηρίξει 

τροφικά Κ-Ν συνολικά απογόνους. Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού 

αναµένεται να είναι άρα ανάλογος του Κ-Ν. Όσο πιο µεγάλη είναι η διαφορά 

µεταξύ της βιοχωρητικότητας του περιβάλλοντος και του τρέχοντος 

µεγέθους του πληθυσµού τόσο πιο γρήγορα θα αυξάνει ο πληθυσµός. Όσο 

αυτή η διαφορά µειώνεται τόσο θα µειώνεται και η ταχύτητα αύξησης του 
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πληθυσµού για να γίνει εν τέλει µηδέν όταν ο πληθυσµός γίνει ίσος µε Κ. 

Όταν ο πληθυσµός είναι ίσος µε Κ τότε πάει να µεταβάλλεται χωρίς όµως 

αυτό να σηµαίνει ότι δεν πραγµατοποιούνται νέες γεννήσεις ή ότι δεν 

πεθαίνουν ορισµένα άτοµα. Απλώς ο αριθµός των γεννήσεων είναι ίσος µε 

τον αριθµό των θανάτων. Η τιµή Κ είναι µια τιµή ισορροπίας του 

πληθυσµού. Στην ισορροπία ο αριθµός των ατόµων βρίσκεται σε αντιστοιχία 

προς τους διαθέσιµους πόρους.  

Αν τώρα σε ένα πληθυσµό που ισορροπεί σε τιµή Κ προστεθούν µερικά 

επιπλέον άτοµα οι πόροι δεν θα επαρκούν για τα Ν>Κ άτοµα. Το αποτέλεσµα 

θα είναι ο πληθυσµός να µειωθεί ώστε τελικά να ισορροπήσει ξανά σε τιµή 

Κ.  

Η µεταβολή του πληθυσµού στο χρόνο ακολουθεί ένα σιγµοειδές πρότυπο 

αύξησης (λέγεται συνήθως λογιστική αύξηση) όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραµµα όπου δίνονται ορισµένες επιπλέον λεπτοµέρειες για τον 

µηχανισµό της αύξησης.  
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Ερµηνεία του λογιστικού τύπου αύξησης 

Όσο ο πληθυσµός είναι πού µικρός οι πόροι επαρκούν και τα άτοµα 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους πλήρως. Όσο όµως ο πληθυσµός αυξάνει, 

πλησιάζοντας την βιοχωρητικότητα του περιβάλλοντος, τα άτοµα του 

πληθυσµού «αισθάνονται» την στενότητα των πόρων. Στον αγώνα τους να 

επιβιώσουν και να αναπαραχθούν τα άτοµα ανταγωνίζονται µεταξύ τους 

για την εκµετάλλευση των περιορισµένων πόρων. Ο ανταγωνισµός µεταξύ 

των ατόµων του ίδιου πληθυσµού ονοµάζεται ενδο-πληθυσµιακός 

ανταγωνισµός. Οι συνέπειες του ανταγωνισµού µπορεί να είναι αρχικά η 

µείωση του ρυθµού γεννήσεων του ατόµου και σε πιο ακραίες καταστάσεις η 

αύξηση της πιθανότητας θανάτου των ατόµων. Το τελικό αποτέλεσµα του 

ανταγωνισµού είναι βέβαια η ισορροπία του πληθυσµού σε ένα επίπεδο που 

αντιστοιχεί στην βιοχωρητικότητα του περιβάλλοντος. Σε επίπεδο 

πληθυσµού ο ενδο-πληθυσµιακός ανταγωνισµός είναι ένας από τους πιο 

σηµαντικούς ρυθµιστικούς µηχανισµούς του µεγέθους των φυσικών 

πληθυσµών. 

 

∆υο ακραίες µορφές ανταγωνισµού 

Όταν η πίτα που συµβολίζει τους πόρους δεν επαρκεί για όλα τα άτοµα 

αναπτύσσεται έντονος ανταγωνισµός οπότε υπάρχουν δύο ακραίες λύσεις: 

α) Η πίττα µοιράζεται σε όλα τα άτοµα εξ’ ίσου. Αυτό σηµαίνει ότι κανένα 

άτοµο δεν παίρνει επαρκείς πόρους για επιβίωση και αναπαραγωγή 
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β) Μερικά άτοµα παίρνουν όσους πόρους τους είναι αναγκαίοι ενώ τα 

υπόλοιπα δεν παίρνουν τίποτα και πεθαίνουν. Μόνο η πρώτη οµάδα ατόµων 

θα συµβάλει στις επόµενες γενιές του πληθυσµού.  

Οι ακραίοι αυτοί τρόπου να µοιραστούν οι διαθέσιµοι πόροι στα άτοµα του 

πληθυσµού δεν συναντούνται στη φύση. Οι φυσικοί πληθυσµοί εµφανίζουν 

ενδιάµεσες συµπεριφορές που προσεγγίζουν όµως τον ένα από τους δύο 

ακραίους τρόπους. 

 

Τα µαθηµατικά της λογιστικής αύξησης 

Η εξάρτηση του ρυθµού αύξησης του πληθυσµού από την διαφορά Κ-Ν 

εκφράζεται συνήθως µε την διαφορική εξίσωση )(
K
NKrN

dt
dN −

=  της οποίας η 

λύση είναι 
rt

t

e
N
K
KN

−








−+

=
11

0

 όπου Ν0 το µέγεθος του πληθυσµού στο χρόνο 

µηδέν (αρχή των χρόνων). Ο σχετικός ρυθµός αύξησης του πληθυσµού (η 

συνεισφορά του µέσου ατόµου στην αύξηση) είναι r
K
NKr

dt
dN

N
<

−
= )(1  για 

κάθε Ν>0. Η συνεισφορά των ατόµων στην αύξηση (άρα στην επόµενη γενιά) 

µειώνεται λόγω ανταγωνισµού και η µείωση αυτή είναι ισχυρότερη όσο 

εντονότερος ο ανταγωνισµός (όσο δηλαδή το Ν προσεγγίζει το Κ). Για Ν=Κ ο 

σχετικός ρυθµός αύξησης µηδενίζεται και τα άτοµα αντικαθιστούν απλώς 

τον εαυτό τους (κατά µέσο όρο) στην επόµενη γενιά. Η φράση κατά µέσο όρο 

σηµαίνει ότι αν ένα άτοµο αντικατασταθεί από δύο απογόνους στην 

επόµενη γενιά ένα άλλο δεν θα αφήσει κανένα απόγονο αντικαταστάτη του.  
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 Τα γενικά χαρακτηριστικά του δια-πληθυσµιακού ανταγωνισµού 

(σύνοψη) 

• συµβαίνει µόνο όταν υπάρχει έλλειψη πόρων 

• µειώνει την συνεισφορά του µέσου ατόµου στις επόµενες γενιές 

• ρυθµίζει το πληθυσµιακό µέγεθος σε αντιστοιχία µε τους πόρους είτε 

αυξάνοντας τους ρυθµούς θανάτων είτε µειώνοντας τους ρυθµούς 

γεννήσεων του µέσου ατόµου 

• στην περίπτωση ασύµµετρης κατανοµής των πόρων µεταξύ των 

ατόµων είναι ισχυρή επιλεκτική πίεση για τον πληθυσµό καθώς µόνο 

µερικά από τα άτοµα αφήνουν απογόνους στην επόµενη γενιά. 

 

 Ο ενδο-πληθυσµιακός ανταγωνισµός ως επιλεκτική πίεση 

Ένας πόρος ζωής για κάποιο πληθυσµό δεν εµφανίζεται συνήθως 

οµοιόµορφα κατανεµηµένος στη φύση ούτε διατηρεί την ίδια «ποιότητα» 

παντού. Για παράδειγµα ας φανταστούµε µια µάλλον απλουστευµένη 

περίπτωση: ένας πληθυσµός πουλιών τρέφεται από έντοµα µεγέθους που 

ποικίλει µεταξύ 5 και 6 εκατοστών. Ο πληθυσµός των πουλιών αυξάνει έως 

την ισορροπία. Υπάρχει έντονος ανταγωνισµός των ατόµων και µόνο µερικά 

από τα πουλιά κατορθώνουν να µεγαλώσουν τους απογόνους τους. Έστω 

τώρα ότι από τυχαία µετάλλαξη κάποια από τα πουλιά αρχίζουν να 

τρέφονται από έντοµα µεγέθους µεταξύ 4 και 5 εκατοστών. Η οµάδα αυτών 

των πουλιών θα απαλλαγεί από τον ανταγωνισµό µε τα υπόλοιπα και 

συνεπώς θα αφήσει συγκριτικά περισσότερους απογόνους από ότι τα 

υπόλοιπα. Η επιλογή δηλαδή θα ευνοήσει κάθε χαρακτηριστικό που 

επιτρέπει την  αποφυγή του ανταγωνισµού µεταξύ των ατόµων. Το 
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αποτέλεσµα θα είναι ότι ο αρχικά εξειδικευµένος τροφικά πληθυσµός θα 

γίνει λιγότερο εξειδικευµένος λόγω του ανταγωνισµού.  

Ένα άλλο παράδειγµα (πιο γενικό αυτή τη φορά ) παρουσιάζεται στο 

παρακάτω διάγραµµα. Ξεκινάµε µε την παραδοχή ότι στο κέντρο της 

γεωγραφικής διανοµής του πληθυσµού  ή στο µέσο του φάσµατος των 

διαθέσιµων πόρων του περιβάλλοντος το περιβάλλον είναι άριστο για την 

επιβίωση και την αναπαραγωγή. ∆εξιά και αριστερά του αρίστου η 

καταλληλότητα των πόρων µειώνεται σταδιακά. Είναι λογικό να 

υποθέσουµε ότι τα άτοµα του πληθυσµού συνωστίζονται στο µέσο του 

φάσµατος όπου αναµένουν να έχουν την καλλίτερη δυνατή απόδοση (και να 

αφήσουν πολλούς απογόνους).  

Υπάρχει όµως ένα µειονέκτηµα από τον συνωστισµό που δεν είναι άλλο από 

τον ανταγωνισµό. Στα άκρα του φάσµατος, το περιβάλλον δεν είναι και τόσο 

ευνοϊκό, αυτό όµως αντισταθµίζεται από την µειωµένη ένταση του 

ανταγωνισµού. Αν τώρα από τυχαία µετάλλαξη εµφανιστούν ορισµένα 

άτοµα που καταφέρνουν να επιβιώσουν σε πιο ακραίες συνθήκες, αυτά θα 

έχουν κάποιο πλεονέκτηµα λόγω ακόµα µικρότερου ανταγωνισµού. Ο ενδο-

πληθυσµιακός ανταγωνισµός µέσω του µηχανισµού της φυσικής επιλογής 
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τείνει άρα να αυξήσει τα όρια εξάπλωσης του πληθυσµού ή το φάσµα των 

πόρων που αυτός εκµεταλλεύεται. 
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2.2. Όταν άτοµα άλλων πληθυσµών διεκδικούν τµήµα των 

κοινών πόρων: ∆ια-πληθυσµιακός ανταγωνισµός 

Υπό την πίεση του ενδο-πληθυσµιακού ανταγωνισµού ένας πληθυσµός 

τείνει να αυξήσει το εύρος των πόρων που εκµεταλλεύεται. Κάνοντας αυτό 

βρίσκεται αντιµέτωπος µε άτοµα άλλων πληθυσµών που εκµεταλλεύονται 

τους ίδιους πόρους. Η πίτα που είχαν αρχικά να µοιράσουν τα Κ το πολύ 

άτοµα του πληθυσµού γίνεται µικρότερη. Η βιοχωρητικότητα του 

περιβάλλοντος µειώνεται καθώς ένα µέρος των πόρων διατίθεται σε άτοµα 

ενός άλλου πληθυσµού.  

