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Βιολογική Eεξέλιξη.    ζα κπνξνχζε  λα νξηζηεί ην ζχλνιν ησλ κεηαβνιψλ 

ησλ γλσξηζκάησλ ελφο πιεζπζκνχ  κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ .Οη κεηαβνιέο 

απηέο νδεγνχλ ζε πξνζαξκνγή θαη εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ γνληδίσλ ελφο πιεζπζκνχ, Ο 

κεραληζκφο κέζνπ ηνπ νπνίνπ εμαζθαιίδεηαη ε εμειηθηηθή πξνζαξκνγή είλαη ε 

θςζική επιλογή. 

Οικόθεζη.Ο ξφινο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ βηνθνηλφηεηα 

Δνδιαίηημα: ηφπνο φπνπ απαληά έλαο νξγαληζκφο 

Βαθμόρ πποζαπμοζηικόηηηαρ 

Τα πην πξνζαξκνζκέλα άηνκα ζε έλα πιεζπζκφ είλαη εθείλα πνπ δίλνπλ ην 

κέγηζην αξηζκφ απνγφλσλ ζηελ επφκελε γελεά. Σπλήζσο   ν φξνο απηφο 

αλαθέξεηαη φρη ζε κεκνλσκέλα άηνκα αιιά ζε ηχπνπο πιεζπζκνχ.. Είλαη 

έλαο φξνο ζρεηηθφο θαη φρη απφιπηνο φξνο. 

Τι είναι πόπορ? 

Πφξνο είλαη νπνηαδήπνηε νπζία ε νπνία είλαη θαηαλαιψζηκε απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ε νπνία είλαη πεξηνξηζηηθή, απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ηελ αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο. 

Πφξνο κπνξεί λα είλαη ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία ην λεξφ ηα θπηά ηα δψα. 

Ομαδική διαβίωζη 

 Πλεονεκηήμαηα: Μηθξφηεξνο θίλδπλνο απφ άξπαγεο, γηαηί φζν κεγαιχηεξα 

θνπάδηα ηφζν κεγαιχηεξε απφζηαζε πνπ εληνπίδνληαη απφ άξπαγεο άξα 

είραλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα ηνπο απνθχγνπλ. Επίζεο κπνξνχλ λα 

ακπλζνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζε επηζέζεηο αξπαθηηθψλ. Αθφκα 

δηεπθνιχλνληαη ζην λα βξνπλ ηξνθή θαη λα ζθνηψλνπλ κεγαιχηεξεο ζε 

κέγεζνο ιείεο. Μεηψλεηαη ν αληαγσληζκφο γηα ηξνθή αλ ην θνπάδη έρεη 

δηαθνξεηηθά είδε. 

Μειονεκηήμαηα: Αλ ίδην είδνο ζα  έρνπκε κεγάιν αληαγσληζκφ γηα ηξνθή θαη 

θπζηθά κεγάιεο απνζηάζεηο κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ζε ελέξγεηα 

Φέποςζα Ικανόηηηα 

Επεξεάδνληαο ηνπο ξπζκνχο γελλεηηθφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο κπνξεί λα 

ειέγρεη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν πξνζεγγίδεη κηα ζηαζεξή 

ππθλφηεηα δειαδή εθθξάδεη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ  πνπ κπνξνχλ λα 

ζπληεξήζνπλ νη πφξνη  ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

 



2 
 

Αλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο νξγαληζκνί ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ είδνπο 
δηεθδηθνχλ κηα πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα θάπνηνπ πφξνπ (ηξνθήο, θσηφο, 
ρψξνπ), ηφηε ιέκε φηη κεηαμχ ηνπο ππάξρεη ανηαγωνιζμόρ.  
 

Ο ανηαγωνιζμόρ (competition), κπνξεί λα είλαη κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ 

είδνπο (ενδοειδικόρ, intraspecific) ή δηαθνξεηηθψλ εηδψλ (διαειδικόρ, 

interspecific). 

Δνδοειδικόρ ανηαγωνιζμόρ. 

Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ νξγαληζκψλ ηνπ ηδίνπ είδνπο πνπ ζπκβαίλεη θαηά 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απνθηήζνπλ έλαο απαξαίηεην πφξν ν νπνίνο είηε 

ζπαλίδεη είηε είλαη ζε αθζνλία αιιά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο, βιάπηνληαη. Η 

βιάβε εθδειψλεηαη κε κείσζε ησλ ξπζκψλ επηβίσζεο, αχμεζεο ηεο  

αλαπαξαγσγήο. 

Γνωπίζμαηα ενδοειδικού ανηαγωνιζμού: Τα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε 

αληαγσληζκφ δίλνπλ ιηγφηεξνπο απνγφλνπο ζε ζρέζε κε άηνκα πνπλ 

αληαγσληδνληαη ( αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη κείσζεο ηεο γνληκφηεηαο). Οη 

πφξνη γηα ηνπο νπνίνπο αληαγσλίδνληαη ηα άηνκα είλαη ζε πεξηνξηζκέλε 

δηαζεζηκφηεηα. ( έκκεζα: αληαγσληζκφο εθκεηάιεπζεο θαη άκκεζα: 

αληαγσληζκφο παξεκβνιήο).Τα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ είλαη 

ηζνδχλακα. Επίζεο ε αληίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλα άηνκν είλαη ηφζν 

εληνλφηεξε φζν ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ρακειφηεξε. Η ππθλφηεηα 

ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη πςκνοεξαπηημένη. 

Γιαειδικόρ ανηαγωνιζμόρ 

 Όηη θαη ν ελδνεηδηθφο αιιά γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά είδε. 

Γνωπίζμαηα:Παξαηεξείηαη ζηε θχζε, έρεη επηπηψζεηο ζηνπο πιεζπζκνχο 

πνπ αληαγσλίδνληαη, νη επηπηψζεηο απηέο δελ είλαη ηζνκεξείο θαη ν δηαεηδηθφο 

αληαγσληζκφο επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα εθκεηαιιεχνληαη 

θάπνηνλ πφξν. 

Γ ιαειδικόρ ανηαγωνιζμόρ πρ. Οη αληαγσληζηέο θπλεγνχλ ζην ίδην ρψξν θαη 

ηα ίδηα ζεξάκαηα. Αξά ε επηηπρία ηνπ ελφο ζεκαίλεη κείσζε ηεο ηξνθήο γηα 

ηνλ άιιν. Πρ ζηελ Απζηξαιία ν ζθχινο ληηγθν πνπ δεη ζε αγέιεο εθηφπηζε  

ζηαδηαθά ην δηάβνιν ηεο Ταζκαλίαο ζηεξψληαο ηνπ ηελ ηξνθή. Ο δηάβνινο 

ηεο Ταζκαλίαο παξφηη είλαη ζσκαηηθά πνιχ ηζρπξφο απφ ηνλ ληίγθν είλαη 

κνλαρηθφο θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο ζην θπλήγη.  

Η ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζε ζπγγεληθά είδε δψσλ κε 

παξφκνηεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηο πνπ δνπλ ζηελ ηδία πεξηνρή κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηξνθηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, γίλεηαη ζε 

δηαθνξεηηθή έζησ θαη θαηά κηθξφ βαζκφ ή επηζηξαηεχνληαο κνξθνινγηθέο 
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εμεηδηθεχζεηο. Πρ είδε πνπιηψλ  κε δηαθνξεηηθά ζε κήθνο ξάκθε πνπ 

ηξέθνληαη κε ζπφξνπο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ. 

1. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε: είδε ζπλππάξρνπλ θαη έρνπλ αλάγθε γηα 
ίδηνπο πφξνπο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε αθζνλία  

2. Εθδειψλεηαη ηφζν κεηαμχ θπηψλ φζν θαη κεηαμχ δψσλ.  
3. Σπλήζσο νη αληαγσληζηέο είλαη ζπγγεληθά είδε θαη αλήθνπλ ζην ίδην 

ηξνθηθφ επίπεδν.  
4. Ο αληαγσληζκφο εθθξάδεηαη ζηελ αχμεζε, αλαπαξαγσγή θαη ηειηθά 

ζηελ επηβίσζε ησλ αιιειεπηδξψλησλ εηδψλ. Θα απνκείλνπλ ζηε 
βηνθνηλφηεηα νη επηθξαηέζηεξνη αληαγσληζηέο ελψ νη αζζελέζηεξνη ζα 
εμαθαληζηνχλ.  

