
• Η διατήρηση των οικοσυστημάτων, όπως
και κάθε άλλης οργανωμένης δομής, 
απαιτεί συνεχή προσφορά ενέργειας.

• Τα οικοσυστήματα που υπάρχουν στον
πλανήτη μας, στην πλειονότητά τους, 
εισάγουν την ενέργεια που είναι
απαραίτητη για τη διατήρηση της δομής
τους με τη μορφή της ηλιακής
ακτινοβολίας.

• Τα οικοσυστήματα αυτά χαρακτηρίζονται
ως αυτότροφα και διακρίνονται από τα
ετερότροφα, τα οποία η εισαγωγή
ενέργειας γίνεται με τη μορφή χημικών
ενώσεων (Π.χ διάσπαση γλυκόζης). 

ΑΥΤΟΤΡΟΦΑΑΥΤΟΤΡΟΦΑ -- ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΑΕΤΕΡΟΤΡΟΦΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Ετερότροφο οικοσύστημα
• Ένα παράδειγμα ετερότροφου οικοσυστήματος είναι
μια πόλη, η οποία εισάγει την ενέργεια που
χρειάζεται για την επιβίωση των κατοίκων της με τη
μορφή των τροφίμων που δεν έχουν παραχθεί σ' 
αυτήν αλλά σε άλλα αυτότροφα οικοσυστήματα.



Άσκηση 1

• Σε ένα νησάκι του Αιγαίου ζουν αγριοκάτσικα. Τη
θερινή περίοδο πολλά αγριοκάτσικα πεθαίνουν
από έλλειψη νερού. Γιατί η μεταφορά νερού από
ανθρώπους στο νησί θα οδηγήσει στην
εξαφάνιση των αγριοκάτσικων;



Άσκηση 2
Προσδιορίστε τους βιοτικούς και αβιοτικούς
παράγοντες στο παρακάτω σχήμα.



Άσκηση 3

Εάν αλλάξουν οι κλιματολογικές συνθήκες
σε ένα οικοσύστημα, θα παρατηρηθούν
αλλαγές και στους άλλους παράγοντες του
οικοσυστήματος; Γιατί; 
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∆ιανομή ενέργειας
Αναγκαία είναι και η διανομή της ενέργειας στους

οργανισμούς του οικοσυστήματος, ώστε να
καλύπτουν αυτοί τις ανάγκες τους. 
Η διανομή ενέργειας γίνεται μέσω των τροφικών

σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των
οργανισμών του οικοσυστήματος (ροή ενέργειας).



ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση
• Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση
των οικοσυστημάτων είναι η ανακύκλωση των
διάφορων χημικών στοιχείων, ώστε να είναι αυτά
συνεχώς διαθέσιμα στους οργανισμούς ενός
οικοσυστήματος



Χαρακτηριστικά
οικοσυστημάτων



Μέγεθος και όρια του οικοσυστήματος

• Επειδή το οικοσύστημα είναι ένα σύστημα μελέτης, 
δηλαδή ένα σύνολο από αντικείμενα που δεν
εξετάζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο αλλά
στην αλληλεπίδρασή τους, το μέγεθος και τα όριά
του καθορίζονται κάθε φορά από τον ερευνητή
που το μελετά.



Ισορροπία - Ποικιλότητα
Τα οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από την
τάση να διατηρούν σε ισορροπία τις σχέσεις
που αναπτύσσονται μεταξύ των διάφορων
βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων τους. 

φύλλα

γεωσκώληκας
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∆υναμική ισορροπία οικοσυστήματος
• Η ισορροπία όμως αυτή των οικοσυστημάτων δεν αντιπροσωπεύει

μια στατική κατάσταση. Αντίθετα, οι σχέσεις που αναπτύσσονται
μεταξύ των παραγόντων ενός οικοσυστήματος μεταβάλλονται
συνεχώς και ποσοτικά και ποιοτικά. 

• Οι μηχανισμοί όμως αυτορρύθμισης που διαθέτει κάθε οικοσύστημα
το κάνουν ικανό να επαναφέρει την ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ
βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων, όποτε μια μεταβολή τείνει να τις
απορυθμίσει. 



Ποικιλότητα οικοσυστήματος
• Ο όρος «ποικιλότητα» αναφέρεται στα διαφορετικά είδη
οργανισμών που υπάρχουν σε ένα οικοσύστημα. 

• Η ποικιλότητα των οικοσυστημάτων, αν και φαινομενικά
αντιβαίνει στην ισορροπία τους, καθώς θα ήταν αναμενόμενο οι
πιο απλές δομές να είναι και πιο σταθερές, αντίθετα την
ενισχύει. 



ΌσοΌσο μεγαλύτερημεγαλύτερη ποικιλότηταποικιλότητα έχειέχει έναένα οικοοικο--
σύστημασύστημα, , τόσοτόσο πιοπιο ισορροπημένοισορροπημένο είναιείναι..

• Αυτό συμβαίνει, γιατί τα οικοσυστήματα με
μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζουν και
μεγαλύτερη ποικιλία σχέσεων μεταξύ των
βιοτικών παραγόντων τους.

• Έτσι, όποτε μια μεταβολή διαταράσσει την
ισορροπία τους, υπάρχουν αρκετοί
διαθέσιμοι μηχανισμοί αυτορρύθμισης
που την αποκαθιστούν. 
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