H έννοια της οικοθέσης του οργανισµού 

Ο κάθε οργανισµός έχει ένα χαρακτηριστικό τρόπο ζωής και αναπαραγωγής που 

καθορίζεται από το σύνολο των 

προσαρµοστικών χαρακτηριστικών του. Η 

επιβίωση και η αναπαραγωγή του είναι 

δυνατή σε ορισµένα µόνο περιβάλλοντα, 

δηλαδή κάτω από ορισµένους συνδυασµούς 

αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων. Με 

βάση τις πηγές τροφής του καταλαµβάνει 

µια συγκεκριµένη θέση στα τροφικά πλέγµατα και µε τη 

δραστηριότητα του αποκτά ένα ρόλο στη συνολική λειτουργία 

του οικοσυστήµατος, στο οποίο συµµετέχει. Όλες µαζί οι 

τροφικές του προτιµήσεις και συνήθειες, οι αναπαραγωγικές 

του διεργασίες, η συµπεριφορά του, οι αλληλεπιδράσεις µε το 

βιότοπο του αποτελούν την οικοθέση του. Η οικοθέση είναι 

κατά κάποιο τρόπο η ταυτότητα του οργανισµού. 

Από ∆. Βώκου, Ι. Παντή και Σ. Σγαρδέλη, 1986. Οικολογία: η 

αναγκαιότητα της σύνθεσης. Η γοητεία των σχέσεων. Εκδόσεις 

Εγνατία. 
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Όταν τα άτοµα δύο διαφορετικών πληθυσµών εκµεταλλεύονται τους ίδιους 

πόρους στον ίδιο χώρο, ανταγωνίζονται µεταξύ τους, εφόσον βέβαια οι 

κοινοί πόροι είναι σε έλλειψη. Ο ανταγωνισµός αυτός ονοµάζεται δια-

πληθυσµιακός ανταγωνισµός. Το αποτέλεσµα θα είναι να µειωθεί η 

βιοχωρητικότητα του περιβάλλοντος και για τους δύο πληθυσµούς. Επειδή 

όµως οι δύο αυτοί πληθυσµοί είναι διαφορετικοί ενδέχεται να έχουν και 

διαφορετική ικανότητα εκµετάλλευσης των κοινών πόρων.  

Αν ο ένας πληθυσµός είναι πολύ πιο ικανός στην εκµετάλλευση των πόρων 

από έναν άλλο είναι ενδεχόµενο ο δεύτερος να εξαφανιστεί (η 

βιοχωρητικότητα του περιβάλλοντος γι’ αυτόν να γίνει µηδέν). Αυτό 

ονοµάζεται ανταγωνιστικός αποκλεισµός και προϋποθέτει ότι οι δύο 

πληθυσµοί είναι οικολογικά ταυτόσηµοι, που σηµαίνει ότι βρίσκονται στα 

ίδια ακριβώς περιβάλλοντα και εκµεταλλεύονται  ακριβώς τους ίδιους 

πόρους (έχουν την ίδια οικοθέση).   
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Τα χαρακτηριστικά του δια-πληθυσµιακού ανταγωνισµού (σύνοψη) 

• Ο δια-πληθυσµιακός ανταγωνισµός συµβαίνει για πόρους ζωής σε 

σχετική έλλειψη. 

• Μειώνει τη συνεισφορά και των ατόµων και των δύο 

ανταγωνιζόµενων πληθυσµών στις επόµενες γενιές (µειώνει την 

βιοχωρητικότητα του περιβάλλοντος) 

• Σε ακραίες περιπτώσεις οδηγεί στην εξάλειψη του ενός πληθυσµού. 

Μπορεί δηλαδή να έχει σηµαντικά εξελικτικά αποτελέσµατα 

 

Ο διά-πληθυσµιακός ανταγωνισµός ως επιλεκτική πίεση 

Όπως συµβαίνει και µε τον ενδο-πληθυσµιακό ανταγωνισµό, κάθε 

χαρακτηριστικό που µπορεί να εκτονώσει τον δια-πληθυσµιακό 

ανταγωνισµό αυξάνει την συνεισφορά των φορέων του στην επόµενη γενιά, 

άρα επιλέγεται. Στο διάγραµµα παρουσιάζεται το εύρος γεωγραφικής 

διανοµής ή το φάσµα των διαθέσιµων πόρων για δύο πληθυσµούς. Στην 

περιοχή που οι δύο πληθυσµοί συνυπάρχουν αναπτύσσεται δια-

O äéá-ðëçèõóìéáêüò áíôáãùíéóìüò ìåéþíåé
ôï öÜóìá ôùí ðüñùí 
ðïõ åêìåôáëåýåôáé 
ï êÜèå ðëçèõóìüò

O Ýíäï-ðëçèõóìéáêüò 
áíôáãùíéóìüò åðåêôåßíåé ôï

 öÜóìá ôùí ðüñùí ðïõ åêìåôáëåýåôáé 
ï êÜèå ðëçèõóìüò

Åýñïò ðüñùíÅýñïò ðüñùíÅýñïò ðüñùíÅýñïò ðüñùíÅýñïò ðüñùíÅýñïò ðüñùí
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πληθυσµιακός ανταγωνισµός. Η πίεση που ασκεί ο δια-πληθυσµιακός 

ανταγωνισµός οδηγεί σε συρρίκνωση της περιοχής επικάλυψης. 

Συρρικνώνεται αντίστοιχα το εύρος διανοµής ή το εύρος των πόρων που 

εκµεταλλεύεται ο κάθε πληθυσµός. Η δράση του δια-πληθυσµιακού 

ανταγωνισµού είναι για τον πληθυσµό αντίθετη από εκείνη του ενδο-

πληθυσµιακού ανταγωνισµού (που τείνει να αυξήσει το εύρος των πόρων 

που εκµεταλλεύεται ο πληθυσµός).  

Τρόποι µείωσης του δια-πληθυσµιακού ανταγωνισµού 

Στη ζώνη επικάλυψης της δραστηριότητας των δύο ανταγωνιστικών 

πληθυσµών τα άτοµα του κάθε πληθυσµού περιορίζονται σε εκµετάλλευση 

ενός  υποσυνόλου των πόρων που δυνάµη θα µπορούσαν (λόγω των 

βιολογικών τους χαρακτηριστικών) να εκµεταλλευτούν. Μοιράζουν κατά 

κάποιο τρόπο τους διαθέσιµους πόρους ώστε να αποφύγουν τον δια-

πληθυσµιακό ανταγωνισµό. Το µοίρασµα των πόρων µπορεί να είναι 

πρόσκαιρο ή µόνιµο. Στην πρώτη περίπτωση τα άτοµα διατηρούν την 

ικανότητα να εκµεταλλευτούν τους πόρους που «παραχώρησαν» στον 

ανταγωνιστή τους εφόσον αυτός ο τελευταίος εκλείψει για κάποιο λόγο. Το 

πρόσκαιρο µοίρασµα των πόρων δεν προϋποθέτει δηλαδή  τροποποίηση του 

γενετικού προγράµµατος των ατόµων. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε περίπτωση 

που εκλείψει ο ένας πληθυσµός αναµένεται ότι ο άλλος θα επεκτείνει το 

εύρος διανοµής ή το φάσµα των πόρων που εκµεταλλεύεται. Το φαινόµενο 

αυτό ονοµάζεται ανταγωνιστική απελευθέρωση και έχει παρατηρηθεί σε 

ορισµένες περιπτώσεις στη φύση.   Στην δεύτερη περίπτωση, η επιλογή 

ευθύνεται για την τροποποίηση του γενετικού προγράµµατος των ατόµων. 

Αν συµβεί κάτι τέτοιο οι δύο πληθυσµοί παύουν πλέον να ανταγωνίζονται. Ο 

προγενέστερος όµως δια-πληθυσµιακός ανταγωνισµός έχει αφήσει τα ίχνη 
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του  οδηγώντας τους πληθυσµούς σε εξελικτικού τύπου µεταβολής. Το 

φαινόµενο αυτό λέγεται µετατόπιση χαρακτηριστικών των ατόµων λόγω 

ανταγωνισµού.  

 

∆ια-πληθυσµιακός και ενδο-πληθυσµιακός ανταγωνισµός: ∆ύο 

αντιτιθέµενες δυνάµεις. 

Όταν κατά µήκος µιας διαβάθµισης πόρων δραστηριοποιούνται διαφορετικοί 

πληθυσµοί (επόµενο διάγραµµα) αναπτύσσεται ενδο-πληθυσµιακός 

ανταγωνισµός στο εσωτερικό καθενός από αυτούς και δια-πληθυσµιακός 

ανταγωνισµός µεταξύ πληθυσµών µε επικαλυπτόµενες δραστηριότητες. Ο 

ενδο-πληθυσµιακός 

ανταγωνισµός τείνει να 

διευρύνει το εύρος δραστη-

ριότητας του κάθε πληθυ-

σµού ενώ αντίθετα ο δια-

πληθυσµιακός τείνει να 

συρρικνώσει αυτό το εύρος. 

Το αποτέλεσµα είναι το πληθυσµιακό σύστηµα να φτάσει  σε µία κατάσταση 

ισορροπίας των δύο αντίρροπων δυνάµεων. Στην κατάσταση ισορροπίας  οι 

διαφορετικοί πληθυσµοί διευθετούνται στο χώρο µε ορισµένο τρόπο. Μερικά 

µαθηµατικά µοντέλα που διερευνούν αυτού του τύπου την διευθέτηση των 

πληθυσµών δείχνουν ότι η ισορροπία χαρακτηρίζεται από άριστη 

εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων από το πληθυσµιακό σύστηµα. Η 

διευθέτηση των πληθυσµών στην κατάσταση της ισορροπίας δεν επιτρέπει 

κενά στην εκµετάλλευση των πόρων. 



 

 

 

 87

2.3. Όταν άτοµα άλλων πληθυσµών χρησιµοποιούν άτοµα του 

πληθυσµού ως πόρο: Η θύρευση. 

 

Υπάρχει µια ποικιλία διαφορετικού τύπου τροφικών σχέσεων µεταξύ 

οργανισµών. 

Όταν ένα φυτοφάγο ζώο τρέφεται από ένα φυτό αφαιρεί από αυτό ένα µέρος 

της βιοµάζας του χωρίς αυτό να συνεπάγεται τον θάνατο του φυτού παρά 

µόνο σε ακραίες συνθήκες ή σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις. Τα φυτά έχουν 

την ικανότητα να αντικαθιστούν τις απώλειες.  

Όταν ένα παράσιτο τρέφεται από τον ξενιστή του σπάνια τον οδηγεί σε 

θάνατο. Ένα οποιαδήποτε παράσιτο θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσµατα 

(σε αριθµό απογόνων) αν µπορεί να εκµεταλλευτεί ένα ξενιστή για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. 

Ένα σαρκοφάγο αντίθετα σκοτώνει την λεία του. Ο πληθυσµός της λείας 

µειώνεται εξαιτίας αυτού του τύπου τροφικής αλληλεπίδρασης που 

ονοµάζεται Θήρευση.  

