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Ιστορία της Οικολογίας

Ρίζες της Οικολογίας στη φυσική ιστορία

Θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος από τηνΘέματα οικολογικού ενδιαφέροντος από την 
προχριστιανική περίοδο (π.χ Αριστοτέλης) 

Οικολογική αρμονία - Ισορροπία της φύσης

Θεοκρατικές απόψεις

Ιστορία της Οικολογίας

Καθοριστική η θεωρία του Darwin για εξέλιξη των 
ειδών

∆ιαμόρφωση της Οικολογίας ως επιστήμης από∆ιαμόρφωση της Οικολογίας ως επιστήμης από 
1900

Από 1960 εντονότατο το ενδιαφέρον για 
Οικολογία

Οικολογία και Επιστήμη του Περιβάλλοντος

Θέση της Οικολογίας στις Βιολογικές Επιστήμες

Βιολογικό φάσμα οργάνωσης της ζωής

περιγραφική



Προσεγγίσεις στη μελέτη της 
Οικολογίας

λειτουργική

εξελικτική
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α. Με βάση το φάσμα οργάνωσης της ζωής: Οικολογία 
ατόμων, πληθυσμών, βιοκοινοτήτων και 
οικοσυστημάτων

β. Εάν μελετάται ένα συγκεκριμένο είδος οργανισμού, 
μιλούμε για Αυτοοικολογία και αν μελετώνται πολλά 

Υποδιαιρέσεις της Οικολογίας

μ μ γ γ μ
μαζί είδη οργανισμών μιλούμε για Συνοικολογία

γ. Με βάση την ταξινόμηση των οργανισμών: Οικολογίας 
Φυτών, Ζώων, Ανθρώπου, Μικροοργανισμών

δ. Με βάση τη φύση του βιοτόπου: Χερσαία, Θαλάσσια ή 
Οικολογία των Γλυκέων Υδάτων

ε. Με βάση τη θεωρία ή τις εφαρμογές: Θεωρητική ή 
Εφαρμοσμένη Οικολογία

θεωρητική

Μέθοδοι προσέγγισης στη μελέτη και 
έρευνα στην Οικολογία

στο εργαστήριο

σε φυσικές συνθήκες

α) Μελέτη βιοκοινοτήτων και οικοσυστημάτων ως 
συστημάτων

β) Συνδυασμένα με τον κλάδο της εξέλιξης, για να 

Έμφαση της Οικολογίας τα τελευταία έτη

εξηγηθεί πώς η εξέλιξη μέσω της φυσικής 
επιλογής προώθησε τις οικολογικές 
διαμορφώσεις που παρατηρούμε τώρα

γ) ∆ιατήρηση (conservation) ειδών και 
οικοσυστημάτων

Μεταβολές του ανθρώπινου πληθυσμού στη Γη

Θαλάσσια λιβάδια: ζώα που επηρεάζουν τη 
διατήρησή τους

Kelp forest

Θαλάσσια βίδρα 
ώ

Eumetopias 
jubatus

Arbacia sp.

Strongylocentrotus sp. 
καταναλώνει 
Macrocystis

ρ
(Enhydra lutris) φώκια

Όρκα (Orcinus orca)
Panulirus

argus
Archosargus 

probatocephalus

Τροφικές σχέσεις

Όρκα

Θαλάσσια βίδρα ΑστακόςΦώκιες

Αχινός

Macrocystis sp.  (θαλάσσιο φύκος)
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Αλιεύματα της λίμνης Victoria από 1971 έως 1991 Ξενικά είδη επιδράσεις στη ορνιθοπανίδα των 
δασών των νησιών της Χαβάης

Caulerpa taxifolia: Γενική άποψη - και σε
δίχτυα όπου μπορεί να ζήσει μέχρι και 10 ημέρες Πριν και μετά την εισβολή του φύκους

Caulerpa taxifolia στη Μεσόγειο

Niihau

Kauai

Oahu
Molokai

MauiLanai

Σύμπλεγμα νησιών Χαβάης

Hawaii

Kahoolawe

Απειλούμενα ιθαγενή είδη της Χαβάης

Vestiaria coccinea

Argyroxiphium sandwicenses

Loxioides bailleui

Metrosideros polymorpha

Argyroxiphium sandwicenses
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Απειλούμενα ιθαγενή είδη της Χαβάης

Vestiaria coccinea

Argyroxiphium sandwicenses

Loxioides bailleui

Metrosideros polymorpha

Argyroxiphium sandwicenses

Myconia calvascens Φυτό εισβολέας στη Χαβάη

Διάβρωση προκαλούμενη από 
το αβαθές ριζικό σύστημα

M iτης Myconia

Myrica faya: Αζωτοδεσμευτικό δένδρο – εισβολέας στη Χαβάη

Πριν και μετά την εισαγωγή του αγριογούρουνου στη Χαβάη Ξενικά φυτά στη Χαβάη ευνοούν την εκδήλωση φωτιάς
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Λίμνη Βικτόρια καλυμμένη με φυτά υακίνθου Η λίμνη Man Sagar των Ινδιών καλυμμένη από φυτά 
υακύνθου

Απόφραξη με φυτά υάκινθου του λιμανιού Kisumu 
(Κένυα, λίμνη Βικτόρια)

Ποικιλότητα ειδών ή μορφών Cichlidae στη λίμνη 
Victoria

Lates niloticus Cichlid

Monachus 
schauinslandi-

monkseal

Achatinella 
mustelina
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