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52

Εισαγωγή στην
οικολογία και
τη βιόσφαιρα

 Εικόνα 52.1 Γιατί μεταναστεύουν οι γκρίζες φάλαινες;

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ

Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

52.1 Η οικολογία ενοποιεί όλους τους τομείς της
βιολογικής έρευνας και επηρεάζει τη λήψη
αποφάσεων για το περιβάλλον
52.2 Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργανισμών και
περιβάλλοντος περιορίζουν την κατανομή των
ειδών
52.3 Οι υδατικές μεγακοινότητες είναι
διαφοροποιημένα και δυναμικά συστήματα που
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Γης
52.4 Η δομή και η κατανομή των χερσαίων
μεγακοινοτήτων ελέγχονται από το κλίμα και τις
διαταραχές
Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Το πεδίο μελέτης της οικολογίας

Ψ

ηλά στον ουρανό, μια σειρά από δορυφόρους
περιστοιχίζουν τη Γη. Αυτοί οι δορυφόροι δεν
μεταφέρουν τις συνομιλίες που γίνονται μέσω
κινητών τηλεφώνων, αλλά αναμεταδίδουν δεδομένα για
την ετήσια μετανάστευση της γκρίζας φάλαινας (Εικόνα
52.1). Ενήλικες και νεογέννητες γκρίζες φάλαινες (Eschrichtius robustus) εγκαταλείπουν τα μέρη όπου γεννήθηκαν, κοντά στην Κάτω (Μπάχα) Καλιφόρνια, και πραγματοποιούν ένα εντυπωσιακό ταξίδι 8.000 χλμ. κολυμπώντας η μια δίπλα στην άλλη. Προορισμός τους είναι ο
Αρκτικός Ωκεανός, όπου θα τραφούν με καρκινοειδή,
σωληνοσκώληκες και άλλα πλάσματα που αφθονούν εκεί
το καλοκαίρι. Οι δορυφόροι μάς βοηθούν επίσης να παρακολουθήσουμε ένα δεύτερο ταξίδι, την ανάκαμψη των

γκρίζων φαλαινών από το χείλος της εξαφάνισης. Πριν
από έναν αιώνα, η φαλαινοθηρία είχε μειώσει τον πληθυσμό τους σε λίγες μόνον εκατοντάδες άτομα. Σήμερα,
ύστερα από 70 χρόνια προστασίας από τη φαλαινοθηρία,
τουλάχιστον 20.000 φάλαινες ταξιδεύουν κάθε χρόνο
στην Αρκτική.
Ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες καθορίζουν τη γεωγραφική κατανομή των γκρίζων φαλαινών; Πώς επηρεάζεται το μέγεθος των πληθυσμών τους από τις διακυμάνσεις της διαθέσιμης τροφής; Αυτού του είδους τα ερωτήματα αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της οικολογίας
(η ονομασία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις οίκος και
λόγος), της επιστημονικής μελέτης των αλληλεπιδράσεων
ανάμεσα στους οργανισμούς και το περιβάλλον. Αυτές οι
αλληλεπιδράσεις ταξινομούνται σε μια ιεραρχία, από την
κλίμακα των οργανισμών έως την κλίμακα του πλανήτη
(Εικόνα 52.2).
Στην Εικόνα 52.2 παρουσιάζεται ένα εννοιολογικό
πλαίσιο για την κατανόηση του πεδίου της οικολογίας,
αλλά και το πλαίσιο οργάνωσης της τελευταίας ενότητας της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ξεκινούμε σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφοντας το πεδίο μελέτης της οικολογίας και ορισμένους από τους παράγοντες, βιοτικούς και αβιοτικούς,
που επηρεάζουν την κατανομή και την αφθονία των οργανισμών. Στα τρία επόμενα κεφάλαια εξετάζονται λεπτομερώς η οικολογία των πληθυσμών, η οικολογία των
βιοκοινοτήτων και η οικολογία των οικοσυστημάτων.
Στο τελευταίο κεφάλαιο θα διερευνήσουμε τόσο την οικολογία του τοπίου όσο και την πλανητική οικολογία,
και θα δούμε πώς εφαρμόζεται η βιολογική γνώση για να
προβλεφθούν οι περιβαλλοντικές συνέπειες των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, για να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα της Γης και για να αποκατασταθούν τα οικοσυστήματά της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

Εισαγωγή στην οικολογία και τη βιόσφαιρα

1421

21_52_CHAP_1421_1450_Layout 1 05/04/2013 2:28

Page 1422

 Εικόνα 52.2

Εξερευνώντας το πεδίο της οικολογικής έρευνας
Οι οικολόγοι εξετάζουν διάφορα επίπεδα στην ιεραρχία των έμβιων όντων, από τους μεμονωμένους οργανισμούς έως ολόκληρο τον πλανήτη. Καθε επίπεδο βιολογικής ιεραρχίας
που παρουσιάζεται παρακάτω συνοδεύεται από ένα παράδειγμα ερευνητικού ερωτήματος
που απασχολεί τον αντίστοιχο κλάδο.

1 Oργανισμική οικολογία
Η οργανισμική οικολογία, που περιλαμβάνει τους τομείς της οικοφυσιολογίας, της εξελικτικής οικολογίας και της συμπεριφορικής οικολογίας, μελετά πώς αποκρίνονται η δομή, η φυσιολογία
και (στην περίπτωση των ζώων) η συμπεριφορά των οργανισμών
στις προκλήσεις που θέτει το περιβάλλον τους.
 Πώς επιλέγουν το ταίρι τους οι σφυροκέφαλοι καρχαρίες;

2 Πληθυσμιακή οικολογία
Πληθυσμός είναι μια ομάδα ατόμων του ίδιου είδους που ζουν σε μια περιοχή. Η
πληθυσμιακή οικολογία αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος
των πληθυσμών, όπως επίσης το πώς και γιατί μεταβάλλεται το μέγεθος αυτό στο
πέρασμα του χρόνου.
 Ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τον αναπαραγωγικό ρυθμό των ποντικών;

3 Οικολογία βιοκοινοτήτων
Βιοκοινότητα είναι μια ομάδα από πληθυσμούς διαφορετικών ειδών
που ζουν σε μια περιοχή. Η οικολογία των βιοκοινοτήτων εξετάζει
πώς επηρεάζονται η δομή και η οργάνωση των βιοκοινοτήτων από τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων ειδών, π.χ. από τη θήρευση
και τον ανταγωνισμό.
 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποικιλότητα των ειδών που φιλοξενεί ένα
δάσος;

4 Οικολογία οικοσυστημάτων
Οικοσύστημα είναι η βιοκοινότητα των οργανισμών που ζουν
σε μια περιοχή και οι αβιοτικοί παράγοντες με τους οποίους αυτοί οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν. Η οικολογία των οικοσυστημάτων δίνει έμφαση στη ροή ενέργειας και στους γεωχημικούς κύκλους μεταξύ οργανισμών και περιβάλλοντος.
 Ποιοι παράγοντες ελέγχουν τη φωτοσυνθετική παραγωγικότητα σε ένα
εύκρατο χορτολιβαδικό οικοσύστημα;

5 Οικολογία τοπίου
Τοπίο είναι ένα μωσαϊκό αποτελούμενο από οικοσυστήματα που συνδέονται μεταξύ τους. Η έρευνα
στο πλαίσιο της οικολογίας τοπίου επικεντρώνεται
στους παράγοντες που ελέγχουν την ανταλλαγή
ενέργειας, υλικών και οργανισμών μεταξύ πολυάριθμων οικοσυστημάτων.
 Σε ποιον βαθμό χρησιμεύουν ως διάδρομοι διασποράς
για τα ζώα τα δέντρα που περιστοιχίζουν ένα ποτάμι;

6 Πλανητική οικολογία
Βιόσφαιρα είναι το οικοσύστημα ολόκληρου του πλανήτη, δηλαδή το σύνολο όλων των οικοσυστημάτων και των τοπίων του.
Η πλανητική οικολογία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η τοπική ανταλλαγή ενέργειας και ύλης επηρεάζει τη λειτουργία και την
κατανομή των οργανισμών σε ολόκληρη τη βιόσφαιρα.
 Πώς επηρεάζεται η παγκόσμια κατανομή των καρκινοειδών από την
κυκλοφορία του ωκεάνιου νερού;
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52.1

