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Βιοποικιλότητα
Το πλήθος των οργανισμών που ζουν στη Γη και συγκροτούν 

τη λεγόμενη βιοποικιλότητα συμμετέχουν σχεδόν σε όλες τις 

διαδικασίες που συμβαίνουν, από τη ρύθμιση του κλίματος και 

τη συγκράτηση του εδάφους μέχρι τη βιωσιμότητα της γεωργίας 

και της αλιείας. Αποτελούν επίσης τη βάση και για πολλά 

βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και για την παραγωγή φαρμάκων. 

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Η 
διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει μεγάλη σημασία για τη 

ζωή, κυρίως επειδή με την εξάλειψη ενός είδους φυτού ή 

ζώου είναι τόσο μεγάλη η απώλεια, που με κανένα φυσικό ή 

και τεχνολογικό μηχανισμό δεν μπορεί να αποκατασταθεί. 

Η ζωή εμφανίστηκε πάνω στη Γη πριν από περίπου 3,5 

δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε γνώρισε πολλές μεταβολές 

εξαιτίας κλιματικών, γεωλογικών και άλλων αλλαγών, πλανη-

τικής κλίμακας, πολλές από τις οποίες οδήγησαν σε μαζικές 

εξαλείψεις έμβιων όντων. Η ζωή όμως άντεξε μέχρι σήμερα χάρη 

στον ανταγωνισμό, στην προσαρμογή και στις διαδικασίες της 

φυσικής επιλογής. Στις μέρες μας ζούμε μια άλλη απειλή. Είναι 

αυτή της αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού και της έντασης 

των δραστηριοτήτων μας. Ανταγωνιζόμαστε τη φυσική χλωρίδα 

και πανίδα για φυσικούς πόρους. Μεταφέρουμε είδη από το ένα 

μέρος του πλανήτη στο άλλο και συμβάλλουμε στην αλλαγή του 

παγκόσμιου κλίματος. Τα παλαιοντολογικά μουσεία είναι γεμάτα 

από είδη φυτών και ζώων τα οποία δεν υπάρχουν πια. Συνήθως 

αυτά έδωσαν τη θέση τους σε συγγενικά είδη που επιβίωσαν, 

λόγω καλύτερης προσαρμογής στις νέες συνθήκες τη συγκεκριμένη χρονική περί-

οδο. Τα είδη αυτά, τα οποία προήλθαν από ανάμειξη των κληρονομικών χαρα-

κτηριστικών, ήταν και ανθεκτικότερα. Επομένως, η εξαφάνιση μιας μορφής ζωής 

είναι μια φυσιολογική διαδικασία στην εξελικτική πορεία των ειδών μόνο όταν 

σχετίζεται με τον ανταγωνισμό, την προσαρμογή και τη φυσική επιλογή. Ωστόσο, 

σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε απώλεια ή εξάλειψη ειδών. Έχουμε ανασυνδυ-

ασμό γενετικής πληροφορίας και αύξηση της βιοποικιλότητας. 

Η παραπάνω όμως διαδικασία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την εξάλειψη 

φυτών και ζώων ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Σε αυτή την 

περίπτωση η εξάλειψη ενός είδους σημαίνει απότομη διακοπή της εξελικτικής 

του πορείας. Ταυτόχρονα, διαταράσσεται η ισορροπία στο οικοσύστημα, χάνεται 

οριστικά η γενετική πληροφορία που μετέφερε αυτό το είδος και μειώνεται η βιο-

ποικιλότητα στη φύση. Το 2005 ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε 

την «Αξιολόγηση των Οικοσυστημάτων της Χιλιετίας» που πέρασε. Οι επιστήμο-

νες εκτίμησαν ότι υπάρχουν σήμερα 3 έως 30 εκατομμύρια είδη ζωντανών οργα-

νισμών. Από αυτά έχουν αναγνωριστεί και ταξινομηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια. 

Επίσης, τόνισαν ότι η βιοποικιλότητα μειώνεται παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις, τα επόμενα 30 χρόνια θα εξαλειφθούν το 25% των θηλαστικών και το 

12% των πτηνών σε όλο τον πλανήτη. 

Η Ευρώπη είχε θέσει ως στόχο την ανακοπή της φθίνουσας πορείας της 

βιοποικιλότητας έως το 2010. Μάλιστα, το 2010 χαρακτηρίστηκε Παγκόσμιο 

Έτος Βιοποικιλότητας. Από πρόσφατες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) προκύπτει ότι δεν παρατηρήθηκε εμφανής πρόοδος στην 

κατεύθυνση του στόχου για ανακοπή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας. 

Ο ΕΕΑ επισημαίνει ότι χρειάζονται πρόσθετες προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο. 

Η διεθνής δηλαδή κοινότητα ενθαρρύνει εδώ και χρόνια κάθε κράτος-μέλος του 

ΟΗΕ να σχεδιάζει και να αναπτύσσει εθνικές στρατηγικές που θα αποτυπώνουν 

τον τρόπο επίτευξης των στόχων της Σύμβασης του Ρίο για τη βιοποικιλότητα. 

FRANCIS (ΠΑΝΩ)
YU LAN (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)

Ο όρος «βιοποικιλότητα» 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
τον αριθμό, την ποικιλία και 
τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
οργανισμών.
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Τα πολλά πρόσωπα της 
ελληνικής χλωρίδας
Ίσως φανεί παραδοξολογία, αλλά, με εξαίρεση την κατά 

πολύ μεγαλύτερη Ιβηρική Χερσόνησο (δηλαδή την Ισπανία 

και την Πορτογαλία), η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης 

με την πλουσιότερη χλωρίδα.

NATIONAL GEOGRAPHIC



Έ
χουμε ίσως συνηθίσει να ακούμε για βιβλικές καταστροφές στα δάση μας, καθώς 

και για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Έχουμε ακόμη εθιστεί στη σύγκριση 

της χώρας μας με άλλες βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αυστρία και η 

Γερμανία, και συγχέουμε τους όρους «χλωρίδα» και «βλάστηση».

Με τον όρο «χλωρίδα» εννοούμε τον αριθμό των ειδών των φυτών που υπάρχουν σε 

μια περιοχή, ενώ με τον όρο «βλάστηση» την ποσότητα της κάλυψης με πράσινο. Για 

παράδειγμα ένα δάσος με πυκνή βλάστηση μπορεί να έχει μικρότερη χλωρίδα από ένα 

νησί των Κυκλάδων. Όμως, όπως και να το κάνουμε, η Ελλάδα θεωρείται -από άποψη 

χλωρίδας- ο παράδεισος των βοτανικών, και δίκαια. Αναρίθμητες είναι οι αποστολές, 

ακόμη και των φοιτητών, από χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η 

Δανία για τη μελέτη των ελληνικών φυτών. Υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας περισσό-

τερα από 6.000 είδη φυτών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε και την αφθονία, στον ελληνικό χώρο, 

ενδημικών φυτών, δηλαδή φυτικών ειδών τα οποία έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί 

μόνο στη χώρα μας.

Αυτός ο ανυπέρβλητος πλούτος είναι, σε γενικές γραμμές, άγνωστος στο ευρύτερο 

κοινό που θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος αφορά μόνο το δάσος. Γιατί 

όμως η Ελλάδα έχει τέτοιο πλούτο φυτικών ειδών; Η σύγχρονη ερμηνεία στηρίζεται 

κυρίως στο ιδιότυπο μεσογειακό κλίμα, το οποίο κυριαρχεί σε ποσοστό περίπου 80% 

στη χώρα μας. Το μεσογειακό κλίμα συχνά αναφέρεται και ως το «κλίμα της ελιάς», 

επομένως, όπου υπάρχουν ελαιώνες στη χώρα μας ή και απλώς αγριελιές, είμαστε σε 

περιοχή μεσογειακού κλίματος.

Κύριο χαρακτηριστικό του μεσογειακού κλίματος είναι η εναλλαγή ενός ήπιου και 

βροχερού χειμώνα με το μακρύ και 

θερμό καλοκαίρι. Υπάρχουν βέβαια 

και επιμέρους διαβαθμίσεις στο με-

σογειακό κλίμα. Σε άλλες περιοχές, 

όπως οι Κυκλάδες, οι βροχοπτώσεις 

φτάνουν, σε ετήσια βάση, μόλις τα 

400 χιλιοστά βροχής και η ανομβρία 

είναι παρατεταμένη από το Μάιο 

μέχρι τον Οκτώβριο. Αλλού, όπως 

στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλλονιά  

και στην Ιθάκη, οι βροχοπτώσεις 

ξεπερνούν τα 1.000 χιλιοστά βροχής 

το χρόνο και η θερινή ξηρασία είναι 

σχετικά μειωμένη.

