
…δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε πως, όταν θα έχουμε ξε-
περάσει πλήρως τις δυσκολίες που παρουσιάζει η νησιωτική 
ζωή, θα μας είναι συγκριτικά εύκολο να αντιμετωπίσουμε τα 
περισσότερο περίπλοκα και μάλλον ασαφώς καθορισμένα 
προβλήματα των ηπειρωτικών κατανομών…

(Wallace 1902, σ. 242)

Τα λόγια αυτά προέρχονται από το βιβλίο Νησιωτική 
ζωή (Island life) του Alfred Russel Wallace και συμπυ-
κνώνουν την ευρύτερη ιδέα που θα μπορούσαμε να 
ονομάσουμε κεντρικό παράδειγμα της νησιωτικής βιο-
γεωγραφίας. Σύμφωνα με την ιδέα αυτή, τα νησιά είναι 
διακριτές, εγγενώς ποσοτικοποιήσιμες, πολυάριθμες και 
ποικιλόμορφες οντότητες, συνεπώς αποτελούν μια σει-
ρά από φυσικά εργαστήρια, τα οποία προσφέρουν στον 
οξυδερκή επιστήμονα τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνο 
που θα απλοποιήσει την πολυπλοκότητα η οποία διέπει 
τον φυσικό κόσμο, επιτρέποντας την ανάπτυξη και τον 
έλεγχο διαφόρων θεωριών. Κάτω απ’ αυτή τη γενική 
ιδέα έχουν αναπτυχθεί πολλές και ποικίλες παραδόσεις, 
κάθε μια από τις οποίες συνιστά μια συγκεκριμένη μορ-
φή νησιωτικής βιογεωγραφίας, αν και μόνον ορισμένες 
από αυτές αφορούν πράγματι τη βιογεωγραφία των νη-
σιών. Οι εν λόγω παραδόσεις καλύπτουν ένα ευρύ συνε-
χές στο πλαίσιο της οικολογίας και της βιογεωγραφίας, 
τα τελικά σημεία των οποίων έχουν προφανώς ελάχιστα 
κοινά. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας διερευνά 
αυτές τις διαφορετικές παραδόσεις, και το πώς συνδέο-
νται μεταξύ τους, σε έναν και μόνο τόμο. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, που το καθένα 
περιέχει τρία κεφάλαια. Το πρώτο μέρος ονομάζεται Τα 
νησιά ως φυσικά εργαστήρια και ξεκινά παρουσιάζοντας 
λεπτομερώς τις ιδιότητες αυτών των φυσικών εργαστη-
ρίων, βήμα απαραίτητο για να είμαστε σε θέση να ερ-
μηνεύσουμε επαρκώς τα βιογεωγραφικά δεδομένα που 
προκύπτουν απ’ αυτά. Στο δεύτερο μέρος, η Νησιωτική 
οικολογία αφορά πρότυπα και διαδικασίες σε οικολο-
γική χρονική κλίμακα και εστιάζει το ενδιαφέρον της 
σε ιδιότητες όπως ο αριθμός και η σύνθεση των ειδών 
που βρίσκονται στα νησιά και το πώς αυτές μεταβάλ-

λονται από νησί σε νησί, αλλά και με την πάροδο του 
χρόνου. Τα κεφάλαια που αποτελούν το τρίτο μέρος, 
με τίτλο Νησιωτική εξέλιξη, επικεντρώνονται σε εξελι-
κτικά πρότυπα και διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, από 
τη στιγμιαία απώλεια ετεροζυγωτίας που σχετίζεται με 
την εποίκιση ενός νησιού ώς το πολύ ευρύτερο χρονικό 
πλαίσιο που σχετίζεται με τις μεγάλες ακτινωτές δια-
φοροποιήσεις νησιωτικών γενεαλογικών γραμμών σε 
απομακρυσμένα ωκεάνια αρχιπελάγη, όπως η Χαβάη. 
Η τελευταία ενότητα του βιβλίου, Νησιά και διατήρηση, 
περιλαμβάνει δύο αντίθετες προσεγγίσεις, που αφο-
ρούν η μία τις απειλές τις οποίες δέχεται η βιοποικιλό-
τητα λόγω της αυξημένης απομόνωσης των ηπειρωτι-
κών οικοσυστημάτων και η άλλη τις απειλές που προ-
κύπτουν από την απώλεια του νησιωτικού χαρακτήρα 
στα απομακρυσμένα νησιά. 

Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη μελέτη των προ-
βλημάτων της νησιωτικής οικολογίας, εξέλιξης και δια-
τήρησης εάν δεν διερευνήσουμε πρώτα την προέλευση, 
το περιβάλλον και τη γεωλογική ιστορία του υποβάθρου 
που αποτελεί το πεδίο δράσης τους. Αυτά διαμορφώ-
νουν το αντικείμενο μελέτης του δεύτερου κεφαλαίου, 
Νησιωτικά περιβάλλοντα. Στη βιβλιογραφία απαντούν 
πολλές μορφές «νησιών», από μεμονωμένα άτομα γαϊ-
δουράγκαθου (τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο νησιά 
για τα αρθρόποδα που τα επισκέπτονται) σε έναν εγκα-
ταλελειμμένο αγρό, μέχρι τα απομακρυσμένα ηφαιστει-
ακά αρχιπελάγη, όπως τα Γκαλάπαγκος και τα νησιά 
της Χαβάης (Εικόνα 1.1). Τα πρώτα είναι πολύ πρό-
σκαιρα νησιά από οικολογική άποψη, ενώ στην πράξη 
τα μεμονωμένα ηφαιστειακά νησιά είναι επίσης αρκετά 
βραχύβιες πλατφόρμες, αν τα δούμε στο πλαίσιο του 
εξελικτικού χρόνου. Ο εξαιρετικός περιβαλλοντικός 
δυναμισμός που παρουσιάζουν αυτές οι απομακρυσμέ-
νες πλατφόρμες απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή απ’ 
όση είχε προσελκύσει μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία της 
νησιωτικής εξέλιξης. Ας εξετάσουμε το ακόλουθο πα-
ράδειγμα. Το αρχιπέλαγος Χουάν Φερνάντες αποτελεί-
ται από δύο κύρια νησιά, το Μασατιέρα, με έκταση 48 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Το παράδειγμα του φυσικού εργαστηρίου
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km2 και ύψος 950 m, το οποίο βρίσκεται 670 km περί-
που από τις ηπειρωτικές ακτές της Χιλής, και το Μασα-
φουέρα, με έκταση 50 km2 και ύψος 1.300 m, το οποίο 
βρίσκεται άλλα 180 km μακρύτερα στο εσωτερικό του 
Ειρηνικού Ωκεανού. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε 
πώς σχετίζονται οι βιολογικές ιδιότητες αυτών των νη-
σιών, όπως ο πλούτος τους σε είδη και ο ενδημισμός, 
με ιδιότητες όπως το εμβαδόν του νησιού, το υψόμετρο 
και η απομόνωση. Ωστόσο, όταν αναδύθηκε για πρώτη 
φορά η Μασατιέρα από ένα θερμό σημείο στην πλάκα 
Νάζκα περίπου 4 Ma (εκατομμύρια χρόνια πριν), σχη-
μάτισε κατά πάσα πιθανότητα ένα νησί με έκταση πε-
ρίπου 1.000 km2 και κάπου 3.000 m ύψος (Stuessy et al. 
1998). Έκτοτε, το νησί υπέστη εκτεταμένη φθορά και 
η έκτασή του μειώθηκε λόγω της αιολικής διάβρωσης, 
της δράσης των κυμάτων και της καθίζησης, χάνοντας 
κατά τη διαδικασία αυτή τόσο βιοτόπους όσο και είδη. 
Προσπάθειες μοντελοποίησης που θα αγνοούσαν την 
περιβαλλοντική ιστορία των νησιών θα περιέγραφαν 
με τρόπο αρκετά παραπλανητικό τους παράγοντες που 
ελέγχουν τη βιοτική διαφοροποίηση σε αυτά (Stuessy 
et al. 1998). 

Το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στη Βιο-
γεωγραφία της νησιωτικής ζωής, επικεντρώνεται στις 
βιογεωγραφικές συγγένειες και ιδιαιτερότητες των νη-
σιωτικών βιοκόσμων – απαραίτητο βήμα πριν από τη 
μελέτη της διαδικασίας της εξέλιξης στα νησιά. Έτσι, το 
κεφάλαιο ξεκινά από τον χώρο δραστηριοποίησης των 
ιστορικών βιογεωγράφων, οι οποίοι μελετούν τις μεγα-

λύτερες κλίμακες στο πεδίο του χωροχρόνου (Εικόνα 
1.2) και το πώς απέκτησαν τη σημερινή τους κατανομή 
συγκεκριμένες ομάδες και γενεαλογίες. Αυτό τον χώρο 
διεκδικούν δύο αντίθετες σχολές της βιογεωγραφίας, η 
θεωρία της διασποράς και ο βικαριανισμός. Οι νησιωτι-
κές μελέτες έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαμάχη εν μέρει 
διότι με μια πρώτη ματιά παρέχουν αξιόλογα στοιχεία 
όσον αφορά τις δυνάμεις της διασποράς σε μεγάλη 
απόσταση, ενώ η απόρριψη της ερμηνείας βάσει δια-
σποράς απαιτεί εναλλακτικές (βικαριανιστικές) υποθέ-
σεις για τις συγγένειες των νησιωτικών ειδών και την 
επίκληση κινήσεων τεκτονικών πλακών ή/και απώλεια 
γεφυρών χέρσου για την ερμηνεία της διάσπασης ορο-
σειρών που μέχρι πρότινος ήταν συνεχείς. Μερικές από 
τις πιθανολογούμενες συνδέσεις μέσω γεφυρών χέρσου 
φαίνεται πλέον ιδιαίτερα απίθανο να υπήρξαν. Ωστόσο, 
οι μεταβαλλόμενοι βαθμοί απομόνωσης των νησιών 
συναρτήσει του χρόνου εξακολουθούν να έχουν καίρια 
σημασία για την κατανόηση της βιογεωγραφίας συγκε-
κριμένων νησιών. Όπως θα δούμε, ο βικαριανισμός και 
η θεωρία της διασποράς αντιπαρατίθενται με αδικαιο-
λόγητη σφοδρότητα. και οι δύο διεργασίες έχουν προ-
φανώς παίξει τον ρόλο τους (Stace 1989. Keast & Miller 
1996). 

