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Σενάριο – Καθοδηγητικό Ερώτηµα 
 

																		  
 
Η κυπριακή αλεπού, µε το επιστηµονικό όνοµα Vulpes vulpes indutus, είναι ένα 
ενδηµικό υποείδος της κόκκινης αλεπούς και το µόνο θηλαστικό της τάξης Σαρκοφάγα 
στην Κύπρο. Λόγω του ότι θεωρήθηκε επιβλαβές είδος για την κτηνοτροφία και τα 
θηράµατα, κυνηγήθηκε ανελέητα στο παρελθόν µε αποτέλεσµα ο πληθυσµός της να 
µειωθεί αισθητά. Σήµερα, όµως, επιστηµονικές µελέτες καταδεικνύουν ότι έχει µικρή 
επίδραση στην πτηνοτροφία και στους πληθυσµούς των θηρεύσιµων ζώων, ενώ 
παράλληλα αναδεικνύεται ο ωφέλιµος ρόλος που έχει στα φυσικά οικοσυστήµατα, κυρίως 
µέσα από τον έλεγχο των πληθυσµών των τρωκτικών, όπως η ποντίκα. 
Η αλεπού λόγω της µεγάλης δεδοµένης επιτυχίας της σε κάθε τύπο βιοτόπου, συναντάται 
σε όλη την επικράτεια του νησιού: σε ορεινές, πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, σε 
πυκνά δάση, σε θαµνώνες, ακόµη και κοντά σε κατοικηµένες περιοχές, ανάλογα µε τη 
διαθεσιµότητα φαγητού. Ζει συνήθως σε σπηλιές, πυκνούς θάµνους ή σε τρύπες στο 
έδαφος τις οποίες ανοίγει η ίδια.		
Η αναπαραγωγική περίοδος της κόκκινης αλεπούς αρχίζει Ιανουάριο µε Φεβρουάριο. Η 
διάρκεια της κυοφορίας διαρκεί περίπου 50 ηµέρες και γεννά 3 µε 7 µικρά κάθε φορά, τα 
οποία φροντίζει µέχρι το φθινόπωρο.	 Στη συνέχεια τα µικρά αλεπουδάκια 
αποµακρύνονται σταδιακά από την περιοχή της φωλιάς και ανεξαρτητοποιούνται. 
 

 
 
Τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε δεδοµένα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, φαίνεται 
ότι σηµειώνεται κάποια αύξηση στους πληθυσµούς του είδους στη χώρα µε αποτέλεσµα 
η επιστηµονική κοινότητα, αλλά και η ευρύτερη κοινωνία να προβληµατίζεται σχετικά µε 
τη διαχείριση την οποία πρέπει να τύχουν οι πληθυσµοί της. 
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Καθοδηγητικό ερώτηµα 
 
Από διάφορες οµάδες στην κυπριακή κοινωνία διατυπώνεται η άποψη πως η αύξηση στον 
πληθυσµό των αλεπούδων αποτελεί απειλή για τους πληθυσµούς άλλων ζώων, ιδιαίτερα 
για τον λαγό και την πέρδικα, δύο από τα πιο δηµοφιλή θηράµατα κατά την κυνηγετική 
περίοδο. Υποστηρίζουν ακόµη ότι σε µερικές περιπτώσεις οι αλεπούδες έχουν εξαφανίσει 
τοπικά τα είδη αυτά. 

Επιστήµονες και άλλοι, ανταποκρινόµενοι σε αυτή την ανησυχία παραθέτουν τους δικούς 
τους προβληµατισµούς και ερωτήµατα τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω: 

• Ποιο είναι το ακριβές διαιτολόγιο της αλεπούς στην κυπριακή ύπαιθρο; 
• Ποιοι άλλοι λόγοι είναι πιθανό να επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσµούς του 

λαγού και της πέρδικας; 
• Είναι πιθανή η περίπτωση ο πληθυσµός ενός θηρευτή να ακολουθεί αυξητική 

πορεία για µεγάλο χρονικό διάστηµα ενόσω ο πληθυσµός  του/των θηράµατος/ων 
να µειώνεται σταθερά; 

Να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά µε το πιο πάνω ζήτηµα και σε ακόλουθη συνάντηση 
µέσω ενός παιχνιδιού ρόλων να αναπτύξετε την ανάλογη συζήτηση οργανωµένοι σε δύο 
“αντίπαλες” οµάδες σχετικά µε το ποια διαχείριση πρέπει να τύχει ο πληθυσµός της 
κυπριακής αλεπούς. 
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7.1 Βασικές έννοιες Οικολογίας 
 
7.1.1 Από το άτοµο στη βιόσφαιρα 
Τον όρο «Οικολογία» επινόησε για πρώτη 
φορά ο Γερµανός βιολόγος Ernst Haeckel το 
1866, συνθέτοντας τις ελληνικές λέξεις 
«οίκος» και «λόγος». Ο ίδιος όρισε την 
Οικολογία ως «επιστήµη της σχέσης των 
οργανισµών µε το περιβάλλον τους». 
Ωστόσο, πρόδροµος και πατέρας της 
Οικολογίας, θεωρείται ο Θεόφραστος 
(µαθητής του Αριστοτέλη), ο οποίος 
περιέγραψε αλληλεπιδράσεις µεταξύ 
οργανισµών καθώς και µεταξύ οργανισµών 
και του περιβάλλοντός τους, ήδη από τον 4ο 
αι. π.Χ. 
 
 

Το πρώτο οικολογικό εγχειρίδιο γράφτηκε το 
1895 από τον Δανό βοτανικό, Eugenius 
Warming, ο οποίος αναφέρεται ως ο 
θεµελιωτής της σύγχρονης Οικολογίας. Οι 
οικολόγοι εξετάζουν διάφορα επίπεδα στην 
ιεραρχία των έµβιων όντων, από τους 
µεµονωµένους οργανισµούς έως ολόκληρο 
τον πλανήτη. Κάθε επίπεδο βιολογικής 
οργάνωσης που παρουσιάζεται συνοπτικά 
στο Ένθετο 1 συνοδεύεται από ένα 
παράδειγµα ερευνητικού ερωτήµατος 
που απασχολεί τον αντίστοιχο κλάδο της 
οικολογίας στο συγκεκριµένο επίπεδο. 
 
 

  

Ένθετο 1: Επίπεδα βιολογικής οργάνωσης 
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Ο όρος οικοσύστηµα αποτελεί κεντρική 
έννοια της οικολογίας. Το οικοσύστηµα είναι 
µια οργανωµένη και αυτορυθµιζόµενη 
ενότητα αβιοτικών παραγόντων (π.χ. 
έδαφος, νερό, θερµοκρασία, διαθέσιµα 
θρεπτικά, pH, αλατότητα) και βιοτικών 
παραγόντων (φυτά, ζώα, µικροοργανισµοί, 
µύκητες) που συνυπάρχουν στον χώρο, 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και 
ανταλλάσσουν υλικά και πληροφορίες µε 
κινητήρια δύναµη την ενέργεια. Συνήθως το 
οικοσύστηµα το ορίζουµε βάσει ορισµένων 
βιολογικών (π.χ. γενική κατηγορία 
βλάστησης) ή γεωµορφολογικών (π.χ. 
έρηµος) χαρακτηριστικών. Το οικοσύστηµα 
µπορεί να έχει µικροσκοπικές διαστάσεις 
(π.χ. το εσωτερικό ενός κυττάρου είναι το 
οικοσύστηµα στο οποίο ζει ένα 
ενδοκυτταρικό παράσιτο) ή να περιλαµβάνει 
ολόκληρη τη βιόσφαιρα.  
 

Εικόνα 1: Δασικό Οικοσύστηµα 

 
Το ενδιαίτηµα είναι ο χώρος και τα 
χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος 
όπου ζει ή µπορεί να ζήσει πληθυσµός ενός 
είδους π.χ. ενδιαίτηµα αλεπούς, καφέ 
αρκούδας, ρίγανης. Περιλαµβάνει τόσο 
αβιοτικά όσο και έµβια στοιχεία. Ο όρος 
οικότοπος είναι παρόµοιος µε το ενδιαίτηµα 
και χρησιµοποιείται κυρίως στον χώρο της 
διαχείρισης της φύσης, ιδιαίτερα σε τεχνικές 
µελέτες και στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νοµοθεσία, αν και συνήθως αφορά «τύπους» 
ενδιαιτήµατος. Ο βιότοπος είναι η περιοχή 
(ο τόπος) στην οποία ζει µια βιοκοινότητα.  
Η οικοθέση (γνωστή και ως οικολογικός 
θώκος) δεν έχει διαστάσεις χώρου, παρότι 
λεκτικά παραπέµπει σε αυτόν. Σε αντίθεση 
µε το ενδιαίτηµα, η οικοθέση είναι µια 
αφηρηµένη έννοια. Η οικοθέση αποτελεί 

χαρακτηριστικό των ειδών, αφού συνοψίζει 
το σύνολο των πόρων που χρησιµοποιεί ένα 
είδος, δηλ. όλες τις απαιτήσεις του, και 
προσδιορίζει τον ρόλο του είδους στη 
βιοκοινότητα.  
Η έννοια της οικοθέσης όπως την ορίζουµε 
σήµερα συµπεριλαµβάνει όλο το φάσµα των  
περιβαλλοντικών συνθηκών που είναι 
απαραίτητες σ’ ένα είδος για να µπορέσει να 
διατηρήσει βιώσιµο πληθυσµό καθώς και 
τους πόρους που του χρειάζονται για τον ίδιο 
σκοπό (π.χ., για τα φυτά νερό, θρεπτικά, 
φως, για τα ζώα θέσεις φωλιάσµατος, 
χρόνος δραστηριοποίησης). Οι βιότοποι, οι 
οποίοι είναι πραγµατικές θέσεις στον χώρο, 
παρέχουν δυνατότητες για πολυάριθµες 
οικοθέσεις. Ο βιότοπος πευκοδάσος του 
Τροόδους, για παράδειγµα, παρέχει 
οικοθέσεις για πεύκα, αλεπούδες, αράχνες, 
µυρµήγκια και µύρια όσα άλλα είδη.  
 

Γνωρίζετε ότι … 
Ο Αµερικανός οικολόγος Eugene Odum 
χρησιµοποίησε την παρακάτω αναλογία για να 
εξηγήσει την έννοια της οικοθέσης.  
Αν το ενδιαίτηµα ενός οργανισµού αντιστοιχεί 
στη «διεύθυνσή» του, τότε η οικοθέση 
αντιστοιχεί στο «επάγγελµά» του. Με άλλα 
λόγια, η οικοθέση ενός οργανισµού συνιστά τον 
οικολογικό του ρόλο –τη «θέση» του στο 
οικοσύστηµα. Για παράδειγµα, η οικοθέση µιας 
τροπικής δενδρόβιας σαύρας αποτελείται, 
µεταξύ πολλών άλλων, από το θερµοκρασιακό 
εύρος που µπορεί αυτή να ανεχθεί, το µέγεθος 
των κλαδιών στα οποία φωλιάζει, τις ώρες της 
ηµέρας κατά τις οποίες είναι δραστήρια, αλλά 
και από το µέγεθος και το είδος των εντόµων µε 
τα οποία τρέφεται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Δραστηριότητα 7.1 
(α) Να εξηγήσετε τις διαφορές µεταξύ του 
οικοσυστήµατος και της βιοκοινότητας. 
(β) Να περιγράψετε το οικοσύστηµα της 
κυπριακής αλεπούς. 
(γ) Ποιες είναι οι διαστάσεις ενός 
οικοσυστήµατος; 
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7.1.2 Πρωταγωνιστές στα οικοσυστήµατα  
 
Ο τρόπος µε τον οποίο οι οργανισµοί αποκτούν την τροφή τους, τους κατατάσσει σε τρεις 
µεγάλες κατηγορίες: τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τους αποικοδοµητές. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
   

Ένθετο 2: Παραγωγοί, καταναλωτές, αποικοδοµητές 

Δραστηριότητα 7.2: 

(α) Το φθινόπωρο τα φύλλα πέφτουν από τα δέντρα. Ωστόσο, τα χηµικά στοιχεία που 
υπάρχουν στα φύλλα µπορούν να επαναπροσληφθούν από τα φυτά. Να εξηγήσετε µε ποιον 
τρόπο συµβαίνει αυτό. 

(β) Σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες οργανισµών συναντούµε τα παµφάγα ζώα; 

(γ) Να βάλετε στη σωστή σειρά τις παρακάτω έννοιες, που δίνονται µε αλφαβητική σειρά, ώστε 
η προηγούµενη να περιέχει την επόµενη: 

Άτοµο – βιοκοινότητα – βιότοπος – βιόσφαιρα - πληθυσµός –οικοθέση – οικοσύστηµα. 
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7.1.3 Τροφικές σχέσεις οργανισµών 
 
Οι οργανισµοί έχουν ανάγκη από ενέργεια 
την οποία εξασφαλίζουν µε την τροφή τους. 
Οι τροφικές σχέσεις µεταξύ των οργανισµών 
διαφορετικών ειδών είναι ποιοτικές (ποιος 
τρώει ποιον) και ποσοτικές (τι ποσότητα 
τρώει). Η απεικόνιση των ποιοτικών 
τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται 
µεταξύ των οργανισµών ενός  
 
 
7.1.3.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά 
πλέγµατα 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
οικοσυστήµατος γίνεται µε τις τροφικές 
αλυσίδες (Εικόνα 1) και τα τροφικά 
πλέγµατα (Εικόνα 2), ενώ η απεικόνιση των 
ποσοτικών τροφικών σχέσεων γίνεται µε τις 
τροφικές πυραµίδες. Στο πλαίσιο του 
οικοσυστήµατος οι οργανισµοί 
κατατάσσονται σε διαφορετικά τροφικά 
επίπεδα ανάλογα µε τις τροφικές ανάγκες και 
συνήθειές τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Δραστηριότητα 7.3: 
Αφού µελετήσετε την τροφική αλυσίδα και το τροφικό πλέγµα πευκοδάσους στα οποία 
συµµετέχει η αλεπού, να απαντήσετε στα ερωτήµατα που ακολουθούν: 

(α) Τι ονοµάζουµε τροφική αλυσίδα και τι 
τροφικό πλέγµα; 

(β) Ποια από τις έννοιες, τροφική αλυσίδα ή 
τροφικό πλέγµα, είναι πλησιέστερη προς την 
πραγµατικότητα που υπάρχει στα φυσικά 
οικοσυστήµατα; Να εξηγήσετε την απάντησή 
σας. 