Το βασικό πρόβλημα το οποίο 

αντιμετωπίζουν τα ελληνικά φυτά 

είναι η επιβίωσή τους κατά το 

μακρύ, θερμό και άνυδρο καλοκαίρι. 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές 

της χώρας μας όπου το κλίμα είναι 

εύκρατο και οι οποίες βρίσκονται 

κυρίως στα ορεινά, σε υψόμετρο συ-

νήθως μεγαλύτερο των 800 μέτρων.
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7

Τα πολλά πρόσωπα της 
ελληνικής χλωρίδας

Το βασικό πρόβλημα το οποίο 
αντιμετωπίζουν τα ελληνικά φυτά 
είναι η επιβίωσή τους κατά το 
μακρύ, θερμό και άνυδρο καλοκαίρι. 
Το θυμάρι είναι ένα από τα φυτά 
που δεν έχουν μεγάλες ανάγκες  
σε νερό.
ANNKI12 (ΚΑΤΩ)
GEORGE TEREZAKIS (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ) 



8

Μαζικές εξαλείψεις
και οι συνέπειές τους
Το πλήθος και η ποικιλία των ζωντανών οργανισμών που ζουν 

σήμερα στον πλανήτη υπό κανονικές συνθήκες βρίσκονται 

σε σχετική ισορροπία στη φύση. Όταν αυτή η ισορροπία 

διαταραχθεί για οποιονδήποτε λόγο, μερικά είδη επηρεάζονται 

και υπάρχει περίπτωση ακόμη και να κινδυνεύσει κάποιο είδος 

να εξαφανιστεί. Αυτό μπορεί να συμβεί και στη διάρκεια μιας 

φυσικής καταστροφής. Οι παλαιοντολόγοι έχουν ανακαλύψει 

ίχνη μαζικών εξαλείψεων που συνέβησαν στο παρελθόν και 

είχαν ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη εξαφάνιση χιλιάδων ειδών. 

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Έ
χουν καταγραφεί πέντε κύριες μαζικές εξαλείψεις. Η τελευταία συνέβη πριν από 

70 με 65 εκατομμύρια χρόνια, κατά το Κρητιδικό. Τότε εξαφανίστηκε το 75% 

όλων των ειδών που ζούσαν στον πλανήτη. Τότε εξαφανίστηκαν και οι δεινόσαυ-

ροι, ανοίγοντας το δρόμο για την επικράτηση των θηλαστικών και των πουλιών. 

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι σήμερα ζούμε την έκτη και μάλλον φοβερότερη 

εξάλειψη, αφού ποτέ πριν δεν κινδύνευσαν τόσο πολλά είδη σε τόσο σύντομο χρονικό 

διάστημα. Σκεφτείτε ότι κατά την εξάλειψη του Κρητιδικού χανόταν ένα είδος κάθε 

1.000 με 10.000 χρόνια, ενώ σήμερα, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ (UN Environmental 

Programm), υπολογίζεται ότι κάθε μέρα χάνονται 150 έως 200 είδη! Οι μαζικές εξα-

λείψεις του παρελθόντος προκλήθηκαν πιθανότατα από ξαφνικές κλιματικές αλλαγές, 

από την πτώση μετεωριτών στη Γη ή από την ελάττωση συγκεκριμένων φυσικών πό-

ρων. Κατά κανόνα, νέα είδη, προσαρμοσμένα στις καινούργιες συνθήκες, εμφανίστη-

καν μετά τις καταστροφές, έχοντας το χρόνο να εγκλιματιστούν και να εξαπλωθούν. 

Ο ρυθμός όμως με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος εκμεταλλεύεται και καταναλώνει 

τους φυσικούς πόρους μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα τόσο της εμφάνισης νέων 

ειδών όσο και της προσαρμογής των υπαρχόντων. 

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο κινδυνεύουν σήμερα πολλά είδη είναι η συρρί-

κνωση και η καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους. Άλλα πάλι συμπαρασύρονται από 

την εξαφάνιση άλλων ειδών είτε διότι αποτελούν την κύρια τροφή τους είτε διότι για 

κάποιο λόγο η επιβίωσή τους εξαρτάται άμεσα από αυτά. 

Υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση εξάρτησης του ανθρώπου από τα φυτά και τα ζώα 

όσο και αν η εξαφάνιση ορισμένων ειδών μπορεί επιφανειακά να φαίνεται ότι δεν μας 

επηρεάζει. Τροφή, ρουχισμός, πρώτες ύλες, φαρμακευτικές ουσίες κ.ά. προέρχονται 

από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς. Επίσης, και ένας μεγάλος αριθμός οικοσυ-

στημάτων ο οποίος επιτελεί ζωτικές λειτουργίες, όπως η παραγωγή οξυγόνου από τα 

δάση, η αποικοδόμηση και η ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων από τους αποι-

κοδομητές μικροοργανισμούς, η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση μέσω του 

ριζικού συστήματος της βλάστησης, η ρύθμιση του μικροκλίματος από τις φυτοκοινω-

νίες, είναι απαραίτητος για τη φυσική ισορροπία. Αν κάποιο ή κάποια είδη εκλείψουν, 

Σε μία από τις μαζικές εξαλείψεις 
κατά τις οποίες εξαφανίστηκαν 
χιλιάδες είδη, όπως αυτή που 
συνέβη πριν από 65 εκατομμύρια 
χρόνια, χάθηκαν οι αμμωνίτες από 
τις θάλασσες της Γης.

FRANCISCO DR (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
SHRMOZ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)



οι συνέπειες για το αντίστοιχο οικοσύστημα μπορεί να είναι καταστροφικές για την 

ομαλή λειτουργία του. Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι ο ρόλος που θα παίξουν 

τα υγιή οικοσυστήματα στην αντιμετώπιση της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής. Είναι 

γνωστό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η βιοποικιλότητα σε ένα σύστημα τόσο μεγαλύτερη 

και η σταθερότητά του. Για παράδειγμα, η παρουσία πολλών και διαφορετικών ειδών 

βλάστησης σε μια έκταση σίγουρα θα βοηθήσει το συγκεκριμένο οικοσύστημα να 

αντιμετωπίσει μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας πιο αποτελεσματικά από ό,τι αν υπήρχαν 

μόνο ένα ή δύο είδη στην περιοχή.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει την αλληλεξάρτηση των ειδών 

και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η απομάκρυνση ενός είδους από ένα οικοσύστη-

μα είναι αυτό της θαλάσσιας ενυδρίδας Enhydra lutris. Το συγκεκριμένο είδος κυνηγή-

θηκε ανελέητα στις ακτές του Ειρηνικού, στη Βόρεια Αμερική, για το δέρμα του από 

το 17ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα, οπότε και υπογράφηκε μια διεθνής συνθήκη για 

την προστασία του. Η ενυδρίδα τρεφόταν κυρίως με αχινούς, ο πληθυσμός των οποίων 

πολλαπλασιάστηκε με τη μεγάλη μείωση του αριθμού των ενυδρίδων. Οι αχινοί με 

τη σειρά τους άρχισαν να κατατρώνε με ταχείς ρυθμούς τα φύκια της περιοχής, που 

αποτελούσαν την κύρια πηγή τροφής τους. Τελικά, τα φύκια μειώθηκαν και οι αχινοί, 

μην έχοντας τι να φάνε, εξαφανίστηκαν κατά τόπους και αυτοί. Το κακό όμως δεν 

σταμάτησε εδώ. Τα φύκια σχημάτιζαν ενδιαίτημα για πολλούς άλλους θαλάσσιους 

οργανισμούς, οι οποίοι μοιραία εξαφανίστηκαν και αυτοί μαζί με τα φύκια. 

Ο άνθρωπος άρχισε να κατανοεί το πρόβλημα της εξάλειψης των ειδών, όταν 

άρχισαν να πλήττονται είδη που είχαν γι’ αυτόν οικονομική σημασία. Αυτά ήταν και τα 

πρώτα είδη για τα οποία λήφθηκαν μέτρα προστασίας. Χαρακτηριστικά μπορούμε να 

αναφέρουμε τον αμερικανικό βίσονα, τις φάλαινες κ.ά. Κάποια μέτρα όμως δεν είχαν 

αποτέλεσμα και τα είδη δεν κατάφεραν να διασωθούν - π.χ. το αποδημητικό περιστέ-

ρι εκτοπιστής (Ectopistes migratorius). 