Η θήρευση είναι η απλούστερη τροφική σχέση αναφορικά µε την δυνατότητα 

µας να περιγράψουµε τον µηχανισµό της και τα αποτελέσµατα που 

συνεπάγεται για τους δύο πληθυσµούς που αλληλεπιδρούν. 

Όσο ο θηρευτής βρίσκει επαρκή τροφή (πολλά άτοµα λείας) τρέφεται 

ικανοποιητικά, επιβιώνει και παράγει ικανό αριθµό απογόνων. Ο πληθυσµός 

του θηρευτή αυξάνει.  

Υπάρχουν πολλοί θηρευτές, άρα πολλά άτοµα της λεία πέφτουν θύµατα της 

θήρευσης και άρα ο πληθυσµός της λείας µειώνεται.  

Ο αριθµός των ατόµων της λείας είναι µικρός και δεν επαρκεί για όλα τα 

άτοµα του θηρευτή. Τα άτοµα του θηρευτή συναντούν άτοµα της λείας όλο 
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και πιο σπάνια. Η παραγωγή απογόνων αρχικά και η επιβίωση των ατόµων 

του θηρευτή ένα συνεχεία δεν  είναι πλέον δυνατή. Ο πληθυσµός του 

θηρευτή µειώνεται. 

∆εν υπάρχουν πολλοί θηρευτές  οπότε τα άτοµα της  λείας επιβιώνουν και 

παράγουν απογόνους. Ο πληθυσµός της λείας αυξάνει. 

Ο θηρευτής βρίσκει επαρκή ποσότητα τροφής...και πάλι από την αρχή. 

 

 Συµπέρασµα: Η θήρευση είναι ένας µηχανισµός που διατηρεί το µέγεθος 

των δύο πληθυσµών που αλληλεπιδρούν εντός ορίων (µηχανισµός 

εξισορρόπησης πληθυσµών). Προκαλεί περιοδικές ταλαντώσεις (κύκλους) 

στο πληθυσµιακό µέγεθος τόσο του θηρευτή όσο και της λείας. 

 

Η Θήρευση ως επιλεκτική πίεση (συνεξέλιξη) 

Το αποτέλεσµα της θήρευσης είναι δραµατικό για την λεία. Έτσι κάθε 

χαρακτηριστικό που θα διευκόλυνε τη λεία να αποφύγει την θήρευση 

ευνοείται από την φυσική επιλογή. Το αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη 

πολυποίκιλων αµυντικών µηχανισµών αντιµετώπισης των θηρευτών. 

Περιλαµβάνονται, η απόκρυψη, η ικανότητα διαφυγής, οι βαριοί 

εξωσκελετοί, η χηµική άµυνα, η µιµικρία  και άλλοι. Οι µηχανισµοί άµυνας 

της λείας προφανώς δυσκολεύουν τους θηρευτές. Έτσι, κάθε χαρακτηριστικό 

που θα διευκόλυνε τον θηρευτή να υπερνικήσει την άµυνα της λείας 

ευνοείται από την επιλογή. 

Το τελικό αποτέλεσµα είναι οι θηρευτές και τα θηράµατα να επιδίδονται σε 

ένα εξελικτικό αγώνα δρόµου. Εξελίσσουν οι µεν τον αµυντικό οι δε τον 

επιθετικό τους εξοπλισµό ανάλογα µε τις εξελίξεις του εξοπλισµού του 

άλλου. Οι θυρευτές και τα θηράµατα εξελίσσονται  µαζί , συν-εξελίσσονται. 
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Παρατήρηση 1η: Με την εξαίρεση των φυτών και ίσως των κορυφαίων 

σαρκοφάγων, οι υπόλοιποι οργανισµοί είναι ταυτόχρονα θηρευτές και λείες. 

Πρέπει να εξελίξουν τα αµυντικά τους συστήµατα σε συνάρτηση µε τα 

επιθετικά συστήµατα του θηρευτή τους και επίσης οφείλουν να εξελίσσουν 

τα επιθετικά τους συστήµατα ανάλογα µε την εξέλιξη των αµυντικών 

χαρακτηριστικών της λείας τους. 

Παρατήρηση 2η: Σπάνια ένας θηρευτής τρέφεται αποκλειστικά από µία 

λεία. Σπάνια ένα θήραµα θηρεύεται από αποκλειστικά ένα θηρευτή. Το 

πλέγµα των σχέσεων που ονοµάζεται θήρευση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο 

στη φύση. 

 

Μερικά στοιχεία για τον παρασιτισµό. 

Ο παρασιτισµός είναι µια ενδιαφέρουσα τροφική σχέση. Υπάρχουν πολλοί 

τύποι  παρασιτισµού σε κάθε όµως περίπτωση το παράσιτο στερεί από τον 

ξενιστή του µέρος των οργανικών υλικών που ο τελευταίος παράγει για δική 

του χρήση. Όπως και στην περίπτωση της θήρευσης, τα παράσιτα συν-

εξελίσσονται µε τους ξενιστές τους. Η συνεξέλιξη οδηγεί σε ορισµένες 

περιπτώσεις σε κάποιου είδους µόνιµη συµβίωση που εν τέλη είναι προς 

όφελος των δύο οργανισµών. Πιστεύουµε ότι τα οργανίδια των κυττάρων 

που  έχουν το ρόλο της καύσης υδατανθράκων για την παραγωγής ενέργειας 

(µιτοχόνδρια) ήταν αρχικά παρασιτικοί µικροοργανισµοί. Τα µιτοχόνδρια 

έχουν το δικό τους DNA που είναι διαφορετικό από εκείνο του πυρήνα του 

κυττάρου (έχει τη δοµή του DNA των πρωκαρυωτικών κυττάρων). Το 

µιτοχονδριακό DNA δεν κληρονοµείται µε την συνήθη διαδικασία. Κάθε 

οργανισµός κληρονοµεί όµως ένα αριθµό µιτοχονδρίων  από την µητέρα του 

(αποκλειστικά). Τα µιτοχόνδρια είναι ίσως ένα παράδειγµα παρασίτων που 
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εν τέλη έγιναν συµβιωτικά οργανίδια τόσο µεγάλης σηµασίας ώστε να είναι 

απαραίτητα και να βρίσκονται σε κάθε ευκαρυωτικό κύτταρο. 

Συµβιωτική δέσµευση 

Οι σχέσεις συνεργασίας µεταξύ οργανισµών είναι αρκετά διαδεδοµένες 

αλλά δύσκολα κατανοητές. Είναι δύσκολο να µελετηθούν θεωρητικά γιατί 

τα απλά µοντέλα που υποθέτουν τέτοιου είδους σχέσεις είναι ασταθή. Αν 

ένας οργανισµός ευνοεί µε την δράση του την επιβίωση και αναπαραγωγή 

ενός άλλου και ο δεύτερος ευνοεί την επιβίωση και αναπαραγωγή του 

πρώτου, αναµένεται ότι ο πληθυσµός  των δύο συνεργατών να αυξάνει 

συνεχώς, εξαντλώντας όλους τους διαθέσιµους πόρους. (θετική ανάδραση). 

Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στη φύση. Τέτοια συστήµατα ελέγχονται από 

ευρύτερους αναδραστικούς µηχανισµούς. Η συµβιωτική σχέση ψυχανθών – 

αζωτωδεσµευτικών βακτηρίων είναι ένα καλό παράδειγµα.  

Η συµβίωση παρέχει πλεονεκτήµατα τόσο στο φυτό «ξενιστή» όσο και στο 

βακτήριο. Το φυτό κερδίζει τα νιτρικά ιόντα και τα βακτήρια τρέφονται από 

τα φωτοσυνθετικά προϊόντα που παρέχει το φυτό. Είναι όµως προφανές ότι η 

συµβίωση συνεπάγεται και κόστος τόσο για το φυτό όσο και για το βακτήριο.  

 

Το τροφικό πλέγµα 

 

Ακόµα και αν εστιάσουµε σε ένα µόνο οργανισµό, το πλέγµα των τροφικών 

σχέσεων που αναπτύσσει  αυτός είναι εκτεταµένο και πολύπλοκο. Πολλοί 

οργανισµοί τρέφονται από πληθώρα διαφορετικών θηραµάτων, είναι λείες 

πολλών θηρευτών και φιλοξενούν µεγάλο πλήθος παρασίτων ή 

συµβιωτικών οργανισµών (µεταξύ των συµβιωτικών οργανισµών µπορούµε 
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να συµπεριλάβουµε την λεγόµενη µικρο-χλωρίδα του εντέρου των 

θηλαστικών).  
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Πρότυπα πληθυσµιακής αύξησης πληθυσµών του ανθρώπου. 

Ο ανθρώπινος πληθυσµός της γης είναι ίσως ο µοναδικός που από την 

εµφάνιση του στον πλανήτη αυξάνει 

συνεχώς το µέγεθός του. Από όσα είναι 

δυνατό να γνωρίζουµε φαίνεται ότι ο 

ανθρώπινος πληθυσµός ακολουθεί το 

εκθετικό πρότυπο αύξησης χωρίς σηµάδια 

πιθανής σταθεροποίησης του στο άµεσο 

µέλλον. Ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους 

αιώνες η αύξηση του ανθρώπινου 

πληθυσµού ήταν εκρηκτική.  

Η εκθετική αύξηση του ανθρώπινου 

πληθυσµού τονίσθηκε ιδιαίτερα από τον 

Malthus στα τέλη του 18ου αιώνα ως ένα από 

τα µεγαλύτερα προβλήµατα που θα 

αντιµετώπιζε η ανθρωπότητα στο µέλλον. Ο 

Malthus διαπίστωσε ότι ενώ η αύξηση του 

πληθυσµού είναι εκθετική, η αύξηση των 

διαθέσιµων για τις ανθρώπινες δραστηριότητας πόρων είναι γραµµική στο 

χρόνο. Έτσι, προέβλεψε ότι πρόκειται να συµβούν καταστροφές όταν οι 

διαθέσιµοι πόροι δεν θα επαρκούν.  

Η υπόθεση περί της εκθετικής αύξησης του πληθυσµού της γης φαίνεται να 

ισχύει. Ωστόσο, η αύξηση των πόρων δεν είναι γραµµική παρά µόνο σε 

χρονικά διαστήµατα µεταξύ διαδοχικών τεχνολογικών επαναστάσεων. 

Φαίνεται ότι ο ανθρώπινος πληθυσµός δεν υπάκουει σε ρυθµίσεις λόγω 



 

 

 

 93

έλλειψης πόρων. Ο άνθρωπος είναι ο µόνος οργανισµός στη γη που παράγει 

τους αναγκαίους γι’ αυτόν πόρους ανακαλύπτοντας µάλιστα συνεχώς νέους. 

Ο πληθυσµός του 

ανθρώπου γης δεν 

είναι βέβαια ισο-

κατανεµηµένος στο 

χερσαίο τµήµα του 

πλανήτη (συγκρίνεται 

την πυκνότητα των 

πληθυσµών σε χώρες 

όπως η Ινδία και η 

Κίνα  µε εκείνη χωρών 

της Βόρειας Ευρώπης). 