(γ) Σε πόσες τροφικές αλυσίδες συµµετέχει 
η αλεπού στο οικοσύστηµα του 
πευκοδάσους; 

(δ) Ποιος/ποιοι είναι οι κορυφαίοι 
καταναλωτές του πευκοδάσους; 

(ε) Ποιος οργανισµός του πευκοδάσους 
συµπεριφέρεται ταυτόχρονα ως 
καταναλωτής και 1ης, και 2ης και 3ης τάξης;  

(στ) Αν από το τροφικό πλέγµα του 
πευκοδάσους εξαφανιστούν οι λαγοί, οι 
πληθυσµοί ποιων ειδών θα επηρεαστούν 
άµεσα και γιατί; 

Εικόνα 2: Τροφική αλυσίδα 
	

Εικόνα 3: Τροφικό πλέγµα πευκοδάσους 
	

(ζ) Μια ασθένεια των πεύκων προκάλεσε την ξήρανση όλων των πεύκων του πευκοδάσους. 
Ποιο είδος θα επηρεαστεί περισσότερο και γιατί; 

(η) Να επιχειρηµατολογήσετε κατά πόσο µπορείτε µε βάση την τροφική αλυσίδα και το 
τροφικό πλέγµα να εξάγετε αξιόπιστα συµπεράσµατα για την ποσότητα της τροφής των 
διάφορων οργανισµών. 
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7.1.3.2 Τροφικά επίπεδα και τροφικές 
πυραµίδες 

Οι τροφικές πυραµίδες αποτελούν µοντέλα 
απεικόνισης των ποσοτικών σχέσεων που 
υπάρχουν µεταξύ των οργανισµών ενός 
οικοσυστήµατος. Μια τροφική πυραµίδα 
αποτελείται από τροφικά επίπεδα 
(επάλληλα ορθογώνια), σε καθένα από τα 
οποία περιλαµβάνονται όλοι οι οργανισµοί 
που τρέφονται απέχοντας «ίδιο αριθµό 
βηµάτων» από τον ήλιο. Πιο συγκεκριµένα: 
• Το πρώτο τροφικό επίπεδο, που βρίσκεται 
στη βάση της τροφικής πυραµίδας, είναι 
αυτό των παραγωγών. 
• Το δεύτερο τροφικό επίπεδο είναι αυτό των 
καταναλωτών 1ης τάξης. 
• Το τρίτο τροφικό επίπεδο είναι αυτό των 
καταναλωτών 2ης τάξης κ.ο.κ. 
 
Υπάρχουν 3 είδη τροφικών πυραµίδων: 

• Βιοµάζας 
• Ενέργειας 
• Αριθµών 

 
Τροφική πυραµίδα Βιοµάζας 
Οι πυραµίδες της βιοµάζας παριστάνουν 
το σύνολο της βιοµάζας κάθε τροφικού 
επιπέδου ανά µονάδα επιφάνειας (m2) για 
κάποιο δεδοµένο χρονικό διάστηµα. 
Βιοµάζα είναι η ποσότητα της µάζας (ξηρού 
βάρους) των οργανισµών που ζουν σε ένα 
τροφικό επίπεδο κάποιου οικοσυστήµατος. 
Συνήθως µόνο το 10% της βιοµάζας ενός 
τροφικού επιπέδου περνά στο επόµενο 
τροφικό επίπεδο. 
 

 
Εικόνα 4: Τροφική πυραµίδα βιοµάζας 

 

Τροφική πυραµίδα ενέργειας -
Μετατρεπτική αποδοτικότητα  
 
Οι πυραµίδες ενέργειας δείχνουν τη ροή 
της ενέργειας στα διάφορα τροφικά επίπεδα.  
Η ενέργεια, µε τη µορφή της χηµικής 
ενέργειας που εµπεριέχεται στην τροφή των 
οργανισµών, περνάει από το κατώτερο 
τροφικό επίπεδο (των παραγωγών) στο 
ανώτερο. Η µετατρεπτική αποδοτικότητα 
είναι το ποσό της ενέργειας που µεταφέρεται 
από το ένα επίπεδο στο άλλο µέσα από την 
τροφή. 

 
Εικόνα 5: Τροφική πυραµίδα ενέργειας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δραστηριότητα 7.4: 

Η Εικόνα 5 παρουσιάζει τροφική πυραµίδα 
ενέργειας σε πευκοδάσος. 

(α) Να υπολογίσετε το ποσοστό	 της 
ενέργειας που περνάει και το ποσοστό της 
ενέργειας που χάνεται από το ένα τροφικό 
επίπεδο στο άλλο. 

(β) Να δώσετε τέσσερα (4) επιχειρήµατα 
που να εξηγούν που οφείλεται η απώλεια 
ενέργειας από το ένα επίπεδο στο άλλο.  

(γ) Να εξηγήσετε τι θα συνέβαινε σε ένα 
οικοσύστηµα εάν εξαφανίζονταν οι 
αποικοδοµητές. 

(δ) Ο άνθρωπος σήµερα µε τη βοήθεια της 
τεχνολογίας µπορεί να παράγει ουσίες που 
δεν τις «γνωρίζουν» οι αποικοδοµητές (π.χ. 
πλαστικά). Ποια επίπτωση µπορεί να έχει 
αυτό στα οικοσυστήµατα;	
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Τροφική πυραµίδα αριθµών 

Οι πυραµίδες αριθµών παριστάνουν τους 
αριθµούς των οργανισµών σε κάθε τροφικό 
επίπεδο σ’ ένα οικοσύστηµα. Στις 
περισσότερες πυραµίδες αυτού του είδους, ο 
αριθµός των οργανισµών ενός τροφικού 
επιπέδου είναι µικρότερος από αυτόν του 
προηγούµενου επιπέδου. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, όµως, όταν οι καταναλωτές 
είναι πολύ µικροί σε µέγεθος, αριθµητικά 
είναι περισσότεροι από τους παραγωγούς 
και έτσι οι πυραµίδες των αριθµών είναι 
αντεστραµµένες. Αντεστραµµένη µορφή 
έχουν συνήθως οι ποσοτικές τροφικές 
απεικονίσεις παρασιτικών σχέσεων µεταξύ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 των οργανισµών.  
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6: Τροφικές πυραµίδες αριθµών 
 
 
 
 
 
 
  

Δραστηριότητα 7.5: 
Στο οικοσύστηµα του πευκοδάσους ισχύει η παρακάτω τροφική αλυσίδα:  
Αόρατος         κάµπιες           σκαντζόχοιροι  					    αλεπούδες 
 

Έστω ότι όλοι οι οργανισµοί του κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά µε 
οργανισµούς του προηγούµενου τροφικού επιπέδου. Η βιοµάζα των καµπιών είναι 5Χ102 Kg 
και η ενέργεια που εµπεριέχεται στους αόρατους είναι 40,000,000 KJ. 

(α) Να υπολογίσετε τη βιοµάζα των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων 

(β) Να υπολογίσετε την ενέργεια που περικλείεται σε κάθε τροφικό επίπεδο 

(γ) Με δεδοµένο ότι το βάρος µιας µέσης αλεπούς είναι 2,5Kg, να υπολογιστεί ο αριθµός των 
αλεπούδων που µπορούν να εξασφαλίσουν τροφή µέσω αυτής της τροφικής αλυσίδας. 

Προσέξτε!	
Αν:  
η βιοµάζα του 1ου τροφικού επιπέδου είναι α 
η βιοµάζα του 2ου τροφικού επιπέδου είναι β 
η βιοµάζα του 3ου τροφικού επιπέδου είναι γ 
Τότε, αν δίνεται η βιοµάζα σε ένα τροφικό επίπεδο, µπορούµε να βρούµε τη βιοµάζα:  
(Ι) στο αµέσως ανώτερο τροφικό επίπεδο διαιρούµε µε το 10.  

β=α/10 
γ=β/10=α/100 

 

(ΙΙ) στο αµέσως κατώτερο τροφικό επίπεδο πολλαπλασιάζουµε µε το 10. 
β=10γ 
α=10β=100γ 

Το ίδιο γίνεται και στην πυραµίδας ενέργειας. 
Διευκρινίζεται ότι το 1:10 αντιπροσωπεύει ‘τάξη µεγέθους’ και όχι απόλυτο και ακριβή κανόνα. 
	

Δραστηριότητα 7.6: 
Σ' ένα γιγαντιαίο δέντρο βιοµάζας 50.000 
Κg ζουν 1.000 πουλιά τα οποία τρέφονται 
µε τις 5.000.000 κάµπιες που ζουν σ' αυτό. 
(α) Να σχεδιάσετε την τροφική πυραµίδα 
βιοµάζας και την πυραµίδα αριθµών.  
(β) Ποια είναι η µέση µάζα των πουλιών; 
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7.1.4 Βιοσυσσώρευση 

Οι οργανισµοί προσλαµβάνουν τοξικές 
ουσίες από το περιβάλλον µαζί µε τις 
θρεπτικές ουσίες και το νερό. Μερικά από 
αυτά τα δηλητήρια µεταβολίζονται και 
απεκκρίνονται από τον οργανισµό τους. 
Άλλες όµως τοξικές ουσίες (συνήθως 
προϊόντα της χηµικής βιοµηχανίας) 
αποτίθενται και συσσωρεύονται στους ιστούς 
των οργανισµών, εφόσον δεν διαθέτουν 
απεκκριτικούς µηχανισµούς για να τις 
αποβάλουν. Αν αυτές οι χηµικές ουσίες 
ενσωµατωθούν στο κατώτερο επίπεδο µιας 
τροφικής αλυσίδας θα βρεθούν σε πολύ 
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στους 
οργανισµούς των ανώτερων τροφικών 
επιπέδων. 
 
Βιοσυσσώρευση είναι το πρόβληµα της 
αύξησης της συγκέντρωσης τοξικών ουσιών 
στους ανώτερους καταναλωτές. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι, αν και η βιοµάζα 
ελαττώνεται όσο προχωρούµε σε ανώτερα 
τροφικά επίπεδα, η συγκέντρωση των 
τοξικών ουσιών δεν ελαττώνεται και έτσι η 
συγκέντρωσή τους στους σαρκοφάγους 
οργανισµούς αυξάνεται σηµαντικά.  
Μια γνωστή περίπτωση βιοσυσσώρευσης 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
που προκάλεσε βλάβες σε κορυφαίους 
σαρκοφάγους οργανισµούς αφορά το DDT, 
χηµική ουσία που χρησιµοποιήθηκε για την 
καταπολέµηση εντόµων, όπως τα κουνούπια 
και τα γεωργικά παράσιτα. 

 
 
Εικόνα 7: Ροή του DDT στην πυραµίδα 
βιοµάζας του πευκοδάσους 
 
Όπως φαίνεται στην Εικ. 7, 1g DDT σε 
10.000 Κg φυτών έχει συγκέντρωση (C) 
0,1mg/Kg. Τα φυτά αυτά στο οικοσύστηµα 
συντηρούν 10Kg γεράκια. Όταν το 1g DDT 
που ψεκάστηκε στο γρασίδι καταλήγει στα 
αρπακτικά πτηνά θα έχει συγκέντρωση 
C=100mg/Kg.  

  

Δραστηριότητα 7.7: 
 

Στον Πίνακα 1 αναφέρονται µερικά στοιχεία σχετικά µε τους οργανισµούς που συγκροτούν την 
τροφική αλυσίδα ενός οικοσυστήµατος. 
 

Πίνακας 1 
 

Είδος	οργανισμού	 Αριθμός	ατόμων	 Μέσο	βάρος	ατόμου	
Α	 20.000.000	 1	Kg	
Β	 40	 5kg	
Γ	 200	 1.000Kg	
Δ	 10.000	 200g	

 
Με βάση τα αναφερόµενα στοιχεία να σχεδιάσετε την τροφική πυραµίδα βιοµάζας του 
οικοσυστήµατος. 
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Δραστηριότητα 7.8: 
 

(α) Τα ποώδη φυτά στο πευκοδάσος ψεκάστηκαν µε 2g εντοµοκτόνο DDT προκειµένου να 
καταστραφούν οι κάµπιες που ήταν επιβλαβείς για αυτά. Με τη βοήθεια της Εικόνας 7, να 
συµπληρώσετε τον Πίνακα 2 για τη	ροή του DDT στην πυραµίδα βιοµάζας του πευκοδάσους. 
 

Πίνακας 2 
 

Οργανισμοί	 Βιομάζα	 Ποσότητα	μη	
βιοδιασπώμενης	ουσίας	

Συγκέντρωση	μη	
βιοδιασπώμενης	ουσίας	

Πόες	 	 	 	
Λαγοί	 	 	 	

Αλεπούδες	 	 	 	
Γεράκια	 	 	 	

 
(β) Σε ποια συµπεράσµατα µπορείτε να καταλήξετε για το πώς µεταβάλλεται: 

Ι. Η βιοµάζα 
ΙΙ. Η ποσότητα της µη βιοδιασπώµενης ουσίας 
ΙΙΙ. Η συγκέντρωση της µη βιοδιασπώµενης ουσίας 

 
(γ) Υποθέστε ότι αντί του DDT επιλεγόταν η προσθήκη στο οικοσύστηµα ενός εντόµου που 
είναι ανταγωνιστικό της κάµπιας, αλλά δεν τρέφεται µε τα ποώδη φυτά. Να αναφέρετε ένα 
πλεονέκτηµα και ένα µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής.  

Δραστηριότητα 7.9: 
Ο υδράργυρος (Ηg) αποτελεί τοξική, µη βιοδιασπώµενη ουσία. Υποθέτουµε ότι η συσσώρευση 
10mg υδραργύρου στους ιστούς ενός ανθρώπινου οργανισµού προκαλεί θάνατο. Στις ακτές 
µιας λίµνης ζουν ψαράδες οι οποίοι καθηµερινά τρέφονται, µεταξύ άλλων, µε ένα µεγάλο ψάρι 
µέσης µάζας 0,5Κg ο καθένας. Από κάποιο εργοστάσιο ελευθερώνεται στο νερό της λίµνης Ηg. 
Το φυτοπλαγκτόν της λίµνης, το οποίο έχει βιοµάζα 40.000.000Kg, δεσµεύει συνολικά 250mg 
Hg. Η τροφική αλυσίδα της λίµνης περιλαµβάνει επίσης το ζωοπλαγκτόν και τα µικρά ψάρια. 
 
(α) Να φτιάξετε την τροφική αλυσίδα της λίµνης που περιγράφεται πιο πάνω  
(β) Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, να σχεδιάσετε την τροφική πυραµίδα βιοµάζας 
της λίµνης 
(γ) Να υπολογίσετε ποια είναι η συγκέντρωση του Hg η οποία συσσωρεύεται στους ιστούς των 
πιο πάνω οργανισµών. 
(δ) Πόσα Kg ψάρια πρέπει να καταναλώσει ο άνθρωπος για να συσσωρευτεί 1g υδραργύρου 
στους ιστούς του; 
(ε) Σε πόσες µέρες θα επέλθει ο πρώτος ανθρώπινος θάνατος από την κατανάλωση των 
µεγάλων ψαριών; 
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1. Στην Εικόνα 8 παρουσιάζονται οι τροφικές 

σχέσεις σε ένα οικοσύστηµα. Αν οι 
οργανισµοί 1, 2, 3 και 4 αντιπροσωπεύουν 
παραγωγούς και όλοι οι υπόλοιποι 
καταναλωτές, να απαντήσετε στα ερωτήµατα 
που ακολουθούν. 

 
(α) Πόσες τροφικές αλυσίδες διαπιστώνετε ότι υπάρχουν στο οικοσύστηµα; 
(β) Ποιος είναι ο κορυφαίος καταναλωτής του οικοσυστήµατος; 
(γ) Ποιος οργανισµός του οικοσυστήµατος συµπεριφέρεται ταυτόχρονα και ως 
καταναλωτής 1ης τάξης και ως καταναλωτής 2ης τάξης. Ποιος οργανισµός αποτελεί την 
τροφή του σε κάθε περίπτωση; 

(δ) Ποιοι από τους καταναλωτές του οικοσυστήµατος αναµένεται να είναι µεγαλύτεροι σε 
βιοµάζα και γιατί; 

(ε) Αν εξαφανιστεί ο οργανισµός 2, ποιο οργανισµοί θα επηρεαστούν τροφικά και γιατί; 
 
2. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσµα για το τροφικό 

πλέγµα της Εικόνας 9 από: 
 
(α) Την αποµάκρυνση των σκουληκιών 
(β) Τον ψεκασµό των δέντρων µε εντοµοκτόνο 

 
 
 

 
3. Να αντιστοιχήσετε κάθε µια από τις τροφικές αλυσίδες 

που ακολουθούν µε την κατάλληλη τροφική πυραµίδα 
από αυτές που υπάρχουν στην Εικόνα 10: 

• σιτάρι          αρουραίοι          ψύλλοι 
• βελανιδιά          ψείρες φυτών          πουλιά 
• πόες          λαγοί          αλεπούδες 
• µαρούλι        κάµπιες          σφήκες 

 
 
 

4. Να αναφέρετε τρία επιχειρήµατα που υποστηρίζουν τη χρησιµότητα των 
επιστηµονικών µοντέλων από τους επιστήµονες. 
 