Σήμερα σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι όλα τα είδη πρέπει να προστατευτούν. Ωστόσο, 

διαφωνούν στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό, ειδικά όταν υπάρχουν οικονομικά 

συμφέροντα, όπως, π.χ., το κυνήγι της φώκιας και της φάλαινας. Είναι γεγονός ότι 

όσο προχωρά η επιστημονική έρευνα τόσο πιο κατανοητό γίνεται ότι η επιβίωση του 

ανθρώπου συνδέεται στενά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

10 NATIONAL GEOGRAPHIC

Η αλληλεξάρτηση των ειδών 
είναι τέτοια, ώστε η μείωση του 
πληθυσμού της ενυδρίδας (δεξιά) 
από τις ακτές του Ερηνικού 
Ωκεανού, στη Βόρεια Αμερική, είχε 
αντίκτυπο και στους πληθυσμούς 
των αχινών και των φυκιών 
της περιοχής. Παρά τα μέτρα 
προστασίας που έλαβε ο άνθρωπος, 
το τελευταίο αποδημητικό περιστέρι 
εκτοπιστής (απέναντι σελίδα) 
πέθανε το 1914 σε ζωολογικό κήπο 
του Σινσινάτι, στις ΗΠΑ.

BIODIVERSITY HERITAGE LIBRARY (ΔΕΞΙΑ) 
TOM POST (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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Τι είναι η
βιοποκιλότητα;
Η βιοποικιλότητα συνήθως αναφέρεται στην ποικιλία των 

μορφών ζωής σε μια περιοχή. Συγκεκριμένα: στην ποικιλία 

των διαφόρων ειδών φυτών, ζώων και μικροοργανισμών, 

στην ποικιλία των γονιδίων που αυτοί οι οργανισμοί έχουν, 

στην ποικιλία των οικοσυστημάτων, των βιοκοινοτήτων, των 

ενδιαιτημάτων και των τοπίων - δηλαδή στο χώρο όπου 

αυτοί οι οργανισμοί ζουν και δραστηριοποιούνται. Με απλά 

λόγια, η βιοποικιλότητα αφορά τη βιολογική ποικιλομορφία 

μιας περιοχής, ενός οικοσυστήματος, ενός οικοτόπου ή μιας 

βιοκοινότητας. 

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Η γενετική ποικιλότητα ενός είδους 
αναφέρεται στην ποικιλία του 
γενετικού υλικού που παρατηρείται 
ακόμη και μεταξύ των ατόμων του 
ίδιου είδους, όπως οι μορφολογικές 
διαφορές που σημειώνονται 
ανάμεσα σε ανθρώπους 
διαφορετικών φυλών. 

Ο
όρος «βιοποικιλότητα» επινοήθηκε από τον Αμερικανό περιβαλλοντολόγο  

Ρ. Φ. Ντάσμαν στα τέλη του 1960. Αργότερα, το 1980, ο βιολόγος Τ. Ε. Λαβτζόι 

εισήγαγε τον όρο στην επιστημονική κοινότητα. Όμως, η βιοποικιλότητα έγινε 

περισσότερο γνωστή μέσα από τις διαλέξεις και τα βιβλία των Γ. Γ. Ρόζεν το 1985 και  

Ε. Ο. Γουίλσον ο 1988. Ωστόσο, στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για το Περιβάλλον 

και την Ανάπτυξη, στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας, το 1992, η βιοποικιλότητα ανα-

δείχθηκε σε κυρίαρχο θέμα από πολιτικούς, ειδικούς επιστήμονες και απλούς πολίτες. 

Εκεί υπογράφηκε για πρώτη φορά η Σύμβαση για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, 

ένα διεθνές νομικό πλαίσιο. 

Αν και ο όρος «βιοποικιλότητα» είναι σαφής, το περιεχόμενό της είναι μία από τις 

πλέον αμφιλεγόμενες έννοιες της οικολογίας. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν 

υπάρχει μία, αλλά πολλές βιοποικιλότητες. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε ποικιλότητα 

στα γονίδια ενός είδους, στα είδη και στους πληθυσμούς τους, στα οικοσυστήματα και 

στα ενδιαιτήματα, αλλά και στα τοπία μιας περιοχής. Το καθένα από αυτά τα επίπεδα 

οργάνωσης της ζωής όπως λέμε έχει διαφορετική σημασία, αλλά ουσιαστικά αποτε-

λεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός ενιαίου περιβάλλοντος. Η γενετική ποικιλότητα ενός 

είδους αναφέρεται στην ποικιλία του γενετικού υλικού που παρατηρείται ακόμη και 

μεταξύ των ατόμων του ίδιου είδους. Τα αποτελέσματα αυτής είναι για παράδειγμα 

οι μορφολογικές διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών 

φυλών, αλλά και μεταξύ ατόμων της ίδιας φυλής. 

Έτσι, στον άνθρωπο η ποικιλία των χαρακτηριστικών στα πρόσωπά τους αντανακλά 

τη γενετική μοναδικότητα κάθε ατόμου, άρα τη γενετική ποικιλότητά τους. Και οι 

ράτσες όμως των σκύλων και οι διαφορετικές ποικιλίες της τριανταφυλλιάς δηλώνουν 

γενετική ποικιλότητα. 

Η ποικιλότητα των ειδών εκφράζεται με τον αριθμό των ειδών φυτών και ζώων που 

απαντούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Όμως, ο αριθμός μόνο των ειδών δεν εκφράζει 

πάντα τη βιοποικιλότητα. Συνήθως συνυπολογίζονται και ο πληθυσμός των ειδών, το 

GOLDEN PIXELS LLC (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)  
DANO (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)



μέγεθος των ατόμων, η βιομάζα τους και η κυριαρχία ορισμένων ειδών.

Η σημασία της βιοποικιλότητας των ειδών είναι προφανής για την οικολογική 

ισορροπία, σταθερότητα και λειτουργία των μηχανισμών ενός οικοσυστήματος. Όσο 

περισσότερα είδη μετέχουν στη σύνθεση ενός οικοσυστήματος, τόσο μεγαλύτερη στα-

θερότητα παρουσιάζει το οικοσύστημα, τόσο πυκνότερο είναι το δίκτυο των τροφικών 

αλυσίδων και των βιοσυστημάτων που δημιουργούνται, τόσο πιο γρήγορες είναι οι ροές 

ενέργειας, καθώς και η ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων. Επίσης, οι μηχανισμοί ισορ-

ροπίας στα οικοσυστήματα λειτουργούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα.

Η ποικιλότητα οικοσυστημάτων ή ενδιαιτημάτων περιλαμβάνει τη βιοποικιλότητα 

σε επίπεδο οικοσυστημάτων, αλλά και θέσεων-ενδιαιτημάτων, όπου ζει ένας πληθυ-

σμός με τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά του. Η ποικιλότητα των οικοσυστημά-

των ή των ενδιαιτημάτων εξασφαλίζει όχι μόνο την προστασία της βιοποικιλότητας των 

ειδών που τα συνθέτουν, αλλά και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας τους. Η ποικιλότητα 

των τοπίων ή πολιτιστική ποικιλότητα εκφράζεται με το πλήθος των τύπων των τοπίων 

που εμφανίζονται σε μια περιοχή. Στη σύνθεση όμως ενός τοπίου συμμετέχουν φυσικά 

και τεχνητά οικοσυστήματα, δηλαδή φυσικά και ανθρωπογενή-πολιτιστικά στοιχεία. 

Έτσι, έχουμε για παράδειγμα το δάσος, το ποτάμι, το λιβάδι, αλλά και τις διάφορες 

γεωργικές καλλιέργειες, τους τύπους των οικισμών, τα μνημεία και τα γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά. Στο πέρασμα του χρόνου οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, μέσα από 

διαφορετικούς πολιτισμούς και γεωιστορικές περιόδους, διαμόρφωσαν τα τοπία. 

Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλη βιοποικιλότητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η βιοποικι-

λότητα οφείλεται στη γεωλογική της ιστορία, στις κλιματικές συνθήκες, και κυρίως 

στη γεωγραφική της διαμόρφωση και θέση. Η γεωγραφική της θέση προσέλκυσε στο 

παρελθόν μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων από τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Ασία και 

τη βόρεια Αφρική. Για παράδειγμα στη χώρα μας βρίσκουμε πολλούς τύπους χλωρίδας: 

τη μεσογειακή χλωρίδα κατά μήκος των ακτών και στα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου Πε-

λάγους, τη μεσοευρωπαϊκή ή ευρασιατική χλωρίδα που κυριαρχεί στις ορεινές περιοχές 

της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας, είδη φυτών της λεγόμενης ιρανοκασπιακής ή 
14 NATIONAL GEOGRAPHIC

Στη σύνθεση ενός τοπίου 
συμμετέχουν φυσικά και τεχνητά 
οικοσυστήματα. Έτσι, έχουμε για 
παράδειγμα το δάσος, το ποτάμι, 
το λιβάδι, αλλά και τις διάφορες 
γεωργικές καλλιέργειες, όπως στη 
φωτογραφία δεξιά.
XENOPHON LEVADIOTIS
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ποντιακής χλωρίδας που συναντώνται στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού 

Αιγαίου. Επίσης, υπάρχουν στην Κρήτη είδη φυτών που προέρχονται από τη βορειο-

αφρικανική χλωρίδα. Υπάρχουν όμως και φυτά που εξαρτώνται αποκλειστικά από τον 

τύπο του εδάφους. Έτσι, ανάλογα με το έδαφος, έχουμε: αμμόφιλη, βραχόφιλη, αλόφι-

λη, υγρόφιλη, ελοφυτική, παραποτάμια και παρόχθια βλάστηση. 