Οι απομακρυσμένοι νησιωτικοί βιόκοσμοι διαφέ-
ρουν από τους ηπειρωτικούς από πολλές απόψεις, κα-
θώς σε γενικές γραμμές είναι δυσαρμονικοί και φτωχοί 
σε είδη (με ιδιόμορφη ταξινομική σύνθεση), και ταυτο-
χρόνως πλούσιοι σε είδη που δεν απαντούν πουθενά 

Εικόνα 1.1  Υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι τύποι νησιών 
εκτός από εκείνα που απαντούν στους ωκεανούς. Στην 
εικόνα αυτή παρουσιάζονται λίγοι μόνο από τους τύπους 
αυτούς (με βάση το πρωτότυπο στο Wilson & Bossert 1971).
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αλλού, δηλαδή σε ενδημικά είδη αυτών των νησιών. Αν 
και πολλά από τα συγκεκριμένα γνωρίσματα τα γνω-
ρίζουμε πολύ καλά από την περιγραφή δημοφιλών νη-
σιωτικών ομάδων όπως είναι τα Γκαλάπαγκος, η συνο-
λική σημασία της νησιωτικής βιοποικιλότητας δεν έχει 
εν πολλοίς εκτιμηθεί. Διαθέτουμε δεδομένα για πολλά 
τάξα, τα οποία καταδεικνύουν αδιάσειστα ότι τα νησιά, 
ιδίως τα μεγάλα και απομακρυσμένα, συμβάλλουν δυ-
σανάλογα πολύ στην παγκόσμια βιοποικιλότητα, δηλ. 
ότι είναι «θερμά σημεία» βιοποικιλότητας. Οι νησιωτι-
κοί βιογεωγράφοι συνεχίζουν τις τελευταίες δεκαετίες 
να ανακαλύπτουν «νέα» είδη στα νησιά, ορισμένα από 
αρτίγονους (δηλ. ζώντες) πληθυσμούς και άλλα από 
απολιθώματα ή υποαπολιθώματα. Αυτές οι νέες ανα-
καλύψεις καθιστούν απαραίτητη την επανεκτίμηση των 
ιδεών και των μοντέλων της νησιωτικής βιογεωγραφί-
ας. Υπογραμμίζουν επίσης τον αυξημένο ρυθμό φθο-
ράς των νησιωτικών βιοκόσμων λόγω της ανθρώπινης 
δράσης. σε αυτήν οφείλουν πολλά νησιά σήμερα το ότι 
αποτελούν «θερμά σημεία απειλούμενων ειδών», καθώς 
και κέντρα ενδημισμού.

Αφού μελετήσαμε τις ιδιότητες των εργαστηρίων, το 
δεύτερο και τρίτο μέρος του βιβλίου εξετάζουν τις γνώ-
σεις που μας προσφέρουν τα νησιά όσον αφορά την οι-
κολογία και την εξέλιξη, από τα μικρότερα χωροχρονι-
κά πλαίσια αναφοράς ώς τις μεγαλύτερες κλίμακες στις 
οποίες εκτυλίσσεται η εξελικτική αλλαγή (Εικόνα 1.2). 

Στον Πίνακα 1.1 έχουν επιλεγεί ορισμένες από τις κυρί-
αρχες θεωρίες ή τα κυρίαρχα ζητήματα που αφορούν τα 
νησιά, καθώς και οι τυπικές νησιωτικές διαμορφώσεις 
που, όπως θα δούμε αργότερα, φαίνεται να ταιριάζουν 
με αυτά τα ζητήματα (πρβλ. Haila 1990). Οι δύο πρώ-
τες, η προσαρμοστική ακτινωτή διαφοροποίηση και ο 
κύκλος του τάξου, είναι μορφές εξελικτικής αλλαγής: 
τυπικά, τα καλύτερα παραδείγματα νησιωτικής εξέλι-
ξης προέρχονται από πολύ απομονωμένα νησιά με με-
γάλο υψόμετρο. Τα τρία τελευταία ζητήματα ανήκουν 
σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε νησιωτι-
κή οικολογία. Οι θεωρίες νησιωτικής οικολογίας έχουν 
εφαρμογή τόσο σε «βιοτοπικά νησιά» που βρίσκονται 
μέσα σε μάζες ηπειρωτικής χέρσου όσο και σε πραγμα-
τικά νησιά και, πράγματι, αποτελούν σημαντικό μέρος 
της συμβολής της βιογεωγραφίας στα προβλήματα της 
επιστήμης της διατήρησης (βιογεωγραφία διατήρησης, 
υπό την έννοια των Whittaker et al. 2001).