5. Το µέσο βάρος των καταναλωτών 3ης τάξης (κορυφαίοι καταναλωτές) ενός 
οικοσυστήµατος είναι 50Κg και ο πληθυσµός τους 200 άτοµα. Το µέσο βάρος των 
καταναλωτών 2ης και 1ης τάξης είναι 25 Κg και 1 Κg αντίστοιχα, ενώ ο πληθυσµός των 
παραγωγών είναι 108 άτοµα. Σε κάθε 1Κg παραγωγών περιέχονται 0,2ng DDΤ. 
 

Ασκήσεις Υποενότητας 7.1 – Βασικοί Οικολογικοί Όροι 

Εικόνα 8 

Εικόνα 9 

Εικόνα 10 
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(α) Να σχεδιάσετε την πυραµίδα βιοµάζας του οικοσυστήµατος. 
(β) Να σχεδιάσετε την πυραµίδα πληθυσµού ατόµων του οικοσυστήµατος. 
(γ) Να υπολογίσετε την ποσότητα DDΤ που περιέχεται στο σύνολο των καταναλωτών 
1ης τάξης του οικοσυστήµατος. 
(δ) Να υπολογίσετε την ποσότητα DDΤ που αναµένεται να βρεθεί σε 1Κg 
καταναλωτών 2ης τάξης του οικοσυστήµατος. 
(ε) Να υπολογίσετε την ποσότητα DDΤ που αναµένεται να βρεθεί στο σώµα ενός 
κορυφαίου καταναλωτή του οικοσυστήµατος. 
 

6. Προκειµένου να απαλλαγεί µια λίµνη από ένα είδος κουνουπιού, οι αρχές της 
περιοχής αποφάσισαν να την ψεκάσουν µε εντοµοκτόνο. Αυτό φάνηκε 
αποτελεσµατικό διότι αρχικά η λίµνη απαλλάχτηκε από τα κουνούπια, ενώ τα άλλα 
είδη ζώων φάνηκε να µην επηρεάζονται από το εντοµοκτόνο αυτό. Ο ψεκασµός 
επαναλήφθηκε και την επόµενη χρονιά. Λίγα χρόνια αργότερα βρέθηκαν νεκρά τα 
υδρόβια πούλια που ζούσαν κοντά στη λίµνη.  
 
Η εξέταση των υπόλοιπων ζώων και φυτών έδειξε τα αποτελέσµατα που αναφέρονται 
στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3 
Οργανισµοί Ποσότητα εντοµοκτόνου / µονάδα µάζας 
Μικρά ψάρια 10 µονάδες 
Ζωοπλαγκτόν 5 µονάδες	
Φυτοπλαγκτόν 1 µονάδες	
Μεγάλα ψάρια 100 µονάδες	
Νερό της λίµνης 0,3 µονάδες	
Ψαροπούλια 1.600 µονάδες	

 
(α) Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του πίνακα να σχεδιάσετε την τροφική αλυσίδα 
της λίµνης. 
(β) Σε ποια κατηγορία οργανισµών βρέθηκε η µεγαλύτερη ποσότητα εντοµοκτόνου 
και γιατί; 
(γ) Να εξηγήσετε πού µπορεί να οφείλεται ο θάνατος των υδρόβιων πουλιών. 
 

7. Δίνεται το τροφικό πλέγµα της Εικόνας 11 και η βιοµάζα 5 πληθυσµών. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βιοµάζα πληθυσµού 1: 5.000Κg 
Βιοµάζα πληθυσµού 2: 4.000Κg 
Βιοµάζα πληθυσµού 3: 1.000Κg 
Βιοµάζα πληθυσµού 7: 60Κg 
Βιοµάζα πληθυσµού 8: 40Κg 
  

(α) Από πόσες και ποιες τροφικές αλυσίδες αποτελείται το 
συγκεκριµένο τροφικό πλέγµα; 
(β) Να υπολογίσετε τη βιοµάζα των πληθυσµών 4, 5 και 6, και 
να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
(γ) Να κατασκευάσετε την τροφική πυραµίδα βιοµάζας του 
οικοσυστήµατος. 
(δ) Εάν το µέσο βάρος των ατόµων του πληθυσµού 7 είναι 
6Kg και του πληθυσµού 8 είναι 4Kg, να υπολογίσετε τον 
αριθµό των ατόµων των πληθυσµών 7 και 8 που µπορούν να 
υποστηριχθούν από το οικοσύστηµα. 
(ε) Ποιο ποσοστό της βιοµάζας του πληθυσµού 5 περνάει 
τελικά στον πληθυσµό 7 και ποιο ποσοστό στον πληθυσµό 8; 

Εικόνα 11 
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7.2 Ατοµικές Στρατηγικές 
 
7.2.1 Εύρος ανοχής - αντοχής 
 
Ο κάθε οργανισµός για να ζήσει και να 
αναπτυχθεί έχει ανάγκη από ορισµένες 
προϋποθέσεις στο περιβάλλον του. Αυτές 
δεν είναι ίδιες για όλους τους οργανισµούς 
αλλά διαφέρουν ουσιαστικά µεταξύ των 
ειδών και κατά περίπτωση. 
Για κάθε παράγοντα του περιβάλοντος, ένα 
δεδοµένο είδος έχει ένα εύρος ανοχής που 
καθορίζεται από το γενετικό του κώδικα και 
την ικανότητά του να προσαρµόζεται στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 
 

Για κάθε είδος οργανισµού υπάρχει ένα 
ελάχιστο όριο απαραίτητων συνθηκών 
περιβάλλοντος και η οµαλή ανάπτυξη του 
οργανισµού εξαρτάται από το στοιχείο εκείνο 
του περιβάλλοντος που βρίσκεται στη 
µικρότερη σχετικά ποσότητα. Το στοιχείο 
αυτό ονοµάζεται περιοριστικός 
παράγοντας. Αυτό είναι γνωστό ως νόµος 
του ελαχίστου ή νόµος του Liebig (Λίµπιχ). 
Για παράδειγµα, σε µία έρηµο περιοριστικός 
παράγοντας είναι το νερό (υγρασία) ενώ σε 
µία λίµνη µπορεί να είναι το διαλυµένο 
οξυγόνο ή κάποιο άλλο θρεπτικό στοιχείο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Δραστηριότητα 7.11: 

Μια θαλάσσια περιοχή είναι αποδέκτης λυµάτων µε αποτέλεσµα να προκαλείται ευτροφισµός 
µε µεγάλη παραγωγή φυκών. Οι συγκεντρώσεις άνθρακα (C), αζώτου (Ν) και φωσφόρου (Ρ) 
στο θαλάσσιο νερό βρέθηκαν ίσες µε 1.500, 150 και 15µgr/lt αντίστοιχα. Ανάλυση στο 
πρωτόπλασµα των κυττάρων των φυκών έδειξε ότι τα πιο πάνω στοιχεία βρίσκονται στην 
αναλογία C:N:P = 41:7:1. Μια µονάδα επεξεργασίας λυµάτων θέλει να εντοπίσει ποιος είναι ο 
περιοριστικός παράγοντας (από τα C, N και P) για τα συγκεκριµένα φύκη, ο οποίος πρέπει να 
αποµακρυνθεί κατά προτεραιότητα από τα λύµατα, προκειµένου να περιορισθεί ο ευτροφισµός. 
Να κάνετε τους σχετικούς υπολογισµούς και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Δραστηριότητα 7.10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4 

Βαρέλι του Λήµπιχ Ανάπτυξη φυτικού είδους Α 
Μήκος σανίδας  
Κοντύτερη σανίδα  
Ποσότητα νερού που εξέρχεται  
 

Η Εικόνα 12 παρουσιάζει ένα µοντέλο που είναι 
γνωστό ως το «Βαρέλι του Λίµπιχ». Σε αυτό κάθε µία 
από τις σανίδες του βαρελιού αντιπροσωπεύει ένα 
στοιχείο για την ανάπτυξη ενός φυτικού είδους Α.  

(α) Ποιο είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την 
έξοδο του νερού από το βαρέλι; 

(β)	 Να συµπληρώσετε στον Πίνακα 4 την αναλογία 
του µοντέλου µε την πραγµατική ανάπτυξη του 
φυτού. Εικόνα 12 
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Τα όρια ανοχής ενός οργανισµού στη 
µεταβολή των παραµέτρων του 
περιβάλλοντος δεν είναι απεριόριστα. Κάθε 
οργανισµός ανέχεται κάποια όρια µεταβολών 
των συνθηκών του περιβάλλοντος, 
χαρακτηριστικά για κάθε είδος. Συνεπώς, για 
κάθε είδος υπάρχουν µέγιστα και ελάχιστα 
όρια περιβαλλοντικών συνθηκών στα οποία 
µπορεί να επιβιώσει και να ευδοκιµήσει ένας 
οργανισµός (όρια ανοχής). Αυτό είναι 
γνωστό, ως νόµος της ανοχής ή νόµος του 
Shelford (Σέλφορντ). 

Η Εικόνα 13 παρουσιάζει τα όρια ανοχής 
ενός οργανισµού ως προς έναν αβιοτικό 
παράγοντα. 

 
 
 
  

Δραστηριότητα 7.12: 

Μια οµάδα µαθητών πραγµατοποίησε πείραµα που διερευνούσε την επιβίωση δύο ειδών 
«γαρίδων» των αλυκών, Artemia salina (Είδος Α) και Brachynella spinosa (Είδος Β) που 
απαντώνται στην αλυκή Λάρνακας και Ακρωτηρίου, αντίστοιχα. Ο πιο κάτω πίνακας 
παρουσιάζει τον αριθµό ατόµων που επιβίωσαν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αλατότητας 
(S). 

Αλατότητα	
(S)	

Αριθμός	
Ατόμων	
Είδους	Α	

Αριθμός	
Ατόμων	
Είδους	Β	

0,1	 0	 0	
0,2	 0	 0	
0,3	 5	 5	
0,4	 12	 8	
0,5	 15	 14	
0,6	 30	 40	
0,7	 36	 45	
0,8	 40	 50	
0,9	 42	 45	
1,0	 44	 40	
1,1	 43	 17	
1,2	 42	 12	
1,3	 40	 7	
1,4	 38	 6	
1,5	 35	 2	
1,6	 28	 0	
1,7	 15	 0	
1,8	 6	 0	
1,9	 2	 0	
2,0	 0	 0	

 

 

 

(α) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις 
του αριθµού των ατόµων κάθε είδους που 
επιβίωσαν (άξονας Ψ) ως προς την αλατότητα 
(S) (άξονας Χ). 

(β) Ποιες οµοιότητες και διαφορές 
παρουσιάζουν οι καµπύλες επιβίωσης των δύο 
ειδών; 

(γ) Σε ποια συµπεράσµατα καταλήγετε ως 
προς την επιβίωση των ειδών Α και Β σε 
αυξανόµενες συγκεντρώσεις αλατότητας (S); 

(δ) Να διακρίνετε 5 περιοχές στην καµπύλη 
επιβίωσης του Είδους Α χαρακτηρίζοντας τις 
περιοχές αυτές µε έναν από τους επόµενους 3 
χαρακτηρισµούς: (i) άριστη επιβίωση, (ii) ζώνη 
ανοχής (καταπόνησης ή επιβίωσης), (iii) ζώνη 
µη ανοχής. 

(ε) Μελετώντας την καµπύλη του Είδους Β να 
χαρακτηρίσετε τις περιοχές µε αλατότητα 0,3-
0,5, 0,6-1,0 και 1,1-1,5. 

(στ) Ποιο είδος έχει µεγαλύτερο εύρος ανοχής 
στην αλατότητα (ευρύοικο); και ποιο είδος 
παρουσιάζει µικρότερο εύρος ανοχής 
(στενόοικο); 

Εικόνα 13: Όρια ανοχής ενός οργανισµού 
ως προς έναν αβιοτικό παράγοντα 

Άριστη	

Μικρή		
Επιβίωση	ή		
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7.2.2 Ευρύοικοι - στενόοικοι οργανισµοί 
 
Ανάλογα µε το εάν ανέχεται µεγάλες ή µικρές 
µεταβολές ενός παράγοντα (π.χ. 
θερµοκρασία, υγρασία, αλατότητα κ.ά.) του 
περιβάλλοντός του, ο οργανισµός µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως ευρύοικος ή στενόοικος. 
Για παράδειγµα, οργανισµοί χαρακτηρίζονται 
«ευρύθερµοι» όταν ανέχονται µεγάλο φάσµα 
θερµοκρασιών και «στενόθερµοι» στην 
αντίθετη περίπτωση, ή «ευρύαλοι» όταν 
ανέχονται ευρύ φάσµα αλατότητας ή 
«στενόαλοι» στην αντίθετη περίπτωση.  
Οι οργανισµοί που είναι στενόοικοι µπορούν 
να χρησιµεύσουν ως δείκτες για µια 
µεταβολή στο περιβάλλον ως προς τον 
παράγοντα για τον οποίο παρουσιάζουν 
αυτή την περιορισµένη ανοχή. Για 
παράδειγµα, οι υδρόβιες νύµφες των 
εντόµων Οδοντόγναθα (οι γνωστές 
λιβελλούλες), έχουν χαµηλά όρια ανοχής σε 
υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων και σε 
χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, και έτσι 
αποτελούν δείκτες καθαρότητας των 
γλυκών νερών. 

 
Εικόνα 14: Λιβελλούλα	

Πίνακας 6: Σχέση εύρους ανοχής και 
περιβαλλοντικών παραγόντων 

 

Παράγοντας Εύρος ανοχής 

 Μικρό Μεγάλο 
Αλατότητα Στενόαλα Ευρύαλα 

Τροφή Στενότροφα Ευρύτροφα 

Θερµοκρασία Στενόθερµα Ευρύθερµα 

Επιλογή 
βιοκοινότητας 

Στενόοικα Ευρύοικα 

Έδαφος Στενοεδαφικά Ευρυεδαφικά 

7.2.3 Ενδοθερµία - Εξωθερµία 
 
Η επιβίωση ενός οργανισµού σε ένα 
οικοσύστηµα εξαρτάται από τις 
προσαρµοστικές του δυνατότητες, ιδιαίτερα 
στις κλιµατικές συνθήκες, όπως η 
θερµοκρασία. Δεδοµένου ότι η θερµοκρασία 
µπορεί να κυµαίνεται έντονα, όχι µόνο από 
εποχή σε εποχή, αλλά και στη διάρκεια µιας 
µόνο µέρας, γίνεται αντιληπτό ότι κατά τη 
διάρκεια της εξελικτικής πορείας οι 
οργανισµοί θα έπρεπε να αναπτύξουν 
µηχανισµούς που θα τους απελευθέρωναν 
σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό από τη 
θερµοκρασιακή εξάρτηση. Με κριτήριο τη 
θερµοκρασία του σώµατος διακρίνουµε τους 
ζωικούς οργανισµούς σε δύο κατηγορίες: 
εξώθερµους και ενδόθερµους. 
 