Είναι γνωστό από παλαιογεωγραφική άποψη ότι οι παγετώνες που κάλυπταν την 

Ευρώπη κατά τις γεωλογικές περιόδους δεν έφτασαν στη χώρα μας. Έτσι, πολλά είδη 

οργανισμών της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης μετανάστευσαν νοτιότερα. Έφτα-

σαν μέχρι την Ελλάδα, όπου εγκαταστάθηκαν αλλά και διασταυρώθηκαν με τα είδη που 

προϋπήρχαν και δημιούργησαν είτε πληθυσμούς του είδους τους είτε υβρίδια με τα 

προϋπάρχοντα είδη. Με αυτό τον τρόπο η γενετική τους βιοποικιλότητα αυξήθηκε. 

Η αφθονία των φυτών στην Ελλάδα ξεπερνά περίπου τα 6.300 είδη. Συγκριτικά, η 

Ισπανία που διαθέτει πολλαπλάσια έκταση έχει 6.700 είδη φυτών, η Γερμανία 2.600, η 

Μεγάλη Βρετανία 2.500 και η Σουηδία 2.100 είδη. 

Και μέσα στη χώρα μας όμως η κατανομή των ειδών των φυτών δεν είναι ομοιόμορ-

φη. Για παράδειγμα ο Όλυμπος έχει 1.500 είδη και υποείδη φυτών, η Κρήτη 1.600, η 

Πάρνηθα περίπου 1.000. Επίσης, ο ορεινός χαρακτήρας της χώρας και ο  μεγάλος αριθ-

μός από βουνά, χαράδρες, βράχια, ποταμούς, υγρότοπους, παραλίες, αβαθείς θαλάσσιες 

περιοχές, νησιά και βραχονησίδες, δημιουργούν συνθήκες απομόνωσης, καθώς και  

ξεχωριστούς βιότοπους με τοπικές, κλιματικές και εδαφικές ιδιομορφίες. Ως αποτέλε-

σμα, ένα σημαντικό ποσοστό των ειδών και υποειδών των φυτών, περίπου το 20% του 

συνόλου, είναι ενδημικά, δηλαδή είδη που απαντώνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και 

πουθενά αλλού στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η ενδεχόμενη εξαφάνισή τους από τη 

χώρα μας θα σημάνει και την εξαφάνισή τους από τον πλανήτη. Πλούσια είναι επίσης 

και η βιοποικιλότητα ως προς τα είδη των ζώων του ελληνικού χώρου. Από τα 147 είδη 

θηλαστικών της Ευρώπης περίπου τα 110 διαβιούν στη χώρα μας. Ακόμη, υπάρχουν 

16 είδη αμφιβίων, 60 είδη ερπετών και 550 είδη ψαριών. Από την ορνιθοπανίδα έχουν 

καταγραφεί 450 είδη. Πολλά από αυτά φωλιάζουν στους βιότοπους της χώρας μας ή 

περνούν κατά τη μεταναστευτική τους πορεία. Επίσης, τα ασπόνδυλα του ελληνικού 

χώρου υπολογίζονται περίπου από 30.000 έως 50.000 είδη. Από αυτά, τουλάχιστον τα 

2.000 είναι ενδημικά ή πολύ «στενά ενδημικά», όπως λέγονται όταν έχουν καταγραφεί 

σε μία μόνο περιοχή του ελληνικού χώρου. 

Επιπλέον, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται και από μεγάλη βιοποικιλότητα στις φυτοκοινω-

νίες, στα οικοσυστήματα και στα τοπία. Συναντώνται διαφορετικά οικοσυστήματα και 

τοπία, από τα ημιερημικά της ανατολικής Κρήτης μέχρι τα σκανδιναβικού τύπου της 

Ροδόπης και τα αλπικά του Ολύμπου, του Σμόλικα, της Τύμφης και άλλων οροσειρών 

της βόρειας Ελλάδας. Σε μια σύντομη σχετικά διαδρομή στην κεντρική Ροδόπη συναντά 

κανείς ποικιλία οικοσυστημάτων και τοπίων· από τον ευμεσογειακό τύπο βλάστησης με 

την ελιά, την αριά, την κουμαριά μέχρι εκείνο του βορρά με ψυχρόβια κωνοφόρα δάση 

ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και σημύδας. 

Περιοχές με υψηλή βιοποικιλότητα, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η 

Γαλλία, κατανέμονται γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα και εκτός της Ευρώπης στην 

Ουκρανία, στη Γεωργία, στην Αρμενία και στην Τουρκία. Εκεί απαντώνται πάνω από 

5.000 ενδημικά είδη φυτών. Αντίθετα, στη βόρεια Ευρώπη υπάρχει πολύ μικρή ποικιλία 

οικοσυστημάτων και μικρή βιοποικιλότητα ειδών φυτών και ζώων και με πολύ μικρό 

ενδημισμό.

Από τα 1.600 είδη φυτών που 
ευδοκιμούν στην Κρήτη ένα από 
τα πιο όμορφα είναι το ενδημικό 
Adonis cretica.
JENNY
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Λειτουργία 
του οικοσυστήματος
Η ιδέα της αλληλεπίδρασης των ζωντανών οργανισμών με το πε-

ριβάλλον τους είναι κεντρική για την έννοια του οικοσυστήματος. 

Ο Ευγένιος Όντουμ (1913-2002), ένας από τους ιδρυτές της επι-

στήμης της οικολογίας, έδωσε τον κάτωθι ορισμό για το οικοσύ-

στημα: «Κάθε μονάδα που περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς 

οργανισμούς σε μια καθορισμένη περιοχή, οι οποίοι αλληλεπι-

δρούν με το φυσικό τους περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε η ροή 

της ενέργειας να οδηγεί σε ένα ξεκάθαρα καθορισμένο τροφικό 

πλέγμα, βιοποικιλότητα και ανταλλαγή υλικών μεταξύ βιοκοινό-

τητας και αβιοτικού περιβάλλοντος μέσα στο σύστημα, αποτελεί 

ένα οικοσύστημα». 

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Ε
ίναι ξεκάθαρο ότι κάθε οικοσύστημα διαθέτει μια δυναμική η οποία συνεχώς 

το μεταβάλλει. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια στατική έννοια. Επειδή ακριβώς 

είναι δύσκολο να μελετηθούν όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

συστατικών ενός οικοσυστήματος, έγινε μια πρώτη λειτουργική διάκριση των συ-

στατικών του. Η βάση αυτής της διάκρισης στηρίζεται στο γεγονός ότι κανένα σύ-

στημα δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς ενέργεια. Ένα ραδιόφωνο θέλει μπαταρίες, 

ο άνθρωπος θέλει φαγητό. Έτσι διακρίθηκαν τρία συστατικά σε κάθε οικοσύστημα: 

οι παραγωγοί, οι καταναλωτές και οι αποικοδομητές.

Σε ένα τυπικό χερσαίο οικοσύστημα παραγωγοί είναι τα πράσινα φυτά τα οποία 

με τη φωτοσύνθεση δεσμεύουν ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουν σε χημική 

χρησιμοποιώντας διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα και νερό από το έδαφος. 

Tα φυτά-παραγωγοί με τη σειρά τους παράγουν τροφή που είναι απαραίτητη 

για την επιβίωση των καταναλωτών-ζώων, είτε άμεσα (φυτοφάγα) είτε έμμεσα 

(σαρκοφάγα). 

Όμως, τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα έχουν ένα «κόστος συντήρησης» που κα-

λύπτεται από τις τροφές τους, ενώ συγχρόνως αποδίδουν στην ατμόσφαιρα, με τη 

λειτουργία της αναπνοής, διοξείδιο του άνθρακα. Επιστρέφουν δηλαδή στην ατμό-

σφαιρα τμήμα του διοξειδίου του άνθρακα από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη 

φωτοσύνθεση. Εκτός όμως από διοξείδιο του άνθρακα και νερό τα φυτά παίρνουν 

από το έδαφος θρεπτικά συστατικά, όπως το άζωτο (τα ψυχανθή από τον αέρα), το 

φώσφορο, το σίδηρο, το ασβέστιο, το μαγνήσιο και άλλα τα οποία χρησιμοποιούν 

στις ενώσεις που χρειάζονται. Το μαγνήσιο για παράδειγμα είναι συστατικό της 

χλωροφύλλης, το άζωτο συστατικό των πρωτεϊνών.

