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

• τους αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντός τους, 
δηλαδή το κλίμα (υγρασία, θερμοκρασία, ηλιοφάνεια)

• τη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων,
τη σύσταση του εδάφους, την αλατότητα του νερού κ.ά.

• τους άλλους οργανισμούς που ανήκουν στο ίδιο ή σε
διαφορετικό είδος από αυτούς.



Η ΕΝΝΟΙΑ TOY
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η έννοια του οικοσυστήματος αποτελεί θεμελιώδη
έννοια για την Οικολογία. 

To οικοσύστημα είναι ένα σύστημα μελέτης που
περιλαμβάνει: 

• τους βιοτικούς παράγοντες μιας περιοχής, 
δηλαδή το σύνολο των οργανισμών που ζουν σ' 
αυτήν

• τους αβιοτικούς παράγοντες της περιοχής

• το σύνολο των αλληλεπιδράσεων που
αναπτύσσονται μεταξύ τους.



Οι οργανισμοί που ζουν σε ένα
οικοσύστημα διακρίνονται:

ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν
την τροφή τους, σε:

• παραγωγούς (αυτότροφους)
• καταναλωτές (ετερότροφους) και
• Αποικοδομητές (ετερότροφους).





ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΕΣΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΕΣ



Οι παραγωγοί ή αυτότροφοι
οργανισμοί

• Είναι οι οργανισμοί που
φωτοσυνθέτουν, έχουν δηλαδή
την ικανότητα να δεσμεύουν την
ηλιακή ενέργεια και να την
αξιοποιούν για την παραγωγή
γλυκόζης και άλλων
υδατανθράκων από απλά
ανόργανα μόρια (CO2 και Η2Ο). 
Κάνουν δηλαδή φωτοσύνθεση. 

• Στους παραγωγούς υπάγονται οι
πολυκύτταροι φυτικοί
οργανισμοί, τα φύκη και τα
κυανοβακτήρια.



Ετερότροφοι οργανισμοί
• Όλοι οι άλλοι οργανισμοί των οικοσυστημάτων, οι
οποίοι δε φωτοσυνθέτουν, δηλαδή δεν παράγουν
τροφή από μόνοι τους

• παραλαμβάνουν με την τροφή τους τις χημικές ουσίες
που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών τους.



∆ιάκριση∆ιάκριση ετερότροφωνετερότροφων οργανισμώνοργανισμών

• Οι ετερότροφοι οργανισμοί διακρίνονται σε
καταναλωτές και αποικοδομητές.

• Στους καταναλωτές, τους οργανισμούς
δηλαδή που τρέφονται με φυτικούς ή
άλλους ζωικούς οργανισμούς, ανήκουν οι
μονοκύτταροι και οι πολυκύτταροι ζωικοί
οργανισμοί. 



Οι καταναλωτές, ανάλογα με «τον αριθμό των
βημάτων» που τους χωρίζουν από τους παραγωγούς, 
διακρίνονται σε:

• καταναλωτές πρώτης τάξης, που είναι
τα φυτοφάγα ζώα,

• καταναλωτές δεύτερης τάξης, που
είναι τα σαρκοφάγα ζώα τα οποία
τρέφονται με φυτοφάγα,

• καταναλωτές τρίτης τάξης, που είναι
τα σαρκοφάγα τα οποία τρέφονται με
άλλα σαρκοφάγα.



Παραγωγοί



Καταναλωτής πρώτης τάξης



Καταναλωτής δεύτερης τάξης



Αποικοδόμηση
(μύκητες πάνω σε πεσμένα φύλλα)



Αποικοδομητές
Είναι ΜΟ που εξασφαλίζουν ενέργεια μετατρέποντας
οργανικές ουσίες που υπάρχουν στη νεκρή οργανική ύλη, 
σε ανόργανες επαναχρησιμοποιήσιμες από τους
παραγωγούς. Στους αποικοδομητές ανήκουν:

•τα βακτήρια του εδάφους και οι μύκητες που τρέφονται
με τη νεκρή οργανική ύλη (φύλλα, καρπούς, απεκκρίσεις, 
τρίχες, σώματα νεκρών οργανισμών). 

•Οι αποικοδομητές παίζουν σπουδαίο ρόλο στη λειτουργία
του οικοσυστήματος, καθώς μετατρέπουν την οργανική
ύλη σε ανόργανη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ
νέου από τους φυτικούς οργανισμούς.





Είδος - Πληθυσμός
• Είδος είναι η μικρότερη ταξινομική μονάδα στην
οποία ανήκουν οργανισμοί, οι οποίοι μπορούν
να ζευγαρώσουν μεταξύ τους, να δώσουν
απογόνους, οι οποίοι να είναι γόνιμοι.

• Πληθυσμός: Οι οργανισμοί ενός
οικοσυστήματος, που ανήκουν στο ίδιο είδος
και ζουν σε συγκεκριμένη περιοχή.



ΒιοκοινότηταΒιοκοινότητα –– βιότοποςβιότοπος-- βιόσφαιραβιόσφαιρα
•To σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών που ζουν σε ένα
οικοσύστημα, αλλά και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
τους αποτελούν τη βιοκοινότητα του οικοσυστήματος
• Βιότοπος είναι η περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσμός ή
μια βιοκοινότητα.
• ΒιόσφαιραΒιόσφαιρα είναι οι περιοχές της Γης και της ατμόσφαιρας
που επιτρέπουν την ύπαρξη της ζωής. Εκτείνεται από τον
πυθμένα των ωκεανών μέχρι την ατμόσφαιρα.



Χερσαίο οικοσύστημα



Λιμναίο οικοσύστημα
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