Οι εξώθερµοι, είναι οι οργανισµοί των 
οποίων η θερµοκρασία του σώµατος αλλάζει 
µε τις µεταβολές της θερµοκρασίας του 
περιβάλλοντος. Εξώθερµα ζώα είναι τα 
περισσότερα ασπόνδυλα, τα ψάρια, τα 
αµφίβια και τα ερπετά. 
 

 
Εικόνα 15: Εξώθερµα ζώα 
 
Οι ενδόθερµοι οργανισµοί µπορούν να 
διατηρούν τη θερµοκρασία του σώµατος 
σχετικά σταθερή, ανεξάρτητα από τη 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος, 
παράγοντας θερµότητα µέσω του 
µεταβολισµού τους. Ενδόθερµα ζώα κυρίως 
είναι τα θηλαστικά και τα πτηνά. 
 

 
Εικόνα 15: Ενδόθερµα ζώα 
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7.2.3.1 Προσαρµογές των ενδόθερµων ζώων ανάλογα µε τις µεταβολές της 
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Δραστηριότητα 7.14: 

Τα ενδόθερµα ζώα ρυθµίζουν τη θερµοκρασία τους µε παραγωγή θερµότητας εντός του 
σώµατός τους. Για να αντιµετωπίσουν τις χαµηλές θερµοκρασίες και να περιορίσουν την 
αποβολή θερµότητας από το σώµα τους, χρησιµοποιούν διάφορους µηχανισµούς. Στον Πίνακα  
7, παρουσιάζονται τέσσερις (4) τέτοιοι µηχανισµοί. Να εξηγήσετε µε ποιον τρόπο ο κάθε 
µηχανισµός συµβάλλει στη θερµορύθµιση στο σώµα τους. 
 

Πίνακας 7 

Μηχανισµός Συµβολή στη θερµορύθµιση 

Τρίχωµα (θηλαστικά) ή πτέρωµα (πουλιά)  

 

Υποδόριο λίπος  

 

Αύξηση καύσεων του υποδόριου λίπους  

 

Επιφανειακά αιµοφόρα αγγεία  

 

 

Δραστηριότητα 7.13: Κανόνας του Allen (Άλεν) 

Τα άκρα (π.χ. ρύγχος, δάχτυλα, ουρά) ενδόθερµων ζώων διαθέτουν πλούσια αιµοφόρα αγγεία 
τα οποία λειτουργούν σαν ψυκτήρες, αφού σε αυτά παρατηρείται µεγάλη απώλεια θερµότητας. 
Πιο κάτω παρουσιάζεται το κεφάλι τριών διαφορετικών ειδών αλεπούς (Α, Β, Γ) από τρεις 
διαφορετικές γεωγραφικές και κλιµατικές περιοχές (ισηµερινός, Βόρειος Πόλος, εύκρατες 
περιοχές).  

 

(α) Να επιχειρηµατολογήσετε ποιο είδος προέρχεται από την κάθε γεωγραφική και κλιµατική 
περιοχή. 

(β) Να διατυπώσετε τον Κανόνα του Allen, ο οποίος αναφέρεται στα άκρα των οµοιόθερµων 
ζώων σε σχέση µε τις γεωγραφικές και κλιµατικές ζώνες. 

(γ) Ποιο από τα κεφάλια Α-Γ, µπορεί να ανήκει στην Κυπριακή Αλεπού; Να εξηγήσετε γιατί. 

Α Β Γ 
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Δραστηριότητα 7.15: 

Δίνονται 3 είδη αλεπούς. Ένα που συναντάται στην εύκρατη ζώνη, ένα στον ισηµερινό, και ένα 
στον Βόρειο Πόλο.  

	 	

Αλεπού	Α	 	 	 							Αλεπού	 	Β	 	 							Αλεπού	Γ	

	

(α) Να υπολογίσετε για κάθε είδος αλεπούς τον λόγο επιφάνειας σώµατος προς όγκο σώµατος, 
S/V.  

(β) Να εξηγήσετε πώς µεταβάλλεται ο λόγος S/V στις αλεπούδες Α, Β και Γ. 

(γ) Ποια αλεπού µπορεί να	συναντάται στον ισηµερινό, ποια στην εύκρατη ζώνη και ποια στον 
Βόρειο Πόλο; 

(δ) Σε ποιο συµπέρασµα µπορείτε να καταλήξετε αναφορικά µε το πώς µεταβάλλεται ο λόγος 
S/V του συγκεκριµένου ζώου καθώς κινούµαστε από τον ισηµερινό προς τους πόλους; 

(ε) Η πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζει τη σχέση του γεωγραφικού πλάτους (άξονας 
Ψ) ως προς τη µέση µάζα σώµατος της Άλκης (Alces alces L.) ενός είδους ελαφιού. Σε ποιο 
συµπέρασµα καταλήγετε; 

 
Πηγή: Sand et al. (1995) 

(στ) Να διατυπώσετε τον Κανόνα του Bergmann (Μπέργκµαν), ο οποίος αναφέρεται στο πώς 
σχετίζεται ο λόγος S/V ενός ζώου µε το γεωγραφικό πλάτος εξάπλωσής του. 

Αλεπού	Α	
S=	0,6m2	
V=	0,6m3	

Αλεπού	Β	
S=	0,5m2	
V=	0,7m3	

Αλεπού	Γ	
S=	0,4m2	
V=	0,8m3	
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7.2.4 Χρόνος αναπαραγωγής - Γονική επένδυση & Γονική φροντίδα 
 
Ένας οργανισµός, για να έχει τη µεγαλύτερη 
συνεισφορά στις µελλοντικές γενιές, πρέπει 
να εξισορροπήσει τις άµεσες 
αναπαραγωγικές προσπάθειες µε τις 
ανάγκες του για επιβίωση (ανάπτυξη, 
σύλληψη τροφής, υπεράσπιση περιοχής, 
αποφυγή θηρευτών).  
 
(i) Χρόνος αναπαραγωγής 
Μία στρατηγική είναι να επενδύσει αρχικά 
όλη του την ενέργεια στην ανάπτυξη και στη 
συνέχεια να την επενδύσει σε µία µόνο 
µαζική αναπαραγωγική προσπάθεια στη 
διάρκεια της ζωής του, και µετά να πεθάνει. 
Αυτή η αναπαραγωγική στρατηγική 
εµφανίζεται σε πολλά έντοµα και άλλα 
ασπόνδυλα, σε µερικά είδη ψαριών και στα 
µονοετή φυτά. Οι οργανισµοί αυτοί 
θυσιάζουν τις µελλοντικές προοπτικές 
ξοδεύοντας όλη τους την ενέργεια σε µία και 
µοναδική πράξη αναπαραγωγής. Αυτός ο 
τρόπος αναπαραγωγής ονοµάζεται 
µονοτοκία. 
 
Μία άλλη στρατηγική είναι να παράγονται 
λιγότερα µικρά σε µια σειρά ξεχωριστών 
αναπαραγωγικών γεγονότων, έπειτα από τα 
οποία ο οργανισµός επιβιώνει και 
αναπαράγεται πάλι. Αυτή η στρατηγική 
ονοµάζεται πολυτοκία. Το πρόβληµα για 
έναν πολύτοκο οργανισµό είναι η «επιλογή» 
του χρόνου της αναπαραγωγής - σε µικρή ή 
σε µεγάλη ηλικία. Η πρώιµη αναπαραγωγή 
ελαττώνει τη βιωσιµότητα και το δυναµικό για 
αναπαραγωγή αργότερα. Η καθυστερηµένη 
αναπαραγωγή συµβάλλει στην αύξηση των 
οργανισµών, βελτιώνει την επιβίωση αλλά 
µειώνει τη γεννητικότητα. 
 
 
(ii) Γονική επένδυση και Γονική φροντίδα  
Ο αριθµός των µικρών που παράγονται σε 
κάθε αναπαραγωγική περίοδο µπορεί να 
κυµαίνεται από ένα έως πολλά. Ο αριθµός 
σχετίζεται µε την ποσότητα της γονικής 
επένδυσης (πριν από τη γέννηση) για κάθε 
µικρό. Εάν ο γονέας γεννά πολλά µικρά, 
µπορεί να αντέξει το κόστος µόνο µιας 
ελάχιστης γονικής επένδυσης ανά άτοµο. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν παρέχεται γονική 
φροντίδα (µετά τη γέννηση). Τέτοιοι 
οργανισµοί κατοικούν σε διαταραγµένες 
περιοχές ή σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα, ή 
σε µέρη όπως οι ανοικτοί ωκεανοί όπου οι 
δυνατότητες για γονική φροντίδα είναι 
ελάχιστες ή περιορισµένες. Οι γονείς που 
γεννούν λίγα µικρά µπορούν να επενδύσουν 
περισσότερη ενέργεια σε κάθε άτοµο µετά τη 
γέννηση (γονική φροντίδα). Η ποσότητα της 
ενέργειας φυσικά ποικίλλει ανάλογα µε τον 
αριθµό των απογόνων, το µέγεθός τους, και 
το στάδιο της ανάπτυξής τους όταν 
γεννιούνται. Κάποιοι οργανισµοί ξοδεύουν 
λιγότερη ενέργεια κατά την εκκόλαψη ή την 
κυοφορία και επενδύουν περισσότερη 
ενέργεια µετά τη γέννηση των µικρών. Τα 
µικρά γεννιούνται αβοήθητα και απαιτούν 
αυξηµένη γονική φροντίδα. Άλλα ζώα έχουν 
µακρύτερες περιόδους εκκόλαψης και 
κυοφορίας, τα µικρά γεννιούνται σε 
µεταγενέστερο αναπτυξιακό στάδιο και 
µπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους λίγο 
µετά τη γέννησή τους (π.χ. τα οπληφόρα 
θηλαστικά). Ο µεγαλύτερος βαθµός 
φροντίδας εµφανίζεται στα σπονδυλωτά, µε 
τα θηλαστικά να επιδεικνύουν το µεγαλύτερο 
βαθµό γονικής φροντίδας απέναντι στα 
µικρά. 
 

 
Εικόνα 16: Το λιοντάρι είναι είδος µε µεγάλη 
γονική φροντίδα	 που διαρκεί έξι µε οκτώ 
εβδοµάδες. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Δραστηριότητα 7.16: 
(α) Να χρησιµοποιήσετε τους όρους 
µονοτοκία, πολυτοκία, γονική επένδυση, 
γονική φροντίδα, αριθµός απογόνων για 
να κατασκευάσετε εννοιολογικό χάρτη που 
θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις 
διαφορές στην αναπαραγωγική στρατηγική 
διαφορετικών ειδών.  
(β) Να πραγµατοποιήσετε µία σύντοµη 
βιβλιογραφική έρευνα για να δώσετε 
παραδείγµατα οργανισµών στον πιο πάνω 
εννοιολογικό χάρτη. 
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1. Σε ένα πείραµα µετρήθηκε η αρχική διαθεσιµότητα θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος 
και καταγράφηκαν τα πιο κάτω αποτελέσµατα:  

Διαθεσιμότητα	θρεπτικών	στοιχείων	στο	έδαφος	(μgr/cm3)	
Ν	 Ρ	 Κ	 Ca	 Mg	 Zn	
25	 20	 3	 40	 5	 6	

 
Στη συνέχεια έγιναν κάποιες δοκιµές µε την προσθήκη διαφορετικών ειδών 
λιπασµάτων. 

Ρυθµός αύξησης φυτών (g ξηρής µάζας) 
  Χρόνος (µέρες) 
  0 5 10 15 20 25 
Α Αρχική Μέτρηση 2 2,1 2 2 1,9 2 
Β Προσθήκη P 1,9 2,1 2,1 1,9 2 2,1 
Γ Προσθήκη Ν 2 1,9 2 2,1 2,1 2 
Δ Προσθήκη Κ 2 2,1 2,4 2,5 2,7 3 
Ε Προσθήκη Mg 2,1 2 1,9 2 2,1 2 

 
(α) Η προσθήκη ποιου θρεπτικού στοιχείου βοήθησε στην ανάπτυξη τη φυτού; 
(β) Ποιο συµπέρασµα µπορείτε να διατυπώσετε αναφορικά µε το πιο στοιχείο 
αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του φυτού; 
 

2. Να εξηγήσετε µε ποιους προσαρµοστικούς µηχανισµούς ρυθµίζουν τη θερµοκρασία 
του σώµατός τους τα ενδόθερµα ζώα για ν’ αντιµετωπίσουν τις υψηλές θερµοκρασίες. 
 

3. Ένα χαρακτηριστικό της εξωθερµίας είναι ότι δεν ξοδεύεται µεταβολική ενέργεια ή 
χρόνος για τη θερµορύθµιση. Να αναφέρετε ένα πλεονέκτηµα και ένα µειονέκτηµα για 
τα εξώθερµα ζώα που να προκύπτει από το πιο πάνω χαρακτηριστικό. 
 

4. Στην Εικόνα 17 φαίνεται το εύρος ανοχής της πέστροφας σε έναν αβιοτικό 
παράγοντα.  

 
(α) Ποιος αβιοτικός παράγοντας επηρεάζει την επιβίωση της πέστροφας στην Εικ. 17; 
(β) Σε ποια/ποιες ζώνες (Α-Ζ) η πέστροφα εµφανίζει το βέλτιστο εύρο ανοχής; 
(γ) Σε ποιο εύρος θερµοκρασιών η πέστροφα παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αφθονία; 

Ασκήσεις Υποενότητας 7.2 – Ατοµικές στρατηγικές 

Εικόνα 17 
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(δ) Σε ποια/ποιες ζώνες η πέστροφα βρίσκεται σε περιβαλλοντικό στρες; 
(ε) Σε ποιο εύρος θερµοκρασιών η πέστροφα παρουσιάζει χαµηλή αφθονία; 
(στ) Ποιο είναι το χαµηλότερο όριο ανοχής της πέστροφας στη θερµοκρασία; 
(ζ) Ποιο είναι το ψηλότερο όριο ανοχής της πέστροφας στη θερµοκρασία; 
(η) Ποιο είναι το εύρος ανοχής της πέστροφας στη θερµοκρασία; 
(θ) Σε ποια/ποιες ζώνες είναι πιο πιθανό να αναπαράγεται η πέστροφα; Να εξηγήσετε 
την απάντησή σας. 
(ι) Ποιος νόµος της οικολογίας επιβεβαιώνεται µε το παράδειγµα της Εικόνας 17; Να 
εξηγήσετε τον συγκεκριµένο νόµο µε στοιχεία από την πέστροφα. 
 

5. Στην Εικόνα 18 παρουσιάζονται 4 λαγοί.  
(α) Να αντιστοιχήσετε τους λαγούς Α-Γ µε τα 
είδη: αρκτικός λαγός, λαγός της ερήµου, 
ευρωπαϊκός λαγός. Να εξηγήσετε την 
απάντησή σας. 
(β) Τον λαγό Δ είναι πιο πιθανό να τον 
συναντήσουµε στην τροπική, την εύκρατη ή 
την πολική ζώνη της Γης; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 
 

6. Στην Εικόνα 19 παρουσιάζεται η επίδραση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος στη 
θερµοκρασία του σώµατος (Ι) και στον µεταβολισµό (ΙΙ) µιας αγελάδας και µιας 
κατσαρίδας. 