Ωστόσο, τα φυτά και τα ζώα μεγαλώνουν και κάποτε νεκρώνονται. Ακόμη, 

συνεχώς έχουν απορρίμματα - τα φυτά με τα φύλλα που ρίχνουν και τα ζώα με τα 

κόπρανα και τα ούρα. Επειδή σε ένα οικοσύστημα οι θρεπτικές ουσίες, όπως το 

μαγνήσιο για παράδειγμα, είναι συγκεκριμένης ποσότητας, ορισμένοι οργανισμοί 

πρέπει να αποικοδομούν και να ανοργανοποιούν τις οργανικές ενώσεις, κλείνοντας 

έτσι τους κύκλους και κάνοντάς τες ξανά διαθέσιμες στα φυτά. Tο ρόλο αυτό τον 

παίζουν οι αποικοδομητές που βρίσκονται στο έδαφος. Έτσι, μόλις ένα ξερό φύλλο 

πέσει στο έδαφος, αρχίζουν να το τρώνε τα μικρόβια, διασπώντας παράλληλα πο-

λύπλοκες ενώσεις, όπως οι πρωτεΐνες, σε απλούστερες, όπως τα αμινοξέα. 

Σε ένα οικοσύστημα, λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, ό,τι παράγεται σε 

αυτό αποικοδομείται επιτόπου και έτσι κλείνουν οι κύκλοι. Δεν υπάρχει ουσία 

που συντίθεται στη φύση και κάποιος οργανισμός αργά ή γρήγορα δεν θα την 

αποικοδομήσει. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται μία από τις σοβαρότατες 

διαταραχές που προκαλεί ο άνθρωπος στο οικοσύστημα και εστιάζεται σε δύο 

σημεία: 1) Στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ουσιών που, ενώ μπορούν να αποι-

κοδομηθούν σε μικρές ποσότητες, όταν είναι σε μεγάλες, είναι σχεδόν αδύνατον. 

2) Στην είσοδο στα οικοσυστήματα τεχνητών ενώσεων των οποίων η αποικοδόμη-

ση είναι αδύνατη στη φύση οπότε συσσωρεύονται. 

Στο παρελθόν σε ένα οικοσύστημα, στο οποίο ο άνθρωπος ήταν κομμάτι, ό,τι 

παραγόταν σε αυτό μπορούσε να αποικοδομηθεί στον ίδιο χώρο. Οι καλλιέργειες, 

που γίνονταν με τη βοήθεια ζώων, πρόσφεραν τροφές. Όμως, τα απορρίμματα, τόσο 

των ανθρώπων όσο και των ζώων, ξαναγύριζαν στα χωράφια με την κοπριά. Με αυτό 

τον τρόπο πραγματοποιούνταν η αποικοδόμηση, οι κύκλοι έκλειναν και το οικο-
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 17

Μόλις ένα ξερό φύλλο πέσει στο 
έδαφος, αρχίζουν να το τρώνε τα 
μικρόβια, διασπώντας παράλληλα 
πολύπλοκες ενώσεις, όπως οι 
πρωτεΐνες, σε απλούστερες, όπως  
τα αμινοξέα.

MICHAEL JARDEEN (ΠΑΝΩ)
VILAINECREVETTE (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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σύστημα ήταν σε ισορροπία. Με την αύξηση του πληθυσμού και τη συγκέντρωσή 

του στις μεγάλες πόλεις έχουμε να κάνουμε με συστήματα που απαιτούν τεράστιες 

ποσότητες ενέργειας και τροφών για να διατηρηθούν. Έτσι για παράδειγμα το σιτάρι 

της Θεσσαλίας, καθώς και αναρίθμητα άλλα προϊόντα, μεταφέρονται στις μεγάλες 

πόλεις. Οι καταναλωτές δηλαδή της Αθήνας χρησιμοποιούν τους παραγωγούς 

άλλων οικοσυστημάτων. Αυτή η μεταφορά έχει ως αποτέλεσμα τεράστια συσσώρευ-

ση προϊόντων για αποικοδόμηση στην Αθήνα. Όμως, σε αυτήν οι αποικοδομητές 

που υπάρχουν δεν φτάνουν για τη συγκεκριμένη διεργασία. Έτσι, τα αστικά λύματα 

χύνονται στη θάλασσα. Και εκεί υπάρχουν βέβαια αποικοδομητές, μόνο που για να 

κάνουν την ανοργανοποίηση χρειάζονται οξυγόνο, που δεν αρκεί. Σε μολυσμένα από 

λύματα νερά, λοιπόν, η θαλάσσια ζωή νεκρώνει και βλέπουμε ψόφια ψάρια, που ου-

σιαστικά πέθαναν από ασφυξία, γιατί το οξυγόνο καταναλώθηκε όλο από τα μικρό-

βια, στην προσπάθειά τους να αποικοδομήσουν τις τεράστιες ποσότητες οργανικού 

υλικού που κατέληγαν εκεί. O βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων δεν είναι τίποτα 

παραπάνω από μια καθυστέρησή τους σε μεγάλες δεξαμενές όπου γίνεται συνεχής 

οξυγόνωση, οπότε με αυτό τον τρόπο μπορούν οι αποικοδομητές να πραγματοποιή-

σουν την ανοργανοποίηση του οργανικού υλικού.

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ισχύουν για ουσίες που παράγονται στη φύση και 

τις «γνωρίζουν» οι αποικοδομητές. Όμως, η ανάπτυξη της τεχνολογίας επέτρεψε στον 

άνθρωπο τη σύνθεση ενώσεων που δεν προϋπήρχαν. Άλλες από αυτές τις παρήγε για 

να επέμβει σε φυσικές λειτουργίες που δεν επιθυμούσε (π.χ. η χρήση εντομοκτόνων 

όπως το DDT) και άλλες του παρείχαν δυνατότητες που δεν τις είχε στο παρελθόν, 

όπως τα πλαστικά. Και στις δύο περιπτώσεις οι αποικοδομητές δεν μπορούν να δρά-

σουν και το αποτέλεσμα είναι η συνεχής συσσώρευση των ενώσεων αυτών στη φύση. 

Έτσι, φτάσαμε να βρίσκουμε DDT στο μητρικό γάλα. Από την άλλη, δεν είναι περίεργο 

να βλέπουμε τις ακτές μας γεμάτες πλαστικά μπουκάλια και σακούλες. Και αυτά θα 

H ανάπτυξη της τεχνολογίας 
επέτρεψε στον άνθρωπο τη 
σύνθεση ενώσεων που δεν 
προϋπήρχαν, αλλά του παρέχουν 
νέες δυνατότητες, όπως τα 
πλαστικά. Όμως, οι αποικοδομητές 
δεν μπορούν να τις διασπάσουν 
και έτσι οι ενώσεις αυτές 
συσσωρεύονται στη φύση.

KANVAG
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συσσωρεύονται συνεχώς γιατί δεν υπάρχει στη φύση οργανισμός που να τα διασπά. 

Προσπάθησαν, στο παρελθόν, να χρησιμοποιήσουν ως λύση το κάψιμο. Ωστόσο, 

αποδείχθηκε ότι, όταν τα πλαστικά καίγονται, εκλύονται μεγάλες ποσότητες τοξικών 

ουσιών στην ατμόσφαιρα, που προκαλούν σοβαρή ρύπανση. 

Η παρέμβαση του ανθρώπου στις λειτουργίες των οικοσυστημάτων γίνεται και 

σε πολλά άλλα σημεία. Μετά τη μεγάλη οικολογική κρίση της περιόδου 1980-1990 

η σύγχρονη επιστήμη έχει αναγνωρίσει και εντοπίσει τις περισσότερες από τις 

άστοχες παρεμβάσεις του ανθρώπου στο οικοσύστημα και έχει προτείνει διάφορες 

λύσεις. Μην ξεχνάμε ότι και η κλιματική αλλαγή τελικά οφείλεται στη διαταραχή 

του παγκόσμιου οικοσυστήματος.

Σε μολυσμένα από λύματα νερά 
η ζωή νεκρώνει και βλέπουμε 
ψόφια ψάρια, που ουσιαστικά 
πέθαναν από ασφυξία, γιατί το 
οξυγόνο καταναλώθηκε όλο από τα 
μικρόβια, στην προσπάθειά τους 
να αποικοδομήσουν τις τεράστιες 
ποσότητες οργανικού υλικού που 
κατέληγαν εκεί. 

ROBERT READ
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Το περιβάλλον
και η επιστήμη του
Οι λέξεις «περιβάλλον», «οικοσύστημα» και άλλες συναφείς 

προστέθηκαν βίαια στο καθημερινό μας λεξιλόγιο εδώ 

και μερικές δεκαετίες, αφού αναγνώστηκε επισήμως 

από την επιστήμη η ανάγκη του περιορισμού κάποιων 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων οι οποίες εξακριβωμένα 

έχουν δυσμενή αποτελέσματα όσον αφορά τους φυσικούς 

πόρους, την υγεία μας, την καθημερινή μας ζωή, αλλά και 

το ευ ζην επόμενων γενεών.