Ο διαχωρισμός της οικολογίας από την εξέλιξη είναι 
μάλλον αυθαίρετος: η εξέλιξη δεν μπορεί να λειτουργή-
σει χωρίς την οικολογία, διότι αυτή την κατευθύνει. Οι 
οικολογικές κοινότητες λειτουργούν στο πλαίσιο των 
περιορισμών που θέτει η εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, μας εί-
ναι χρήσιμο να διακρίνουμε ως «νησιωτική οικολογία» 
τη θεωρία που αντιμετωπίζει τα είδη ως ουσιαστικά 
σταθερές μονάδες ανάλυσης, κάτι που θα εξετάσουμε 
στα τρία κεφάλαια του Μέρους ΙΙ. Το πρώτο κεφάλαιο 
είναι μια ανάλυση της μακροοικολογίας των νησιών 
(Κεφάλαιο 4) και επικεντρώνεται σ’ αυτό που χαριτο-
λογώντας αποκαλούμε Παιχνίδια με τους αριθμούς των 
ειδών. Αναμφίβολα, το έργο με τη μεγαλύτερη επίδρα-
ση και συμβολή στη σχετική βιβλιογραφία είναι Η θεω-
ρία  της νησιωτικής βιογεωγραφίας (The theory of island 
biogeography) των Robert H. MacArthur και Edward O. 
Wilson (1967). Οι MacArthur και Wilson δεν ήταν οι 
πρώτοι που αναγνώρισαν ή ασχολήθηκαν θεωρητικά 
με το φαινόμενο της σχέσης ανάμεσα στην έκταση και 
στον αριθμό των ειδών –το γεγονός ότι οι γραφικές πα-
ραστάσεις του αριθμού των ειδών συναρτήσει της έκτα-
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Πίνακας 1.1  Μερικές διαδεδομένες θεωρίες νησιωτικής 
βιογεωγραφίας και οι γεωγραφικές διαμορφώσεις των νησιών 
στα οποία αυτές φαίνεται να ισχύουν περισσότερο

Τύπος αρχιπελάγους Διαδεδομένες θεωρίες

Μεγάλο, πολύ απομακρυσμένο Προσαρμοστική ακτινωτή  
 διαφοροποίηση 
Μεγάλο, απομακρυσμένο Κύκλος του τάξου
Μέτριο, μεσαία απόσταση Κανόνες συγκρότησης
Μικρό, κοντινό Μοντέλο ισορροπίας   
 νησιωτικής βιογεωγραφίας
Μικρό, πολύ κοντινό Μεταπληθυσμιακή δυναμική

Εικόνα 1.2  Διάγραμμα στο οποίο αναπαρίστανται οι διάφορες 
χωροχρονικές κλίμακες των οικολογικών διαδικασιών και τα 
κριτήρια που καθορίζουν τις αντίστοιχες κλίμακες νησιωτισμού. 
(1) ατομική κλίμακα· (2) πληθυσμιακή κλίμακα 1: δυναμική· (3) 
πληθυσμιακή κλίμακα 2: διαφοροποίηση· (4) εξελικτική κλίμακα. 
(Επανασχεδίαση από Haila 1990, Εικ. 1.)
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σης έχουν χαρακτηριστική μορφή, η οποία διαφέρει με-
ταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών βιοκόσμων–, αλλά 
αυτοί ανέπτυξαν για πρώτη φορά μια πλήρη θεωρία για 
την ερμηνεία του: τη θεωρία ισορροπίας της νησιωτι-
κής βιογεωγραφίας, η οποία βασίζεται σε μια δυναμική 
σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις που ευθύνονται για την 
αποίκιση στα νησιά (η οποία ενισχύεται στα απομακρυ-
σμένα νησιά από την ειδογένεση) και για τις απώλειες 
ειδών από αυτά. 

Είτε μιλάμε για νησιά είτε για τις ηπείρους, η μορ-
φή της σχέσης ανάμεσα στην έκταση και στον αριθμό 
των ειδών έχει θεμελιώδη βιογεωγραφική σημασία. Τα 
τελευταία πενήντα χρόνια έγιναν πολυάριθμες μελέτες 
στον χώρο της νησιωτικής βιογεωγραφίας με σκοπό 
την περιγραφή και την κατανόηση της καμπύλης αριθ-
μού ειδών-έκτασης και την επίδραση πολλών άλλων 
μεταβλητών στον αριθμό των ειδών. Τι έδειξαν αυτές οι 
μελέτες; Έχουμε πλησιάσει καθόλου στην κατανόηση 
των παραγόντων που ελέγχουν τον πλούτο των ειδών 
σε ψηφίδες και νησιά, και το πώς ποικίλλει η σημασία 
τους γεωγραφικά; Θα δείξουμε ότι στην πραγματικό-
τητα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθεί η 
θεωρία ισορροπίας των MacArthur και Wilson και ότι, 
ενώ η ευρετική της επίδραση παραμένει ισχυρή, η αξία 
της για την πραγματοποίηση προβλέψεων φαίνεται πε-
ριορισμένη. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό μπορεί να οφείλε-
ται στο ότι δεν δόθηκε επαρκής προσοχή στην κλίμακα 
του εκάστοτε συστήματος μελέτης.