 
(α) Ποια από τις καµπύλες Α και Β παρουσιάζει επίδραση της θερµοκρασίας του 
περιβάλλοντος στην αγελάδα και ποια στην κατσαρίδα;  
(β) Να εξηγήσετε πώς µεταβάλλεται η θερµοκρασία του σώµατος της αγελάδας και 
πώς της κατσαρίδας, καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία του περιβάλλοντος. 
(γ) Να εξηγήσετε πώς µεταβάλλεται ο µεταβολισµός της αγελάδας και πώς της 
κατσαρίδας, καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία του περιβάλλοντος. 
 

7. Να αναφέρετε τις διαφορές και τις οµοιότητες µιας επιστηµονικής θεωρίας και ενός 
νόµου στη Βιολογία. 

8. Πολλοί θεωρούν ότι οι επιστηµονικοί νόµοι, εφόσον είναι νόµοι, θα ισχύουν για 
πάντα. Να επιχειρηµατολογήσετε υπέρ ή κατά του ισχυρισµού αυτού. 
 

	 Ι	 ΙΙ	

	

Εικόνα 18 

Εικόνα 19 
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7.3  Μεταβολή Πληθυσµών 
 
7.3.1 Γεννητικότητα - Θνησιµότητα - Προσδόκιµο ζωής 
 
Ένας πληθυσµός δεν παραµένει 
αµετάβλητος στον χρόνο, αφού το πέρασµά 
του συνδέεται µε διάφορα γεγονότα. Άτοµα 
γεννιούνται, µεγαλώνουν, φθάνουν σε 
αναπαραγωγική ηλικία, γεννούν, µπορεί 
να µεταναστεύσουν, µπορεί να 
αποικίσουν νέες περιοχές, γερνούν και 
τέλος πεθαίνουν. Λόγω αυτών των 
γεγονότων προκύπτουν ιδιότητες που 
χαρακτηρίζουν τους πληθυσµούς, όπως η 
γεννητικότητα (ο ρυθµός µε τον οποίο 
γεννιούνται άτοµα που προστίθενται στον 
πληθυσµό), η αποδηµία (εκροή ατόµων σε 
άλλες περιοχές), ο αποικισµός (εισροή 
νέων ατόµων από άλλες περιοχές), η 
θνησιµότητα (ο ρυθµός µε τον οποίο 
χάνονται άτοµα από τον πληθυσµό λόγω 
θανάτου) αλλά και η πυκνότητα (το µέγεθος 
τους πληθυσµού ανά µονάδα επιφάνειας). 
Σηµασία επίσης έχει και το προσδόκιµο 
ζωής, δηλαδή η πιθανότητα να ζήσει 
πραγµατικά για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα ένα µέσο άτοµο, και όχι το πόσο 
θα µπορούσε να ζήσει προστατευόµενο από 
τους όποιους κινδύνους απειλούν τη ζωή 
του. 
Το τι θα συµβεί στον πληθυσµό, εποµένως, 
είναι αποτέλεσµα του ισοζυγίου µεταξύ 
κερδών (γεννήσεις, αποικισµοί) και 
απωλειών (θάνατοι, αποδηµίες), δηλαδή, η 
τελική τιµή του ισοζυγίου είναι αποτέλεσµα 
δυναµικών διαδικασιών. 

 
 

Βασικοί Όροι 
Γεννητικότητα: ο ρυθµός µε τον οποίο 
γεννιούνται άτοµα που προστίθενται στον 
πληθυσµό. 
Θνησιµότητα: ο ρυθµός µε τον οποίο 
χάνονται άτοµα από τον πληθυσµό λόγω 
θανάτου. 
Προσδόκιµο ζωής: το χρονικό διάστηµα που 
αναµένεται να ζήσει πραγµατικά ένα µέσο 
άτοµο συγκεκριµένης ηλικίας. 

Δραστηριότητα 7.17 

Αν συµβολίσουµε τους ακόλουθους παράγοντες µε: 
Nµέλλον: το µέγεθος ενός πληθυσµού σε µια µελλοντική στιγµή, 
Nτώρα: το µέγεθος ενός πληθυσµού τώρα,  
Γ : τις γεννήσεις,  
Α : τους αποικισµούς, 
Θ : τους θανάτους και 
Μ : τις αποδηµίες που θα συµβούν στο συγκεκριµένο διάστηµα, 
 

i. να τους τοποθετήσετε στην κατάλληλη θέση της ακόλουθης «ζυγαριάς», έτσι ώστε 
να υπολογίζετε το µελλοντικό µέγεθος ενός πληθυσµού.  
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7.3.2 Εγγενής ρυθµός αύξησης 
Αν ονοµάσουµε τον ρυθµό µεταβολής ενός 
πληθυσµού, εγγενή ρυθµό αύξησης (r), 
τότε προκύπτει η απλή εξίσωση: 

r = b - d 
 

r : o ρυθµός µεταβολής, ή εγγενής 

ρυθµός αύξησης του πληθυσµού 

b : γεννητικότητα του πληθυσµού 

d : θνησιµότητα του πληθυσµού 

 
Η τιµή του r υποδεικνύει εάν ένας 
πληθυσµός αυξάνεται (r>0) ή µειώνεται 
(r<0). Μηδενική αύξηση του πληθυσµού 
σηµαίνει ότι οι κατά κεφαλήν ρυθµοί 
γεννήσεων και θανάτων είναι ίσοι (r=0). Σε 
έναν τέτοιο πληθυσµό εξακολουθούν 
βέβαια να σηµειώνονται γεννήσεις και 
θάνατοι, όµως αντισταθµίζονται ακριβώς 
µεταξύ τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Προσέξτε! 
Να θυµάσαι ότι ο	εγγενής ρυθµός αύξησης 
(r), στην απλή του εκδοχή, αφορά έναν 
αποµονωµένο πληθυσµό στον οποίο δεν 
συµβαίνουν ούτε αποδηµίες ούτε 
αποικισµοί, παρά µόνο γεννήσεις και 
θάνατοι. 
Ο εγγενής ρυθµός αύξησης (r) 
µεγιστοποιείται όταν ο πληθυσµός, Ν, 
εξισωθεί µε το ήµισυ της φέρουσας 
ικανότητας Κ (rmax όταν Ν = Κ/2) εφόσον 
αυτός αυξάνεται µε βάση τη λογιστική 
εξίσωση (βλ. 7.3.4.2). 

ii. Χρησιµοποιώντας τους προηγούµενους παράγοντες, να εξάγετε και να γράψετε µία απλή 
εξίσωση η οποία να εκφράζει τη στοιχειώδη οικολογική διαδικασία µε την οποία  
υπολογίζεται το µελλοντικό µέγεθος ενός πληθυσµού. 
 

 

Δραστηριότητα 7.18 

Εάν θεωρήσουµε έναν αποµονωµένο πληθυσµό µε ένα αρχικό µέγεθος (Nτώρα), στον οποίο δεν 
συµβαίνουν ούτε αποδηµίες (Μ) ούτε αποικισµοί (Α), τότε: 

i. από ποιους παράγοντες θα  εξαρτάται η µεταβολή του πληθυσµιακού  του µεγέθους; 
ii. πώς υπολογίζεται µε βάση τον προηγούµενο τύπο που έχετε εξάγει στη Δραστηριότητα 

7.4.1. ; 
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7.3.3 Φέρουσα ικανότητα 
 

 

 

  

Δραστηριότητα 7.19 

Η αύξηση ενός πληθυσµού ενός είδους εντόµου, η οποία καταµετρήθηκε σε διάφορες χρονικές 
στιγµές και σε συγκεκριµένο ενδιαίτηµα, φαίνεται στη γραφική παράσταση (διάγραµµα), που 
ακολουθεί. 

	
i. Να συµπληρώσετε τις ακόλουθες δηλώσεις, διαγράφοντας την κατάλληλη λέξη, έτσι ώστε 

να περιγράφεται σωστά το κάθε τµήµα α, β και γ του διαγράµµατος. 

α : Ελάχιστα / Πολλά άτοµα που ακόµα εγκλιµατίζονται στο ενδιαίτηµα. Μικρός / 
Μεγάλος ρυθµός αναπαραγωγής και αργή / ταχύτατη αύξηση πληθυσµού. 

β :  Ελάχιστοι / Άφθονοι πόροι και ευνοϊκές / δυσµενείς συνθήκες.   Αργός / 
Γρήγορος ρυθµός αναπαραγωγής, µεγαλύτερος / µικρότερος από τη θνησιµότητα, και 
µικρή / µεγάλη αύξηση πληθυσµού. 

γ :  Περιοριστικός παράγοντας (όριο), όπου η αναπαραγωγή είναι µεγαλύτερη / ίση / 
µικρότερη µε τη  θνησιµότητα µε αποτέλεσµα τη σταθεροποίηση του πληθυσµού. 

ii. Στο σηµείο γ παρατηρείται µία σταθεροποίηση του πληθυσµού (Ν). Χρησιµοποιώντας το 
διάγραµµα που φαίνεται πιο πάνω, να υπολογίσετε το µέγεθος του πληθυσµού και να 
την παραστήσετε γραφικά.  

iii. Δώστε έναν κατάλληλο ορισµό που να εξηγεί αυτόν τον περιοριστικό παράγοντα του 
πληθυσµού. 

iv. Πώς ονοµάζεται ο περιοριστικός παράγοντα που συναντά ένας πληθυσµός σ’ ένα 
ενδιαίτηµα και πώς συµβολίζεται; 

v. Αν γνωρίζετε ότι η Κ ποικίλλει στον χώρο και τον χρόνο ανάλογα µε την αφθονία των	
περιοριστικών πόρων, δώστε µερικά παραδείγµατα τέτοιων περιοριστικών πόρων. 

 

Ν =  ……..…….  άτοµα 
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Προσέξτε! 
Να θυµάσαι ότι ο περιοριστικός παράγοντας 
που συναντά κάθε πληθυσµός ονοµάζεται 
φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και 
συµβολίζεται µε Κ. Αντιπροσωπεύει τον 
ανώτατο αριθµό ατόµων που µπορούν να 
επιβιώσουν επ’ αόριστον σε συγκεκριµένο 
περιβάλλον. 

Γνωρίζετε ότι … 
Για παράδειγµα, η φέρουσα ικανότητα ενός 
βιοτόπου όσον αφορά τις αλεπούδες µπορεί 
να είναι υψηλή όταν σε αυτόν αφθονούν τα 
τρωκτικά και τα λαγούµια (φωλιές) αλλά να 
είναι πιο χαµηλή όταν υπάρχει µεν αφθονία 
τροφής αλλά οι θέσεις που προσφέρονται για 
φώλιασµα είναι λιγότερες. 

Δραστηριότητα 7.20 

Στον ακόλουθο πίνακα σας δίνονται οι µετρήσεις του πληθυσµού των ελεφάντων στο Εθνικό 
Πάρκο Kruger της Νότιας Αφρικής  οι οποίες είχαν καταγραφεί σε χρονικό διάστηµα εβδοµήντα 
περίπου χρόνων (1900-1970).		

Χρονολογία Αριθµός 
Ατόµων 

 1900 80 
1904 90 
1906 100 
1908 120 
1924 160 
1930 220 
1932 260 
1936 380 
1938 400 
1944 520 
1946 600 
1954 800 
1958 1000 
1960 1300 
1962 2000 
1964 3500 
1968 8000 

	

(α) Να παραστήσετε γραφικά τα δεδοµένα που σας δίνονται 
στον πίνακα τιµών χρησιµοποιώντας το ακόλουθο διάγραµµα. 

(β) Τι παρατηρείτε ως προς τη µορφή της γραφικής 
παράστασης που προκύπτει και τι είδους αύξηση παρουσιάζει 
ο πληθυσµός των ελεφάντων; 

(γ) Ποια ανθρώπινη δραστηριότητα ή και παρέµβαση µπορεί 
να οδήγησε σ’ αυτό το είδος αύξησης; 

(δ) Ποιες ήταν οι πιθανές άµεσες επιπτώσεις στο οικοσύστηµα 
του συγκεκριµένου πάρκου απ’ αυτό το είδος αύξησης; 

(ε) Ποια ή ποιες ανθρώπινες ενέργειες-παρεµβάσεις, οι οποίες 
ακολούθησαν αυτή την αύξηση, πιστεύετε ότι έγιναν ή θα 
έπρεπε να γίνουν ώστε να επανέλθει το συγκεκριµένο 
οικοσύστηµα στην πρότερη κατάσταση;  
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7.3.4 Μοντέλα αύξησης πληθυσµών   –  
Ο ρόλος της πυκνότητας  
 
7.3.4.1 Μοντέλο εκθετικής αύξησης 
Σε περιβάλλον που καλύπτει χωρίς 
περιορισµό τις τροφικές και άλλες 
απαιτήσεις των µελών του πληθυσµού 
(ιδεατό), ο πληθυσµός ακολουθεί τον 
εγγενή ρυθµό αύξησης και αυξάνεται 
εκθετικά. Η µεταβολή του πληθυσµού 
εκφράζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 
 

dN / dt  =  rN 
 
Το κλάσµα dN/dt εκφράζει τον ρυθµό 
µεταβολής του πληθυσµού (Ν) και το r τον 
ρυθµό αύξησης.  
Η επίλυση της εξίσωσης αυτής µας δίνει 
γραφικές παραστάσεις της µορφής J. 
Αυτό το πρότυπο πληθυσµιακής µεταβολής, 
το οποίο αποκαλούµε πρότυπο εκθετικής 
πληθυσµιακής αύξησης, ακολουθούν κατά 
κύριο λόγο πληθυσµοί βακτηρίων, εντόµων, 
ορισµένων ειδών ψαριών, καθώς και 
πληθυσµοί φυτών και ζώων που θα 
βρεθούν σε περιβάλλον όπου κανένας 
παράγοντας δεν περιορίζει την αύξησή τους 
(π.χ. φυτοφάγα ζώα που θα βρεθούν σε 
περιβάλλοντα µε άφθονη τροφή και χωρίς 
σαρκοφάγα ζώα - θηρευτές). 

Η καµπύλη σχήµατος J της εκθετικής 
αύξησης είναι χαρακτηριστική επίσης και για 
ορισµένους πληθυσµούς που εισάγονται σε 
νέο περιβάλλον ή που ο αριθµός τους έχει 
µειωθεί δραστικά από κάποιο καταστροφικό 
συµβάν και βρίσκονται σε φάση ανάκαµψης, 
(βλέπε δραστηριότητα 7.23). 

7.3.4.2 Μοντέλο λογιστικής αύξησης 
Καθώς ένας πληθυσµός αυξάνεται, οι 
διαθέσιµοι πόροι για κάθε άτοµο του 
πληθυσµού περιορίζονται. Κατά συνέπεια, 
αναπτύσσεται ανταγωνισµός µεταξύ των 
µελών του πληθυσµού για την απόκτηση 
όσο	 το δυνατόν µεγαλύτερου µεριδίου από 

τους διαθέσιµους περιορισµένους πόρους. 
Το είδος αυτό του ανταγωνισµού µεταξύ 
µελών του ίδιου πληθυσµού (άρα του ίδιου 
είδους) ονοµάζεται ενδοειδικός 
ανταγωνισµός. Το χαρακτηριστικό των 
πληθυσµών που ακολουθούν το εκθετικό 
πρότυπο αύξησης είναι ότι εξαιτίας ακριβώς 
του ταχύτατου ρυθµού αύξησής τους, ο 
ενδοειδικός ανταγωνισµός εκδηλώνεται 
απότοµα σε µεγάλες πληθυσµιακές 
πυκνότητες και γι’ αυτό έχει καταστροφικά 
αποτελέσµατα για το µέλλον του 
πληθυσµού.  