∆εν είναι όµως µόνο οι 

κλιµατικές συνθήκες 

και το φυσικό περι-

βάλλον που διαφορο-

ποιούν τους πληθυ-

σµούς διαφορετικών 

περιοχών της γης. Τα 

πληθυσµιακά χαρα-

κτηριστικά των λαών 

προσδιορίζονται 

σηµαντικά από την 

ιστορία και το 

πολιτισµικό επίπεδο 

του κάθε λαού καθώς και από τους τρόπους παραγωγής υλικών αγαθών. Στο 

Στο βιβλίο του “An essay on population” (1798) o 

Malthus γράφει 

 « Σε όλα τα ζωικά και φυτικά βασίλεια, η φύση 

φροντίζει να διασπείρει τα σπέρµατα της ζωής µε τον 

πιο απλόχερο και  γενναιόδωρο τρόπο. Υπήρξε 

αντίθετα συγκριτικά φειδωλή ως προς τον χώρο και 

την τροφή που απαιτείται για την ανάπτυξή τους. Τα 

σπέρµατα  της ύπαρξης που περιέχονται σε κάποιο 

σηµείο της γης, αν υπάρχει επάρκεια τροφής και 

επάρκεια χώρου για να επεκταθούν, θα καλύψουν 

(γεµίσουν)  εκατοµµύρια κόσµους µέσα σε λίγες 

χιλιάδες χρόνια. Αναγκαίο είναι ότι ο επιτακτικός  και 

τα πάντα καθορίζων νόµος της φύσης να τα περιορίζει 

[τα σπέρµατα της ύπαρξης]  εντός προδιαγραµµένων 

ορίων. Οι φυλές των φυτών και οι φυλές των ζώων 

υπακούουν σε αυτόν τον ισχυρά περιοριστικό νόµο. 

Και η φυλή των ανθρώπων δεν µπορεί, παρ’ όλες τις 

προσπάθειες ή για όποιον καλό λόγο, να ξεφύγει απ’ 

αυτόν. Για τα φυτά και τα ζώα οι συνέπειες είναι η 

σπατάλη των σπερµάτων, οι αρρώστιες και ο πρώιµος 

θάνατος. Για τους ανθρώπους η εξαθλίωση  και η 

διαφθορά.»  

Το κείµενο µεταφράστηκε από το βιβλίο “ Elements 

of Ecology”, Robert Leo Smith, 1992. HarperCollins 

Publishers 
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κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε κυρίως µε τις πληθυσµιακές διαφορές 

µεταξύ λαών που βασίζονται κυρίως στην γεωργία (αναπτυσσόµενες χώρες 

του λεγόµενου τρίτου κόσµου) και εκείνων που στηρίζονται στην βιοµηχανία 

και τις υπηρεσίες (βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες του δυτικού κόσµου). 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκριτικά πληθυσµιακά και 

οικονοµικά δεδοµένα για την Ελλάδα και την  Γουατεµάλα, των οποίων ο 

συνολικός πληθυσµός είναι της ίδιας τάξης µεγέθους (Πηγή: 

http://www.bartleby.com/151/a22.html ). 

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ Ελλάδας και Γουατεµάλας. Στην 

Ελλάδα ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού είναι µικρότερος, οι γεννήσεις 

ανά γυναίκα λιγότερες, η παιδική θνησιµότητα µικρότερη και η διάρκεια 

ζωής µεγαλύτερη. 



 

 

 

 95

Με µόλις 1.34 

παιδία ανά 

γυναίκα ο Ελλη-

νικός πληθυσµός 

έχει τάση µείωσης 

αντί αύξησης. Ο 

πληθυσµός αυξά-

νει µόνο λόγω 

µεταναστεύσεων. 

Στην Ελλάδα το 

ζητούµενο (κοινω-

νικά) είναι η 

αύξηση του πληθυ-

σµού και η πολι-

τική πρόταση γι 

αυτό είναι οι επιδο-

τήσεις στις οικογέ-

νειες ανάλογα µε 

τον αριθµό των 

παιδιών τους. 

Υπάρχουν επίσης 

σηµαντικές 

οικονοµικές διαφο-

ρές µεταξύ των δύο 

κρατών. Η Γουατε-

µάλα είναι µια 

φτωχή χώρα, µε κύρια απασχόληση στη γεωργία (50% των εργαζοµένων) µε 

Πληθυσµιακά στοιχεία Ελλάδα Γουατεµάλα 

Πληθυσµός (σε εκατοµύρια) 10.6 13.3 

∆οµή  Ηλικιών                 0-14 

          15-64 

            >64 

14.8% 

67.1% 

18.1% 

41.8% 

54.5% 

3.7% 

Ρυθµός Αύξησης 0.2% 2.57% 

Γεννήσεις/ 1000 άτοµα 9.82 34.17 

Ρυθµός θανάτων/1000 άτοµα 9.79 6.67 

Παιδική θνησιµότητα/1000 νεογνά 6.25 44.55 

Προσδόκιµο ζωής νεογνού (χρόνια) 78.74  68.85 

Γονιµότητα (νεογνά/γυναίκα) 1.34 4.51 

Ποσοστό πληθ. που γνωρίζει γραφή-

ανάγνωση 

97% 63.6% 

Οικονοµικά στοιχεία   

Ρυθµός ανάπτυξης 3.7% 2.3% 

Αγοραστική δύναµη /κάτοικο $17,900 $3,700 

Τοµείς παραγωγής      Γεωργία 

                                        Βιοµηχανία 

                                      Υπηρεσίες 

8.3% 

27.3% 

64.4% 

23% 

20% 

57% 

Ποσοστό διαβιούντων κάτω ορίου 

φτώχιας 

0% 60% 

Πληθωρισµός 3.4% 7.6% 

Εργατική δύναµη (εκατοµµύρια) 

                                           Βιοµηχανία 

                                           Γεωργία 

                                          Υπηρεσίες 

4.32 

21% 

20% 

59% 

4.2 

15% 

50% 

35% 

Ανεργία 11% 7.5% 

Παραγωγή Ηλ. ενέργειας (∆ισεκ. 

kWh) 

                  Ορυκτά καύσιµα    

                Υδροηλεκτρική 

 Άλλη 

49.581  

 

91.53% 

6.6% 

1.87% 

5.929  

 

50.35% 

44.54% 

5.11% 

Κατανάλωση Ηλ. ενέργειας (δισεκ. 

kWh) 

46.099  4.797  
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µικρή παραγωγή και κυρίως µικρή κατανάλωση ενεργειακών πόρων που 

κυρίως βασίζεται σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια. 

∆εν είναι λάθος να υποθέσουµε ότι το σύνολο των πόρων που καταναλώνει 

ο πληθυσµός της Ελλάδας υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που είναι διαθέσιµο 

για τον λαό της Γουατεµάλα. Φαίνεται λοιπόν κατ΄ αρχάς παράδοξο το 

γεγονός ότι ένας πληθυσµός που διαθέτει περισσότερους πόρους αυξάνει µε 

µικρότερο ρυθµό (ή ακόµη τείνει να µειωθεί) σε σύγκριση µε ένα λαό που 

αντιµετωπίζει έλλειψη πόρων (και µεγάλο τµήµα του ζει κάτω από το όριο 

της φτώχειας, µετρηµένο βέβαια µε τα δικά µας µέτρα). 

Στα 4 παρακάτω σχήµατα παρουσιάζονται οι πυραµίδες ηλικιών των δύο 

χωρών καθώς και 

προβλέψεις για την 

πορεία των πληθυσµών 

και της ηλικιακής δοµής 

τους (αν συνεχιστούν οι 

τωρινές τάσεις) για το 

έτος 2050. 

Η πυραµίδα ηλικιών της Γουατεµάλα έχει µια πλατιά βάση που την 

αποτελούν τα παιδιά 

ηλικίας µικρότερης των 

4 ετών (περισσότερα 

του ενός εκατοµ-

µυρίου). Στην επόµενη 

ηλικιακή κλάση (5-9 

έτη) ο αριθµός των 

ατόµων είναι µικρότερος. Η διαφορά ανάµεσα στις δύο αυτές ηλικιακές 

κλάσεις δείχνει τον αριθµό των παιδιών που δεν επιβίωσαν (είναι ενδεικτική 
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της παιδικής θνησιµότητας). Παρατηρήστε ότι η θνησιµότητα είναι µεγάλη 

έως και την ηλικιακή κλάση των 30-34 ετών.  Στην συνέχεια είναι κάπως 

µειωµένη.  

Η πυραµίδα ηλικιών της Ελλάδας είναι πυραµίδα µόνο κατ όνοµα. 

∆ιακρίνονται δύο οµάδες πληθυσµού. Η οµάδα των ατόµων που ήταν το 2000 

µεγαλύτερα των 30 ετών σχηµατίζει µια κανονική πυραµίδα Η µόνη 

ανωµαλία εντοπίζεται στην κλάση των 55-59 ετών που εκπροσωπείται στον 

πληθυσµό µε µικρότερο ποσοστό από όσο θα ανέµενε κανείς. Είναι η οµάδα 

των ατόµων που γεννήθηκαν µεταξύ 1941 και 1945, δηλαδή στην διάρκεια 

της Γερµανικής κατοχής. Την περίοδο εκείνη παρατηρήθηκε µείωση των 

γεννήσεων. 

Η οµάδα των ατόµων που το 2000 ήταν µικρότερα των 30 ετών (που 

γεννήθηκαν µετά από το 1970) σχηµατίζουν πυραµίδα που είναι όµως 

αντεστραµµένη. ∆εδοµένου ότι δεν νοείται αρνητική θνησιµότητα, η 

αντιστροφή της πυραµίδας αποδίδεται στην συνεχή µείωση των γεννήσεων 

από το 1970 και µετά.   

Η πρόβλεψη για τον 

πληθυσµό και την 

ηλικιακή δοµή της 

Γουατεµάλα για το έτος 

2050 βασίζεται στο 

µεγάλο αναπαραγωγικό 

δυναµικό του σηµερινού πληθυσµού και στην προβλεπόµενη µείωση της 

παιδικής θνησιµότητας. ∆είτε ότι στην βάση της πυραµίδας η γωνία που 

σχηµατίζει η πυραµίδα µε την οριζόντιο έχει αµβλυνθεί που σηµαίνει ότι η 

παιδική θνησιµότητα πρόκειται να µειωθεί από το 2025 και µετά (αφορά σε 
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άτοµα που θα είναι µικρότερα των 25 ετών το 2050). Το µεγαλύτερο µέρος 

του πληθυσµού θα αποτελείται από παιδιά και εφήβους.  

Η πρόβλεψη για την 

Ελλάδα είναι µάλλον 

δυσοίωνη. Αν οι σηµε-

ρινές τάσεις συνεχι-

στούν η πυραµίδα θα 

αναστραφεί πλήρως. 