Η οικολογία ενοποιεί όλους τους
τομείς της βιολογικής έρευνας και
επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων για
το περιβάλλον
Η οικολογία έχει τις ρίζες της στην περιγραφική επιστήμη
(βλ. Κεφάλαιο 1). Φυσιοδίφες όπως ο Αριστοτέλης και ο
Δαρβίνος παρατήρησαν, πολλά χρόνια πριν, τους οργανισμούς στη φύση και κατέγραψαν με συστηματικό τρόπο
τις παρατηρήσεις τους. Αυτή η περιγραφική προσέγγιση,
που ονομάζεται φυσική ιστορία, μπορεί να μας προσφέρει
μεγάλο πλούτο γνώσεων σχετικά με τη φύση και αποτελεί
ακόμη και σήμερα θεμελιώδες τμήμα της επιστήμης της οικολογίας. Η οικολογία επιδίδεται και στις μέρες μας στην
παρατήρηση του φυσικού κόσμου, αλλά χρησιμοποιεί εργαλεία που εφαρμόζονται από το επίπεδο του γονιδίου μέχρι το επίπεδο του πλανήτη, εργαλεία που ο Αριστοτέλης
και ο Δαρβίνος δεν θα τολμούσαν καν να φανταστούν.
Η σύγχρονη οικολογία έχει εξελιχθεί επίσης σε μια αυστηρή πειραματική επιστήμη που περιλαμβάνει τη διατύπωση υποθέσεων και τον χειρισμό του περιβάλλοντος με
σκοπό την παρατήρηση του αποτελέσματος. Λόγου χάρη,
οι επιστήμονες που ασχολούνται με την επίδραση της αλλαγής του κλίματος στην επιβίωση των δέντρων μπορούν
να δημιουργήσουν συνθήκες ξηρασίας και υγρασίας σε
πειραματικές επιφάνειες αντί να περιμένουν ολόκληρες
δεκαετίες έως ότου εμφανιστούν ξηρές ή υγρές χρονιές
αντιπροσωπευτικές των μελλοντικών βροχοπτώσεων. Ο
Paul Hanson και οι συνεργάτες του στο Εθνικό Εργαστήριο του Oak Ridge στην Πολιτεία Tennessee των ΗΠΑ
εφάρμοσαν αυτήν ακριβώς την πειραματική προσέγγιση
σε μια τιτάνεια μελέτη που διήρκεσε πάνω από δέκα χρόνια. Συνέλεξαν το 1/3 της βροχόπτωσης σε μια μεγάλη πειραματική επιφάνεια ιθαγενούς δάσους και το μετέφεραν
σε μια δεύτερη πειραματική επιφάνεια, αφήνοντας άθικτο

ένα τρίτο, ως μάρτυρα (Εικόνα 52.3). Συγκρίνοντας την
αύξηση και την επιβίωση των δέντρων σε κάθε πειραματική επιφάνεια, διαπίστωσαν ότι από όλα τα είδη δέντρων
που εξετάστηκαν, τη μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου σε
συνθήκες ξηρασίας είχαν οι κρανιές (Cornus florida).
Μέχρι να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα θα συναντήσουμε πολύ περισσότερα παραδείγματα οικολογικών
πειραμάτων στο πεδίο. Οι πολλές και σύνθετες δυσκολίες
που παρουσιάζουν υπήρξαν αφορμή για πολλές καινοτομίες σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό πειραμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων με στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Όπως δείχνουν τα συγκεκριμένα παραδείγματα,
η ερμηνεία των οικολογικών πειραμάτων συχνά βασίζεται
στην ευρύτητα βιολογικών γνώσεων που προϋπάρχουν.

Συνδέοντας την οικολογία με την εξελικτική
βιολογία

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 23, οι οργανισμοί προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους ύστερα από την πάροδο πολλών γενεών, μέσω της διεργασίας της φυσικής επιλογής.
Αυτή η προσαρμογή πραγματοποιείται σε πολλές γενεές,
στο χρονικό πλαίσιο του εξελικτικού χρόνου. Η διαφορική
επιβίωση και αναπαραγωγή των ατόμων, που οδηγεί στην
εξέλιξη, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του οικολογικού χρόνου, δηλαδή στο χρονικό πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων
που συμβαίνουν μεταξύ οργανισμών και περιβάλλοντος
λεπτό προς λεπτό. Ένα παράδειγμα του πώς γεγονότα που
αναφέρονται στον οικολογικό χρόνο προκαλούν εξέλιξη
είναι η επιλογή όσον αφορά το μέγεθος του ράμφους
στους σπίνους των νησιών Γκαλάπαγκος (βλ. Εικόνα
23.1). Οι σπίνοι που διέθεταν μεγαλύτερο ράμφος μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ευκολότερα ως τροφή τους
μεγάλους, σκληρούς σπόρους που υπάρχουν κατά την περίοδο της ξηρασίας. Αντιθέτως, τα πτηνά που διέθεταν μικρότερα ράμφη και τρέφονταν με μικρότερους και πιο μαλακούς σπόρους, οι οποίοι είναι σπάνιοι την περίοδο της
ξηρασίας, είχαν λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης.
Μπορούμε να δούμε τη σύνδεση οικολογίας και εξέλιξης
παντού γύρω μας. Έστω ότι ένας
αγρότης χρησιμοποιεί ένα νέο
μυκητοκτόνο για να προστατεύΓούρνα
σει τη σιτοκαλλιέργειά του από
Αγωγός
κάποιο είδος μύκητα. Αρχικά το
μυκητοκτόνο είναι αποτελεσματικό, μειώνει τον πληθυσμό του
μύκητα –ένα οικολογικό φαινό«Ξηρή επιφάνεια»
«Υγρή επιφάνεια»
«Πεδίο ελέγχου»
μενο– και εξασφαλίζει στον
αγρότη μεγαλύτερη απόδοση
Οι γούρνες συλλέγουν το ένα
Οι αγωγοί μεταφέρουν το νερό Το πεδίο «ελέγχου» δέχεται
τρίτο της βροχής που πέφτει στην από την «ξηρή» πειραματική
τις ίδιες ποσότητες βροχής
στην καλλιέργειά του. Όμως
«ξηρή» πειραματική επιφάνεια.
επιφάνεια στην «υγρή».
με το φυσικό περιβάλλον.
ύστερα από μερικά χρόνια είναι
 Εικόνα 52.3 Μελετώντας την απόκριση ενός δάσους στη μεταβολή της βροχόπτωσης.
αναγκασμένος να χρησιμοποιεί
Οι ερευνητές στο Walker Branch Watershed, στην Πολιτεία Tennessee των ΗΠΑ, χρησιμοποίησαν
ολοένα και μεγαλύτερες δόσεις
ένα σύστημα με γούρνες και αγωγούς για να δημιουργήσουν τεχνητές συνθήκες «ξηρασίας» και
«υγρασίας» σε τμήματα ενός δάσους.
μυκητοκτόνου για να αποκτήσει
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52
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την ίδια προστασία. Αυτό συμβαίνει διότι το μυκητοκτόνο αλλάζει τη γονιδιακή δεξαμενή του μύκητα –ένα εξελικτικό φαινόμενο– επιλέγοντας άτομα που είναι ανθεκτικά στη χημική ουσία. Τελικά, η δράση του μυκητοκτόνου γίνεται τόσο ασθενής ώστε ο αγρότης θα πρέπει να
βρει μια άλλη, πιο ισχυρή χημική ουσία για να καταπολεμήσει τον μύκητα.

 Εικόνα 52.4 Η
Rachel Carson.

Οικολογία και περιβαλλοντικά ζητήματα
Η οικολογία και η εξελικτική βιολογία μάς βοηθούν να
κατανοήσουμε πώς εμφανίστηκαν οργανισμοί ανθεκτικοί
στα παρασιτοκτόνα, καθώς και πολλά άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η οικολογία μάς προσφέρει επίσης το
επιστημονικό γνωστικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για
να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε τη ζωή στη Γη.
Λόγω της μεγάλης χρησιμότητάς της όσον αφορά τις προσπάθειες προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος,
η οικολογία πολλές φορές συνδέεται με τον περιβαλλοντισμό (την υπεράσπιση της προστασίας της φύσης).
Οι οικολόγοι κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ επιστήμης και υπεράσπισης της φύσης. Πολλοί επιστήμονες του
χώρου αισθάνονται ως ευθύνη τους την ενημέρωση των
νομοθετών και των πολιτών σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει μια κοινωνία τις γνώσεις της γύρω από την οικολογία δεν εξαρτάται μόνο από την επιστήμη αλλά και
από πολλούς άλλους παράγοντες. Λόγου χάρη, εφόσον είναι γνωστό ότι τα φωσφορικά άλατα ευνοούν την αύξηση
των φυκών στις λίμνες, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα μπορούσαν να σταθμίσουν το όφελος για το περιβάλλον από τον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων
πλούσιων σε φωσφορικά έναντι του κόστους που θα προκύψει από τον περιορισμό αυτό. Τούτη η διάκριση μεταξύ γνώσης και υπεράσπισης της φύσης είναι σαφής στις
κατευθυντήριες αρχές της Οικολογικής Εταιρείας της
Αμερικής (Ecological Society of America), μιας επιστημονικής οργάνωσης που προσπαθεί να «διασφαλίσει τη
σωστή χρήση της επιστήμης της οικολογίας στη λήψη
αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον».
Σπουδαίο ορόσημο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή οικολογικών δεδομένων στα περιβαλλοντικά ζητήματα υπήρξε η έκδοση του βιβλίου Silent Spring (ελλ. τίτλος Σιωπηλή Άνοιξη) της Rachel Carson (Εικόνα 52.4), το 1962.
Μέσα από το βιβλίο της, το οποίο επηρέασε βαθύτατα το
σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνημα, η Carson (1907-1964)
στέλνει ένα ευρύτερο μήνυμα: «Η φράση “έλεγχος της φύσης” φανερώνει την αλαζονεία που επέδειξε ο άνθρωπος
σε μια πρωτόγονη φάση της βιολογίας και της φιλοσοφίας,
όταν θεωρούσε ότι η φύση δεν υπάρχει παρά μόνο για χάρη του». Αναγνωρίζοντας πως όλα τα είδη συνδέονται μεταξύ τους, αποτελώντας στην πραγματικότητα μέρος ενός
δικτύου, η Carson επεσήμανε ότι η εκτεταμένη χρήση παρασιτοκτόνων, όπως το DDT, προκαλούσε μείωση των
πληθυσμών, όχι μόνο των εντόμων, που ήταν στόχος της
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καταπολέμησης, αλλά και πολλών άλλων ειδών. Εφαρμόζοντας τις αρχές της οικολογίας, η Carson εισηγήθηκε μια
πιο λελογισμένη και ασφαλή χρήση των παρασιτοκτόνων.
Μέσα από τα κείμενά της, και τη μαρτυρία της ενώπιον
του Κογκρέσου των ΗΠΑ, συνέβαλε στην προώθηση μιας
νέας περιβαλλοντικής ηθικής τόσο στον χώρο της νομοθεσίας όσο και στο ευρύ κοινό. Οι προσπάθειές της οδήγησαν στην απαγόρευση της χρήσης του DDT στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον αυστηρότερο έλεγχο της χρήσης
άλλων χημικών ουσιών.