Στις περιπτώσεις εκθετικής αύξησης, εάν 
δεν παρέµβει κάποιος εξωτερικός 
παράγοντας (π.χ. κάποιος θηρευτής), ο 
πληθυσµός ακολουθεί την 
αυτοκαταστροφική πορεία.	 Αντίθετα, σε 
άλλους πληθυσµούς, ο ενδοειδικός 
ανταγωνισµός εκδηλώνεται σταδιακά, 
καθώς αυξάνεται το πληθυσµιακό µέγεθος. 
Οι πληθυσµοί αυτοί ακολουθούν το 
επονοµαζόµενο λογιστικό πρότυπο 
αύξησης το οποίο εκφράζεται από την 
ακόλουθη εξίσωση: 

dN / dt = rN { (K-N) / K } 
 

Το λογιστικό µοντέλο αποτελεί χρήσιµη 
αφετηρία για τη µελέτη της αύξησης των 
πληθυσµών και για την κατασκευή άλλων, 
πιο περίπλοκων µοντέλων. Χρησιµεύει 
επίσης στη βιολογία διατήρησης, όπου 
µας βοηθά να προβλέψουµε πόσο γρήγορα 
µπορεί να αυξηθεί ένας δεδοµένος 
πληθυσµός µετά τη συρρίκνωσή του, καθώς 
και στον υπολογισµό της βιώσιµης 
συγκοµιδής από πληθυσµούς ψαριών και 
άγριων ειδών. Στη βιολογία διατήρησης, το 
µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 
υπολογισµό του κρίσιµου µεγέθους 
πληθυσµού κάτω από το οποίο ενδέχεται να 
εξαφανιστεί ένα απειλούµενο είδος, όπως 
π.χ. η κυπριακή τουλίπα, Tulipa cypria, ή 
η ορχιδέα µελισσάκι Ophrys kotchyi.
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7.3.5 Φάσµα r - Κ επιλεγόµενων 
πληθυσµών 
 
Οι παράµετροι r και Κ, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τον εγγενή 
ρυθµό αύξησης (εξαρτώµενο κυρίως από τη 
βιολογία του οργανισµού) και τη φέρουσα 
ικανότητα, χρησιµοποιούνται και για να 
δηλώσουν συγκεκριµένα πρότυπα ζωής 
των ειδών που αναπτύχθηκαν και 
εδραιώθηκαν µέσω της εξέλιξης. Έτσι 
διακρίνουµε είδη      r-στρατηγικής και είδη 
Κ-στρατηγικής. 

Οργανισµοί που ζουν σε ευµετάβλητα 
(εποχικά πληµµυρισµένα έλη, ζώνες 
παλίρροιας κ.ά.) ή σε «νέα» περιβάλλοντα 
(π.χ. έπειτα από φωτιά ή όταν ένας αγρός 
παύει να καλλιεργείται), στηρίζονται στην 

ταχύτητα εξάπλωσής τους προκειµένου να 
«προλάβουν» τους ανταγωνιστές τους. 
Είναι εποµένως πληθυσµοί που 
ακολουθούν το εκθετικό πρότυπο αύξησης 
και για να το πετύχουν αυτό έχουν 
αναπτύξει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που 
τους προσδίδουν µεγάλη τιµή εγγενούς 
ρυθµού αύξησης (r).  
Τα είδη r στρατηγικής είναι «καιροσκοπικά» 
και µε µεγάλη ικανότητα διασποράς (όπως 
τα πρωτοπόρα είδη των αρχικών σταδίων 
διαδοχής), µπορεί να διατηρούνται σε πολύ 
χαµηλές πυκνότητες για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα και να αυξάνονται σε 
εντυπωσιακό βαθµό όταν οι συνθήκες 
γίνονται ευνοϊκές. Τέτοιοι ιδιαίτερα µεγάλοι 
πληθυσµοί συνήθως καταρρέουν στη 
συνέχεια, γεγονός που επαναφέρει το είδος 
στις αρχικές χαµηλές του πυκνότητες.	
	 	

Δραστηριότητα 7.21 

Αφού µελετήσετε την ακόλουθη γραφική παράσταση του πληθυσµού (Ν x103 άτοµα) του 
απειλούµενου είδους της κυπριακής τουλίπας, Tulipa cypria, σε σχέση µε τον χρόνο (t σε χρόνια), 
και λάβετε υπόψη την εξίσωση της λογιστικής αύξησης: 

	

(α) Να εξηγήσετε και να περιγράψετε τι συµβαίνει µε τον ρυθµό αύξησης της rN, σε κάθε µια από 
τις τρεις περιπτώσεις: 

i. όταν το Ν = Κ 
ii. όταν το Ν > Κ  
iii. όταν το N < Κ 

(β) Να συγκρίνετε τον χρόνο που χρειάζεται ο πληθυσµός της τουλίπας για να µειωθεί µέχρι την 
τιµή της φέρουσας ικανότητας (Κ) µε τον αντίστοιχο να αυξηθεί. 

(γ) Να προτείνετε έναν λόγο που να δικαιολογεί τη µείωση του πληθυσµού και έναν που να 
δικαιολογεί την αύξησή του. 
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Αντίθετα, σε περιβάλλον όπου διαβιούν 
πολλοί οργανισµοί, οι οποίοι ανταγωνίζονται 
µεταξύ τους για την επιβίωση, ευνοούνται οι 
οργανισµοί που ακολουθούν την K-
στρατηγική, δηλαδή εκείνοι που 
σχηµατίζουν σταθερούς πληθυσµούς κοντά 
στη φέρουσα ικανότητα (Κ) του 
περιβάλλοντος. Αυτοί οι οργανισµοί δεν 
έχουν να κερδίσουν κάτι από τον µεγάλο 
ρυθµό πληθυσµιακής αύξησης. 
Στα είδη Κ-στρατηγικής, είναι δυνατές οι 
µετατοπίσεις πάνω και κάτω από µια µέση 
τιµή µεγέθους του πληθυσµού στην  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

κατάσταση ισορροπίας (Κ), οφειλόµενες σε 
δυσµενείς ή ευνοϊκές περιβαλλοντικές 
συνθήκες, αντίστοιχα.   
Ωστόσο, οι µετατοπίσεις αυτές 
ακολουθούνται από αλλαγές προς την 
αντίθετη κατεύθυνση, οι οποίες τείνουν να 
επαναφέρουν τον πληθυσµό στη µέση τιµή 
µεγέθους του.  
Έτσι, οι πληθυσµιακές αυξήσεις 
αναµένονται να είναι πιο συχνές όταν οι 
πληθυσµοί είναι µικροί και οι µειώσεις όταν 
είναι µεγάλοι. Τέτοια είδη επικρατούν στα 
µεταγενέστερα στάδια της πορείας 
διαδοχής. 
 
  

Γνωρίζετε ότι … 
Μερικοί κοινοί οργανισµοί που ακολουθούν   
r-στρατηγική είναι: 

• το κοινό ποντίκι, µε µέγιστη διάρκεια 
ζωής τα τρία (3) χρόνια, 

• η µύγα, η οποία παράγει επτά γενιές 
απογόνων κάθε χρόνο (από 120 
απόγονους κάθε φορά), 

• ορισµένα είδη στρειδιών, τα οποία 
παράγουν ένα εκατοµµύριο αβγά σε 
κάθε αναπαραγωγική περίοδο. 

Γνωρίζετε ότι … 
Μερικοί κοινοί οργανισµοί που ακολουθούν 
την Κ-στρατηγική είναι: 

• οι αφρικανικοί ελέφαντες, οι οποίοι 
ζουν µέχρι και 70 χρόνια και έχουν 
περίοδο κύησης 22 µήνες, 

• τα περισσότερα είδη πουλιών, τα 
οποία γεννούν λιγότερα από 12 µικρά 
κάθε χρόνο. 



	

32	
	

7 Οικολογία  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

Η r-στρατηγική ευνοεί οργανισµούς µε: 
 
• µικρό σωµατικό µέγεθος 
• µικρή διάρκεια ζωής 
• γρήγορη ανάπτυξη 
• πρώιµη αναπαραγωγή 
• µεγάλο αριθµό µικρών 
• ελάχιστη γονική επένδυση σε κάθε µικρό 
• ελάχιστη γονική φροντίδα 
• πολύ µεγάλο αριθµό απογόνων 
• εκθετικά υψηλό ρυθµό πληθυσµιακής 

αύξησης 
• ψηλή θνησιµότητα στα πρώιµα στάδια της 

ζωής του ατόµου 
	

Η Κ-στρατηγική ευνοεί οργανισµούς µε:  
 
• µεγάλο σωµατικό µέγεθος 
• µεγάλη διάρκεια ζωής 
• αργή ανάπτυξη 
• καθυστερηµένη αναπαραγωγή 
• µικρό αριθµό µικρών  
• υψηλή γονική επένδυση σε κάθε µικρό 
• µεγάλη γονική φροντίδα  
• µικρό αριθµό απογόνων 
• χαµηλό ρυθµό πληθυσµιακής αύξησης 
• υψηλή θνησιµότητα στα τελευταία στάδια 

της ζωής του ατόµου 

Δραστηριότητα 7.22: 

(α) Αξιοποιώντας στοιχεία από τις παραπάνω αναπαραγωγικές στρατηγικές (r και Κ) να 
συµπληρώσετε τον Πίνακα 7 γράφοντας Μικρό(ς) ή Μεγάλο(ς), αναφορικά µε την αλεπού και 
τους ψύλλους που παρασιτούν στην αλεπού. 

Πίνακας 7	
 Αλεπού Ψύλλοι αλεπούς 
Σωµατικό µέγεθος   
Αριθµός απογόνων   
Ρυθµός αύξησης   
Διάρκεια ζωής   
Χρόνος αναπαραγωγής   
Γονική επένδυση   
Γονική φροντίδα   
Ρυθµός πληθυσµιακής αύξησης   
 

(β) Ποια αναπαραγωγική στρατηγική ακολουθεί η αλεπού και ποια οι ψύλλοι; 

(γ) Ποιο κάτω παρουσιάζεται γραφική παράσταση του µεγέθους του πληθυσµού (άξονας Ψ) σε 
σχέση µε τον χρόνο (άξονας Χ) δύο ειδών: της ακρίδας και της αλεπούς. Ποια καµπύλη 
αντιστοιχεί στο κάθε είδος; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

(δ) Στην Κύπρο περιοδικά παρουσιάζεται το 
φαινόµενο της πληθυσµιακής έξαρσης ακρίδων. 
Με βάση τα προηγούµενα της Δραστηριότητας 
7.22, να διατυπώσετε έναν επιστηµονικό 
ισχυρισµό σχετικά µε το φαινόµενο αυτό και να 
τον υποστηρίξετε. 

(ε) Γιατί τα φαινόµενα αυτά	 της πληθυσµιακής 
έξαρσης των ακρίδων είναι περιοδικά; 
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7.3.6 Διαχείριση πληθυσµών 
	

 
 
 

Δραστηριότητα 7.23 

Αφού µελετήσετε την ακόλουθη γραφική παράσταση του πληθυσµού (Ν x103 άτοµα) της ακρίδας, 
σε σχέση µε τον χρόνο (t σε εβδοµάδες): 	

 

(α) Να περιγράψετε τι συµβαίνει µε τον ρυθµό αύξησης του πληθυσµού (Ν) της ακρίδας, σε κάθε 
µία από τις δύο περιπτώσεις: 

i. κατά την περίοδο «έκρηξης», 
ii. κατά την περίοδο «κατάρρευσης». 

(β) Να συγκρίνετε τον χρόνο που χρειάζεται ο πληθυσµός της ακρίδας για να αυξηθεί µέχρι τη 
µέγιστή του τιµή, µε τον αντίστοιχο χρόνο να µειωθεί. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(γ) Να προτείνετε από, τουλάχιστον, έναν λόγο, που να δικαιολογεί την αύξηση και µετέπειτα τη 
µείωση του πληθυσµού. 

(δ) Να εξηγήσετε τι είδους στρατηγική αύξησης (r ή K), ακολούθησαν οι ακρίδες σ’ αυτήν την 
περίπτωση. 

(ε) Αν η σηµαντικότερη τροφή της ακρίδας, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ήταν µόνο το γρασίδι, 
να περιγράψετε σύντοµα τι θα συµβεί µε τον πληθυσµό του γρασιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εµφάνισης της ακρίδας. Να προτείνετε και να σχεδιάσετε τη µορφή που θα έχει το διάγραµµα 
πληθυσµού (Ν) του γρασιδιού σε σχέση µε τον χρόνο t σε µη βαθµολογηµένους άξονες. 
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Η ανάλυση της στρατηγικής ενός 
πληθυσµού δίνει πολύτιµες πληροφορίες 
για τη σωστή διαχειριστική πρακτική που 
πρέπει να ακολουθήσουµε απέναντί του 
εφόσον χρειαστεί κάτι τέτοιο: 
Σε πληθυσµό r-στρατηγικής πρέπει να 
βρίσκουµε τρόπους να διατηρούµε χαµηλό 
το πληθυσµιακό µέγεθος, αφαιρώντας, για  
παράδειγµα, άτοµα από όλες τις ηλικιακές 
κατηγορίες του πληθυσµού - και από τις 
αναπαραγωγικές - καθώς το 
αναπαραγωγικό δυναµικό αυτών των 
οργανισµών επιτρέπει την ταχύτατη αύξηση 
του πληθυσµού. Το πρόβληµα σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι η  
σωστή εκτίµηση του κατώτατου µεγέθους 
του πληθυσµού έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
πληθυσµιακή έκρηξη αλλά ταυτόχρονα να  
µην κινδυνεύσει ο πληθυσµός από κάποια 
αιφνίδια µείωσή του (κατάρρευση), π.χ. από 
κάποια αρρώστια. 
Σε πληθυσµούς Κ-στρατηγικής, προτιµάται 
η αποµάκρυνση των ατόµων µεγάλης 
ηλικίας, οι οποίοι δεν συµβάλλουν στην 
αναπαραγωγή. Η αποµάκρυνση των 
ατόµων αυτών δεν επηρεάζει την 
αναπαραγωγική δυναµική του πληθυσµού, 
ενώ επιπλέον αφήνει διαθέσιµους 
περισσότερους τροφικούς πόρους στα 
υπόλοιπα άτοµα. Διαχειριστικές πρακτικές 
όπως το µέγεθος των «µατιών» στα 
αλιευτικά δίχτυα, η αραίωση δασικών 
συστάδων µε την αφαίρεση µερικών 
µεγάλων δέντρων, το ελεγχόµενο κυνήγι 
µεγάλων σε µέγεθος (άρα και σε ηλικία) 
χορτοφάγων θηλαστικών, αποτελούν 
εφαρµογές της αναφερθείσας διαχειριστικής 
λογικής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.3.7 Βιολογικός έλεγχος παρασίτων 
Η πληθυσµιακή ρύθµιση είναι ένας τοµέας 
της οικολογίας µε πολλές πρακτικές 
εφαρµογές. Πολλές από αυτές αφορούν τη 
γεωργία, όπως η καταπολέµηση 
παρασιτικών εντόµων ή ζιζανίων, τα οποία 
εισβάλλουν στις καλλιέργειες και 
εξαπλώνονται γρήγορα προξενώντας ζηµιές 
στη γεωργική παραγωγή. 
 