Η μελέτη της Συγκρότησης και δυναμικής των βιο-
κοινοτήτων στα νησιά (Κεφάλαιο 5) έχει προσελκύσει 
το ενδιαφέρον των επιστημόνων τουλάχιστον από τα 
μέσα του 19ου αιώνα και μετά, γεγονός που εξηγεί γι-
ατί ο βοτανικός Melchior Treub εκμεταλλεύθηκε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσει την επανεποίκιση των νη-
σιών Κρακατάου 3 μόλις χρόνια αφότου χάθηκαν όλοι 
οι οργανισμοί που ζούσαν εκεί κατά την ηφαιστειακή 
έκρηξη του 1883 (Whittaker et al. 1989). Προκύπτει ότι 
οι νησιωτικοί βιόκοσμοι τυπικά δεν είναι απλώς ένα 
«τυχαίο» δείγμα των ηπειρωτικών δεξαμενών. Υπάρχει 
γενικά κάποιος βαθμός δομής στα δεδομένα. Σημαντι-
κές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που δια-
μορφώνουν τη δομή αυτή προέρχονται από την εργα-
σία του Jared Diamond πάνω στα πουλιά που ζουν πέρα 
από τις ακτές της Νέας Γουινέας. Ο Diamond (1975α) 
διατύπωσε μια σειρά από «κανόνες συγκρότησης» βα-
σισμένος ως επί το πλείστον σε δεδομένα κατανομής. 
Στην εργασία αυτή επικαλέστηκε τον σημαντικό ρό-
λο του διαειδικού ανταγωνισμού για τη δόμηση οικο-
λογικών συναθροίσεων στα νησιά, αλλά αναγνώρισε 
και τον ρόλο των μακροπρόθεσμων οικολογικών (και 
εξελικτικών-οικολογικών) διαδικασιών. Όπως θα δού-

με αργότερα, η προσέγγιση αυτή προκάλεσε έντονες 
αντιπαραθέσεις, οι οποίες εστιάζονται τόσο στη δυ-
νατότητα μέτρησης των προτύπων όσο και στην αιτι-
ακή ερμηνεία των προτύπων που εντοπίζουμε. Έκτοτε 
έχουν αναπτυχθεί και άλλες προσεγγίσεις με στόχο την 
ανίχνευση και την ερμηνεία της δομής που εμφανίζουν 
οι συναθροίσεις. Μια σημαντική μορφή δομής είναι ο 
εγκιβωτισμός, όρος που αποδίδεται στην κατάσταση 
κατά την οποία, εάν ταξινομήσουμε ένα σύνολο κατα-
λόγων νησιωτικών ειδών με βάση τον πλούτο των ει-
δών, κάθε σύνολο αποτελεί υποσύνολο του επόμενου 
μεγαλύτερου συνόλου ειδών. Και πάλι, η μέτρηση του 
εγκιβωτισμού και η αιτιακή του ερμηνεία αποδεικνύε-
ται ότι δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά φαίνεται σαφές 
ότι μια σημαντική τάση για εγκιβωτισμό είναι συνήθης 
στα νησιωτικά  αρχιπελάγη (και στα βιοτοπικά νησιά). 

Μεγάλο μέρος της έρευνας πάνω στη νησιωτική 
συγκρότηση έχει βασιστεί σε δεδομένα από «στιγμιό-
τυπα», τα οποία αιχμαλωτίζουν κατανομές ενός συγκε-
κριμένου χρονικού σημείου. Ωστόσο, η δυναμική των 
νησιωτικών βιοκόσμων έχει επίσης αποτελέσει επίκε-
ντρο μελέτης και διαμάχης. Για παράδειγμα ο Diamond, 
με βάση τις μελέτες που έκανε στη Νέα Γουινέα, ανέ-
πτυξε την ιδέα ότι ορισμένα είδη είναι «υπεραλήτες», 
με ικανότητα εποίκισης αλλά όχι ανταγωνισμού σε 
κοινωνίες που βρίσκονται σε ισορροπία, ενώ άλλα είδη 
δεν τα καταφέρνουν μεν στην εποίκιση αλλά είναι πο-
λύ αποτελεσματικά στον ανταγωνισμό. Αυτή είναι μια 
μορφή διάρθρωσης που περιλαμβάνει διαδοχική εποί-
κιση και εξαφάνιση. Η διαδοχική δομή μπορεί να ανα-
γνωριστεί μέσω άλλων προσεγγίσεων, για παράδειγμα 
μέσω ανάλυσης των χαρακτηριστικών της διασποράς 
της χλωρίδας των νησιών Κρακατάου με την πάροδο 
του χρόνου, ή μέσω ανάλυσης των απαιτήσεων σε ενδι-
αίτημα των πουλιών και των πεταλούδων που εμφανί-
ζονται και εξαφανίζονται στα ίδια νησιά. Τα νησιά Κρα-
κατάου έχουν την ιδιαιτερότητα ότι διαθέτουμε γι’ αυτά 
δεδομένα ειδών-χρόνου για πολλά διαφορετικά τάξα, 
τα οποία εν μέρει αφηγούνται διαφορετικές ιστορίες, αν 
και αυτές συνδέονται μεταξύ τους με ιεραρχικούς συν-
δέσμους μεταξύ των τάξων, καθώς και με τις αναδυόμε-
νες διαδοχικές ιδιότητες του συστήματος.  