5. Αξρή ηνπ αληαγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ: είδε κε ηηο ίδηεο απαηηήζεηο δελ 
κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ.  

 

Η απσή ηος ανηαγωνιζμού ηος αποκλειζμού η Gaus 

Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή :Όηαλ δχν πιεζπζκνί δηεθδηθνχλ ηνπο ίδηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, ν αληαγσληζκφο ηνπο δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη 

απεξηφξηζην ρξφλν αλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη ζηαζεξέο. 

Πποϋποθέζειρ: ζηαζεξέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζηαζεξέο ηθαλφηεηεο 

εηδψλ 

Πρ πνπιηά αλάινγα κε ην ξάκθνο ηνπο ηξψλε αλάινγα κε ην κέγεζνο ζπφξσλ 
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Νόμορ ηων οπίων ανοσήρ. Η αθζνλία ε επδνθίκεζε ελφο νξγαληζκνχ ζε κηα 

πεξηνρή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί φρη κφλνλ απφ ηηο ρακειέο αιιά θαη απφ 

πςειέο ηηκέο ελφο παξάγνληα. Οη θακπχιεο απεηθνλίδνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ 

ηεο αθζνλίαο ελφο νξγαληζκνχ θαη ηεο έληαζεο ελφο παξάγνληα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

 

Τν εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ επδνθηκεί έλαο νξγαληζκφο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αβηνηηθψλ παξαγφλησλ θαζνξίδεη ηελ νηθφζεζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Τν ζχλνιν ηηκψλ γηα ηνπο άπεηξνπο βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο 

ζηνπο νπνίνπο επδνθηκεί έλαο νξγαληζκφο απνπζία άιισλ  θαζνξίδεη ηην 

θεμελιώδη οικόθεζη. ¨φκσο ε παξνπζία ησλ άιισλ νξγαληζκψλ πεξηνξίδεη 

ηελ νηθφζεζε ηνπ ππεξφγθνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ φγθν δει ζηελ επιηασςνόμενη 

οικόθεζη. Ελψ ε ζεκειηψδε νηθφζεζε είλαη θαζνξηζκέλε θαη ζηαζεξή, ε 

επηηαρπλφκελε νηθφζεζε εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο άιισλ παξαγφλησλ ηνπ 

ελδηαηηήκαηνο θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο βηνηηθνχο 

Tην  οικοθέζη  ρσξίδεηαη  θεμελιώδη θαη ζε επιηασςνόμενη . 
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Η πξψηε, ε ζεκειηψδεο, ππνδειψλεη ην κέγηζην ππεξφγθν, ηνλ νπνίν είλαη 

δπαλαηφ λα θαηαιάβεη έλα είδνο, φηαλ δελ ππάξρεη αξλεηηθή αιιειεπίδξαζε 

κε άιια είδε θαη ε δεχηεξε, ηνλ πξαγκαηηθφ «φγθν», ζηνλ νπνίν αλαγθάδεηαη 

λα πεξηνξηζηεί ν νξγαληζκφο, ιφγσ βηνηηθψλ εμαλαγθαζκψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Σηελ  Καιηθφξληα έγηλε εηζαγσγή παζραιίηζαο γηα λα γιπηψζνπλ νη 

παξαγσγνί απφ θάπνηα έληνκα πνπ θαηέζηξεθαλ ηελ παξαγσγή ηνπο . Μεηά 

απφ 3 ρξφληα δελ ππήξρε ην πξφβιεκα αιιά ππήξραλ άιια είδε εληφκσλ 

πνιχ πην κηθξά πνπ είραλ ζεκειηψδε νηθφζεζε αιιά ηξέθνληαη απφ ηελ 

εηζαγκέλε. Αξά θπγαλ απφ θεη πνπ ήηαλ θαη πήγαλ αιινχ, απηφ ηηο έθαλε λα 

έρνπλ επηηαρπλφκελε νηθφζεζε 

Δγκλιμαηιζμόρ 

Μεηά απφ βξαρεία ή παξαηεηακέλε έθζεζε ζε ηηκέο ηνπ παξάγνληα θνληά ζε 

έλα απφ ηα δχν  φξηα αλνρήο ηνπ. Ο εγθιηκαηηζκφο εθδειψλεηαη κε ηελ 

κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο αλνρήο, νπφηε δεκηνπξγνχληαη λέα θξίζηκα ζεκεία 

θαη λέα άξηζηε ηηκή 

Αναζηολή θςζιολογικών λειηοςπγιών και δπαζηηπιοηήηων. Πνιιά είδε 

πέθηνπλ ζε θαηάζηαζε αδξάλεηαο φηαλ νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 

δπζκελείο πρ ε ρειψλα είδνο. 

Σηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα απηφκαηα ην δψν γίλεηαη παγνθνιφλα ( -3C -4C). 

Απηφ γίλεηαη γηαηί έρνπλ αλαπηχμεη κεραληζκνχο ζρεκαηίδνληαο θξπζηάιινπο 

πάγνπ ζηα θχηηαξα. Οη θξχζηαιινη απηνί πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα θχηηαξα 

ησλ δψσλ δελ κεγαιψλνπλ ιφγσ θάπνησλ πξσηετλψλ, έηζη δελ θηλδπλεχνπλ 

ηα δψα απφ θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ ηνπο 

 

Νόμορ ηος ελασίζηος 

Η αχμεζε ελφο νξγαληζκνχ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ αλεπάξθεηα κηαο απφ ηηο  

απαξαίηεηεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ νπζίαο αθφκα θαη φηαλ νη άιιεο απαξαίηεηεο 

δηαηίζεληαη ζηνλ νξγαληζκφ ζε άξηζηεο ζπγθεληξψζεηο. Ο λφκνο ηνπ ειαρίζηνπ 
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δελ ηζρχεη κφλν γηα ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο. Μπνξεί λα επεθηαζεί γηα 

νπνηνλδήπνηε βηνηηθφ θαη αβηνηηθφ παξάγνληα. Φξεηάδεηαη φκσο λα 

ζπκπιεξσζεί κε 2 επηκέξνπο αξρέο: 

Τελ αξρή ηεο αιιειεπίδξαζεο παξαγφλησλ  

Ο λφκνο ηζρχεη γηα ζπλζήθεο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο. 

Αναπαπαγωγική Αξία 

Ux κεηξά ηνλ πξνζδνθψκελν αξηζκφ ζειπθψλ απνγφλσλ πνπ είλαη ζειπθφ 

άηνκν ειηθίαο ρ ζα δψζεη ζηε δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπ. Δει ε 

αλαπαξαγσγηθή αμία είλαη έθθξαζε ηεο κέιινπζαο ζπλεηζθνξάο ελφο 

ζειπθνχ αηφκνπ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο επφκελεο γελεάο. Η αλαπαξαγσγηθή 

αμία ησλ αηφκσλ έρεη ηελ πςειφηεξε ηηκή ζηελ ειηθία πνπ αξρίδεη λα 

ηεθλνπνηεί. 
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Πρ ν ιχθνο θαη ηα ειάθηα. 

Ο ιχθνο δελ  επηιέγεη ηπραία ηα άηνκα ησλ ειαθηψλ ηα νπνί ζα ζαλαηψζεη. Τα 

άηνκα πνπ ζαλαηψλεη νηθνινγηθά πεξηζζφηεξν είλαη είηε πνιχ κηθξά είηε πνιχ 

κεγάιεο ειηθίαο. Απηφ πξέπεη λα νθείιεηαη ζην φηη ηα άηνκα  ησλ πιένλ 

αλαπαξαγσγηθψλ ειηθηψλ είλαη θαη ηα πιένλ εχξσζηα θαη είλαη δχζθνιν γηα 

ηνλ ιχθν λα ηα ζπιιάβεη θαη λα ηα ζθνηψζεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ιχθνο έρεη 

δηάζεζε ηξνθή ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ 

ειαθηψλ λα δηαηαξαρζεί θαη έηζη ζπκβάιιεη ζηελ επηβίσζε ηνπ κειινληηθά. 