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Ε Ν Ν Ο Ι Ω Ν

52.1

1. Συγκρίνετε τους όρους οικολογία και περιβαλλοντισμός. Τι σύνδεση υπάρχει μεταξύ τους;
2. Πώς μπορεί ένα γεγονός που συμβαίνει στην κλίμακα
του οικολογικού χρόνου να επηρεάσει γεγονότα που
συμβαίνουν στην κλίμακα του εξελικτικού χρόνου;
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝ...;
3.
Ένας σιτοκαλλιεργητής δοκιμάζει τέσσερα μυκητοκτόνα σε μικρές πειραματικές επιφάνειες και διαπιστώνει ότι η απόδοση της
σοδειάς είναι ελαφρώς υψηλότερη όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και τα τέσσερα μυκητοκτόνα
παρά όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα. Ποια θα
ήταν η μακροπρόθεσμη συνέπεια της ταυτόχρονης
χρήσης και των τεσσάρων μυκητοκτόνων από εξελικτική σκοπιά;
Για προτεινόμενες απαντήσεις, βλ. Παράρτημα Α.

Τ Μ Η Μ Α

52.2

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ
οργανισμών και περιβάλλοντος
περιορίζουν την κατανομή των ειδών
Προηγουμένως περιγράψαμε τις διάφορες κλίμακες μελέτης της οικολογίας και εξηγήσαμε πώς μπορεί η οικολογία
να συμβάλει στην κατανόηση του περιβάλλοντος και στη
λήψη αποφάσεων σχετικά με αυτό. Σε αυτό το τμήμα θα
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Καγκουρό/km2
0–0,1

Τα κόκκινα καγκουρό
απαντούν στις πιο
ημιάνυδρες και
άνυδρες περιοχές
της ενδοχώρας, όπου
οι βροχοπτώσεις είναι
σχετικά χαμηλές και
ποικίλλουν από
έτος σε έτος.

Το κλίμα στη βόρεια
Αυστραλία είναι θερμό και
υγρό, με εποχική ξηρασία.

0,1–1
1–5
5–10
10–20
> 20
Όρια
κατανομής

 Εικόνα 52.5 Κατανομή και αφθονία του
κόκκινου καγκουρό στην Αυστραλία, με
βάση εναέριες καταγραφές.

Η νότια Αυστραλία έχει δροσερούς,
υγρούς χειμώνες και θερμά, ξηρά
καλοκαίρια.

εξετάσουμε πώς προσδιορίζονται οι παράγοντες που ελέγχουν την κατανομή των ειδών, όπως της γκρίζας φάλαινας της Εικόνας 52.1.
Στο Κεφάλαιο 22 εξερευνήσαμε τη βιογεωγραφία, δηλαδή τη μελέτη της κατανομής των ειδών στο παρελθόν
και το παρόν, στο πλαίσιο της εξελικτικής θεωρίας. Αντικείμενο της οικολογίας αποτελεί εδώ και καιρό η μελέτη
παγκόσμιων και τοπικών προτύπων κατανομής των πληθυσμών. Τα καγκουρό, λόγου χάρη, απαντούν στην Αυστραλία και πουθενά αλλού στον κόσμο. Η οικολογία δεν
διερευνά μόνο το πού απαντούν τα διάφορα είδη, αλλά και
το γιατί ζουν εκεί, αναζητώντας τους παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή τους. Οι προσπάθειες να δοθεί
απάντηση στο ερώτημα αυτό επικεντρώνονται σε δύο τύπους παραγόντων: στους βιοτικούς παράγοντες –δηλαδή
σε όλους τους οργανισμούς που ανήκουν στο περιβάλλον
του ατόμου– και στους αβιοτικούς παράγοντες – όλους
τους φυσικούς και χημικούς παράγοντες που επηρεάζουν
την κατανομή και την αφθονία των οργανισμών, όπως η
θερμοκρασία, το φως, το νερό και τα θρεπτικά υλικά.
Η Εικόνα 52.5 δίνει ένα παράδειγμα της επίδρασης
που ασκούν και οι δύο τύποι παραγόντων στην κατανομή
ενός είδους, στη συγκεκριμένη περίπτωση του κόκκινου
καγκουρό (Macropus rufus). Όπως δείχνει η εικόνα, τα
κόκκινα καγκουρό εμφανίζουν μέγιστη αφθονία σε λίγες
περιοχές της αυστραλιανής ενδοχώρας όπου οι βροχοπτώσεις είναι σχετικά αραιές και ακανόνιστες. Τα κόκκινα καγκουρό απουσιάζουν από το μεγαλύτερο μέρος της
περιφέρειας της ηπείρου, όπου το κλίμα κυμαίνεται από
λίγο έως πολύ υγρό. Εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσε να
δοθεί η εντύπωση ότι η γεωγραφική κατανομή των κόκκινων καγκουρό επηρεάζεται από έναν αβιοτικό παράγοντα, την ποσότητα και την αστάθεια των βροχοπτώσεων.
Όμως μπορεί επίσης το κλίμα να επηρεάζει έμμεσα τους

Η νοτιοδυτική
Αυστραλία έχει υγρό,
δροσερό κλίμα.

πληθυσμούς του κόκκινου καγκουρό μέσω βιοτικών παραγόντων, όπως είναι τα παθογόνα, τα παράσιτα, οι θηρευτές, οι ανταγωνιστές τους και η διαθεσιμότητα τροφής.
Γενικά, είναι απαραίτητο να εξετάζονται πολλοί παράγοντες και ποικίλες εναλλακτικές υποθέσεις κάθε φορά
που επιχειρείται να δοθεί κάποια ερμηνεία όσον αφορά
την κατανομή των ειδών.
Ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια
τέτοια ερμηνεία μελετώντας τις ερωτήσεις του διαγράμματος ροής της Εικόνας 52.6.

Διασπορά και κατανομή
Η απομάκρυνση των ατόμων από την περιοχή προέλευσής τους ή από κέντρα υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας ονομάζεται διασπορά και συμβάλλει στην κατανομή των οργανισμών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στο πλαίσιο της βιογεωγραφίας, ο παράγοντας της διασποράς θα
μπορούσε να εξεταστεί ως πιθανός υπεύθυνος για την
απουσία καγκουρό από τη Βόρεια Αμερική. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να διατυπωθεί η υπόθεση ότι τα καγκουρό δεν θα μπορούσαν να φτάσουν έως εκεί λόγω
ύπαρξης φραγμού στη διασπορά τους. Ενώ όμως τα καγκουρό, που είναι χερσόβια, δεν θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο και να φτάσουν στη Βόρεια Αμερική
με δικές τους δυνάμεις, άλλοι οργανισμοί με μεγαλύτερες
δυνατότητες διασποράς, π.χ. κάποια είδη πτηνών, μπόρεσαν να το υπερβούν. Η διασπορά των οργανισμών έχει
κρίσιμη σημασία για την κατανόηση τόσο του τρόπου με
τον οποίο λειτούργησε η γεωγραφική απομόνωση κατά
την εξέλιξη των οργανισμών (βλ. Κεφάλαιο 24) όσο και
των ευρύτερων προτύπων της σημερινής γεωγραφικής
κατανομής των ειδών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52
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Γιατί απουσιάζει
από μια περιοχή
το είδος Χ;
Ναι
Η κατανομή του
περιορίζεται λόγω
διασποράς;

Μη προσβάσιμη περιοχή
ή ανεπάρκεια χρόνου

Όχι

Ναι

Η κατανομή του
περιορίζεται λόγω
συμπεριφοράς;
Όχι

Επιλογή ενδιαιτήματος
Ναι
Η κατανομή του
περιορίζεται
λόγω βιοτικών
παραγόντων
(άλλων ειδών);