 
Εικόνα 19: Βιολογικός έλεγχος παρασίτων 
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1. Να γράψετε ποια είναι η ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στην εκθετική και τη λογιστική 

αύξηση ενός πληθυσµού. Να δώσετε τις µαθηµατικές σχέσεις που χρησιµοποιούνται 
για τον υπολογισµό της κάθε µιας, εξηγώντας όλους τους όρους τους. 

 
2. (α) Να γράψετε τον ορισµό της φέρουσας ικανότητας (Κ) ενός πληθυσµού. 

(β) Να εξηγήσετε γιατί το µέγεθος ενός πληθυσµού κυµαίνεται (παρουσιάζει 
αυξοµειώσεις) ως προς τη φέρουσα ικανότητα. 
 

3. Το ακόλουθο διάγραµµα δείχνει τη µεταβολή του συνολικού πληθυσµού της 
κυπριακής αλεπούς για περίοδο περίπου 100 χρόνων (1920-2016).  
Αφού το µελετήσετε προσεκτικά, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος είναι νησί, άρα γεωγραφικά αποµονωµένο από τις 
γειτονικές της χέρσους. Αυτό, συνεπάγεται ότι δεν µπορεί να γίνει εύκολα φυσική 
µετανάστευση ή αποικισµός αλεπούς. Έτσι, ο πληθυσµός της στο νησί επηρεάζεται 
µόνο από τις γεννήσεις και τους θανάτους της. 

 
(α) Να υπολογίσετε (µε ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων) και να σχολιάσετε τον 
ρυθµό αύξησης (r) του πληθυσµού της αλεπούς στις ακόλουθες χρονικές περιόδους, 
κάνοντας αναφορά στη γεννητικότητα (ρυθµός αναπαραγωγής) και τη θνησιµότητα 
(ρυθµός θανάτων), καθώς και στους πιθανούς περιοριστικούς παράγοντες. 

i. από το 1920 (Ν1920=3500) µέχρι το 1950 (Ν1950=4900) . 
ii. από το 1950 (Ν1950=4900) µέχρι το 2016 (Ν2016=6350). 

 
Υπόδειξη: Για τον υπολογισµό, µπορείτε να  χρησιµοποιήσετε τον µαθηµατικό τύπο: 
rNt=dNo/dt → rt=ln(Nt/No), όπου No: αρχικός πληθυσµός, Nt: πληθυσµός σε χρόνο t,   
t: χρονική διάρκεια. 
 
(β) Να υπολογίσετε (κατ’ εκτίµηση), τη φέρουσα ικανότητα, Κ, της Κύπρου ως προς 
τον πληθυσµό της κυπριακής αλεπούς.   

Ασκήσεις Υποενότητας  7.3  –  Μεταβολή Πληθυσµών 
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(γ) Οι προβλέψεις που αφορούν την αύξηση της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας 
του πλανήτη µας για τα επόµενα 50 χρόνια είναι δυσοίωνες. Για την ανατολική 
Μεσόγειο προβλέπεται ακόµα µεγαλύτερη αύξηση της µέσης θερµοκρασίας, µε 
αποτέλεσµα η Κύπρος να υποφέρει ήδη από µειωµένη βροχόπτωση και ενδεχόµενη 
απερήµωση. Δεδοµένων αυτών, αλλά και των αποτελεσµάτων του r που πήρατε από 
το υποερώτηµα (α), να προβλέψετε και να εξηγήσετε τι µπορεί να συµβεί στον 
πληθυσµό της κυπριακής αλεπούς σε 50 χρόνια από σήµερα.  

 

(δ) Με βάση τα στοιχεία που σας δίδονται στην υποενότητα 7.1, καθώς και αυτά που 
προκύπτουν από το διάγραµµα πληθυσµού της κυπριακής αλεπούς, να εξηγήσετε 
ποια στρατηγική (r ή K) αύξησης του πληθυσµού ακολουθεί η κυπριακή αλεπού.  

 
 

4. Οι κρότωνες (τσιµπούρια ή τσιβίτζια), είναι µικρά αραχνοειδή αρθρόποδα, τα οποία 
ζουν παρασιτικά σε διάφορα ζώα αλλά και στον άνθρωπο. Κάποια από τα είδη τους 
χρησιµοποιούν ως κύριο ξενιστή και την κυπριακή αλεπού, µεταφέροντας και 
µολύνοντάς την µάλιστα µε άλλα παθογόνα µικρόβια και ιούς.	Οι θηλυκοί κρότωνες, 
µετά την αποµύζηση αίµατος, πέφτουν στο έδαφος όπου γεννούν εως και 18 χιλιάδες 
αβγά ο καθένας, και ύστερα πεθαίνουν. Αντέχουν σε νηστεία από 3 εως 18 χρόνια.  
Αν σε ένα οικοσύστηµα µε συνολικά 10 άτοµα αλεπούς (που αντιστοιχεί και στη 
φέρουσα ικανότητά του σε αλεπούδες) καταµετρήθηκαν 25 θηλυκοί κρότωνες ανά 
αλεπού, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα. 

 

 
 

(α) Πόσοι κρότωνες θα γεννηθούν σε έναν µόνο χρόνο στο συγκεκριµένο 
οικοσύστηµα αν υποθέσουµε ότι όλα τα αβγά τους θα εκκολαφθούν; 

 
(β) Αν ο αρχικός πληθυσµός των κροτώνων είναι αυτός που έχετε υπολογίσει στο 
υποερώτηµα (α) και ο ρυθµός αύξησης, r, του πληθυσµού τους είναι 0,0575, πόσος 
θα γίνει ο πληθυσµός τους στα επόµενα πέντε χρόνια; 
 
(γ) Με βάση τα προηγούµενα αποτελέσµατά σας, αλλά λαµβάνοντας υπόψη και τη 
φέρουσα ικανότητα του συγκεκριµένου οικοσυστήµατος σε αλεπούδες, να εξηγήσετε 
αν θα µπορούσε ο πληθυσµός των παρασιτικών κροτώνων να αυξάνεται επ’ 
αόριστον. 

 
δ) Να εξηγήσετε ποια στρατηγική (r ή K) αύξησης του πληθυσµού ακολουθούν οι 
κρότωνες. 
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7.4 Αλληλεπιδράσεις  µεταξύ ατόµων και πληθυσµών 
 

7.4.1 Eνδοειδικές και διαειδικές 
αλληλεπιδράσεις 

Όλοι οι οργανισµοί µε την παρουσία και τη 
δράση τους προκαλούν µεταβολές στο 
περιβάλλον, όπως για παράδειγµα η 
απελευθέρωση οξυγόνου στην 
ατµόσφαιρα από τους οργανισµούς που 
φωτοσυνθέτουν. Επίσης, αλληλοεπιδρούν 
µεταξύ τους επηρεάζοντας µε ποικίλους 
τρόπους ο ένας τον άλλο. Οι 
αλληλεπιδράσεις αυτές µπορεί να 
συµβαίνουν µεταξύ ατόµων του ίδιου 
είδους (ενδοειδικές) ή µεταξύ ατόµων 
διαφορετικών ειδών (διαειδικές). Ένας  
 
 

τρόπος ταξινόµησης των 
αλληλεπιδράσεων αυτών µπορεί να γίνει 
µε βάση το κατά πόσο η επίδραση που 
έχουν αυτές σε κάθε άτοµο που 
συµµετέχει σε µια αλληλεπίδραση είναι 
θετική, αρνητική ή ουδέτερη. 
 
7.4.2. Ταξινόµηση των 
αλληλεπιδράσεων 

Κάθε άτοµο είναι δυνατόν να εισπράττει 
οφέλη (+), να µην επηρεάζεται (0) ή να 
επηρεάζεται αρνητικά (-) από µια 
αλληλεπίδραση. Τα οφέλη ή οι ζηµίες 
αφορούν πάντα την αρµοστικότητα των 
ατόµων, δηλαδή τη δυνατότητά τους να 
αφήσουν απογόνους 

Πίνακας 8: Τα είδη των αλληλοεπιδράσεων	
Είδος	
αλληλεπίδρασης	

Συμβολισμοί:	+	κάποιος	οργανισμός	επωφελείται	
																											-	κάποιος	οργανισμός	βλάπτεται	
																										0	καμία	αρνητική	ή	θετική	επίδραση	
	

Αμοιβαιότητα	 +	+	 Και	οι	δύο	οργανισμοί	επωφελούνται.	
Θήρευση		 -	+	 Ο	ένας	οργανισμός	σκοτώνει	τον	άλλο	καθώς	εξασφαλίζει	

την	τροφή	του.	
Παρασιτισμός		 -	+	 Ο	 ένας	 οργανισμός,	 το	 παράσιτο,	 εξασφαλίζει	 θρεπτικά	

από	 τον	 δεύτερο	 οργανισμό,	 τον	 ξενιστή,	 χωρίς	 να	 τον	
σκοτώνει,	τουλάχιστον	άμεσα.		

Ομοσιτισμός		 +	0	 Ο	 ένας	 οργανισμός	 επωφελείται	 αλλά	 δεν	 παρατηρείται	
οποιαδήποτε	μετρήσιμη	επίδραση	στον	δεύτερο.	

Ασιτισμός	 -	0	 Ένας	 οργανισμός	 με	 τη	 δράση	 του	 προκαλεί	 αρνητική	
επίδραση	 στον	 άλλο,	 χωρίς	 όμως	 ο	 πρώτος	 να	
επηρεάζεται.	

Ουδετερότητα	 0	0	 Κανένας	 από	 τους	 οργανισμούς	 που	 αλληλεπιδρούν	 δεν	
επηρεάζεται	 (Πρόκειται	 για	 σπάνια	 αλληλεπίδραση,	 η	
οποία	 δεν	 παρουσιάζει	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 για	 την	
οικολογία).	

Ανταγωνισμός		 -	-	 Και	τα	δύο	άτομα	υφίστανται	αρνητική	επίδραση	καθώς	η	
παρουσία	ή	η	δράση	του	άλλου	περιορίζει	την	πρόσβαση	
προς	κάποιον	πόρο.		
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7.4.3 Αµοιβαιότητα 
 
Οι σχέσεις που αναπτύσσονται πολλές 
φορές είναι προαιρετικές και οι οργανισµοί 
έχουν τη δυνατότητα να επιβιώνουν και 
χωρίς αυτές. Μία τέτοια περίπτωση αφορά 
το δεκάποδο Dardanus calidus και τις 
θαλάσσιες ανεµώνες που προσκολλώνται 
στο κέλυφος του γαστερόποδου µέσα στο 
οποίο ζει το δεκάποδο. Οι δύο οργανισµοί 
µπορούν να επιβιώνουν και από µόνοι 
τους. Σε άλλες περιπτώσεις οι σχέσεις 
είναι απόλυτα υποχρεωτικές και οι 
οργανισµοί δεν µπορούν να επιβιώσουν 
µόνοι τους. Μία τέτοια  περίπτωση 
υποχρεωτικής σχέσης παρατηρείται κατά 
τον σχηµατισµό µυκόρριζας µεταξύ των 
νηµατοειδών υφών του µύκητα Amanita 
muscaria και της σηµύδας. Οι υφές του 
µύκητα  διεισδύουν στις ρίζες του δέντρου, 
έτσι ο µύκητας προσλαµβάνει γλυκόζη 
από το φυτό και το φυτό µε τη σειρά του 
επωφελείται καθώς προµηθεύεται µε 
θρεπτικά συστατικά όπως φωσφορικά 
ιόντα, άλατα ασβεστίου και νατρίου, τα 

οποία απελευθερώνονται από τη δράση 
του µύκητα. 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
σχέσεις αµοιβαιότητας µεταξύ εντόµων και 
ανθοφόρων φυτών, καθώς τα έντοµα 
τρέφονται µε νέκταρ από τα άνθη και 
παράλληλα µεταφέρουν γύρη και 
επικονιάζουν τα φυτά. Οι σχέσεις αυτές 
πολλές φορές είναι προαιρετικές αλλά και 
σε πολλές άλλες περιπτώσεις απόλυτα 
υποχρεωτικές, στις οποίες ένα είδος φυτού 
εξαρτάται αποκλειστικά από την παρουσία 
συγκριµένου είδους εντόµου για την 
επικονίασή του. Η σχέση αυτή είναι πάρα 
πολύ διαδεδοµένη στις οµάδες των 
εντόµων και των φυτών και έτσι πολλά 
χαρακτηριστικά των φυτών και των 
εντόµων αποτελούν προϊόν συνεξέλιξης, 
συµβάλλοντας σηµαντικά στην παγκόσµια 
βιοποικιλότητα 
 

 

 

  

Ένθετο	3:	Σχέσεις	αμοιβαιότητας	
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7.4.4 Θήρευση 
 
Από τη σκοπιά της οικολογίας, θηρευτής 
ονοµάζεται ένας οργανισµός ο οποίος 
εξασφαλίζει ενέργεια και θρεπτικά συστατικά 
από έναν άλλο, το θήραµα (ή λεία), και ως 
αποτέλεσµα αυτού το θήραµα πεθαίνει. 
Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό 
συµπεριλαµβάνονται εδώ και τα φυτοφάγα 
ζώα (θηρευτές βοσκής) αλλά και τα 
παρασιτοειδή, αφού τρέφονται από τον 
ξενιστή τους οδηγώντας τον τελικά στον 
θάνατο. 

 
7.4.5 Σχέση θηρευτή – Θηράµατος 
 
Όπως έχει αναφερθεί, οι σαρκοφάγοι 
θηρευτές εξασφαλίζουν την τροφή τους 
σκοτώνοντας το θήραµά τους, αφαιρώντας 
έτσι άτοµα από τον πληθυσµό του. 
Μελετώντας τη σχέση θηράµατος και 
θηρευτή στον εξελικτικό χρόνο, µπορούµε να 
δούµε την εξέλιξη αµυντικών χαρακτήρων 
από τα θηράµατα, όπως η ικανότητα 
διαφυγής µε µεγάλη ταχύτητα, η απόκρυψη 
(καµουφλάζ), αµυντικά όργανα (π.χ. κέρατα), 
παραγωγή απωθητικών ουσιών κ.ά. Επίσης, 
οι θηρευτές εξελίσσουν «αντίµετρα», όπως 
όργανα που διευκολύνουν τη σύλληψη 
(κοφτερά δόντια, µεγάλα νύχια, µεγάλη 
ταχύτητα, πολύ καλή όραση κ.ά.) που 
εξουδετερώνουν τις άµυνες των θηραµάτων. 

Δηλαδή, εκτυλίσσεται ένας διαρκής «αγώνας 
εξοπλισµών».  

Στον οικολογικό χρόνο, πάλι, οι πληθυσµοί 
θηρευτών και θηραµάτων παρουσιάζουν 
συχνά συντονισµένες διακυµάνσεις (µε µικρή 
καθυστέρηση του θηρευτή), οι οποίες 
οφείλονται στον χρόνο που χρειάζεται ο 
πληθυσµός του θηρευτή (ή του θηράµατος, 
αντίστοιχα) για να ανταποκριθεί στις 
µεταβολές του πληθυσµού του θηράµατος (ή 
του θηρευτή, αντίστοιχα). Στο διάγραµµα 7.4 

παρουσιάζεται η διακύµανση των 
πληθυσµών του καναδικού λύγκα και του 
λαγού του χιονιού που αποτελεί το κύριo 
θήραµά του, µεταξύ των ετών 1836 και 1946, 
στον Καναδά. 	 	