Στο βιβλίο αυτό, ένα θέμα που εμφανίζεται ξανά και 
ξανά είναι η σημασία της κλίμακας, συνεπώς ανοίγουμε 
το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της ενότητας με θέμα την 
Κλίμακα και θεωρία της νησιωτικής οικολογίας, λαμβά-
νοντας υπόψη την αντίστοιχη κλίμακα των θεωρητικών 
κατασκευών, όπως το μοντέλο MacArthur-Wilson. Συ-
νειδητοποιούμε όλο και περισσότερο ότι τα οικολογικά 
φαινόμενα έχουν χαρακτηριστικές χωρικές και χρονι-
κές υπογραφές, οι οποίες τείνουν να συνδέονται μετα-
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ξύ τους (Delcourt & Delcourt 1991. Willis & Whittaker 
2002). Η τοποθέτηση των μελετών της νησιωτικής 
οικολογίας σε πλαίσια κλίμακας μας βοηθά να συμφι-
λιώσουμε φαινομενικά αντιτιθέμενες υποθέσεις, θεω-
ρώντας ότι σχετίζονται με διαφορετικές χωρο-χρονικές 
επικράτειες (Εικόνα 1.2, Haila 1990). Προτείνουμε ότι, 
δίπλα στα νησιά που ακολουθούν το μοντέλο της δυνα-
μικής ισορροπίας των MacArthur και Wilson, ορισμένα 
νησιά μπορεί να έχουν δυναμική συμπεριφορά αλλά 
να μη βρίσκονται σε ισορροπία, ενώ άλλοι νησιωτικοί 
βιόκοσμοι παραμένουν απαράλλακτοι για σημαντικά 
χρονικά διαστήματα, αποτελώντας οικολογικώς «στα-
τικά» συστήματα που μπορούν και πάλι να θεωρηθούν 
είτε ως συστήματα που βρίσκονται σε ισορροπία είτε ως 
συστήματα εκτός ισορροπίας. Οι θεωρίες της νησιωτι-
κής οικολογίας θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
καλύπτουν τους ιεραρχικούς συνδέσμους που σχηματί-
ζονται μέσα στα οικολογικά συστήματα (π.χ. σε σχέση 
με τις τροφικές σχέσεις, την επικονίαση, τη διασπορά 
κ.τ.λ.): αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση, δεδομένου 
ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει μέχρι στιγμής επι-
κεντρωθεί κυρίως στο πρότυπο που εμφανίζεται μέσα 
σε ένα μόνο τροφικό επίπεδο ή σημαντικό τάξο (θηλα-
στικά, πτηνά, μυρμήγκια της υποοικογένειας Ponerinae 
κ.λπ.).

Στα τρία κεφάλαια του Μέρους ΙΙΙ, που έχει τίτλο 
Νησιωτική εξέλιξη, ξεκινάμε να αναπτύσσουμε το θέ-
μα της νησιωτικής εξέλιξης από τις μικροεξελικτικές 
αλλαγές που ακολουθούν μια εποίκιση έως την πλήρη 
σειρά των αναδυόμενων μακροεξελικτικών συνεπειών. 
Στο Κεφάλαιο 7, με τίτλο Άφιξη και αλλαγή, αρχίζουμε 
με το ιδρυτικό συμβάν σε ένα νησί και μελετούμε δια-
δοχικά τις οικολογικές και εξελικτικές αποκρίσεις που 
εκδηλώνονται καθώς ο αποικιστής συναντά τις νέες 
βιοτικές και αβιοτικές συνθήκες του νησιού. Μια σειρά 
από γνωρίσματα, σύνδρομα και ιδιότητες εμφανίζονται 
ως χαρακτηριστικά των νησιών, όπως είναι η απώλεια 
δυνάμεων διασποράς, η απώλεια ελκυστικότητας των 
ανθέων, η ανάπτυξη ξυλώδους χαρακτήρα, χαρακτη-
ριστικές αλλαγές στο μέγεθος του σώματος των σπον-
δυλωτών και μάλλον γενικευμένες αμοιβαίες σχέσεις 
επικονίασης. Οι μεταβολές αυτές εντοπίζονται με διά-
φορους βαθμούς βεβαιότητας και σε μεγάλη ποικιλία 
τάξων· ορισμένες φορές μάλιστα, αλλά όχι πάντα, αφο-
ρούν τη μετατροπή της νησιωτικής μορφής σε ενδημικό 
είδος.

Η πραγματοποίηση ειδογένεσης, δηλαδή η δημιουρ-
γία ξεχωριστών ειδών από έναν πρόγονο, έχει κεντρική 
θέση στη βιολογία, και έτσι αφιερώνουμε το Κεφάλαιο 
8, Ειδογένεση και νησιωτική συνθήκη, σε μια σύντομη 
περιγραφή της φύσης του είδους ως μονάδας και των 