Όχι

Θήρευση,
παρασιτισμός,
ανταγωνισμός,
ασθένειες

Χημικοί
παράγοντες

Η κατανομή του
περιορίζεται λόγω
αβιοτικών
παραγόντων;

 Εικόνα 52.6 Διάγραμμα ροής με τους παράγοντες που περιορίζουν τη γεωγραφική
κατανομή. Κατά τη μελέτη των παραγόντων που περιορίζουν την κατανομή ενός είδους
εξετάζονται συχνά μια σειρά από ερωτήματα όπως αυτά που παρουσιάζονται εδώ.
Σε τι θα μπορούσε να διαφέρει η σημασία των διαφόρων αβιοτικών παραγόντων μεταξύ
; υδατικών και χερσαίων οικοσυστημάτων;

Διεύρυνση των φυσικών περιοχών εξάπλωσης
Η σημασία της διασποράς είναι εμφανέστερη όταν οι οργανισμοί φτάνουν σε καινούργια περιοχή. Λόγου χάρη,
πριν από 200 χρόνια το πτηνό Bubulcus ibis (γελαδάρης)
απαντούσε μόνο στην Αφρική και τη νοτιοδυτική Ευρώπη. Όμως στα τέλη του 19ου αιώνα, ορισμένα άτομα αυτού του είδους κατάφεραν, χάρη στα δυνατά φτερά τους,
να διασχίσουν τον Ατλαντικό Ωκεανό και να εποικίσουν
τις βορειοανατολικές περιοχές της Νότιας Αμερικής. Από
εκεί εξαπλώθηκαν σταδιακά τόσο προς τον νότο όσο και
προς τον βορρά, για να εισχωρήσουν τελικά στη Βόρεια
Αμερική, μέσω της Κεντρικής, και το 1960 να φτάσουν
στη Φλόριντα (Εικόνα 52.7). Σήμερα υπάρχουν αναπαραγόμενοι πληθυσμοί του είδους μέχρι και στα παράλια
των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, φτάνοντας βόρεια έως στις νότιες περιοχές του Καναδά.
Η διεύρυνση των φυσικών περιοχών εξάπλωσης δείχνει καθαρά την επίδραση της διασποράς στην κατανομή
των ειδών. Ωστόσο, επειδή σπανίζουν οι ευκαιρίες για
άμεση παρατήρηση αυτής της διασποράς, στρεφόμαστε
συχνά σε πειραματικές μεθόδους, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον ρόλο της διασποράς στην κατανομή των ειδών.

Φυσικοί
παράγοντες

Νερό
Οξυγόνο
Αλατότητα
pH
Θρεπτικά
συστατικά
εδάφους κ.λπ.
Θερμοκρασία
Φως
∆ομή εδάφους
Πυρκαγιές
Υγρασία κ.λπ.

θα μπορούσε να ζει σε περιοχές απ’ όπου αυτή τη στιγμή
απουσιάζει.
Τα είδη που εισάγονται σε νέες γεωγραφικές τοποθεσίες συχνά διαταράσσουν τις βιοκοινότητες και τα οικοσυστήματα που τα δέχονται και εξαπλώνονται πολύ πέραν
της περιοχής όπου προβλεπόταν να γίνει εισαγωγή τους
(βλ. Κεφάλαιο 56). Γι’ αυτό και στο πλαίσιο της οικολογίας σπάνια εκτελούνται πειράματα που περιλαμβάνουν
μετοίκιση οργανισμών από τη μια γεωγραφική περιοχή
στην άλλη. Αντίθετα, προτιμάται να καταγράφονται οι συνέπειες της μεταφοράς ενός είδους όταν η τελευταία γίνεται για άλλο σκοπό, όπως π.χ. κατά την εισαγωγή θηραμάτων ή ζώων που είναι θηρευτές παρασιτικών ειδών, ή
όταν γίνεται τυχαία.

Σήμερα
1970
1966

1965

1960

1961
1958

Μετοίκιση ειδών

1951

Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε
αν η διασπορά αποτελεί βασικό παράγοντα για τον περιορισμό της κατανομής ενός είδους είναι να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα σκόπιμων ή τυχαίων μετοικίσεων του
είδους αυτού σε περιοχές απ’ όπου μέχρι πρότινος απουσίαζε. Για να θεωρείται επιτυχής μια μετοίκιση, θα πρέπει
κάποια από τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να αναπαραχθούν στη νέα περιοχή. Εφόσον μια μετοίκιση είναι επιτυχής, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η εν δυνάμει περιοχή εξάπλωσης
του είδους που μελετάμε είναι μεγαλύτερη από την πραγματική περιοχή εξάπλωσης. Με άλλα λόγια, αυτό το είδος
1426
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Οικολογία
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1970

 Εικόνα 52.7 Η διασπορά του είδους Bubulcus ibis στην
αμερικανική ήπειρο. Πρόκειται για ιθαγενές πτηνό της Αφρικής, το
οποίο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αμερική το 1877.
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Συμπεριφορά και επιλογή ενδιαιτήματος

ρευσης, παρασιτισμού ή ανταγωνισμού. Εναλλακτικά, η
επιβίωση και η αναπαραγωγή ενός είδους που μετοικίζει
ίσως να περιορίζεται από την απουσία άλλων ειδών, από τα
οποία αυτό εξαρτάται. Λόγου χάρη, πολλά ανθοφόρα φυτά εξαρτώνται από τους επικονιαστές τους. Συνήθη παραδείγματα βιοτικών παραγόντων που περιορίζουν την κατανομή των ειδών είναι οι θηρευτές (οργανισμοί που θανατώνουν το θήραμά τους) και οι φυτοφάγοι οργανισμοί
(οργανισμοί που τρέφονται με φυτά ή φύκη). Με απλά λόγια, οι οργανισμοί που τρέφονται με άλλα είδη περιορίζουν
την κατανομή των ειδών με τα οποία τρέφονται.
Ας εξετάσουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση φυτοφάγου οργανισμού που περιορίζει την κατανομή ενός είδους με το οποίο τρέφεται (Εικόνα 52.8). Σε ορισμένα

Κάλυψη από φύκη (%)

Όπως δείχνουν τα πειράματα μετοίκισης ειδών από μια
περιοχή σε άλλη, ορισμένοι οργανισμοί δεν καταλαμβάνουν ολόκληρη την εν δυνάμει περιοχή εξάπλωσής τους,
αν και μπορεί να μην υπάρχουν φυσικά εμπόδια που να
αποτρέπουν τη διασπορά τους σε περιοχές που δεν έχουν
καταλάβει. Συνεχίζοντας το ερωτηματολόγιο της Εικόνας
52.6, ερχόμαστε στο ερώτημα του ρόλου που παίζει η συμπεριφορά στον περιορισμό της κατανομής των πληθυσμών
στις περιπτώσεις αυτές. Όταν τα άτομα φαίνεται να αποφεύγουν ορισμένους βιοτόπους, ακόμη κι όταν αυτοί είναι κατάλληλοι για τη διαβίωσή τους, η κατανομή τους
μπορεί να περιορίζεται μέσω της συμπεριφοράς για την
επιλογή ενδιαιτήματος.
Αν και η επιλογή ενδιαιτήματος
ανήκει στις οικολογικές διεργασίες
 Εικόνα 52.8 Διερεύνηση
που δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητές,
Περιορίζει την κατανομή των φυκών η βρώση τους από τους
ορισμένες περιπτώσεις επιλογής εναχινούς;
διαιτήματος έχουν μελετηθεί εκτεΠΕΙΡΑΜΑ
νώς στα έντομα. Συχνά, τα θηλυκά
Ο W. J. Fletcher, από το Πανεπιστήμιο του Sydney της Αυστραλίας, σκέφτη
κε ότι αν οι αχινοί συνιστούν βιοτικό παράγοντα που περιορίζει την κατανομή των φυέντομα δεν αποθέτουν τα αυγά τους
κών, τότε η απομάκρυνση αχινών από κάποια περιοχή θα πρέπει να οδηγεί στην κάλυψή
παρά μόνον αφού δεχτούν ένα πολύ
της από περισσότερα φύκη. Για να απομονώσει την επίδραση των αχινών από την επίδραση
περιορισμένο σύνολο ερεθισμάτων,
ενός άλλου ζώου που τρέφεται με φύκη, της πεταλίδας, απομάκρυνε είτε μόνον αχινούς είτε
μόνο πεταλίδες είτε και τα δύο, από περιοχές μελέτης που βρίσκονταν δίπλα σε μια επιφάμε αποτέλεσμα η κατανομή τους να
νεια ελέγχου.
περιορίζεται σε ορισμένα φυτά-ξενιΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
στές. Οι προνύμφες του εντόμου
Ο Fletcher παρατήρησε μεγάλη διαφορά στην ανάπτυξη των φυκών μεταξύ των περιοχών που περιείχαν αχινούς και των περιοχών απ’ όπου αυτοί
Ostrinia nubilalis (πυραλίδα του
απουσίαζαν.
αραβόσιτου), λόγου χάρη, μπορούν
Η αφαίρεση
να τραφούν με πολλά και ποικίλα εί100
Αφαίρεση πεταλίδων
πεταλίδων και
δη φυτών, όμως τις συναντούμε σχεκαι αχινών
αχινών ή μόνο
αχινών προκάλεσε
δόν αποκλειστικά στο καλαμπόκι,
δραστική αύξηση
80
επειδή παράγει οσμές που προσελΑχινός
της κάλυψης από
Αφαίρεση
κύουν τα θηλυκά, με αποτέλεσμα να
φύκη.
μόνο αχινών
αποθέτουν εκεί τα αυγά τους. Η
60
Στις περιοχές όπου
συμπεριφορά για την επιλογή ενδιΠεταλίδα
υπήρχαν αχινοί και
αιτήματος περιορίζει σαφώς τα είδη
πεταλίδες, καθώς και
40
στις περιοχές απ’
φυτών στα οποία απαντά το έντομο.
Αφαίρεση μόνο πεταλίδων
∆είγμα ελέγχου (παρουσία
αχινών και πεταλίδων)

