
1 

Κατά Odum (1971): η μελέτη των σχέσεων των 
οργανισμών ή ομάδων οργανισμών με το 
περιβάλλον τους  

 ή  
 η επιστήμη των σχέσεων μεταξύ ζώντων 
οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. 

 
Κατά Κrebs (1994): η επιστημονική μελέτη των 
αλληλεπιδράσεων που καθορίζουν την κατανομή 
(χωροδιάταξη) και την αφθονία των οργανισμών 
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(χωροδιάταξη) και την αφθονία των οργανισμών 

Ορισμοί Οικολογίας 
Ιστορία της Οικολογίας 

Ρίζες της Οικολογίας στη φυσική ιστορία 

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

Οικολογική αρμονία - Ισορροπία της φύσης 

Θεοκρατικές απόψεις 

Θέση της Οικολογίας στις Βιολογικές Επιστήμες 

Βιολογικό φάσμα οργάνωσης της ζωής 

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 
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 

Υποδιαιρέσεις της Οικολογίας 

α) Μελέτη βιοκοινοτήτων και οικοσυστημάτων ως 
συστημάτων 

β) Συνδυασμένα με τον κλάδο της εξέλιξης, για να 
εξηγηθεί πώς η εξέλιξη μέσω της φυσικής 
επιλογής προώθησε τις οικολογικές 
διαμορφώσεις που παρατηρούμε τώρα 

γ) ∆ιατήρηση (conservation) ειδών και 
οικοσυστημάτων 

Έμφαση της Οικολογίας τα τελευταία έτη 
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∆ομή χερσαίου οικοσυστήματος 

Αποικοδομητές 

Οικοσύστημα 

Βιοκοινότητα 

Βιότοπος 
Εδαφότοπος 

Κλιμότοπος 

Φυτοκοινότητα 

Ζωοκοινότητα 

(α) Τροφικές σχέσεις 
(β) Ενεργειακές κινήσεις 
(γ) Μορφές ποικιλότητας όπως μεταβάλλονται 

χρονικώς και στον χώρο 
(δ) Έλεγχος (κυβερνητική) 
(ε) Ανακυκλώσεις θρεπτικών στοιχείων (ή 

βιογεωχημικοί κύκλοι) 
(στ) Ανάπτυξη και εξέλιξη 

Λειτουργικές ιδιότητες του οικοσυστήματος 

Κινήσεις ενέργειας και θρεπτικών στοιχείων στα 
οικοσυστήματα 

Είναι η βιοκοινότητα ένα πλήρες 
λειτουργικό σύστημα; 

(α) άποψη Clements και Shelford  
κλειστές βιοκοινότητες - οικοτόνος - επίδραση ορίου 

 
(β) άποψη Gleason  

ανοικτές βιοκοινότητες 

Κλειστές και ανοικτές βιοκοινότητες 

Κατανομή ειδών δένδρων σε σχέση προς τη μεταβολή 
της υγρασίας σε δύο όρη – Ανοικτές βιοκοινότητες  
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Χαρακτηριστικές ιδιότητες των 
βιοκοινοτήτων 

Βιοτικές μορφές και δομή 

Τροφικές σχέσεις – τροφική αλυσίδα, 
τροφικό δίκτυο, τροφικά επίπεδα 

Σχετική αφθονία 

Κυριαρχία – θεμελιώδη είδη 

Ποικιλότητα – διαμόρφωσης, ειδών, 
δείκτης ποικιλότητας 

Βιοτικές μορφές φυτών 

Φάσματα βιοτικών μορφών φυτών Τροφικό δίκτυο – Τροφικά επίπεδα 

Α1 

Β1 

Γ2,3 

∆2 

Ε2 

Ζ3,4 

Η3 

Θ2,3,4 

Κ2,3,4,5 

Ήλιος 

Α, Β, Γ …  συμβολίζουν οργανισμούς 

1-5 συμβολίζουν τροφικά επίπεδα 

Τροφικό πλέγμα στις 
θάλασσες της 
Ανταρκτικής 

  κύριες τροφικές 
σχέσεις 

--- δευτερεύουσες 
    τροφικές σχέσεις 

Συνέπειες στη βιοκοινότητα από την απομάκρυνση είδους 
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Θαλάσσια βίδρα: θεμελιώδες είδος για τη 
διατήρηση των kelp forests 

Όρκα 

Θαλάσσια βίδρα Αστακός Φώκιες 

Αχινός 

Macrocystis sp.  (θαλάσσιο φύκος) 

Pisaster ochraceus Nucella (Thais) emarginata 

2 είδη 2 είδη Balanus 
glandula 
+ 2 είδη 

Mytilus 
californianus 

Pollicipes 
polymerus 

Είδη παλιρροιακής ζώνης Ειρηνικού 

Αστερίας: θεμελιώδες είδος για τη διατήρηση της 
ποικιλότητας ειδών στην παλιρροιακή ζώνη 