 

	

Ένθετο: Τα παρασιτοειδή σκοτώνουν τον 
ξενιστή τους καθώς γεννούν τα αβγά τους 
µέσα ή πάνω στο σώµα του. Όταν τα αβγά 
εκκολαφθούν, η προνύµφη τους τρέφεται 
µε το σώµα του ξενιστή ενόσω αυτός είναι 
ακόµα ζωντανός. Στην εικόνα, προνύµφη 
του Υµενόπτερου Acrodactyla 
quadrisculpta τρέφεται µε το σώµα µίας 
ζωντανής αράχνης. 

Δραστηριότητα 7.24 

 

 

α) Στο διάγραµµα 7.4.4.1 
παρουσιάζονται δεδοµένα που αφορούν 
το µέγεθος των φυσικών πληθυσµών 
ενός θηρευτή και ενός από τα θηράµατά 
του ενώ στο διάγραµµα 7.4.4.2 τα 
δεδοµένα προέρχονται από µετρήσεις σε 
ελεγχόµενες πειραµατικές συνθήκες. Στο 
διάγραµµα 7.4.4.2 παρατηρούµε πιο 
οµαλές επαναλαµβανόµενες 
διακυµάνσεις στους δύο πληθυσµούς σε 
σχέση µε το διάγραµµα 7.4.4.1. Πώς 
µπορούµε να αιτιολογήσουµε αυτή τη 
διαφορά; 

β) Ιστότοποι µε σχετικό ψηφιακό υλικό 

http://www.netlogoweb.org/launch#http://
www.netlogoweb.org/assets/modelslib/Sam
ple%20Models/Biology/Wolf%20Sheep%20P
redation.nlogo	 
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7.4.6 Παρασιτισµός 

Η περίπτωση του παρασιτισµού µοιάζει 
πολύ µε εκείνη της θήρευσης, µε βασική 
διαφορά το ότι το θήραµα δεν σκοτώνεται, 
τουλάχιστον άµεσα. Τα παράσιτα 
εξασφαλίζουν τροφή και καταφύγιο πάνω 
στον ξενιστή, προκαλώντας του ζηµιά. Μία 
τέτοια περίπτωση αποτελούν σκώληκες, 
όπως οι ταινίες (Πλατυέλµινθες), που ζουν 
στο πεπτικό σύστηµα των θηλαστικών.  

7.4.7 Οµοσιτισµός 

Στην περίπτωση αυτού του τύπου 
αλληλεπίδρασης µόνο ο ένας οργανισµός 
ωφελείται ενώ ο άλλος δεν επηρεάζεται. Τα 
πτηνά του είδους Bubulcus ibis ακολουθούν 
µεγάλα φυτοφάγα ζώα, όπως αγελάδες, οι 
οποίες συνήθως ανασκάπτουν το έδαφος και 
διαταράσσουν τη βλάστηση όπως βοσκούν. 
Έτσι, πολλά έντοµα και µικρά ασπόνδυλα 
εγκαταλείπουν το καταφύγιό τους και τα 
πτηνά επωφελούνται καθώς µπορούν να 
τραφούν ευκολότερα µε αυτά.7.4.8		

7.4.8 Ανταγωνισµός  

Ο ανταγωνισµός είναι µία περίπτωση 
αλληλεπίδρασης µεταξύ ατόµων που 
µοιράζονται κάποιον πόρο, προκαλώντας 
µείωση της βιωσιµότητας, της ανάπτυξης  ή 
ακόµα και της αναπαραγωγής και των δύο. 
Μπορεί να εκδηλώνεται τόσο µεταξύ ατόµων 
του ίδιου είδους (ενδοειδικός) όσο και 
διαφορετικών ειδών (διαειδικός). Υπάρχουν 
αρκετές µορφές αυτής της αλληλεπίδρασης, 
όπως όταν οι οργανισµοί καταναλώνουν τον 
ίδιο πόρο σε διαφορετική χρονική στιγµή, 
έτσι ώστε αυτός να στερείται µετά τη χρήση 
του ή όταν εκδηλώνεται άµεση 
αντιπαράθεση των οργανισµών για την 
πρόσβαση σε κάποιον πόρο (τροφή, άλλο 
φύλο, χώρος φωλιάσµατος κ.λπ.). Υπάρχει 
ακόµα περίπτωση να θεωρήσουµε ότι δύο 
οργανισµοί ανταγωνίζονται ενώ και οι δύο 
στην πραγµατικότητα επηρεάζονται από 
κάποιον τρίτο. 
	
 
 

 
 

 

 
 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

Μία ιδιαίτερη περίπτωση αλληλεπίδρασης που δεν αφορά τον 
τρόπο που τρέφονται οι οργανισµοί αποτελεί η περίπτωση του 
ασιττισµού. Στην περίπτωση αυτή ένας οργανισµός µε τη 
δράση του επηρεάζει αρνητικά έναν άλλο χωρίς ο πρώτος να 
υφίσταται οποιαδήποτε επίδραση. Παράδειγµα τέτοιας 
αλληλοεπίδρασης αποτελεί η καταστροφή της υποκείµενης 
βλάστησης από περιττώµατα πτηνών που κουρνιάζουν σε 
ψηλά δέντρα χρησιµοποιώντας τα ως χώρο ανάπαυσης .  

Τα πτηνά του είδους Bubulcus ibis 
ακολουθούν συνήθως µεγάλα 
φυτοφάγα. 
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7.4.9 Ανταγωνιστικός αποκλεισµός 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ ειδών µε παρόµοιες 
οικολογικές απαιτήσεις µελετήθηκε 
πειραµατικά  από τον Ρώσο οικολόγο G. F. 
Gause, χρησιµοποιώντας δύο συγγενικά 
βλεφαριδοφόρα πρώτιστα, τα Paramecium 
aurelia και P. caudatum. Αρχικά, 
καλλιέργησε τα δύο είδη σε ξεχωριστές 
καλλιέργειες και µελέτησε τον ρυθµό 
αύξησης του πληθυσµού τους, ο οποίος στα 
πρώτα στάδια µίας νεαρής καλλιέργειας ήταν 
πολύ υψηλός. Ακολούθως, παρατήρησε 
σταθερή κατάσταση στους πληθυσµούς τους 
καθώς έφθαναν στο µέγιστο δυνατό µέγεθος.  

Κατόπιν, καλλιέργησε τα δύο είδη σε µεικτές 
καλλιέργειες και παρατήρησε ότι, σύντοµα, 
το είδος P. caudatum οδηγήθηκε σε 
εξαφάνιση. Συµπέρανε ότι τα δύο είδη 
ανταγωνίζονταν για τους ίδιους πόρους 
οπότε ακόµη και πολύ µικρές διαφορές στην 
αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων ή 
ένα µικρό αναπαραγωγικό πλεονέκτηµα 
έχουν ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση του 
κατώτερου ανταγωνιστή. Το φαινόµενο αυτό 
ονοµάζεται ανταγωνιστικός αποκλεισµός. 

Ένα καλά µελετηµένο παράδειγµα 
ανταγωνιστικού αποκλεισµού σε φυσικές 
συνθήκες παρουσιάζεται στην πιο κάτω 
εικόνα. 

 

 

 

 

 

	

Στάδια της επέκτασης της περιοχής εξάπλωσης του γκρίζου σκίουρου (Sciurus carolinensis) 
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ο γκρίζος σκίουρος κατάγεται από τη Βόρειο Αµερική και εισάχθηκε 
από τον άνθρωπο στο τέλος του 19ου αιώνα στις νότιες περιοχές του Η.Β. Από τότε 
παρατηρείται συνεχόµενη αύξηση του συνολικού του πληθυσµού εις βάρος του κόκκινου 
σκίουρου (Sciurus vulgaris), τον οποίο έχει εκτοπίσει πλήρως στο νότιο τµήµα της χώρας 
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Δραστηριότητα	7.25	

	

Στους δύο πιο πάνω πίνακες παρουσιάζονται τα δεδοµένα από µετρήσεις (κύτταρα/mm3) ανά 
εικοσιτετράωρο (24h) για δεκαπέντε (15) συνεχόµενες ηµέρες σε δύο διαφορετικές (Α και Β)  
µεικτές καλλιεργείς µονοκύτταρων οργανισµών. Και στις δύο   περιπτώσεις συµµετέχει το είδος 
P. caudatum µε την ταυτόχρονη παρουσία του είδους P. aurelia (καλλιέργεια Α) και του είδους 
P. bursari (καλλιέργεια Β). Παρατηρούµε πως οι αρχικοί πληθυσµοί και στις δύο καλλιέργειες 
είναι ίσοι.  

Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα των πιο πάνω πινάκων να δηµιουργήσετε  δύο ξεχωριστά 
διαγράµµατα που να παρουσιάζουν τη µεταβολή των πληθυσµών των ειδών στις δύο 
καλλιέργειες, Να εξηγήσετε τις διαφορές στη µεταβολή των πληθυσµών αυτών. 
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7.4.10 Απόκλιση χαρακτήρων 

	
Οι σπίζες των νησιών Γκαλάπαγκος είναι 
γνωστές ως «σπίνοι του Δαρβίνου». Στο 
νησί Los Hermanos υπάρχει µόνο το είδος 
Geospiza fuliginosa, στο νησί Daphne 
µόνο το είδος G. fortis και στα νησιά San 
Christobal και Floreana ζουν και τα δύο 
είδη. Μετρήσεις στο µέγεθος του ράµφους 
δείχνουν ότι ανάµεσα στα είδη 
παρατηρείται σηµαντική διαφορά µεταξύ 
των συµπάτριων (που ζουν στα ίδια 
νησιά) και των αλλοπάτριων (που ζουν 
σε διαφορετικά νησιά) πληθυσµών. Το 
µέγεθος του ράµφους καθορίζει σε 
σηµαντικό βαθµό τις τροφικές προτιµήσεις 
των ειδών. Εκεί που ζουν µαζί, κάθε είδος 
εξελίχθηκε  κάπως διαφορετικό µέγεθος 
ράµφους έτσι τα δύο είδη έχουν 
πρόσβαση σε διαφορετικές πήγες τροφής 

(σπόροι φυτών). Η περίπτωση στην οποία 
παρατηρείται διαφοροποίηση 
χαρακτηριστικών των ειδών, τα οποία 
αρχικά ήταν πολύ παρόµοια, µε άµεσο 
αποτέλεσµα να µειώνεται ο ανταγωνισµός 
µεταξύ τους, ονοµάζεται απόκλιση 
χαρακτήρα. 

 
 

Εικόνα 22: Σύγκριση του µεγέθους του ράµφους  
µεταξύ συµπάτριων και αλλοπάτριων 
πληθυσµών σε δύο είδη σπίνων του 
συµπλέγµατος των νησιών Γκαλάπαγκος.  

Δραστηριότητα 7.26 

(α) Να συµπληρώσετε τον Πίνακα 9 που αφορά τη σύγκριση µεταξύ ενδοειδικού και διαειδικού 
ανταγωνισµού.  

Πίνακας 9 

  Ενδοειδικός 
ανταγωνισµός 

Διαειδικός ανταγωνισµός 

Αφορά:    

Αριθµός διαφορετικών ειδών τα 
οποία εµπλέκονται 

   

Κύρια αιτία του ανταγωνισµού    

Ανταγωνισµός για την ευκαιρία 
αναπαραγωγής 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

(β) Η θήρευση και ο παρασιτισµός αποτελούν περιπτώσεις αλληλεπιδράσεων του τύπου + -. 
Πώς διακρίνονται µεταξύ τους; 

(γ) Σε πολλές περιπτώσεις ο χαρακτηρισµός κάποιου οργανισµού ως παράσιτο ή ως θηρευτή 
σχετίζεται µε το µέγεθος του ξενιστή του ή του θηράµατός του. Να διακρίνετε τη σχέση 
παρασιτισµού ή θήρευσης ανάµεσα στα πιο κάτω ζεύγη οργανισµών: 

I. Αγρινό – Λατζιά 
II. Αφίδα – Μαρούλι 

III. Κρότωνες – Αλεπού                                                                 
IV. Αράχνη – Κουνούπι 
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Δραστηριότητα 7.27 

Σε πολλά είδη πτηνών παρατηρείται η εκτέλεση τραγουδιού από το ένα φύλο (συνήθως από το 
αρσενικό) ή και από τα δύο φύλα. Το τραγούδι χρησιµοποιείται σε διάφορες πτυχές της ζωής 
των πτηνών, όπως στην επιλογή συντρόφου, στην εγκαθίδρυση και διατήρηση χωροκράτειας 
(ζωτικού χώρου από όπου εξασφαλίζουν τροφή, καταφύγιο, θέση φωλιάσµατος) κ.λπ.  

Στην Εικόνα 23 παρουσιάζονται δύο διαφορετικά είδη πτηνών του γένους Pogoniulus 
(Pogoniulus bilineatus και Pogoniulus subsulphureus), τα οποία ζουν στην Αφρική. Σε κάποιες 
περιοχές παρατηρούνται πληθυσµοί και των δύο ειδών (συµπάτρια κατάσταση) και σε άλλες 
περιοχές παρατηρείται είτε το ένα είτε το άλλο είδος (αλλοπάτρια κατάσταση). Σε διάφορους 
πληθυσµούς των πιο κάτω ειδών έχει µελετηθεί η δοµή του τραγουδιού που εκτελούν και τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα τέσσερα  πιο κάτω ηχογράµµατα Α-Δ. Τα ηχογράµµατα Α και 
Β παρουσιάζουν τη δοµή του τραγουδιού του είδους P. bilineatus σε αλλοπάτρια και συµπάτρια 
κατάσταση αντίστοιχα ενώ τα Γ και Δ αφορούν το είδος P. subsulphureus επίσης αντίστοιχα.   

(Σηµείωση: Ένα διάγραµµα ηχογράµµατος µας παρέχει πληροφορίες για τη συχνότητα, τη 
διάρκεια και την ένταση στην οποία εκτελείται ένα σύνολο ήχων.) 

 

Πηγή: (Kirschel, Blumstein et al. 2009) 

Συγκρίνοντας τα τραγούδια που εκτελούν τα είδη σε αλλοπάτρια κατάσταση, παρατηρούµε ότι το 
είδος P. bilineatus περιορίζει την εκτέλεση του τραγουδιού του σε µέση συχνότητα στα 1150Hz, 
ενώ το P. subsulphureus σε µέση συχνότητα στα 1300Hz. Παρατηρείται δηλαδή διαφορά 150Hz. 
Στις περιπτώσεις των συµπάτριων πληθυσµών η διαφορά αυτή αυξάνεται µε αποτέλεσµα να 
µην παρατηρείται αλληλεπικάλυψη στις συχνότητες ανάµεσα στα τραγούδια των δύο ειδών.  

(α)  Πώς µπορούµε να εξηγήσουµε τη διαφορά στα χαρακτηριστικά των τραγουδιών των δύο 
ειδών µεταξύ συµπάτριας και αλλοπάτριας κατάστασης; 

(β)  Ποιο  πρότυπο αλληλεπιδράσεων µπορεί να έχει προκαλέσει αυτή τη διαφορά; 

(γ)  Με ποιον τρόπο διευκολύνει τη συνύπαρξη των δύο ειδών η µετατόπιση στις συχνότητες 
των τραγουδιών και στα δύο είδη, σύµφωνα µε τα πιο πάνω δεδοµένα; 
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