20

Βιοτικοί παράγοντες
Εφόσον η συμπεριφορά δεν περιορίζει την κατανομή ενός είδους, το
επόμενο ερώτημα που ανακύπτει είναι μήπως για τον περιορισμό ευθύνονται βιοτικοί παράγοντες, δηλαδή
άλλα είδη (βλ. Εικόνα 52.6). Σε πολλές περιπτώσεις, ένα είδος δεν μπορεί να ολοκληρώσει πλήρως τον βιολογικό του κύκλο αν μεταφερθεί σε
νέα περιοχή. Αυτή η αδυναμία επιβίωσης και αναπαραγωγής ενδεχομένως οφείλεται σε αρνητικές αλληλεπιδράσεις με άλλους οργανισμούς, οι
οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή θή-

0
Αύγουστος
1982

Φεβρουάριος
1983

Αύγουστος
1983

όπου είχαν
αφαιρεθεί μόνο
πεταλίδες, η αύξηση
των φυκών ήταν
σχεδόν μηδενική.

Φεβρουάριος
1984

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η απομάκρυνση τόσο πεταλίδων όσο και αχινών προκάλεσε τη μέγιστη αύξηση της κάλυψης από φύκη, υποδεικνύοντας ότι και τα δύο είδη επηρεάζουν την
κατανομή των φυκών. Η απομάκρυνση μόνο των αχινών προκάλεσε σημαντική αύξηση
των φυκών, ενώ η αφαίρεση μόνο των πεταλίδων δεν την επηρέασε σημαντικά. Έτσι, ο
Fletcher συμπέρανε ότι οι αχινοί περιορίζουν την κατανομή των φυκών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι οι πεταλίδες.

ΠΗΓΗ

W. J. Fletcher, Interactions among subtidal Australian sea urchins,
gastropods and algae: effects of experimental removals, Ecological Monographs 57:89109 (1989).

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝ...;

Η αύξηση της επιφάνειας που κάλυπταν τα φύκη ήταν
μεγαλύτερη όταν αφαιρέθηκαν και οι αχινοί και οι πεταλίδες. Πώς θα ερμηνεύατε αυτό το
γεγονός;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

Εισαγωγή στην οικολογία και τη βιόσφαιρα

1427

21_52_CHAP_1421_1450_Layout 1 05/04/2013 2:28

Page 1428

θαλάσσια οικοσυστήματα, συχνά υφίσταται αντίστροφη
σχέση ανάμεσα στην αφθονία των αχινών και την αφθονία ορισμένων μεγάλων φυκών (όπως είναι τα φαιοφύκη
που ονομάζονται κελπ). Εκεί όπου αφθονούν αχινοί οι
οποίοι τρέφονται με φαιοφύκη και άλλα είδη φυκών, δεν
δημιουργούνται μεγάλες συστάδες από φύκη. Άρα φαίνεται πως οι αχινοί περιορίζουν την τοπική κατανομή
των φυκών. Αυτό το είδος αλληλεπίδρασης μπορεί να
ελεγχθεί με πειράματα «αφαίρεσης και προσθήκης». Σε
μελέτες που έγιναν κοντά στο Sydney της Αυστραλίας, ο
W. J. Fletcher έλεγξε την υπόθεση ότι οι αχινοί συνιστούν βιοτικό παράγοντα που περιορίζει την κατανομή
των φυκών. Επειδή στους βιοτόπους όπου ευδοκιμούν
τα φύκια συχνά υπάρχουν άλλοι φυτοφάγοι οργανισμοί,
ο Fletcher πραγματοποίησε μια σειρά από πειράματα χειρισμών στο πεδίο, προκειμένου να απομονώσει την επίδραση των αχινών στα φύκη στη συγκεκριμένη περιοχή
μελέτης (βλ. Εικόνα 52.8). Απομακρύνοντας τους αχινούς από ορισμένες πειραματικές επιφάνειες και παρατηρώντας τη δραστική αύξηση της επιφάνειας που κάλυπταν τα φύκη, έδειξε ότι οι αχινοί περιορίζουν την κατανομή των φυκών.
Άλλοι βιοτικοί παράγοντες που περιορίζουν την κατανομή των ειδών, εκτός από τη θήρευση και τη φυτοφαγία,
είναι η παρουσία ή απουσία αποθεμάτων τροφής, παρασίτων, παθογόνων και ανταγωνιστών. Μερικές από τις πιο
εντυπωσιακές περιπτώσεις περιορισμού σημειώνονται
όταν ο άνθρωπος εισάγει, τυχαία ή σκόπιμα, εξωτικούς
θηρευτές ή παθογόνα σε νέες περιοχές, με αποτέλεσμα την
εξολόθρευση ιθαγενών ειδών. Σχετικά παραδείγματα θα
δούμε στο Κεφάλαιο 56, όταν θα μελετήσουμε την οικολογία της διατήρησης.

Αβιοτικοί παράγοντες
Στο τελευταίο ερώτημα του διαγράμματος ροής της Εικόνας 52.6 εξετάζεται αν η κατανομή ενός είδους είναι
δυνατό να περιορίζεται από αβιοτικούς παράγοντες,
όπως π.χ. η θερμοκρασία, το νερό, η αλατότητα, το
ηλιακό φως ή το έδαφος. Αν οι φυσικές συνθήκες μιας
περιοχής δεν επιτρέπουν την επιβίωση και την αναπαραγωγή ενός είδους, τότε δεν πρόκειται να το συναντήσουμε στην περιοχή αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το
περιβάλλον χαρακτηρίζεται τόσο από χωρική ετερογένεια όσο και από χρονική ετερογένεια, δηλαδή οι περισσότεροι αβιοτικοί παράγοντες εμφανίζουν διακύμανση
στον χώρο και τον χρόνο. Αν και οι συνθήκες που επικρατούν σε δύο διαφορετικές περιοχές της Γης ενδέχεται να διαφέρουν ανά πάσα στιγμή, οι ημερήσιες και οι
ετήσιες διακυμάνσεις των αβιοτικών παραγόντων μπορεί να κάνουν τις μεταξύ τους διαφορές να φαίνονται
περισσότερο ή λιγότερο έντονες. Επιπλέον, οι οργανισμοί μπορούν να αποφύγουν προσωρινά κάποιες αντίξοες συνθήκες μέσω συμπεριφορών όπως η ναρκοβίωση
ή η χειμερία νάρκη.
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Θερμοκρασία
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για την κατανομή των οργανισμών, διότι
επηρεάζει τις βιολογικές διεργασίες. Λόγου χάρη, η
πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τους 0οC μπορεί να
προκαλέσει ρήξη των κυττάρων λόγω πήξης του νερού
που περιέχουν, ενώ οι πρωτεΐνες των περισσότερων οργανισμών αποδιατάσσονται σε θερμοκρασίες άνω των
45οC. Επιπλέον, οι περισσότεροι οργανισμοί είναι αδύνατο να διατηρήσουν ενεργό μεταβολισμό σε θερμοκρασίες ιδιαίτερα χαμηλές ή υψηλές, παρ’ ότι έχουν καταγραφεί εντυπωσιακές προσαρμογές που επιτρέπουν
σε ορισμένους οργανισμούς, όπως είναι οι θερμόφιλοι
προκαρυώτες (βλ. Κεφάλαιο 27), να ζουν σε θερμοκρασίες πέραν του θερμοκρασιακού εύρους άλλων οργανισμών. Για τους περισσότερους οργανισμούς υπάρχει ένα
συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών του περιβάλλοντος
στο οποίο αυτοί λειτουργούν βέλτιστα. Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται έξω από το εύρος αυτό, ορισμένα ζώα,
όπως τα θηλαστικά και τα πτηνά, δαπανούν ενέργεια για
τη ρύθμιση της εσωτερικής τους θερμοκρασίας (βλ. Κεφάλαιο 40).