Πολύ µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού θα είναι συνταξιούχοι ενώ τα παιδιά θα είναι πολύ λίγα.  
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ÐáñáäïóéáêÝò  ÃåùñãéêÝò ÐñáêôéêÝò
Ìéêñüò âáèìüò åêìç÷Üíéóçò

ÌéêñÞ ðáñáãùãÞ. 
ÌéêñÞ áðüäùóç ôùí êáëëéåñãåéþí
ðïõ üìùò áðáéôåß ìåãÜëç Ýíôáóç åñãáóßáò 
êáé  ðïëëÜ åñãáôéêÜ ÷Ýñéá

ÌåãÜëï ìÝñïò ôïõ ðëçèõóìïý
 áó÷ïëÞôáé ìå ôçí ãåùñãßá

Ôá ôñüöéìá äåí åðáñêïýí
 ãéá íá ôñöåß ï ðëçèõóìüò

Ïé ìéêñÝò çëéêßåò (êáôáíáëùôÝò ôñ ïöÞò)
 õðåñåêðñ ùóïðïý íáôé óôïí ðëçõóìü

Ïé ìÝóåò çëéêßåò  (ðáñáãùãéêü ôìÞìá)
 õðï åêðñùóóïðïýíôáé

ÌÉêñÞ äéÜñêåéá ãåíéÜò

Åêñçêôé êÞ ðëçèõóìéáêÞ áýîçóç

ÌåãÜëç ðáéäéêÞ èíçóéìüôçôá
ÁíáóöÜëåéá ïéêïãåíå éþí

ÌåãÜëç ãïíéóìüôçôá 
(êáëýðôåé ôçí èíçóéìüôçôá
åñãáôéêÜ ÷Ýñéá, âïÞèåéá óôçí ïéêïãÝíåéåé)

Γενίκευση: ∆ηµογραφικές τάσεις στις βιοµηχανικά αναπτυγµένες και 

στις αναπτυσσόµενες κοινωνίες. 

Οι δηµογραφικές τάσεις του πληθυσµού τις Ελλάδας είναι χαρακτηριστικές 

στις γενικές τους γραµµές των δηµογραφικών τάσεων των βιοµηχανικά 

αναπτυγµένων λαών της δύσης. Αντίστοιχα, οι τάσεις που χαρακτηρίζουν 

τον πληθυσµό της Γουατεµάλα είναι χαρακτηριστικές των κοινωνιών που 

βασίζονται στην γεωργική παραγωγή.  

Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται σχηµατικά τα κύρια 

χαρακτηριστικά των πληθυσµών των κοινωνιών που βασίζονται στην 

παραδοσιακή 

γεωργική 

παραγωγή. 

Σχηµατίζεται ένας 

κύκλος που οδηγεί 

σε φτώχια τους 

πληθυσµούς και 

είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να 

σπάσει. Μεγάλο 

µέρος του πληθυσµού είναι παιδιά. Το τµήµα του πληθυσµού που βρίσκεται 

σε παραγωγική ηλικία είναι µικρό για να εξασφαλίσει σε αυτά τα παιδιά 

ακόµα και τα βασικά αγαθά. Τα παιδιά εντάσσονται στην παραγωγή σε 

µικρή ηλικία. Παντρεύονται και τεκνοποιούν σε µικρή επίσης ηλικία.  

Στις δυτικού τύπου κοινωνίες η παραγωγή βασίζεται σε στην συνεχώς 

εξελισσόµενη τεχνολογία. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία. Αν και υπάρχει σχετική ασφάλεια ως προς τους διαθέσιµους 
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πόρους η συνθήκες ζωής είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Για να 

αντεπεξέλθει το άτοµο στον ανταγωνισµό οφείλει να αποκτήσει δεξιότητες 

που αρχικά τις παρέχει η οικογένεια και εν συνεχεία η οργανωµένη 

κοινωνία. Η γονική φροντίδα για τον απόγονο εκτείνεται έως και την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του. Στην Ελλάδα έχουµε 12 χρόνια 

υποχρεωτική εκπαίδευση και ταυτόχρονα εκµάθηση ξένων γλωσσών, 

µουσικής, χρήση Η/Υ, και ότι άλλο µπορεί να φανταστεί κανείς. Ακολουθεί 

λύκειο, πανεπιστήµιο, µεταπτυχιακά, διδακτορικό δίπλωµα και ενδεχοµένως 

κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες δια βίου. Οι πόροι που επενδύονται σε κάθε 

απόγονο είναι τεράστιοι. Το κόστος συντήρησης ενός απογόνου είναι 

τεράστιο. Αν οι οικογένειες οφείλουν να στηρίζουν τους απογόνους τους για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν γίνεται να παράγουν πολλούς από αυτούς. 

∆εν γίνεται επίσης να παράγουν απογόνους σε µικρή ηλικία πριν οι ίδιοι  οι 

γονείς εξασφαλίσουν τη δική τους καλή διαβίωση. Αυτή η περιγραφή θυµίζει 

την Κ στρατηγική πληθυσµιακής αύξησης: Αύξηση της µέσης διάρκειας 

γενιάς, αύξηση του προσδόκιµου ζωής µείωση του αριθµού των απογόνων 

αλλά µεγάλη επένδυση σε καθένα από αυτούς. Μικρός ρυθµός αύξησης του 

πληθυσµού. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 101

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΙΑ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

 

Η βιόσφαιρα είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστηµα. Σε κάθε τµήµα της 

βιόσφαιρας, έκτασης λίγων τετραγωνικών µέτρων συναντάµε, συνήθως, ένα 

µεγάλο πλήθος οργανισµών, διαφόρων ειδών. Οι οργανισµοί αυτοί 

εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές ως προς το µέγεθός τους, την αφθονία 

τους, τις τροφικές τους προτιµήσεις, τις ιστορίες ζωής τους, τα πρότυπα 

πληθυσµιακής αύξησης και την στρατηγική εκµετάλλευσης των διαθέσιµων 

πόρων.  Η διεξοδική µελέτη των αλληλεπιδράσεων όλων αυτών των 

οργανισµών είναι σχεδόν αδύνατη. Για το λόγο αυτό, από τα µέσα του 20ου 

αιώνα, οι οικολόγοι προσπάθησαν να βρουν απλούστερους τρόπους 

περιγραφής και προσέγγισης των φυσικών συστηµάτων. 

Μια τέτοια προσπάθεια που ευδοκίµησε εν τέλει και χρησιµοποιείται από 

ορισµένους ερευνητές έως και σήµερα είναι η θερµοδυναµική προσέγγιση 

της φύσης που πρότεινε ο Αµερικανός επιστήµονας Eugene Odum το 1953  

 

Η συστηµική προσέγγιση. 

Σύστηµα: Οτιδήποτε επαρκώς διακριτό για να του αξίζει ένα ξεχωριστό 

όνοµα. Οτιδήποτε δεν είναι χάος. Μια δοµή που διαθέτει οργανωµένα 

τµήµατα. 
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Σύστηµα είναι ένα σύνολο από τουλάχιστον δύο στοιχεία (µέλη) που 

υπάκουει στις παρακάτω συνθήκες: 

 

1. Η συµπεριφορά του κάθε στοιχείου επηρεάζει την συµπεριφορά κάθε 

όλου στοιχείου και την συµπεριφορά του όλου 

 

2. Τα επιµέρους στοιχεία έχουν ανεξάρτητη µεταξύ τους συµπεριφορά 

και το καθένα επηρεάζει ανεξαρτήτως το όλον 

 

3. Το όλον έχει ιδιότητες που δεν συναντούνται σε κανένα από τα 

επιµέρους στοιχεία (αναδυόµενες ιδιότητες). Το όλον δεν είναι απλώς το 

άθροισµα των επιµέρους στοιχείων. 

 

Εφαρµογή: Έστω Η και Ο τα επιµέρους στοιχεία. Τότε το Η2Ο είναι ένα 

σύστηµα σύµφωνα µε τα παραπάνω διότι:   

1) Οι χηµικές ιδιότητες του νερού οφείλονται στην χηµική του σύσταση  

2) Η και Ο έχουν το καθένα τις δικές τους χηµικές ιδιότητες και στην ένωσή 

τους το κάθε ένα ξεχωριστά συµβάλει στις χηµικές ιδιότητες του νερού. 

3) το νερό έχει χηµικές ιδιότητες που δεν έχουν ούτε το Η ούτε το Ο 

 

-Ως σύστηµα ορίζεται ένα τµήµα του φυσικού κόσµου. Οτιδήποτε εξωτερικό 

που επηρεάζει το σύστηµα ανήκει στο περιβάλλον του συστήµατος.  

- Τα όρια του συστήµατος ορίζονται µε ακρίβεια αλλά δεν είναι αναγκαίο να 

συµπίπτουν µε κάποια «φυσικά» όρια. Ο ερευνητής είναι εκείνος, που 

ανάλογα µε το ερευνητικό του ερώτηµα, θα ορίσει πιο είναι ακριβώς αυτό το 

τµήµα του κόσµου που θα µελετηθεί. 
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- ∆εν είναι απαραίτητο να  γνωρίζουµε λεπτοµερώς τη δοµή και τις 

λειτουργικές σχέσεις µεταξύ όλων των δοµικών στοιχείων του συστήµατος. 

Το σύστηµα µπορεί να προσεγγιστεί ως ένα κλειστό «µαύρο» κουτί (black box 

approach) που δεν επιτρέπει να δούµε το περιεχόµενο του.   

- Ενέργεια και υλικά εισρέουν στο σύστηµα από το περιβάλλον του, 

µετασχηµατίζονται στο εσωτερικό του όπου ενδεχοµένως συσσωρεύονται 

για κάποιο χρονικό διάστηµα και εντέλει εκρέουν στο περιβάλλον. Για την 

κατανόηση της λειτουργίας του συστήµατος αρκεί να µελετήσουµε τους 

ρυθµούς εισροών, συσσώρευσης και εκροών καθώς και τους τρόπους που οι 

συνθήκες του περιβάλλοντος επηρεάζουν τους παραπάνω ρυθµούς.  

- Με την πάροδο του χρόνου ένα φυσικό σύστηµα µπορεί να φτάσει σε µια 

κατάσταση όπου οι ποσότητες  ενέργειας ή υλικών που εισρέουν ισούνται µε 

αυτές που εκρέουν. Η κατάσταση του συστήµατος χαρακτηρίζεται τότε ως 

σταθερή (Steady state) και είναι προφανώς µια κατάσταση ισορροπίας. 

 

Οικοσύστηµα: 

Ένα αυθαίρετα ορισµένο τµήµα της βιόσφαιρας. 

∆οµικά στοιχεία: Βιοκοινότητα + Αβιοτικά στοιχεία (συνθήκες, ανόργανα 

στοιχεία, ακτινοβολίες) 

Λειτουργίες: Ροή ενέργειας και κύκλοι υλικών 

∆υναµική: Οικολογική διαδοχή µε καταληκτικό στάδιο σε θερµοδυναµική 

ισορροπία 

 

Απλοποίηση. Ένα κοινό µέτρο η ενέργεια. Τα οικοσυστήµατα είναι 

«µηχανές» που λειτουργούν µετασχηµατίζοντας (άρα υποβαθµίζοντας) 

ενέργεια. 
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Συστηµική προσέγγιση. Μαύρο κουτί. Μπορεί να µελετηθεί η συµπεριφορά 

του  από την ανάλυση των εισροών και εκροών ενέργειας και υλικών και τον 

τρόπο αλληλεξάρτησης των ρυθµών εισροών-εκροών.   

Τα συστήµατα προσεγγίζουν σε κατάσταση ισορροπίας (όπου οι ρυθµοί 

εισροών ισούνται µε τους ρυθµούς εκροών). Αν µελετούµε ροές ενέργειας η 

ισορροπία χαρακτηρίζεται ως θερµοδυναµική ισορροπία. 