Καθαπόρ αναπαπαγωγικόρ πςθμόρ Ro 

Εθθξάδεη ηνλ κέζν αξηζκφ αηφκσλ πνπ γελλά θάζε άηνκν ζηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ ή ζε είδε ρσξηζηά εθθξάδεη ηνλ κέζν αξηζκφ ζειπθψλ αηφκσλ πνπ 

γελλά έλα ζειπθφ άηνκν ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

Υπνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε Ro=ΣΙxmx 

mx  απφιπηνο αλαπαξαγσγηθφο ξπζκφο 

Ελαο πιεζπζκφο ζα απμάλεη ζε κέγεζνο φηαλ Ro κεγαιχηεξν ηνπ 1, ζα 

κεηψλεηαη φηαλ  ζα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1 θαη ζα παξακέλεη ζηαζεξφο φηαλ 

είλαη ίζνο κε 1. 
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r - επιλογή και Κ - επιλογή  

Η επηζθφπεζε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ ππνδεηθλχεη 
δχν ζεκεία: 

r ζηπαηηγική: Είδε πνπ δνπλ ζε αληίμνα ή απξφβιεπηα 
πεξηβάιινληα, ζηα νπνία ε ζλεζηκφηεηα είλαη αξθεηά αλεμάξηεηε 
απφ ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα, δηαλέκνπλ πεξηζζφηεξε 
ελέξγεηα ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ιηγφηεξε ζηελ αλάπηπμε, ζηε 
δηαηήξεζε θαη ηηο πξνζαξκνγέο ζην πεξηβάιινλ. 

Επλνεί άηνκα κε γξήγνξε αλάπηπμε, πξψηκε σξηκφηεηα, κηθξφ 
ζσκαηηθφ κέγεζνο, κηθξή δηάξθεηα δσήο, πξψηκε αθφκε θαη κία 
κφλν αλαπαξαγσγηθή πξνζπάζεηα, κεγάιν αξηζκφ απνγφλσλ, θαη 
ειάρηζηε γνληθή θξνληίδα. Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επνηθίδνπλ 
παξνδηθά ή δηαηαξαγκέλα ελδηαηηήκαηα φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη 
πνιχ κηθξφο. Έρνπλ ηα κέζα γηα επξεία δηαζπνξά θαη 
απνθξίλνληαη γξήγνξα ζηε δηαηάξαμε ηνπ πεξηβάιινληνο. Καινί 
επνηθηζηέο. 

Κ ζηπαηηγικήρ: Τα είδε πνπ δνπλ ζε ζηαζεξά ή πεξηζζφηεξν 
πξνβιέςηκα πεξηβάιινληα, ζηα νπνία ε ζλεζηκφηεηα είλαη 
απνηέιεζκα ππθλν-εμαξηψκελσλ παξαγφλησλ θαη ν 
αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο, δηαλέκνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζε 
κε αλαπαξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δηαηεξνχλ ηνπο ππθλφηεξνπο 
πιεζπζκνχο ηνπο ζε ηζνξξνπία θνληά ζηε θέξνπζα ηθαλφηεηα. Η 
Κ-ζηξαηεγηθή επλνεί ηνπο γνλφηππνπο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
ηθαλφηεηα γηα πξνζαξκνγή ζε θπζηθέο θαη βηνηηθέο πηέζεηο, ζε 
αληνρή ππφ ζπλζήθεο πςειήο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, έρνπλ 
αξγνπνξεκέλε αλαπαξαγσγή, βξαδχηεξε αλάπηπμε, κεγαιχηεξν 
ζσκαηηθφ κέγεζνο, ζρεηηθά κεγάιε δηάξθεηα δσήο, 
επαλαιακβαλφκελε αλαπαξαγσγή θαη ιηγφηεξνπο απνγφλνπο. 

Τα δψα θξνληίδνπλ ηα κηθξά θαη ηα θπηά παξάγνπλ ζπέξκαηα κε 
απνζεθεπκέλε ηξνθή. Τα Κ είδε πεξηνξίδνληαη απφ ηνπο πφξνπο 
θαη ν πιεζπζκφο παξακέλεη ζηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ ή θνληά 
ζε απηή. Απηέο νη ηδηφηεηεο, καδί κε ηελ απνπζία κέζσλ επξείαο 
δηαζπνξάο, θάλνπλ ηα Κ είδε θαθνχο επνηθηζηέο 
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