διαφόρων πλαισίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την κατανόηση της διαδικασίας της ειδογένεσης. 
Έτσι, θα εξετάσουμε πρώτα το γεωγραφικό πλαίσιο της 
ειδογένεσης. Για τη μελέτη αυτή τα νησιά μάς παρέχουν 
έναν βολικά υψηλό βαθμό γεωγραφικής απομόνωσης 
ανάμεσα στον αρχικό πληθυσμό και στο νησιωτικό σκη-
νικό, όμως ο βαθμός απομόνωσης μέσα στο αρχιπέλα-
γος και μέσα σε κάθε νησί είναι δύσκολο να διακριθεί. 
Δεύτερον, εξετάζουμε τα διάφορα μηχανιστικά πλαίσια 
για την κατανόηση των συμβάντων της ειδογένεσης 
και, τέλος, εξετάζουμε το φυλογενετικό πλαίσιο για την 
περιγραφή της εξελικτικής αλλαγής. Έχοντας αναπτύ-
ξει τα πλαίσια αυτά, περνούμε στα Αναδυόμενα μοντέλα 
νησιωτικής εξέλιξης (Κεφάλαιο 9), τα οποία παρέχουν 
περιγραφές και ερμηνείες ορισμένων από τα πιο θεαμα-
τικά αποτελέσματα των αλλαγών που επιφέρει η εξέλι-
ξη στα νησιά, όπως είναι τα κλασικά παραδείγματα του 
κύκλου του τάξου και της προσαρμοστικής ακτινωτής 
διαφοροποίησης. Παρ’ όλα αυτά, καθώς εμφανίζονται 
πρόσθετες μελέτες πάνω στις φυλογενετικές σχέσεις 
μέσα στις γενεαλογικές γραμμές που είναι κατανεμη-
μένες σε νησιά, αρχιπελάγη, ακόμη και σε ολόκληρες 
ωκεάνιες λεκάνες, εμφανίζονται νέοι τρόποι εξέτασης 
της νησιωτικής εξέλιξης. Από την εργασία αυτή γίνεται 
ολοένα και πιο εμφανές ότι η συνεχώς μεταβαλλόμενη 
γεωγραφική διαμόρφωση και ο περιβαλλοντικός δυ-
ναμισμός των ωκεάνιων νησιών παίζουν κρίσιμο ρόλο 
στην κατανόηση της ποικιλότητας που εμφανίζουν τα 
πρότυπα και οι ρυθμοί εξελικτικής αλλαγής στα νησιά.

Οι ανθρωπογενείς μεταβολές της βιοποικιλότητας 
είναι εμφανείς σε ολόκληρο τον πλανήτη και τα νησιά 
έχουν να μας διδάξουν πολλά σημαντικά πράγματα 
εάν ενδιαφερόμαστε για το μέλλον των ανθρώπινων 
κοινωνιών (Diamond 2005). Στην τελευταία ενότητα 
του βιβλίου, Νησιά και διατήρηση, ξεκινάμε με θέμα τη 
Νησιωτική θεωρία και διατήρηση (Κεφάλαιο 10), όπου 
πραγματευόμαστε τη συμβολή της συλλογιστικής της 
νησιωτικής οικολογίας στην επιστήμη της διατήρησης. 
Καθώς μετατρέπουμε τις ηπείρους σε ένα ψηφιδωτό 
από βιοτόπους, δημιουργούμε συστήματα πρόσφατα 
απομονωμένων πληθυσμών. Ποιες είναι οι επιδράσεις 
της κατάτμησης και της μείωσης της έκτασης μέσα στις 
ηπείρους; Και μάλιστα, όχι απλώς οι βραχυπρόθεσμες 
αλλαγές, αλλά και οι μακροπρόθεσμες;

Καθώς η ανησυχία σχετικά με αυτό το θέμα αυξή-
θηκε κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, προφα-
νέστερη πηγή σχετικών θεωριών ήταν η βιβλιογραφία 
της νησιωτικής οικολογίας, και συγκεκριμένα το μο-
ντέλο περί δυναμικής ισορροπίας που εισηγήθηκαν οι 
MacArthur και Wilson (1967). Θα εξετάσουμε τη βιβλι-
ογραφία αυτή, δείχνοντας ότι, αν και συχνά μπορούμε 
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να αναπτύξουμε καλά στατιστικά μοντέλα όσον αφορά 
τη συμπεριφορά συγκεκριμένων πληθυσμών από είδη 
και τη μεταβολή του αριθμού των ειδών σε ορισμένα 
θραύσματα μετά την απομόνωση, εξακολουθούμε να 
μην έχουμε κατανοήσει καλά τις συνολικές επιπτώσεις 
των συνεχιζόμενων διαδικασιών της κατάτμησης των 
οικοσυστημάτων για την ποικιλότητα σε τοπικό επίπε-
δο. Εντούτοις, είναι σαφές ότι η απώλεια και ο κατα-
κερματισμός των βιοτόπων απειλεί πολλά είδη με το-
πική εξαφάνιση, εξαφάνιση από ολόκληρη την περιοχή 
και τελικά καθολική εξαφάνιση. Είναι επίσης εμφανές 
ότι η διαδικασία της απόκρισης του οικοσυστήματος 
μπορεί να απαιτήσει μεγάλα χρονικά διαστήματα (συ-
χνά δεκαετίες) για να ολοκληρωθεί, το οποίο σημαίνει 
ότι ο σημερινός κατακερματισμός επιφυλάσσει πολλές 
εξαφανίσεις για το μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, αν προσεγ-
γίσουμε το θέμα με πιο θετικό τρόπο, το γεγονός ότι 
οι αποκρίσεις εμφανίζονται πολλές φορές καθυστερη-
μένα σημαίνει ότι υπάρχει ευκαιρία εφαρμογής μέτρων 
μετριασμού για τη μείωση του λεγόμενου «χρέους 
εξαφάνισης», εφόσον θεωρήσουμε ότι η κοινωνία εν-
διαφέρεται αρκετά ώστε να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες. Στον βαθμό που τα νησιωτικά φαινόμενα 
κατευθύνουν τις απώλειες ειδών, το κλειδί είναι να 
εμποδιστεί η υπερβολική απομόνωση οικοσυστημάτων 
που ήταν μέχρι πρότινος ενιαία και εκτενή: τα δίκτυα 
προστατευόμενων περιοχών πρέπει να ενσωματώνο-
νται σε τοπία φιλικά προς την άγρια ζωή, όποτε κάτι 
τέτοιο είναι δυνατόν.