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Η 
οικολογία -και η περιβαλλοντολογία- ως επιστήμη προσέλκυσε αξιόλογους 

και σοβαρούς επιστήμονες και ιδρύματα, αλλά και κάθε είδους σχετικούς και 

άσχετους. Ορισμένοι βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν προς όφελός 

τους την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη ευαισθησία της κοινής γνώμης στα 

περιβαλλοντικά θέματα. Στην Ελλάδα η περιβαλλοντική εκπαίδευση που καθιερώ-

θηκε στα σχολεία -έστω και αργά-, και η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

σε συνδυασμό με τα νέα σχετικά πανεπιστημιακά τμήματα που ασχολούνται με τις 

περιβαλλοντικές επιστήμες, θέτουν την περιβαλλοντική γνώση σε μια σωστή βάση.

Αν θελήσουμε να ορίσουμε το περιβάλλον, θα δυσκολευτούμε. Κατά μια έννοια, 

ως περιβάλλον ορίζεται ολόκληρο το φάσμα των εξωτερικών συνθηκών, φυσικών και 

βιολογικών, στο οποίο ζει ένας οργανισμός. Το περιβάλλον περιλαμβάνει φυσικά χα-

ρακτηριστικά, όπως το έδαφος, το κλίμα και την τροφή, αλλά για τον άνθρωπο μπορεί 

να έχει και κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές ή πολιτικές θεωρήσεις.

Λόγω της πολυπλοκότητας του καθορισμού της έννοιας, έχει καθιερωθεί μια 

πληθώρα προσδιορισμών για το περιβάλλον, ώστε σε κάθε περίπτωση να γίνεται κα-

τανοητό για ποιο πράγμα μιλάμε. Έτσι, έχουμε περιβάλλον φυσικό, τεχνητό, χερσαίο, 

υδρόβιο, θαλάσσιο, ανθρωπογενές, μικροπεριβάλλον, μακροπεριβάλλον, δομημένο, 

πολιτισμικό, κοινωνικό περιβάλλον κ.λπ. 

Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο και απασχολεί σήμερα τις ανθρώπινες κοινωνίες 

είναι το φυσικό περιβάλλον και οι επιπτώσεις από την υποβάθμισή του. Μετά τη Βι-

ομηχανική Επανάσταση έχει παρατηρηθεί μεγάλη ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό 

περιβάλλον, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, λόγω της τεχνολογικής 

και της οικονομικής ανάπτυξης. Στις μεγαλουπόλεις συγκεντρώνεται ένας τεράστιος 

αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι ζουν σε περιορισμένο χώρο. Το φυσικό περιβάλλον δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις δραστηριότητές τους, με αποτέλεσμα 

την εμφάνιση οικολογικών προβλημάτων: την υποβάθμιση της ατμόσφαιρας, των 

υδάτινων πόρων και του εδάφους από τη μεγάλη συγκέντρωση ρύπων από τη χρήση 

ορυκτών καυσίμων,  την αύξηση αστικών λυμάτων και απορριμμάτων, την καταστρο-

φή του εδάφους και της βλάστησης λόγω επέκτασης του αστικού ιστού  κ.λπ. Άλλα 

προβλήματα είναι η τρύπα του όζοντος, η όξινη βροχή, η άνοδος της θερμοκρασίας 

του πλανήτη και η μείωση της βιοποικιλότητας.

Μετά τη δεκαετία του 1960, με την εμφάνιση του οικολογικού κινήματος, των πρά-

σινων πολιτικών κομμάτων, των λεγόμενων περιβαλλοντικών επιστημών και εννοιών 

όπως η αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη, η παγκόσμια κοινότητα καταβάλλει μια 

συντονισμένη προσπάθεια για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Ευρώπη ανέλαβε σταθερή δέσμευση όσον αφορά 

το περιβάλλον: η προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, 

η διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, η διαχείριση των απο-

βλήτων και των δραστηριοτήτων που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις συγκαταλέγονται 

μεταξύ των πεδίων της ευρωπαϊκής δράσης, τόσο σε επίπεδο κρατών-μελών όσο και 

στο διεθνή χώρο. Στόχος της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, που βασίζεται 

στο άρθρο 174 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι η 

εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Το περιβάλλον μάς δίνει νερό, τροφή, οξυγόνο, ενέργεια και τόσα άλλα... Ο άνθρω-

πος το χρησιμοποιεί με πολλούς τρόπους, οφείλει όμως να το διαφυλάσσει, αλλιώς 

διακυβεύεται η υγεία του ή ακόμη και η ίδια η επιβίωσή του.

Στις μεγαλουπόλεις συγκεντρώνεται 
ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων 
που ζουν σε περιορισμένο χώρο. 
Το φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις 
από τις δραστηριότητές τους, 
με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
οικολογικών προβλημάτων.

SAM DCRUZ (ΚΑΤΩ)
JO MACGOWAN (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ) 
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Τα ελληνικά χερσαία 
οικοσυστήματα
Τα οικοσυστήματα της ξηράς ενδιαφέρουν περισσότερο τον 

άνθρωπο αφού ζει σε αυτά, άσχετα από το αν οι ενέργειές 

του επηρεάζουν εξίσου και τα υδατικά. Δύο βασικοί τύποι 

οικοσυστημάτων απαντώνται στην ξηρά, αν εξαιρέσει κανείς τις 

εκτάσεις που καταλαμβάνουν οι πόλεις, οι οικισμοί και άλλες 

ανθρωπογενείς κατασκευές: τα «φυσικά» και τα «καλλιεργούμενα» 

ή «αγρο-οικοσυστήματα», τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. 

Είναι προφανές ότι οι επικρατούσες σε ένα συγκεκριμένο τόπο 

και χρόνο κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθορίζουν την 

«κατεύθυνση» της σχέσης.  

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Σ τις εκβολές για παράδειγμα του Αχελώου υπήρξε μετατροπή των φυσικών οικοσυ-

στημάτων σε καλλιεργούμενα, ενώ στην περιοχή του Άνω Αχελώου η εγκατάλειψη 

κάποιων αγρο-οικοσυστημάτων σε αναβαθμίδες επέτρεψε την επανεγκατάσταση 

του δάσους της βελανιδιάς. Επίσης, είναι προφανές ότι η έννοια του «φυσικού» οικο-

συστήματος είναι περίπου συμβολική, αφού η ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτό είναι 

συνεχής, με ξύλευση, βόσκηση και γενικότερα με την απόληψη και άλλων προϊόντων, 

όπως, για παράδειγμα, ρετσίνι, βελανίδια κ.ά.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η σχέση μεταξύ «φυσικών» οικοσυστημάτων και «αγροοικο-

συστημάτων» είναι άμεση και η μετατροπή του ενός τύπου στον άλλο εξαρτάται από τις 

επικρατούσες στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Ειδικό-

τερα στις μη πεδινές περιοχές της χώρας, η δημιουργία γεωργικών καλλιεργειών απαιτεί 

τη σταθεροποίηση των εδαφών σε αναβαθμίδες λόγω των μεγάλων κλίσεων των εδαφών. 

Βέβαια, παλαιότερα η «ένταση της ανθρώπινης εργασίας» ήταν αναπόσπαστα συνδεδε-

μένη με τη γεωργία και συνιστούσε την αποκλειστική είσοδο ενέργειας στο σύστημα.

Στο «γεωργικό σύστημα» η κτηνοτροφία ήταν ενταγμένη λειτουργικά με τη βόσκηση 

των κοπαδιών σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά τη συγκομιδή και το θερισμό, καθώς 

και στις αγραναπαύσεις. Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατόν να «στηριχτεί» μεγάλος αριθ-

μός γιδοπροβάτων και -παράλληλα- εξασφαλιζόταν πρόσθετη λίπανση των χωραφιών. 

Σε αυτό το γεωργικό-κτηνοτροφικό σύστημα υπήρχε μια παραδοσιακά αριστοποιημένη 

διαχείριση. Επιπρόσθετα, από το τέλος Μαΐου μέχρι τον Οκτώβριο, στις περισσότερες 

ορεινές περιοχές, όπου βρίσκονται τα ορεινά λιβάδια, η εκμετάλλευση προχωρούσε και 

με τη νομαδική κτηνοτροφία των μετακινούμενων πληθυσμών.

Στην ξηρά έχουν αναπτυχθεί πολλοί τύποι οικοσυστημάτων από το μεγάλο αριθμό 

πιθανών συνδυασμών κλιματικών συνθηκών, μητρικού πετρώματος, πανίδας και χλωρί-

δας. Καθένας από αυτούς τους τύπους συνίσταται σε ένα μεγάλο εύρος «φυσιογνωμικών» 

διαφορών από περιοχή σε περιοχή.