Νερό
Ένας άλλος σπουδαίος παράγοντας που επηρεάζει την
κατανομή των ειδών είναι η διαθεσιμότητα νερού, η
οποία μπορεί να ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων βιοτόπων. Τα είδη που ζουν στις ακτές ή σε υγροτόπους που επηρεάζονται από την παλίρροια ενδέχεται
να αφυδατωθούν κατά την άμπωτη. Για τους χερσαίους
οργανισμούς η απειλή της αφυδάτωσης είναι σχεδόν μόνιμη και η κατανομή τους στους διάφορους τύπους βιοτόπων αντανακλά την ικανότητά τους να εξασφαλίζουν
νερό και να το διατηρούν στο εσωτερικό του σώματός
τους. Οι οργανισμοί που ζουν στις ερήμους, επί παραδείγματι, εμφανίζουν μια ποικιλία προσαρμογών απόκτησης και διατήρησης νερού σε ξηρά περιβάλλοντα (βλ.
Κεφάλαιο 44).

Αλατότητα
Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 7, η συγκέντρωση αλάτων στο
νερό επηρεάζει την υδατική ισορροπία των οργανισμών
μέσω της ώσμωσης. Οι περισσότεροι υδρόβιοι οργανισμοί
περιορίζονται σε βιοτόπους είτε των γλυκών είτε των αλμυρών νερών, λόγω της περιορισμένης ωσμορρυθμιστικής
τους ικανότητας (βλ. Κεφάλαιο 44). Αν και πολλοί χερσαίοι οργανισμοί είναι ικανοί να εκκρίνουν την περίσσεια
άλατος από το σώμα τους μέσω εξειδικευμένων αδένων, ή
μέσω των κοπράνων, τα είδη φυτών και ζώων που ζουν σε
βιοτόπους υψηλής αλατότητας, όπως τα αλίπεδα, είναι συνήθως λίγα.

21_52_CHAP_1421_1450_Layout 1 05/04/2013 2:28

Page 1429

Ηλιακό φως
Στα περισσότερα οικοσυστήματα η ενέργεια προέρχεται
από το ηλιακό φως που απορροφούν οι φωτοσυνθετικοί
οργανισμοί. Η ανεπάρκεια ηλιακού φωτός μπορεί να περιορίσει την κατανομή των ειδών που φωτοσυνθέτουν.
Στα δάση, η σκιά που ρίχνουν τα φύλλα της κορυφής των
δέντρων εντείνει ιδιαίτερα τον ανταγωνισμό για φως, ιδίως
όσον αφορά τα σπέρματα που φυτρώνουν στον δασικό τάπητα. Στα υδατικά περιβάλλοντα, κάθε αύξηση του βάθους του νερού κατά 1 μέτρο σημαίνει ότι απορροφάται
επιλεκτικά περίπου το 45% του διερχόμενου ερυθρού και
το 2% του διερχόμενου κυανού φωτός. Κατά συνέπεια, το
μεγαλύτερο μέρος της φωτοσύνθεσης στα υδατικά περιβάλλοντα λαμβάνει χώρα σε μικρή σχετικά απόσταση από
την επιφάνεια του νερού.
Η επιβίωση των οργανισμών μπορεί να περιοριστεί και
λόγω της παρουσίας υπερβολικής ποσότητας φωτός. Στα
μεγαλύτερα υψόμετρα η ατμόσφαιρα είναι πιο αραιή και
απορροφά μικρότερο ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας. Έτσι, στα αλπικά περιβάλλοντα υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να προκαλέσουν οι ακτίνες του ήλιου
βλάβες στο DNA και στις πρωτεΐνες (Εικόνα 52.9). Σε άλλα οικοσυστήματα, π.χ. στις ερήμους, τα υψηλά επίπεδα
φωτός μπορεί να αυξήσουν το θερμοκρασιακό στρες που
υφίστανται τα ζώα αν δεν μπορούν να αποφύγουν το φως
ή να μειώσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους μέσω
εξάτμισης (βλ. Κεφάλαιο 40).

Πετρώματα και έδαφος
Η κατανομή των φυτών, άρα και των ζώων που τρέφονται με αυτά, περιορίζεται από παράγοντες όπως το pH, τα
ανόργανα συστατικά και η φυσική δομή των πετρωμά-

των και του εδάφους. Το γεγονός αυτό συνεισφέρει στη
μωσαϊκότητα που εμφανίζουν τα χερσαία οικοσυστήματα. Το pH του εδάφους και του νερού μπορεί να περιορίσει την κατανομή των οργανισμών είτε άμεσα, λόγω των
ακραίων όξινων ή βασικών συνθηκών που δημιουργούνται, είτε έμμεσα, επηρεάζοντας τη διαλυτότητα θρεπτικών ουσιών και τοξινών. Στα ρυάκια και στα ποτάμια, η
σύσταση του υποστρώματος (επιφάνειας του πυθμένα)
μπορεί να επηρεάσει τη χημεία του νερού, που με τη σειρά της επηρεάζει τους οργανισμούς που ζουν εκεί. Στα
περιβάλλοντα των γλυκών νερών και στα θαλάσσια περιβάλλοντα, η δομή του υποστρώματος καθορίζει ποιοι
οργανισμοί είναι σε θέση να προσκολληθούν πάνω σε
αυτό ή να ζήσουν μέσα του.
Αφού εξετάσαμε ορισμένους αβιοτικούς παράγοντες
που επηρεάζουν την κατανομή των οργανισμών, μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πώς αυτοί
διαφοροποιούνται ανάλογα με το κλίμα και να εξετάσουμε τον μείζονα ρόλο του κλίματος στην κατανομή
των ειδών.

Κλίμα
Ως κλίμα ορίζονται οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν μακροπρόθεσμα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι
κύριες συνιστώσες του κλίματος είναι τέσσερεις αβιοτικοί παράγοντες: η θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, το
ηλιακό φως και ο άνεμος. Οι κλιματικοί παράγοντες,
ιδίως η θερμοκρασία και η διαθεσιμότητα νερού, ασκούν
σημαντική επίδραση στην κατανομή των χερσαίων οργανισμών. Τα κλιματικά πρότυπα μπορούν να περιγραφούν σε δύο κλίμακες: στην κλίμακα του μακροκλίματος, που αφορά τα κλιματικά πρότυπα τα οποία εμφανίζονται σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
και στην κλίμακα του μικροκλίματος, η οποία αφορά
πρότυπα που εμφανίζονται σε πολύ μικρή κλίμακα, π.χ.
στη βιοκοινότητα των οργανισμών που ζουν κάτω από
τον πεσμένο κορμό ενός δέντρου. Ας εξετάσουμε αρχικά
το μακροκλίμα της Γης.

Παγκόσμια κλιματικά πρότυπα

 Εικόνα 52.9 Δέντρο αλπικού οικοσυστήματος. Οι
οργανισμοί που ζουν σε μεγάλα υψόμετρα εκτίθενται σε υψηλά
επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας. Έρχονται επίσης αντιμέτωποι
με άλλες αντιξοότητες, όπως με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν
και ισχυρούς άνεμους, που αυξάνουν την απώλεια νερού και
εμποδίζουν την ανάπτυξη κλαδιών στην προσήνεμη πλευρά των
δέντρων.

Τα πρότυπα που εμφανίζει το κλίμα στο επίπεδο ολόκληρου του πλανήτη καθορίζονται κυρίως από την ηλιακή
ενέργεια που δέχεται η Γη και από την κίνησή της στο διάστημα. Ο ήλιος θερμαίνει την ατμόσφαιρα, το έδαφος και
το νερό, προκαλώντας θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, κύκλους κίνησης του αέρα και εξάτμισης του νερού, παράγοντες που ευθύνονται για τις εντονότατες διαφοροποιήσεις που εμφανίζει το κλίμα από το ένα γεωγραφικό πλάτος στο άλλο. Στην Εικόνα 52.10, στις δύο επόμενες σελίδες, συνοψίζονται τα κλιματικά πρότυπα της Γης και ο
τρόπος σχηματισμού τους.
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 Εικόνα 52.10

Εξερευνώντας τα παγκόσμια κλιματικά πρότυπα
Διακύμανση της έντασης του ηλιακού φωτός ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος

Λόγω του καμπύλου σχήματος της Γης, η
ένταση του ηλιακού φωτός ποικίλλει
ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Επειδή
το φως του ήλιου πέφτει πιο κάθετα στους
τροπικούς (περιοχές με γεωγραφικό
πλάτος μεταξύ 23,5°Β και 23,5°Ν), οι
περιοχές αυτές δέχονται περισσότερη
θερμότητα και φως ανά μονάδα επιφανείας. Σε υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, το
φως του ήλιου πέφτει στη Γη υπό γωνία,
οπότε η ενέργεια του φωτός διαχέεται
περισσότερο στη γήινη επιφάνεια.