Η ροή της ενέργειας 

Είσοδος ενέργειας στο οικοσύστηµα (Η φωτοσύνθεση) 

Τα φυτά (όλα τα φυτά, 

από τα µονοκύτταρα 

φύκη έως τις γιγάντιες 

σεκόγιες) είναι οργανι-

σµοί µε ικανότητα να 

συνθέτουν οργανική 

ύλη από ανόργανα 

συστατικά. Οι µόνοι 

άλλοι οργανισµοί µε 

τέτοια ικανότητα είναι 

ορισµένα αρχέγονα 

βακτήρια που εκµεταλ-

λεύονται την χηµική 

ενέργεια  ανόργανων 

ενώσεων για την 

σύνθεση οργανικής 

ύλης και λέγονται για το 

λόγο αυτό χηµειο-αυτότροφα βακτήρια. Το µεγαλύτερο ποσό οργανικής ύλης 
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στον πλανήτη παράγεται ωστόσο από τα φυτά µέσω µιας πολύπλοκης 

διαδικασίας που ονοµάζεται φωτοσύνθεση. Παρά την πολυπλοκότητα του 

βιοχηµικού κύκλου η  φωτοσύνθεση στοιχειοµετρικά αποδίδεται από την 

απλή χηµική αντίδραση 

2612622 666 OOHCOHCO +→+ . Το προϊόν της φωτοσύνθεσης είναι η γλυκόζη 

που στη συνέχεια χρησιµοποιείται για την σύνθεση άλλων οργανικών 

ενώσεων. Μέρος της γλυκόζης που παράγεται χρησιµοποιείται για την 

κάλυψη του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των κυττάρων του φυτού. 

Κάθε ζωντανό κύτταρο οξειδώνει (καιει) αδιαλείπτως γλυκόζη ώστε να 

συντηρηθεί στη ζωή µέσω µιας πολύπλοκης βιοχηµικής διαδικασίας. 

Συνοπτικά η καύση της γλυκόζης µπορεί να αποδοθεί από την χηµική 

εξίσωση OHCOOOHC 2226126 666 +→+ . Πρόκειται δηλαδή για την ακριβώς 

αντίστροφη διαδικασία 

της φωτοσύνθεσης. Η 

διαδικασία της καύσης 

της γλυκόζης ονοµάζεται 

αναπνοή του κυττάρου.  

 

 

Η φωτοσύνθεση δεν 

γίνεται έτσι απλά. Στο 

σχήµα ένας από τους 

τρόπους που γίνεται 

(κύκλος Kalvin). 
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Ç ìÜæá ôïõ öõôïý äéáôçñÞôáé óôáèåñÞ
Ç ðñüóëçøç äéïîåéäßïõ åßíáé ßóç ìå ôçí
áðþëåéá ëüãù áíáðíïÞòÇ ìÜæá ôïõ öõôïý áõîÜíåé

Ç ðñüóëçøç äéïîåéäßïõ ôïõ Üíèñáêá ìÝóù öùôïóýíèåóçò
åßíáé ìåãáëýôåñç áðü  ôçí áðþëåéá ëüãù áíáðíïÞò

Ôï öõôü åßíáé þñéìï. Ç óõíïëéêÞ ôïõ öùôùóýíèåóç
 åßíáé ìåãÜëç (ìåãÜëç öõëëéêÞ åðéöÜíåéá)
Ç óõíïëéêÞ áíáðíïÞ åßíáé ìåãÜëç (ìåãÜëç ìÜæá)

Ôï öõôü åßíáé ìéêñü. Ç óõíïëéêÞ ôïõ öùôùóýíèåóç
 åßíáé ìéêñÞ (ìéêñÞ öõëëéêÞ åðéöÜíåéá)
Ç óõíïëéêÞ áíáðíïÞ åßíáé 
ìéêñÞ (ìéêñÞ ìÜæá)

Β) Πώς µεταβάλλεται η βιοµάζα του φυτού (ή οι ποσότητες άνθρακα) µε 

το χρόνο; 

 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το πρότυπο αύξησης της βιοµάζας ενός 

φυτού.  

Μετά από µια αρχική φάση αργής αύξησης το φυτό αυξάνει ταχύτατα την 

µάζα του έως ότι φτάσει σε ωριµότητα οπότε η µάζα του διατηρείται λόγο 

πολύ σταθερή. 

Ο ρυθµός 

αύξησης της 

µάζας του 

φυτού σε κάθε 

χρονική στιγµή 

είναι 

συνάρτηση της 

διαφοράς 

µεταξύ συνολικής φωτοσύνθεσης και συνολικής αναπνοής. Το σύνολο της 

οργανικής ύλης που παράγει το φυτό µε την φωτοσύνθεση σε µια µονάδα 

χρόνου ονοµάζεται και µεικτή παραγωγή του φυτού (µια ιδέα αντίστοιχη µε 

το µικτό κέρδος ή τζίρο των επιχειρήσεων). Αν από την µεικτή παραγωγή 

αφαιρεθούν οι απώλειες άνθρακα (το κόστος) αποµένει ένα ποσό οργανικής 

ύλης που σωρεύεται στο σώµα του φυτού και ονοµάζεται καθαρή παραγωγή 

(το καθαρό κέρδος της επιχείρησης).    

 

Η φωτοσύνθεση γίνεται σε κυτταρικά οργανίδια που λέγονται 

χλωροπλάστες. Τα κύτταρα που διαθέτουν χλωροπλάστες εντοπίζονται 
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κυρίως στα φύλλα και δευτερευόντως στους νεαρούς βλαστούς. Άρα η µεικτή 

παραγωγή ενός φυτού εξαρτάται από τον αριθµό των κυττάρων που 

διαθέτουν χλωροπλάστες. Κατά καλή προσέγγιση η µικτή παραγωγή µπορεί 

να θεωρηθεί συνάρτηση της επιφάνειας των φύλλων. 

 

Η αναπνοή συµβαίνει συνεχώς σε κάθε ζωντανό κύτταρο 

Στην αναπνοή συµβάλλουν όλα τα ζωντανά κύτταρα κάθε φυτού δηλαδή τα 

κύτταρα των φύλλων των βλαστών του κορµού και της ρίζας. Συνεπώς το 

κόστος συντήρησης του φυτού είναι συνάρτηση του αριθµού των ζωντανών του 

κύτταρων και κατά καλή προσέγγιση της µάζας του. 

 

Συµπέρασµα: Η καθαρή παραγωγή ενός φυτού εξαρτάται θετικά από την 

συνολική επιφάνεια των φύλλων και αρνητικά από την συνολική του µάζα. 

Με άλλα λόγια εξαρτάται από την σχέση µεταξύ φυλλικής επιφάνειας και 

συνολικής µάζας. 

 

Με το που θα βλαστήσει το σπέρµα ενός φυτού  το νεαρό φυτό (αρτίβλαστο) 

αναπτύσσεται αρχικά χρησιµοποιώντας τις οργανικές ουσίες του σπέρµατος. 

Αφού αναπτύξει το πρώτο του ριζικό σύστηµα και τα πρώτα φύλλα του 

αρχίζει να φωτοσυνθέτει. Η καθαρή του παραγωγή σε αυτό το στάδιο είναι 

µικρή λόγω µικρής επιφάνειας φύλλων (τονίζεται ότι σε αυτό το στάδιο 

φωτοσυνθέτουν και οι νεαροί βλαστοί). Η αναπνοή είναι επίσης µικρή λόγω 

τις µικρής µάζας του φυτού. Η καθαρή παραγωγή είναι θετική, αλλά 

συνήθως µικρή. Το φυτό αυξάνει την µάζα του (συνήθως µε αργούς 

ρυθµούς).  

Φύλλα, βλαστοί, ρίζα αυξάνουν σε µέγεθος. Η µεικτή παραγωγή αυξάνει 

διαρκώς. Η αναπνοή επίσης αυξάνει. Το φυτό αυξάνει ταχύτατα πράγµα που 
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δηλώνει ότι η µεικτή παραγωγή υπερβαίνει κατά πολύ  την αναπνοή. 

Σταδιακά όµως η αύξηση επιβραδύνεται. 

Τελικά το φυτό φτάνει στο µέγιστο του µεγέθους του. Η µεικτή παραγωγή 

µεγιστοποιείται. Το ίδιο και η αναπνοή. Το ώριµο πλέον φυτό θα διαθέσει 

µέρος της παραγωγής για την παραγωγή σπερµάτων. Η καθαρή παραγωγή 

µηδενίζεται. Όση ποσότητα  άνθρακα προσλαµβάνεται µεσώ φωτοσύνθεσης 

τόση καταναλώνεται για την συντήρηση του φυτού στη ζωή και στην 

αναπαραγωγή. Επίσης όσα µόρια οξυγόνου απελευθερώνονται στην 

ατµόσφαιρα ως παραπροϊόντα της φωτοσύνθεσης άλλα τόσα 

καταναλώνονται για τις ανάγκες της αναπνοής. Υπάρχει ισορροπίας ως 

προς την µάζα του φυτού αλλά και ως προς τα δύο ενεχόµενα αέρια της 

ατµόσφαιρας. 

Ας ξαναθυµηθούµε τη σχηµατική χηµική αντίδραση που περιγράφει τόσο 

την φωτοσύνθεση όσο και την αναπνοή 

2612622 666 OOHCOHCO ή

ύ

+
 ←
 →

+
Α

Φ

ναπνο

νθεσηωτοσ

. Παρατηρήστε ότι για κάθε µόριο 

διοξειδίου τού άνθρακα που προσλαµβάνεται ένα µόριο οξυγόνου 

απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα. Μπορούµε από αυτή τη σχέση να 

υπολογίσουµε τις ποσότητες του οξυγόνου που παράγει ένα φυτό σε µία 

χρονική περίοδο ή σε όλη του την ζωή. Αν σε µία χρονική περίοδο το φυτό 

αύξησε την ξηρή του οργανική µάζα κατά µία ορισµένη ποσότητα µπορούµε 

να υπολογίσουµε τα µόρια του άνθρακα που υπάρχουν στην ποσότητα αυτή 

και να βρούµε έτσι στοιχειοµετρικά τα µόρια του οξυγόνου που 

απελευθερώθηκαν στην ατµόσφαιρα. Αντίστοιχα στη διάρκεια της ζωής του 

το φυτό συσσώρευσε µία ποσότητα άνθρακα που µπορεί να υπολογιστεί και 

από αυτήν να εκτιµηθεί η συνολική ποσότητα οξυγόνου που αντιστοιχεί σε 

αυτήν την ποσότητα. Ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο µπορεί να υπολογιστεί και η 
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ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που αφαιρέθηκε από την ατµόσφαιρα 

και ενσωµατώθηκε στη µάζα του φυτού. 

Από τα παραπάνω µπορεί ορθώς να συµπεράνει κανείς ότι ένα φυτό 

εµπλουτίζει την ατµόσφαιρα µε οξυγόνο µόνο για όσο διάστηµα αυξάνει την 

µάζα του. Στην ωριµότητα, δεν προστίθεται νέα µάζα και άρα δεν 

απελευθερώνεται νέο οξυγόνο (ή καλύτερα όσο απελευθερώνεται άλλο τόσο 

καταναλώνεται). 

Μπορεί επίσης να συµπεράνει κανείς, αυτήν την φορά λανθασµένα, ότι κάθε 

φυτό που υπήρξε στον πλανήτη είχε µια ορισµένη συνεισφορά στον 

εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας µε οξυγόνο. Είναι λάθος να θεωρούµε γενικά 

ότι η ατµόσφαιρα εµπλουτίζεται µε οξυγόνο απλώς και µόνο λόγω της 

φωτοσύνθεσης.  