Θα ήταν δυνατό, γενικεύοντας αρκετά, να περιγράψουμε τα βασικά χερσαία οικοσυ-

στήματα της Ελλάδας με βάση το υψόμετρο: μέχρι περίπου το υψόμετρο των 500 μέτρων 

κυριαρχούν τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, με επιμέρους διαβαθμίσεις, ανάλογα 

με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Πρόκειται είτε για χαμηλούς θαμνώνες, τα φρυγανικά 

οικοσυστήματα, που απαντώνται στις περισσότερο ξηρές περιοχές, είτε για υψηλούς 

και πυκνούς θαμνώνες, τα μακί, στα οποία κυριαρχούν αείφυλλα και σκληρόφυλλα 

φυτά, όπως η αγριελιά, η μυρτιά, η δάφνη, η κουμαριά, το πουρνάρι. Μετά το νοητό 

-που προφανώς δεν είναι πάντοτε το ίδιο- όριο των περίπου 500 μέτρων υψομέτρου 

διαπιστώνεται η παρουσία φυσικών οικοσυστημάτων, στα οποία επικρατούν φυλλοβόλα 

είδη δέντρων, όπως οι βελανιδιές, οι οξιές, οι καστανιές. Πρόκειται για τυπική μορφή 

φυλλοβόλου δάσους - εφόσον φυσικά δεν έχει υποβαθμιστεί από κακή διαχείριση. Σε 

μεγαλύτερα υψόμετρα, πάνω από τα 1.200 μέτρα, τα φυλλοβόλα δάση δίνουν τη θέση 

τους σε δάση κωνοφόρων, όπως τα έλατα, τα οποία με τη σειρά τους υποχωρούν σε 

υψόμετρα άνω των 1.800 μέτρων. Από το ύψος αυτό και πάνω διαπιστώνεται η παρου-

σία των λεγόμενων αλπικών συστημάτων. Αυτά ξεκινούν ως χαμηλοί θαμνώνες με είδη 

ξυλωδών ειδών, όπως ο κέδρος, για να καταλήξουν σε ανοιχτά λιβάδια. Είναι προφανές, 

ότι οι παραπάνω μορφές του τοπίου δεν απαντούν ως ανεξάρτητες και πλήρως καθο-

ρισμένες ζώνες, αφού για παράδειγμα η ζώνη των φυλλοβόλων δασών με τις καστανιές 

διαβαθμίζεται όπως περνά στη ζώνη των ελάτων, δημιουργώντας μεσοφάσεις ελάτων-

καστανιάς.

Στο «γεωργικό σύστημα» η 
κτηνοτροφία ήταν ενταγμένη 
λειτουργικά με τη βόσκηση των 
κοπαδιών σε τακτά χρονικά 
διαστήματα μετά τη συγκομιδή 
και το θερισμό, καθώς και τις 
αγραναπαύσεις. Με τον τρόπο 
αυτό ήταν δυνατόν να «στηριχτεί» 
μεγάλος αριθμός γιδοπροβάτων 
και -παράλληλα- εξασφαλιζόταν 
πρόσθετη λίπανση των χωραφιών. 

PORTOKALIS (ΠΑΝΩ)
GEORGE@PAPAKI (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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Οι άνθρωποι αυξάνονται,
άλλα είδη κινδυνεύουν
Περισσότεροι άνθρωποι σημαίνει μεγαλύτερη ανάγκη για τροφή και 

γη. Η υπερκατανάλωση τροφής σημαίνει και υπερεκμετάλλευση 

των φυσικών πόρων, οι οποίοι όμως είναι πεπερασμένοι. Η 

υπεραλίευση για παράδειγμα έχει ξεπεράσει πλέον την παραγωγική 

δυνατότητα των αλιευτικών πεδίων. Ποια είδη κινδυνεύουν 

περισσότερο; Αν και όλοι μας γνωρίζουμε ορισμένα εμβληματικά 

ζώα που κινδυνεύουν, όπως η θαλασσοχελώνα (Caretta caretta), η 

αρκούδα (Ursu sarctos), το γιγάντιο πάντα (Ailuropoda melanoleuca) 

κ.ά., καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι κινδυνεύουν πολύ 

περισσότερα φυτά από ό,τι ζώα. Υπολογίζεται ότι ένα στα δέκα 

φυτά είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί.

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Yπάρχουν πολλές οργανώσεις και οργανισμοί που ασχολούνται με την προ-

στασία των ζώων ή των φυτών. Στην Ελλάδα όλοι γνωρίζουμε το Παγκόσμιο 

Ταμείο για τη Φύση (WWF), την Greenpeace, τον Αρκτούρο, την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία, το Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 

Αρχέλων, την Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη και την Προστασία της Θαλάσ-

σιας Φώκιας (Mom), την Καλλιστώ κ.ά. Ο κύριος όμως επιστημονικός φορέας 

που αποφασίζει αν ένα είδος χρειάζεται προστασία ή όχι είναι η Διεθνής  Ένωση 

για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (International Union for 

Conservation of Nature - IUCN). Η IUCN έχει καταρτήσει τον περίφημο Κόκκινο 

Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών, ο οποίος πάνω από 40 χρόνια μάς πληροφο-

ρεί για το καθεστώς προστασίας ενός πλήθους ειδών φυτών και ζώων σε πα-

γκόσμιο επίπεδο. Ο Κόκκινος Κατάλογος (IUCN Red List of Threatened Species) 

ανανεώνεται συνεχώς και συμβάλλει στην προώθηση ανάλογων μέτρων προστα-

σίας. Σήμερα περιλαμβάνει 52.000 είδη και ο επόμενος στόχος είναι να ανέβει στα 

160.000 είδη. Σε διάφορες χώρες εκδίδονται αντίστοιχοι κατάλογοι.  

 Η αξιολόγηση των ειδών στο Κόκκινο Βιβλίο για τα Απειλούμενα Σπονδυ-

λόζωα της Ελλάδας βασίστηκε στο σύστημα της IUCN, όπως έχει προσαρμοστεί 

για περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Τα πέντε κύρια κριτήρια αξιολόγησης, όπως 

παρουσιάζονται από το WWF Ελλάς, είναι: α) Μείωση πληθυσμού (στο παρελθόν, 

στο παρόν ή και αναμενόμενη στο μέλλον). β) Περιοχή γεωγραφικής εξάπλωσης, 

κατακερματισμός, συρρίκνωση ή έντονες αυξομειώσεις. γ) Μικρό μέγεθος πλη-

θυσμού, κατακερματισμός, συρρίκνωση ή έντονες αυξομειώσεις. δ) Πολύ μικρός 

πληθυσμός ή πολύ περιορισμένη εξάπλωση. ε) Ποσοτική ανάλυση του κινδύνου 

εξαφάνισης.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, διαπιστώνουμε ότι το 15% των σπονδυλόζω-

ων της Ελλάδας απειλούνται. Όμως, κινδυνεύει και η βιοποικιλότητα των καλλι-

εργούμενων ειδών με την εξαφάνιση των παραδοσιακών ποικιλιών.

Ποια είδη κινδυνεύουν περισσότερο 
με εξαφάνιση; Αν και όλοι μας 
γνωρίζουμε ορισμένα εμβληματικά 
ζώα που κινδυνεύουν, όπως η 
θαλασσοχελώνα (Caretta caretta) 
και το γιγάντιο πάντα (Ailuropoda 
melanoleuca), καλό είναι να 
συνειδητοποιήσουμε ότι απειλούνται 
πολύ περισσότερα φυτά από ό,τι ζώα.

HUGUES LEMONNIER (ΠΑΝΩ)
SCOTT HANKO (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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Οικολογία, οικοσύστημα
και θεμελιώδεις έννοιες
H κατεξοχήν επιστήμη που ασχολήθηκε με το περιβάλλον 

είναι η οικολογία. Η οικολογία αποτελεί έναν κλάδο των 

φυσικών επιστημών. Ο όρος προτάθηκε το 1866 από το 

Γερμανό βιολόγο Ερνστ Χέκελ.  Προέρχεται από τις ελληνικές 

λέξεις οίκος και λόγος και σημαίνει στην κυριολεξία «μελέτη 

του φυσικού οίκου». Πρόκειται για τη μελέτη των σχέσεων 

ανάμεσα στους οργανισμούς και στους παράγοντες του 

φυσικού τους περιβάλλοντος, τόσο τους βιοτικούς όσο  

και τους αβιοτικούς.

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Ηοικολογία μελετά τα οικοσυστήματα και, 

αντίθετα από κλάδους όπως η βοτανική και η 

ζωολογία, που ασχολούνται με τα επιμέρους 

τμήματά τους, έχει σκοπό την κατανόηση των συ-

νολικών μηχανισμών λειτουργίας τους. Αυτό βέβαια 

είναι εύκολο στη θεωρία αλλά πολύ δύσκολο στην 

πράξη, λόγω της πολυπλοκότητας των διαμορφού-

μενων συστημάτων. 