90°N (Βόρειος Πόλος)
60°Β

Μικρή γωνία πρόσπτωσης ηλιακού φωτός

30°Β
23,5°Β (Τροπικός
του Καρκίνου)
Κάθετη πρόσπτωση του φωτός στις ισημερίες

0° (Ισημερινός)
23,5°Ν (Τροπικός
του Αιγόκερω)
30°Ν

Μικρή γωνία πρόσπτωσης ηλιακού φωτός
60°Ν
90°Ν (Νότιος Πόλος)
Ατμόσφαιρα

Εποχική διακύμανση της έντασης του ηλιακού φωτός
60°B
30°B
Θερινό ηλιοστάσιο: Το Βόρειο Ημισφαίριο
είναι στραμμένο προς τον ήλιο και έχει
μέγιστη διάρκεια ημέρας και ελάχιστη
διάρκεια νύχτας. Το Νότιο
Ημισφαίριο είναι στραμμένο
στην αντίθετη κατεύθυνση
από τον Ήλιο και έχει
ελάχιστη διάρκεια
ημέρας και μέγιστη
διάρκεια νύχτας.

0° (Ισημερινός)
30°Ν

Μόνιμη κλίση
23,5°

Φθινοπωρινή ισημερία: Ο Ισημερινός
βλέπει τον ήλιο κάθετα, κανείς από τους
πόλους δεν είναι στραμμένος προς τον ήλιο.
Όλες οι περιοχές της Γης έχουν 12 ώρες μέρα
και 12 ώρες νύχτα.

Η κλίση της Γης προκαλεί εποχική διακύμανση ως προς την ένταση
της ηλιακής ακτινοβολίας. Επειδή ο άξονας ιδιοπεριστροφής του
πλανήτη μας έχει κλίση 23,5° σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς που
διαγράφει γύρω από τον Ήλιο, οι τροπικές περιοχές δέχονται τη
μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια του
χρόνου, παρουσιάζοντας τη μικρότερη εποχική διακύμανση. Οι
εποχικές διακυμάνσεις ως προς το ηλιακό φως και τη θερμοκρασία
αυξάνονται όσο πλησιάζουμε τους πόλους.
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Εαρινή ισημερία: Ο Ισημερινός βλέπει τον ήλιο κάθετα,
κανείς από τους πόλους δεν είναι στραμμένος προς
τον ήλιο. Όλες οι περιοχές της Γης έχουν 12 ώρες
μέρα και 12 ώρες νύχτα.

Χειμερινό ηλιοστάσιο: Το Βόρειο
Ημισφαίριο είναι στραμμένο προς
την αντίθετη κατεύθυνση από
εκείνη του ήλιου και έχει την
ελάχιστη διάρκεια ημέρας και
τη μέγιστη διάρκεια νύχτας.
Το Νότιο Ημισφαίριο είναι
στραμμένο προς τον ήλιο και
έχει τη μέγιστη διάρκεια ημέρας
και την ελάχιστη διάρκεια νύχτας.
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Παγκόσμια πρότυπα στην κυκλοφορία του αέρα και στις βροχοπτώσεις

60°Β
30°Β
Ο ξηρός αέρας
απορροφά
υγρασία
κατά την
κάθοδό του

0° (Ισημερινός)

Ο υγρός
αέρας απελευθερώνει
υγρασία κατά
την άνοδό του

30°Ν
60°Ν

0°

°
30° 23,5

Άνυδρη
ζώνη

Τροπικές
περιοχές

Ο ξηρός αέρας
απορροφά
υγρασία κατά
την κάθοδό του

23,5° 30°

Άνυδρη
ζώνη

Από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία κοντά στον Ισημερινό προκύπτει ένα παγκόσμιο πρότυπο στην κυκλοφορία
του αέρα και στις βροχοπτώσεις. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στους τροπικούς προκαλούν εξάτμιση
του νερού από την επιφάνεια της Γης και άνοδο θερμών, υγρών αέριων μαζών (μπλε βέλη) που μετατοπίζονται
προς τους πόλους. Οι ανερχόμενες μάζες αέρα απελευθερώνουν μεγάλο μέρος του νερού που περιέχουν,
προκαλώντας άφθονες βροχοπτώσεις στις τροπικές περιοχές. Από το μεγάλο υψόμετρο στο οποίο βρίσκονται,
αυτές οι αέριες μάζες –ξηρές πλέον– κατέρχονται (καφέ βέλη) προς τη Γη, απορροφώντας υγρασία από τη στεριά
και διαμορφώνοντας ένα κλίμα ξηρό στο οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη των ερήμων που δεν είναι
καθόλου σπάνιες σε γεωγραφικά πλάτη γύρω στις 30°Β και 30°Ν. Κατόπιν, ένος μέρος του κατερχόμενου αέρα
μετατοπίζεται προς τους πόλους. Σε γεωγραφικά πλάτη γύρω στις 60°Β και 60°Ν, οι αέριες μάζες ανέρχονται πάλι
και απελευθερώνουν άφθονες βροχοπτώσεις (αν και λιγότερες απ’ ό,τι στους τροπικούς). Στη συνέχεια, μέρος του
ψυχρού και ξηρού αέρα μετακινείται προς τους πόλους, όπου κατέρχεται και επιστρέφει στον Ισημερινό,
απορροφώντας υγρασία και δημιουργώντας το σχετικά άνυδρο κλίμα και το δριμύ ψύχος των πολικών περιοχών.

Παγκόσμια πρότυπα των ανέμων
66,5°Β
(Αρκτικός Κύκλος)
60°Β
∆υτικοί άνεμοι
30°Β
Βορειοανατολικοί
Βορειοανατολικοί
αληγείς άνεμοι
άνεμοι
αληγείς
Ζώνη νηνεμιών
Νοτιοανατολικοί
Νοτιοανατολικοί
αληγείς
αληγείς άνεμοι
άνεμοι

0°
(Ισημερινός)
30°Ν

∆υτικοί άνεμοι
60°Ν
66,5°Ν
(Ανταρκτικός
Κύκλος)
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Ο αέρας που πνέει κοντά στην
επιφάνεια της Γης δημιουργεί
προβλέψιμα παγκόσμια πρότυπα
ανέμων. Καθώς η Γη περιστρέφεται
γύρω από τον άξονά της, οι χερσαίες
περιοχές που βρίσκονται κοντά στον
Ισημερινό κινούνται ταχύτερα από
αυτές που βρίσκονται στους πόλους,
εκτρέποντας τους ανέμους από την
κατακόρυφη πορεία της παραπάνω
εικόνας και δημιουργώντας μια ροή
με απόκλιση προς τα ανατολικά ή τα
δυτικά. Στους τροπικούς πνέουν
δροσεροί αληγείς άνεμοι με
κατεύθυνση από τα ανατολικά προς
τα δυτικά. Οι κυρίαρχοι δυτικοί άνεμοι
πνέουν από τα δυτικά προς τα
ανατολικά στις εύκρατες ζώνες, οι
οποίες ορίζονται ως οι περιοχές
ανάμεσα στον Τροπικό του Καρκίνου
και τον Αρκτικό Κύκλο και ανάμεσα
στον Τροπικό του Αιγόκερω και τον
Ανταρκτικό Κύκλο.
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βρίσκεται κοντά τους.
Στη διάρκεια μιας ζεΡεύμα του
στής μέρας, λόγου χάΛαμπραντόρ
ρη, όταν η στεριά είναι
πιο ζεστή από τον παΡεύμα του
Κόλπου
ρακείμενο όγκο νερού,
ο αέρας που βρίσκεται
πάνω από τη στεριά
Ισημερινός
Ισημερινός
ό
ρ
ε
ν
ό
θερμαίνεται και ανέρχεμ
Θερ
ται, δημιουργώντας μια
δροσερή αύρα από το
νερό προς τη στεριά
(Εικόνα 52.12). Τη νύΨυχρό νερό
χτα ανέρχεται ο αέρας
που βρίσκεται πάνω
από το θερμότερο νερό,
 Εικόνα 52.11 Η μεγάλη ωκεάνια ζώνη μεταφοράς. Το νερό θερμαίνεται
στον Ισημερινό και μεταφέρεται, στην επιφάνεια της θάλασσας, στον Βόρειο
ωθεί τον ψυχρότερο αέΑτλαντικό. Εκεί ψύχεται και η πυκνότητά του αυξάνεται, με αποτέλεσμα να
ρα που βρίσκεται πάνω
βυθίζεται κατά χιλιάδες μέτρα. Αυτός ο ψυχρός υδάτινος όγκος μπορεί να
από τη στεριά προς την
παραμείνει στα βάθη της θάλασσας και να μην επιστρέψει στην επιφάνεια
κατεύθυνση του νερού
ακόμη και για χρονικό διάστημα 1.000 ετών.
και τον αντικαθιστά με
θερμότερο αέρα από
την
ανοικτή
θάλασσα.
Όμως
αυτή
η άμβλυνση των
Περιφερειακές, τοπικές και εποχικές επιδράσεις που
ακραίων
κλιματικών
χαρακτηριστικών
περιορίζεται στην
δέχεται το κλίμα
ακτή. Σε ορισμένες περιοχές, όπως στη νότια ΚαλιφόρΟι περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από υδά- νια, οι δροσερές, ξηρές αύρες που πνέουν από τον ωκεατινους όγκους και από τοπογραφικά στοιχεία όπως οι ορο- νό το καλοκαίρι θερμαίνονται όταν έρθουν σε επαφή με
σειρές, παρουσιάζουν κλιματικές διακυμάνσεις σε περι- τη στεριά, απορροφούν υγρασία και διαμορφώνουν ένα
φερειακό επίπεδο, ενώ τα μικρότερα χαρακτηριστικά του θερμό, άνυδρο κλίμα ελάχιστα χιλιόμετρα προς την εντοπίου επηρεάζουν τις κλιματικές διακυμάνσεις σε τοπικό δοχώρα (βλ. Εικόνα 3.5). Το ίδιο κλιματικό πρότυπο εμεπίπεδο. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το κλίμα φανίζεται και γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, γι’ αυτό
είναι η εποχική διακύμανση.
και φέρει την ονομασία Μεσογειακό κλίμα.
Υδάτινοι όγκοι Τα θαλάσσια ρεύματα επηρεάζουν το
κλίμα που επικρατεί κατά μήκος των ακτών των ηπείρων, καθώς θερμαίνουν ή ξηραίνουν τις υπερκείμενες
αέριες μάζες, οι οποίες ενδέχεται κατόπιν να περάσουν
πάνω από τη στεριά. Επίσης, οι παράκτιες περιοχές εμφανίζουν κατά κανόνα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας απ’
ό,τι περιοχές της ενδοχώρας με το ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Το δροσερό και υγρό κλίμα που διαμορφώνει το ψυχρό ρεύμα της Καλιφόρνιας στηρίζει ένα δασικό οικοσύστημα κωνοφόρων στον βορειοδυτικό Ειρηνικό και,
νοτιότερα, μεγάλες συστάδες με σεκόγιες. Παρομοίως,
η δυτική ακτή της βόρειας Ευρώπης έχει ήπιο κλίμα διότι το Ρεύμα του Κόλπου μεταφέρει θερμά νερά από τον
Ισημερινό στον Βόρειο Ατλαντικό, εν μέρει μέσω της
«μεγάλης ωκεάνιας ζώνης μεταφοράς» (Εικόνα 52.11).
Ως αποτέλεσμα, η βορειοδυτική Ευρώπη έχει λιγότερο
ψυχρούς χειμώνες από τη Νέα Αγγλία που βρίσκεται μεν
πιο νότια, αλλά ψύχεται από το Ρεύμα του Λαμπραντόρ,
το οποίο ρέει προς νότον ξεκινώντας από τα παράλια της
Γροιλανδίας.
Λόγω της υψηλής ειδικής θερμότητας του νερού (βλ.
Κεφάλαιο 3), οι ωκεανοί και οι μεγάλες λίμνες έχουν την
τάση να καθιστούν ηπιότερο το κλίμα της στεριάς που
1432
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3 Ο ψυχρότερος
αέρας κατέρχεται
προς το νερό.