Εάν φτιάξουμε έναν κατάλογο των γνωστών εξαφα-
νίσεων για το διάστημα από το 1600 μ.Χ. μέχρι σήμερα, 
θα δούμε ότι για ζωικά τάξα που είναι σχετικά γνωστά 
(π.χ. θηλαστικά, πτηνά και χερσαία σαλιγκάρια), η πλει-
ονότητα των απωλειών αφορά νησιωτικά είδη (Εικόνα 
1.3). Σήμερα, ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις εξέλιξης απειλούνται, με πολλά είδη να βρί-
σκονται στα πρόθυρα εξαφάνισης. Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Τα συγκεκριμένα ζητήματα και κάποιες απαντήσεις που 
μπορεί να δώσει η βιολογία της διατήρησης διερευνώ-
νται στα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, Ανθρωπο-
γενείς απώλειες και απειλές και Θεραπείες για τα νησιά. 
Συσσωρεύονται ολοένα και περισσότερα στοιχεία που 
δείχνουν ότι ο άνθρωπος υποπίπτει κατ’ επανάληψη σε 
ολισθήματα σε ό,τι αφορά την εξαφάνιση, εξαλείφοντας 
ενδημικά είδη των νησιών. Όπου κι αν έχουμε αποικίσει 
νησιά, στον Ειρηνικό, στην Καραϊβική, στον Ατλαντικό 
και τον Ινδικό Ωκεανό ή στη Μεσόγειο, έχουμε αφήσει 
βαριά κληρονομιά στους ιθαγενείς βιοκόσμους, συχνά 
και στις λειτουργίες του οικοσυστήματος στις οποίες 
βασιζόμαστε και οι ίδιοι (Diamond 2005). Εδώ θέτουμε 
το ερώτημα: είναι τα νησιά εγγενώς ευαίσθητα ή οι λαοί 
των νησιών είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην εξα-
φάνιση των ειδών; Από ορισμένες απόψεις, οι νησιω-
τικοί βιόκοσμοι είναι πράγματι εύθραυστοι, όμως πολύ 
συχνά η εξάλειψη ενδημικών τάξων μπορεί να αποδο-
θεί σε μια σειρά από «ισχυρά πλήγματα», αλλά και στις 
αποκαλούμενες συνεργιστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
πολλών άσχετων μεταξύ τους δυνάμεων, με αποτέλε-
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Εικόνα 1.3  Χρονική σειρά εξαφανίσεων που αναφέρεται σε είδη μαλακίων, πτηνών και θηλαστικών από νησιά και ηπείρους μετά το 
1600 μ.Χ. περίπου. (Επανασχεδίαση από Groombridge 1992, Εικ. 16.5.)
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σμα η τελική εξαφάνιση του ενδημικού είδους να μη 
σχετίζεται με τον υπεύθυνο (ή τους υπεύθυνους) της 
αρχικής κατάρρευσης της περιοχής εξάπλωσης. Τυπικά, 
έχουν σημειωθεί τουλάχιστον δύο κύρια κύματα εξαφά-
νισης. Το ένα συνδέεται με τις ιθαγενείς ή προϊστορικές 
ανθρώπινες αποικίες και το δεύτερο ακολουθεί χρονικά 
την επαφή με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Ενώ στις ηπείρους η αυξημένη νησιωτικοποίηση των 
βιοτόπων αποτελεί σοβαρή πηγή ανησυχίας, το πρό-
βλημα των ωκεάνιων νησιωτικών βιοκόσμων σήμερα 
είναι η αυξανόμενη κατάρρευση του δικού τους νησιω-
τικού χαρακτήρα. Κύριοι παράγοντες της καταστροφής 
είναι η εισαγωγή εξωτικών ειδών (ιδίως θηλαστικών, 
που είτε είναι θηρευτές είτε βόσκουν), η απώλεια βιο-

τόπων, η θήρευση από τον άνθρωπο και η εξάπλωση 
ασθενειών. Οι δυνάμεις που εμπλέκονται έχουν πλέον 
προσδιοριστεί με ακρίβεια, και πολλές από τις επιλογές 
της βιολογικής διαχείρισης είναι ισχυρά θεμελιωμένες 
στην εμπειρία, αλλά η επίτευξη του διπλού στόχου της 
αειφόρου ανάπτυξης και της διατήρησης προϋποθέτει 
το να δοθεί προσοχή σε τομείς που βρίσκονται πέρα 
από το αντικείμενο του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια 
σας και που αφορούν την πολιτική, την οικονομία, την 
κοινωνιολογία και τον πολιτισμό των νησιών και των 
νησιωτικών κρατών: οι λύσεις που εφαρμόζονται στην 
ηπειρωτική χώρα μπορεί να μην έχουν βέλτιστα αποτε-
λέσματα εάν μεταφερθούν στα νησιά.

Και, εν πάση περιπτώσει, τι είναι νησί;