Η οικολογία θεωρείται κλάδος της βιολογίας.  

Όταν η βιολογία ξεφεύγει από τη μελέτη των οργα-

νισμών σε επίπεδο ατόμου, έρχεται η οικολογία να 

τους εξετάσει σε επίπεδο πληθυσμού, κοινότητας, 

οικοσυστήματος ή και σε επίπεδο βιόσφαιρας.

Η οικολογία είναι μια διακλαδική επιστήμη. Βα-

σίζεται δηλαδή σε πολλούς άλλους επιστημονικούς 

κλάδους, όπως η γεωλογία, η γεωγραφία, η μετεω-

ρολογία, η εδαφολογία, η χημεία και η φυσική.

Ένας άλλος όρος που συνεχώς ακούμε είναι το 

«οικοσύστημα». Ο όρος «οικοσύστημα», αν και 

είναι μια λέξη που ακούμε σχεδόν καθημερινά, δεν μπορεί να οριστεί επακριβώς. 

Σύμφωνα με τον επικρατέστερο ορισμό, είναι ένα βιολογικό περιβάλλον που απο-

τελείται από όλους τους οργανισμούς που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, κα-

θώς και όλους τους αβιοτικούς παράγοντες με τους οποίους αυτοί οι οργανισμοί 

συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστημα μελέτης 

που συνίσταται από δύο τμήματα: ένα βιοτικό (φυτά, ζώα, μικροοργανισμοί κ.λπ.) 

και ένα αβιοτικό (κλίμα, έδαφος, μητρικό πέτρωμα κ.λπ.) τα οποία απαντούν σε 

μια περιοχή.

Το μέγεθος ενός οικοσυστήματος εξαρτάται ουσιαστικά από τον παρατηρητή. 

Οικοσύστημα είναι και ο κήπος του σπιτιού μας, ένα βουνό, ολόκληρη η Αττική, ή 

το νησί στο οποίο ζούμε.  Έτσι, είναι φανερό ότι στο οικοσύστημα εντάσσεται και 

ο άνθρωπος.

Όλοι οι οργανισμοί που ζουν σε ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα αποτελούν τη 

βιοκοινότητα. Τα οικοσυστήματα μπορούν να είναι παροδικά (μια πλημμυρισμέ-

νη κοιλάδα) ή μόνιμα (ένα δάσος). Μπορούν επίσης να είναι φυσικά ή τεχνητά, 

δημιουργημένα δηλαδή από τον άνθρωπο. Τα φυσικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, τα χερσαία και τα υδάτινα. Περαιτέρω, τα υδάτινα οικοσυστήματα 

διακρίνονται σε θαλάσσια και γλυκού νερού. Υπάρχουν και άλλες διακρίσεις των 

οικοσυστημάτων, όσο εξειδικεύουμε διάφορους παράγοντες (αλπικά, δασικά, 

ποτάμια, λιμναία, αβυσσικά κ.ά.).

Όποιος ασχολείται με τα οικοσυστήματα θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος 

και με τις βασικές τους έννοιες, όπως τη βιοκοινότητα, το βιότοπο, το ενδιαί-

τημα κ.ά.

Βιοκοινότητα είναι το βιοτικό κομμάτι ενός οικοσυστήματος. Αναφέρεται σε 

όλους τους οργανισμούς που ζουν και συνυπάρχουν λειτουργικά σε ένα οικο-

σύστημα ή έναν οικότοπο μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όλοι αυτοί οι 

οργανισμοί βρίσκονται μεταξύ τους σε αλληλεξάρτηση και αλληλοεπηρεάζονται. 

Βιότοπος είναι μια περιβαλλοντικά 
ομοιογενής περιοχή, ένας 
συγκεκριμένος τόπος ή χώρος 
όπου ζει ένα είδος οργανισμού. 
Για παράδειγμα ο βιότοπος του 
δρυοκολάπτη είναι το δάσος.

WASIF YAQEEN (ΠΑΝΩ)
ETHAN DANIELS (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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Η βιοκοινότητα μπορεί να είναι μικροσκοπική ή μικρή, μεγάλη όσο ένα βιοσύ-

στημα, ή να αποτελεί ολόκληρη βιόσφαιρα. Κάποιες φορές η φύση από μόνη 

της αντικαθιστά τις βιοκοινότητες στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που ονομάζεται 

οικολογική διαδοχή. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη σταδιακή αντικατάσταση 

των παλαιότερων βιοκοινοτήτων με άλλες που προσαρμόζονται καλύτερα στις 

νέες συνθήκες με την πάροδο του χρόνου.

Βιότοπος είναι μια περιβαλλοντικά ομοιογενής περιοχή, ένας συγκεκριμένος 

τόπος ή χώρος όπου ζει ένα είδος οργανισμού. Με την αυστηρή του έννοια είναι 

το αβιοτικό περιβάλλον όπου ένα άτομο ή είδος πραγματοποιεί τις βιολογι-

κές του δραστηριότητες. Σήμερα όμως η σημασία του όρου έχει διευρυνθεί και 

περιλαμβάνει τόσο τα αβιοτικά όσο και τα βιοτικά χαρακτηριστικά ενός τόπου. 

Για παράδειγμα ο βιότοπος του ροφού είναι τρύπες και σχισμές σε βραχώδεις θα-

λάσσιες ακτές, του δρυοκολάπτη το δάσος και της σταρήθρας οι καλλιεργούμενες 

περιοχές. Οι χερσαίες χελώνες συνήθως εντοπίζονται σε χερσότοπους ή φρυγα-

νότοπους και οι γεωσκώληκες στο έδαφος γόνιμων περιοχών. Σε πολλά κράτη, 

και ειδικότερα στη Γερμανία, όπου γεννήθηκε ο όρος «βιότοπος», από το διάσημο 

ζωολόγο Ερνστ Χέκελ στα τέλη του 19ου αιώνα, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 

αποκατάσταση και στη δημιουργία βιότοπων. Ανακατασκευάζονται και αποκαθί-

στανται τα φυσικά χαρακτηριστικά ποταμών, αποκαθίστανται οι φυσικοί φράκτες 

Ενδιαίτημα (ή οικότοπος) ενός 
οργανισμού είναι η περιοχή στην 
οποία θα τον αναζητήσουμε. Είναι 
ο γεω-τοπογραφικός χώρος όπου 
ζει ένα είδος ή πληθυσμός. Για 
παράδειγμα το ενδιαίτημα του 
κύκνου είναι η λίμνη. 

EPSOS.DE
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Το ενδιαίτημα αφορά μια περιοχή 
με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά όπου υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί ένας 
συγκεκριμένος οργανισμός. Στο 
ενδιαίτημα της σαβάνας απαντούν 
μεταξύ άλλων καμηλοπαρδάλεις, 
στρουθοκάμηλοι και αντιλόπες. 

γύρω και μέσα στα αγροκτήματα και δημιουργούνται τεχνητοί βιότοποι μέσα σε 

πάρκα πυκνοκατοικημένων περιοχών.

Ενδιαίτημα (ή οικότοπος) ενός οργανισμού είναι η περιοχή στην οποία θα τον 

αναζητήσουμε. Είναι ο γεω-τοπογραφικός χώρος όπου ζει ένα είδος ή πληθυσμός. 

Το λιοντάρι, π.χ., θα το αναζητήσουμε στη σαβάνα και τον κύκνο στη λίμνη. Με 

απλά λόγια, το ενδιαίτημα αφορά μια περιοχή με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί ένας συγκεκριμένος 

οργανισμός. 

Οικότοπος μπορεί να ονομαστεί η μικρότερη οικολογικά διακριτή μονάδα σε 

ένα σύστημα χαρτογράφησης ή ταξινόμησης του χώρου ή του τοπίου. Όπως και 

το οικοσύστημα έτσι και ο οικότοπος χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση 

βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων, ενώ στην περίπτωση του οικότοπου μεγάλη 

σημασία για τον ορισμό του παίζει η ομοιογένεια των στοιχείων του. Συχνά στην 

ελληνική βιβλιογραφία συγχέεται με το ενδιαίτημα, αφού στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 

(Habitat’sDirective) στην ελληνική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπα-

ϊκών Κοινοτήτων (L 206, 22/7/1992), ο όρος «habitat» αποδόθηκε ως «οικότοπος», 

και συνοδεύεται από τον ορισμό «μία τοπογραφική έκταση, ομογενή ως προς τα 

φυσικά και βιοτικά της στοιχεία στην κλίμακα του φαινομένου που μελετάται», 

ενώ θα ήταν πιο δόκιμο να αποδοθεί ως «ενδιαίτημα».

ULRICH WILLMUNDER
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