Ένα φυτό, όπως και κάθε άλλος οργανισµός, δεν είναι αθάνατο. Φύλλα, 

κλαδιά ή και ολόκληρο το φυτό συµπεριλαµβανοµένης της ρίζας κάποτε θα 

ξηραθούν και θα καταλήξουν  στο έδαφος. Όλη η οργανική µάζα που 

παρήχθη µε την φωτοσύνθεση θα βρεθεί στην επιφάνεια του πλανήτη αλλά 

δεν θα παραµείνει εκεί για πολύ. Αργά η γρήγορα θα προσβληθεί από 

διάφορους οργανισµούς (κυρίως και εν τέλη από µύκητες και βακτήρια) και 

θα διασπαστεί στα εξ ων συνετέθη. Ο άνθρακας θα επιστρέψει εκεί που 

αρχικά ήταν και στην µορφή που αρχικά ήταν. Θα ξαναγίνει διοξείδιο του 

άνθρακα και το αντίστοιχο του σε οξυγόνο θα καταναλωθεί για τον σκοπό 

αυτό. Το συνολικό αποτέλεσµα από όλη αυτή την ιστορία της φωτοσύνθεσης, 

αναπνοής (περιλαµβάνεται εδώ και η αναπνοή των αποικοδόµητων) θα είναι 

ίσο µε µηδέν.  

Και όµως σχεδόν όλη η ποσότητα του οξυγόνου που υπάρχει σήµερα στην 

ατµόσφαιρα οφείλεται στην φωτοσύνθεση. Αυτό συνέβη επειδή µεγάλες 
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ποσότητες οργανικής ύλης δεν αποικοδοµήθηκαν και αποσύρθηκαν από την 

κυκλοφορία. 

 

Όταν η οργανική ύλη δεν µπορεί να οξειδωθεί: η αποµάκρυνση του 

άνθρακα από την κυκλοφορία. 

Ποία είναι η προέλευση του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίµων 

γενικότερα; Πού βρέθηκε όλος αυτός ο άνθρακας; 

Η διαδικασία σχηµατισµού ορυκτών καυσίµων σταµάτησε στις µέρες µας; 

Πώς η οργανική ύλη που αποτελείται κυρίως από υδατάνθρακες, αζωτούχες 

και θειούχες οργανικές ενώσεις µετασχηµατίζεται σε µείγµα 

υδρογονανθράκων;  

Κάτω από ποιες συνθήκες µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο;  Υπάρχουν τέτοιες 

συνθήκες στην βιόσφαιρα; 

Γιατί τα έλη αναδύουν δυσάρεστη µυρωδιά;  

Αν αποσύρεται άνθρακας από την κυκλοφορία της βιόσφαιρας τι συµβαίνει 

µε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας; 

Αν το ξύλο που παίρνουµε από ένα δάσος το κάνουµε έπιπλα τι θα συµβεί µε 

το ισοζύγιο  διοξειδίου του άνθρακα – οξυγόνου στην ατµόσφαιρα όταν α) το 

δάσος αποκαταστήσει την απώλεια οργανικού υλικού που αφαιρέσαµε β) αν 

δεν την αποκαταστήσει; 
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Πώς µεγαλώνει ένα ζώο. 

Τα ζώα, παρά τις διαφορές τους από τα φυτά ως προς τις πηγές ενέργειας 

που χρησιµοποιούν (τα ζώα είναι καταναλωτές οργανικών προϊόντων των 

φυτών ή άλλων ζώων), εµφανίζουν πρότυπο αύξησης της βιοµάζας τους που 

στα γενικά του χαρακτηριστικά µοιάζει µε εκείνο των φυτών. Στα αρχικά 

στάδια, που το µέγεθος του ζώου είναι µικρό, ο άνθρακας που 

προσλαµβάνεται µέσω της τροφής υπερβαίνει κατά πολύ τις ποσότητες που 

διατίθενται για την αναπνοή. Οι ποσότητες άνθρακα που δεν 

χρησιµοποιούνται για την διατήρηση του οργανισµού στη ζωή, προστίθενται 

στο σώµα του οργανισµού. Ο οργανισµός αυξάνει την µάζα του. Φτάνει όµως 

αργά η γρήγορα σε µια κατάσταση όπου όλος ο άνθρακας που 

προσλαµβάνεται από την τροφή διατίθενται για την συντήρηση του 

οργανισµού (συνήθως αυτό συµβαίνει µόλις ο οργανισµός ωριµάσει 

αναπαραγωγικά). Στη συνέχεια, για όλη την ενήλικη ζωή του το ζώο 

καταναλώνει µεγάλες ποσότητες τροφής χωρίς να προσθέτει νέα µάζα στο 

σώµα του. Αν κάποιος υπολογίσει την συνολική ποσότητα χηµικής ενέργειας 

που περιλαµβάνεται στην βιοµάζα ενός ενήλικου ζώου και διαιρέσει αυτό το 

ποσό µε την συνολική ποσότητα ενέργειας  που προσέλαβε το ζώο µέσω της 

τροφής σε όλη τη διάρκεια της ζωής του θα έχει µια εικόνα της απόδοσης σε 

ενέργεια του οργανισµού.  

Προσπαθήστε να κάνετε τους υπολογισµούς για ένα άνθρωπο που κατοικεί 

σε µια δυτική χώρα Θεωρήστε ότι ζει 80 χρόνια και το βάρος του (νωπή 

βιοµάζα) στην ενήλικη φάση είναι 80 Kg. Υπολογίστε την νωπή µάζα τροφής 

(σε κιλά) που καταναλώνετε εσείς σε µια ηµέρα και αφαιρέστε ένα ποσοστό  

(έστω το 15%) που δεν αφοµοιώνεται ή έχει µικρό θερµιδικό περιεχόµενο. Το 

ποσοστό αυτό που θα αφαιρεθεί έχει σχέση µε το είδος της τροφής, ένας που 
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τρέφεται µόνο µε φρούτα και λαχανικά µπορεί να αφαιρέσει µεγαλύτερο 

ποσοστό. Πολλαπλασιάστε την ηµερήσια πρόσληψης τροφής επί τον αριθµό 

των ηµερών ζωής. ∆ιαιρέστε τα  80 κιλά του βάρους του ενήλικα µε αυτό που 

βρήκατε και πολλαπλασιάστε επί 100. Η παραπάνω προσέγγιση είναι πολύ 

αδρή (έτσι για να πάρουµε µια ιδέα). Για µια πιό αναλυτική προσέγγιση 

πρέπει να βρούµε το θερµιδικό περιεχόµενο της τροφής (σε εβδοµαδιαία 

µάλλον βάση) να συνεκτιµήσουµε το γεγονός ότι η πρόσληψη τροφής στα 

αρχικά στάδια της αύξησης είναι µικρότερη από ότι στο ενήλικο στάδιο, να 

βρούµε το θερµιδικό περιεχόµενο των ιστών του ανθρώπου κ.λ.π. Μήπως 

µπορείτε να σκεφτείτε µια µέθοδο υπολογισµού που να βασίζεται µόνο στην 

µέτρηση της αναπνοής; 

 

 Ένα ελάχιστο ποσοστό της συνολικά καταναλούµενης ενέργειας 

συσσωρεύεται στο σώµα του οργανισµού (εκτιµάται σε περίπου 10%). Το 

υπόλοιπο διατίθεται για την παραγωγή έργου χρήσιµου για τον οργανισµό 

και εν τέλει διαχέεται στο περιβάλλον σε µορφή θερµότητας. Το έργο που 

παράγεται αναφέρεται στη διατήρηση της πολύπλοκης δοµής του 

οργανισµού, σε επιδιορθώσεις βλαβών, σε αναπλήρωση κυττάρων που 

θανατώθηκαν λόγω ατυχηµάτων ή µέσω φυσιολογικών διεργασιών και 

φυσικά στην αναπαραγωγή και ενδεχοµένως στη γονική µέριµνα προς τους 

απογόνους. 

Τα ζώα συνεπώς µπορούν να θεωρηθούν µηχανισµοί µετασχηµατισµού 

µεγάλων ποσοτήτων χηµικής ενέργειας σε θερµότητα 

Αυτά που ισχύουν για την ενέργεια ισχύουν και για την οργανική ύλη. 

Μεγάλες ποσότητες οργανικής ύλης µετατρέπονται σε ανόργανες χηµικές 

ενώσεις µε τη δράση των ζώων. Ένα µεγάλο µέρος της ποσότητας άνθρακα 
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που προσλαµβάνει ένα ζώο µε την τροφή του στη διάρκεια της ζωής του  

µετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα  

Το ίδιο συµβαίνει και µε τα περισσότερα «ελαφρά» χηµικά στοιχεία. Για 

παράδειγµα, όσο ο οργανισµός αναπτύσσεται έχει µεγάλες ανάγκες για 

άζωτο ώστε να σχηµατίσει τις απαραίτητες πρωτείνες. Ένα µεγάλο µέρος 

του αζώτου της τροφής ενσωµατώνεται στην µάζα του αναπτυσσόµενου 

οργανισµού. Στην ενήλικη όµως περίοδο οι ποσότητες αζώτου της τροφής 

υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες του ζώου. Η περίσσεια αζώτου 

απεκκρίνεται από τον οργανισµό σε διάφορες µορφές (ουρία, ουρικό οξύ, 

αµµωνία ανάλογα µε το είδος του ζώου). Ωστόσο, µερικά «βαριά» µέταλλα 

που είναι αναγκαία στους οργανισµούς σε µικρές ποσότητες  δεν 

απεκκρίνονται. Το αποτέλεσµα είναι ότι µεγάλο µέρος της ποσότητας αυτών 

των µετάλλων που υπάρχει στην τροφή συσσωρεύεται στο σώµα των 

οργανισµών. Στην ενήλικη φάση που η συνολική µάζα του οργανισµού 

διατηρείται σταθερή η συνεχής προσθήκη τέτοιων υλικών οδηγεί µε την 

πάροδο του χρόνου στη συνεχή αύξηση της συγκέντρωσης «βαρέων» 

µετάλλων στο σώµα του οργανισµού. Αν η συγκέντρωση των µετάλλων 

αυτών είναι µεγάλη στην τροφή του οργανισµού η συσσώρευση µπορεί να 

οδηγήσει σε τοξικά για τον οργανισµό επίπεδα βαρέων µετάλλων.  

 

Οι µικροοργανισµοί 

Πώς θα ήταν ο κόσµος µας χωρίς µικροοργανισµούς;  

Οι περισσότερες από τις αρρώστιες που µας ταλαιπωρούν θα είχαν βεβαίως 

εξαλειφθεί. ∆εν θα υπήρχε όµως και η βιολογική διαδικασία της 

αποικοδόµησης της οργανικής ύλης. Η νεκρή οργανική ύλη θα 

συσσωρεύονταν στην επιφάνεια του πλανήτη ή στον πυθµένα των λιµνών 
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και ωκεανών.  Η δεξαµενή ανόργανων ιόντων στο έδαφος σύντοµα θα 

εξαντλούνταν καθώς τα θρεπτικά ανόργανα άλατα θα παρέµεναν 

ακινητοποιηµένα σε οργανικές ενώσεις. Η φυτική αύξηση θα ήταν 

προβληµατική. Ο µόνος τρόπος ανακύκλωσης της οργανικής ύλης θα ήταν οι 

φυσικές διεργασίας που είναι είτε πολύ αργές ή αντίθετα ταχύτατες και 

βίαιες (πυρκαγιές).  