Υποθέσεις που προσπαθούν να εξηγήσουν 
το μικρό μήκος των τροφικών αλυσίδων: 

(α) ενεργειακή υπόθεση  

(β) υπόθεση της δυναμικής σταθερότητας  

Ελέφαντας Αφρικής: θεμελιώδες 
είδος για τη διατήρηση τροπικών 
λιβαδικών οικοσυστημάτων 

1. ∆ημιουργούν και μεγαλώνουν νερόλακκους – τα 
μονοπάτια που δημιουργούν οδηγούν σε αυτούς το 
νερό της βροχής 

2. Τα κόπρανά τους είναι ενδιαιτήματα για πολλά είδη 
σκαθαριών, διασπορείς σπόρων δένδρων, λίπασμα για 
το έδαφος 

3. Αποτρέπουν τα ποολίβαδα να μετατραπούν σε 
θαμνολίβαδα. Επίσης μετατρέπουν θαμνολίβαδα σε 
ποολίβαδα, τα οποία βόσκονται από αντιλόπες και 
γαζέλες  

Ποικιλότητα 
∆είκτης ποικιλότητας (Η) μιας βιοκοινότητας: 
            S 
      Η = -Σ (pi)(log pi) 
                i=1 
Ομοιομορφία κατανομής (J):  
         J = H / Hmax = H / log S 
      όπου 
 S = αριθμός ειδών 
 pi = σχετική αφθονία του είδους i  
 log pi = λογάριθμος της σχετικής αφθονίας 
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∆ιαδοχή 
Βαθμιαία μεταβολή της βιοκοινότητας με τον χρόνο 

Αγρωστώδη 
Ζιζάνια 

∆άσος 
Κωνοφόρων 

∆άσος ∆ρυός 
Κλίμαξ 

1 έτος 25-100 έτη 150 έτη 

∆ιαδοχή σε έλος 
ψυχρών και 

ταυτόχρονα υγρών 
κλιμάτων 

∆ιαδοχή στην Αλάσκα. Πάνω μεταβολές της 
φυτοκοινότητας. Κάτω μεταβολή του ολικού Ν 

1981 1985 

1992 

1998 

1989 

1 1 

Μεταβολές με τον 
χρόνο του αριθμού 

ειδών και της κάλυψης 

Πρωτογενής διαδοχή σε βουνό που 
αποψιλώθηκε από έκρηξη ηφαιστείου 

Ακολουθία των φυτικών 
ειδών που εγκαθίστανται 

και κυριαρχούν σε 
εγκαταλελειμμένους 
αγρούς της Βόρειας 

Καρολίνας 

Μείωση ποωδών φυτικών ειδών και αύξηση της 
οργανικής ουσίας του εδάφους στη διάρκεια της 

διαδοχής σε εγκαταλελειμμένο αγρό  
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Μείωση της αφθονίας πεύκων και ταυτόχρονη αύξηση 
των δενδρυλλίων ειδών σκληρού ξύλου στη διάρκεια 

της διαδοχής σε εγκαταλελειμμένο αγρό  

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

(á) Ãýìíùóç 

(â) ÌåôáíÜóôåõóç ôùí åéäþí  

(ã) ÅãêáôÜóôáóç ôùí åéäþí  

(ä) ÂéïôéêÝò áëëçëåðéäñÜóåéò (áíôáãùíéóìüò) 

(å) Åðçñåáóìüò ôïõ âéïôüðïõ  

(óô) Äçìéïõñãßá êáôáëçêôéêÞò âéïêïéíüôçôáò 

ÖÜóåéò äéáäï÷Þò êáôÜ Clements: 

áíáêýêëùóç èñåðôéêþí óôïé÷åßùí 
ðïéêéëüôçôá 
ïìïéüóôáóç 
åíÝñãåéá 
óôñùìáôïðïßçóç ôùí ïñãáíéóìþí 
ìÞêïò ôñïöéêþí áëõóßäùí 
äéáêõìÜíóåéò ðëçèõóìþí  
âéïëïãéêïß êýêëïé  
äéáôñïöÞ ôùí åéäþí 
ìÝãåèïò áôüìùí 

Ãíùñßóìáôá ôïõ ïéêïóõóôÞìáôïò ðïõ 
ìåôáâÜëëïíôáé êáôÜ ôç äéáäï÷Þ 

Οι τέσσερις φάσεις στον κύκλο του θάμνου 
Calluna vulgaris στη Σκοτία 

Σχηματική απεικόνιση των κυκλικών μεταβολών σε 
βλάστηση της Σκοτίας, κυριαρχούμενης από τον θάμνο 

Calluna vulgaris 


