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2. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οικολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών και του ανθρώπου με: 

α. τους αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντός του και 

β. τους άλλους οργανισμούς του ίδιου ή διαφορετικού είδους 

 
2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οικοσύστημα είναι σύστημα μελέτης που περιλαμβάνει 

α. τους βιοτικούς παράγοντες και  

β. τους αβιοτικούς παράγοντες 

γ. και το σύνολο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

 

Οι οργανισμοί του οικοσυστήματος ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους διακρίνονται  

Α. παραγωγούς  

     Οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν. Χαρακτηρίζονται ως αυτότροφοι γιατί παράγουν οι ίδιοι τις  

      χημικές ουσίες από τις οποίες εξασφαλίζουν την ενέργειά τους 

Β. καταναλωτές ( ετερότροφοι ) μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι οργανισμοί που τρέφονται με άλλους  

φυτικούς ή ζωικούς οργανισμούς 

Ανάλογα με τον αριθμό των βημάτων από τους παραγωγούς διακρίνονται σε  

Καταναλωτές πρώτης τάξης, δεύτερης τάξης, τρίτης τάξης ... 

Γ. αποικοδομητές ( ετερότροφοι ) βακτήρια και μύκητες του εδάφους που τρέφονται με νεκρή οργανική ύλη και 

τη ανοργανοποιούν, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά από του παραγωγούς 

 

Πληθυσμός είναι οι οργανισμοί του ίδιου είδους που ζουν σε ένα οικοσύστημα. 

Βιοκοινότητα είναι το σύνολο των πληθυσμών που ζουν σε ένα οικοσύστημα 

Βιότοπος είναι η περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσμός 

 

Βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες είναι σε συνεχή αλληλεπίδραση. 

Η διατήρηση των οικοσυστημάτων απαιτεί συνεχή προσφορά ενέργειας 

 

Αυτότροφα οικοσυστήματα εισάγουν την ενέργεια με τη μορφή ηλιακής ακτινοβολίας 

Ετερότροφα οικοσυστήματα εισάγουν την ενέργεια με τη μορφή χημικών ενώσεων 

Η διανομή της ενέργειας στο οικοσύστημα γίνεται μέσω των τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων είναι η ανακύκλωση των διάφορων χημικών 

στοιχείων. 

 

2.1.1 Χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων 

Μέγεθος και όρια καθορίζονται από τον ερευνητή και μπορεί να είναι η βιόσφαιρα ή μια γλάστρα 

Ισορροπία – ποικιλότητα 

Τα οικοσυστήματα διατηρούν σε ισορροπία τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ βιοτικών – αβιοτικών 

παραγόντων. Η ισορροπία αυτή δεν είναι στατική. Οι σχέσεις αλλάζουν. 

Υπάρχουν μηχανισμοί αυτορρύθμισης που επαναφέρουν το οικοσύστημα στην ισορροπία 

 

Ποικιλότητα είναι τα διαφορετικά είδη οργανισμών που υπάρχουν σε ένα οικοσύστημα. 

Η ποικιλότητα ενισχύει την ισορροπία και τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων.  

 

                    