Οι µικρο-οργανισµοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για την ζωή συνολικά. Από 

όσο γνωρίζουµε δεν µπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς αποικοδοµητές (που στον 

πλανήτη µας είναι οι µικροοργανισµοί). Αντίθετα µπορεί να υπάρξει ζωή 

χωρίς ζώα ή φυτά. Για µια µεγάλη περίοδο της ιστορίας της γης υπήρχε 

πράγµατι ζωή χωρίς να υπάρχουν φυτά ή ζώα. 
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Μια εφαρµογή της συστηµικής προσέγγισης: Το ισοζύγιο νερού στα 

επιφανειακά στρώµατα του εδάφους. 

 

Στο σχήµα παρουσιάζεται διαγραµµατικά το σύστηµα που µας ενδιαφέρει. 

Το ορθογώνιο παριστά τα ανώτερα εδαφικά στρώµατα που περιέχουν νερό 

(µαύρο κουτί µε σαφή όρια). Νερό φτάνει στο έδαφος µέσω των 

ατµοσφαιρικών κατακρηµνίσεων (βροχή, χιόνι) µε ρυθµούς που εξαρτώνται 

από το κλίµα της περιοχής (που µε τη σειρά του εξαρτάτε από το 

γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό µήκος, το υψόµετρο, την έκθεση, την 

απόσταση από τη θάλασσα κ.λ.π).  

 

Οι κύριες εκροές είναι: 

Η επιφανειακή απορροή: µεγάλη ποσότητα νερού απορρέει επιφανειακά, 

συµπαρασύροντας ποσότητες εδάφους, κατά τη διάρκεια µιας βροχόπτωσης. 

Μέσω ρυακιών, χειµάρρων και ποταµών καταλήγει στη θάλασσα ή σε 

λίµνες. Η ποσότητα του νερού που απορρέει εξαρτάται από την κλίση του 

εδάφους, τον βαθµό κάλυψής του από βλάστηση, την σφοδρότητα της 

βροχόπτωσης και την υφή του εδάφους. 

Η στράγγιση: λόγω βαρύτητας το νερό που δεν απορρέει επιφανειακά 

κατευθύνετε µέσω πόρων του εδάφους και των υποκείµενων πετρωµάτων  
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προς βαθύτερα στρώµατα  έως ότου φτάσει σε υδατοστεγείς κοιλότητες του 

υπεδάφους.  Ο ρυθµός στράγγισης εξαρτάται από την υφή του εδάφους. Τα 

αµµώδη εδάφη στραγγίζουν µε µεγάλη ταχύτητα ενώ τα αργιλικά, δηλαδή 

τα εδάφη που είναι πλούσια σε λεπτόκκοκα κολλοειδή συστατικά, 

συγκρατούν ηλεκτροστατικά αρκετή ποσότητα νερού. 

Η εξάτµιση: εξαρτάται κυρίως από τη θερµοκρασία και τη σχετική υγρασία 

του αέρα κοντά στο έδαφος. Με την κίνηση της µάζας του αέρα (άνεµος) οι 

υδρατµοί αποµακρύνονται από τον χώρο της εξάτµισης µε αποτέλεσµα να 

µειώνεται η σχετική υγρασία και να αυξάνει ο ρυθµός της εξάτµισης. Η 

ύπαρξη πλούσιας  βλάστησης µειώνει την ταχύτητα του ανέµου και την 

θερµοκρασία (το έδαφος δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή ακτινοβολία) µε 

αποτέλεσµα την δραστική µείωση του ρυθµού εξάτµισης. 

Η διαπνοή των φυτών: εξαρτάται από τη συνολική διαπνέουσα επιφάνεια 

(την συνολική επιφάνεια όλων των φύλλων ανά τετραγωνικό µέτρο 

επιφάνειας εδάφους), τη θερµοκρασία και τη σχετική υγρασία του αέρα στον 

χώρο διαπνοής. 

Παρατήρηση: ονοµάζουµε εξατµισιοδιαπνοή το άθροισµα των  ποσοτήτων 

νερού που διαφεύγουν από ένα τετραγωνικό µέτρο εδάφους µέσω εξάτµισης 

και διαπνοής. Η ποσότητα αυτή είναι σχετικά σταθερή για κάθε τόπο και 

εξαρτάται από το κλίµα του τόπου. Αυτό σηµαίνει ότι  από κάθε τόπο η 

ποσότητα νερού που θα διαφύγει από το έδαφος θα είναι σταθερή. Αν 

υπάρχει πλούσια βλάστηση το µεγαλύτερο µέρος θα φύγει µέσω διαπνοής, 

αν η βλάστηση είναι φτωχή το µεγαλύτερο µέρος θα φύγει µέσω εξάτµισης.   

 

Αν θελήσουµε να ρυθµίσουµε το περιεχόµενο σε νερό του εδάφους πρέπει να 

ρυθµίζουµε καταλλήλως τους ρυθµούς εισροών και εκροών. 
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∆εν µπορούµε να κάνουµε και πολλά πράγµατα µε τις εισροές. Αυτές 

εξαρτώνται από κλιµατικούς παράγοντες που δεν µπορούµε να ελέγξουµε 

(υπάρχει βέβαια η δυνατότητα πρόκλησης βροχής σε µερικές περιπτώσεις). 

Το απλούστερο που µπορούµε να κάνουµε είναι να αποθηκεύσουµε νερό (σε 

δεξαµενές, πηγάδια) την εποχή που υπάρχει άφθονο για να το 

χρησιµοποιήσουµε όταν υπάρξει έλλειψη. Μια πιο σύγχρονη τεχνική είναι η 

άντληση υπόγειων νερών µε γεωτρήσεις. Η υπεράντληση όµως του υπόγειου 

νερού δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα. 

Η ρύθµιση των απωλειών µοιάζει πιο εύκολη. ∆εν µπορούµε να κάνουµε 

πολλά πράγµατα µε την εξάτµιση.  Ούτε φυσικά µε την διαπνοή. Υπάρχουν 

όµως δυνατότητες να µειώσουµε την επιφανειακή απορροή (µε 

αναβαθµίδες) και να αλλάξουµε την υφή του εδάφους ώστε να µεταβληθεί η 

ικανότητα συγκράτησης νερού από τα εοιφανειακά στρώµατα. 

Το ισοζύγιο νερού στα φυτά  

Υπάρχουν περιπτώσεις που τα φυτά αντιµετωπίζουν συνθήκες έλλειψης 

νερού. Αυτό συµβαίνει για παράδειγµα το καλοκαίρι στις περιοχές µε 

µεσογειακό κλίµα.  

Μερικά φυτά (κυρίως ποώδη) δεν καταφέρνουν να αντιµετωπίσουν την 

ξηρασία και ξηραίνονται αφού προηγουµένως διασπείρουν τα σπέρµατα 

τους. Είναι φυτά που ζουν µόνο ένα έτος, ονοµάζονται θερόφυτα και 

επικρατούν από άποψη ειδών στις µεσογειακές περιοχές. 

Υπάρχουν όµως φυτά που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα του ελλείµµατος 

νερού στα επιφανειακά στρώµατα του εδάφους.   

Στο σχήµα παρουσιάζονται οι εισροές και εκροές νερού από το σώµα ενός 

φυτού και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν.  

Για να διατηρηθεί η αναγκαία ποσότητα νερού στο σώµα του φυτού πρέπει 

να ρυθµιστούν οι εισροές και εκροές καταλλήλως. Σε συνθήκες ξηρασίας 
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πρέπει να µειωθεί η διαπνοή ή να αυξηθεί η πρόσληψη µέσω της ρίζας ή να 

συµβούν και τα δύο ταυτόχρονα. 

Η µείωση της διαπνοής µπορεί να γίνει µε µείωση της διαπνέουσας 

επιφάνειας δηλαδή των φύλλων. Η αύξηση της πρόσληψης µπορεί να γίνει 

µε αύξηση του εδαφικού όγκου όπου εξαπλώνεται η ρίζα. Η ρίζα πρέπει να 

είναι µεγάλη.  

Η ταυτόχρονη όµως µείωση της επιφάνειας των φύλλων και αύξηση της 

βιοµάζας της ρίζας δεν µπορεί να συµβεί. Αν µειωθεί η φυλλική επιφάνεια, 

µειώνεται η διαπνοή αλλά ταυτόχρονα µειώνεται και η φωτοσύνθεση. Η 

παραγωγή οργανικής ουσίας δεν επαρκεί για να καλύψει τις απαιτήσεις µιας 

µεγάλου µεγέθους ρίζας. 

Υπάρχουν άρα µόνο δύο πιθανές λύσεις: 

Α) µείωση της διαπνέουσας επιφάνειας – µικρή επιφανειακή ρίζα-µικρό 

µέγεθος φυτού:  τα φυτά που ακολουθούν αυτή τη λύση αναπτύσσονται στις 

πιο ξηρές από τις περιοχές µεσογειακού κλίµατος (π.χ. σε πολλά νησιά του 

Αιγαίου) και ονοµάζονται φρύγανα. Είναι µικρού µεγέθους θάµνοι που είτε 

έχουν αγκάθια ή φύλλα πλούσια σε αιθέρια έλαια (αρωµατικά φυτά όπως το 

θυµάρι, η ρίγανη και άλλα) και κηρώδης ουσίες. 

Β) ∆ιατήρηση της φυλλικής επιφάνειας- µεγάλη βαθιά ρίζα- σχετικά µεγάλο 

µέγεθος φυτού. Την λύση αυτή ακολουθούν θάµνοι που διατηρούν το 

φύλλωµα όλο το χρόνο, φτάνουν σε αρκετά µεγάλο ύψος και αναπτύσσονται 

στις πιο υγρές από τις περιοχές µε µεσογειακό κλίµα. Τέτοιοι θάµνοι είναι η 

αγριελιά, το πουρνάρι, η κουµαριά και άλλοι. Σχµατίζουν µια µορφή πυκνής 

συνήθως βλάστησης που ονοµάζατε βλάστηση αείφυλλων σκληρόφυλλων ή 

Μακία βλάστηση. 
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Όταν η διαθεσιµότητα νιτρικών ιόντων στο έδαφος είναι µικρή, τα ψυχανθή 

έχουν σαφές πλεονέκτηµα. Τα περισσότερα από τα άλλα φυτά δεν 

αντεπεξέρχονται στα φτωχά σε νιτρικά ιόντα εδάφη. Τα ψυχανθή µπορούν 

έτσι να αυξηθούν και να αναπαραχθούν χωρίς ανταγωνισµό για φως, νερό 

και άλλα θρεπτικά.  Σε συνθήκες όµως επάρκειας νιτρικών ιόντων στο 

έδαφος, τα ψυχανθή µειονεκτούν. Ένα µέρος  των φωτοσυνθετικών τους 

προϊόντων διατίθεται στα βακτήρια για να δεσµευτεί άζωτο που θα 

µπορούσε να προσληφθεί από το έδαφος µε πολύ µικρότερο κόστος. Τα 

υπόλοιπα φυτά δεν «πληρώνουν» ανάλογο µε τα ψυχανθή κόστος και 

συνεπώς πλεονεκτούν στον ανταγωνισµό µε αυτά.  

  

 