2 Ο αέρας
ψύχεται σε
μεγάλο
υψόμετρο.

1 Ο θερμός
αέρας πάνω
από την ξηρά
ανέρχεται.

4 Ο ψυχρός αέρας πάνω
από το νερό μετατοπίζεται
προς την ενδοχώρα.

 Εικόνα 52.12 Άμβλυνση των ακραίων κλιματικών
χαρακτηριστικών λόγω γειτνίασης με έναν μεγάλο όγκο νερού. Η
εικόνα παρουσιάζει το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας θερμής
καλοκαιρινής μέρας.
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νήτη μας γύρω από τον Ήλιο
προκαλούν ισχυρούς εποχικούς κύκλους στις περιοχές με
μέτριο έως υψηλό γεωγραφικό
πλάτος (βλ. Εικόνα 52.10).
Εκτός από τις μεταβολές που
προκαλούνται σε ολόκληρο
τον κόσμο σε ό,τι αφορά τη
Υπήνεμη πλευρά
διάρκεια της ημέρας, την ηλιαβουνού
κή ακτινοβολία και τη θερμοΚατεύθυνση
ανέμου
κρασία, η αλλαγή της γωνίας
πρόσπτωσης των ακτίνων του
ήλιου στη γήινη επιφάνεια
Οροσειρά
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
επηρεάζει επίσης τα τοπικά πεΘάλασσα
ριβάλλοντα. Λόγου χάρη, καθώς αλλάζει η γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτίνων, οι
 Εικόνα 52.13 Πώς επηρεάζουν τις βροχοπτώσεις τα βουνά.
ζώνες υγρού και ξηρού αέρα
που βρίσκονται εκατέρωθεν
του Ισημερινού μετατοπίζονται
Βουνά Τα βουνά επηρεάζουν την ποσότητα ηλιακού φω- ελαφρά προς τα βόρεια και τα νότια, διαμορφώνοντας
τός που φθάνει σε μια περιοχή και, κατά συνέπεια, τις το- ευδιάκριτες υγρές και ξηρές εποχές σε γεωγραφικό πλάπικές βροχοπτώσεις και θερμοκρασίες. Οι πλαγιές του Βό- τος περίπου 20ο βόρεια και νότια του Ισημερινού, όπου
ρειου Ημισφαιρίου που είναι στραμμένες προς νότον δέ- συναντούμε πολλά τροπικά δάση με φυλλοβόλα δέντρα.
χονται μεγαλύτερες ποσότητες ηλιακού φωτός από τις Επιπλέον, οι εποχικές αλλαγές στα πρότυπα των ανέμων
πλαγιές που είναι στραμμένες προς βορράν, γι’ αυτό είναι επιφέρουν διακυμάνσεις στα ωκεάνια ρεύματα, προκαθερμότερες και πιο ξηρές. Οι διαφορές που υπάρχουν ως λώντας ενίοτε ανάβλυση ψυχρού νερού από βαθιά στρώπρος αυτούς τους αβιοτικούς παράγοντες επηρεάζουν την ματα του ωκεανού. Αυτό το νερό είναι πλούσιο σε θρεκατανομή των ειδών. Λόγου χάρη, σε πολλά βουνά της δυ- πτικές ουσίες και ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη φυτοτικής Βόρειας Αμερικής, οι ψυχρότερες πλαγιές, που εί- πλαγκτού στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και των
ναι στραμμένες προς βορράν, έχουν φυτά όπως η ερυθρε- οργανισμών που τρέφονται με αυτό.
λάτη και άλλα κωνοφόρα, ενώ στις πλαγιές που είναι
στραμμένες προς νότον ευδοκιμούν θαμνώδη φυτά, ανθεΜικροκλίμα
κτικά στην ξηρασία. Επιπλέον, όταν το υψόμετρο αυξάνεται κατά 1.000 m, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 6οC Το μικροκλίμα των διαφόρων περιοχών επηρεάζεται από
περίπου, μείωση αντίστοιχη με εκείνη που προκαλεί μια πολλά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, τα οποία δηαύξηση του γεωγραφικού πλάτους κατά 880 km. Αυτό εί- μιουργούν σκιά, επιδρούν στην εξάτμιση του νερού από
ναι μία από τις αιτίες της ομοιότητας που εμφανίζουν οι το έδαφος ή μεταβάλλουν τα πρότυπα των ανέμων. Λόβιοκοινότητες των βουνών με βιοκοινότητες που συναν- γου χάρη, τα δέντρα των δασών καθιστούν συχνά πιο
τούμε σε χαμηλότερα υψόμετρα αλλά σε μεγαλύτερη από- ήπιο το μικροκλίμα που επικρατεί κάτω από αυτά. Εποσταση από τον Ισημερινό.
μένως, στις αποψιλωμένες περιοχές επικρατούν συνήθως
Όταν ο θερμός, υγρός αέρας πλησιάσει ένα βουνό, υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες απ’ ό,τι στο εσωτεανυψώνεται και ψύχεται, απελευθερώνοντας υγρασία ρικό των δασών, λόγω της εντονότερης ηλιακής ακτινοστην προσήνεμη πλευρά του (Εικόνα 52.13). Από την βολίας και των ισχυρότερων ανέμων που δημιουργεί η
υπήνεμη πλευρά κατέρχεται πιο δροσερός, ξηρός αέρας, ο ταχεία θέρμανση και ψύξη της ανοικτής επιφάνειας. Μέοποίος απορροφά υγρασία και δημιουργεί «ομβροσκιά». σα σε ένα δάσος, το έδαφος που βρίσκεται σε χαμηλότεΟι έρημοι σχηματίζονται συνήθως στην υπήνεμη πλευρά ρες τοποθεσίες είναι συνήθως πιο υγρό από εκείνο που
των οροσειρών, όπως συμβαίνει π.χ. στη Μεγάλη Λεκάνη βρίσκεται σε υψώματα και τις περισσότερες φορές κακαι την Έρημο Μοχάβε της δυτικής Βόρειας Αμερικής, ταλαμβάνεται από διαφορετικά είδη δέντρων. Συγκεκριστην Έρημο Γκόμπι της Ασίας και σε μικρότερες ερήμους μένο μικροκλίμα μπορεί να δημιουργήσει εξάλλου ένας
που βρίσκονται στις νοτιοδυτικές παρυφές ορισμένων νη- πεσμένος κορμός ή μια μεγάλη πέτρα, προσφέροντας κασιών της Καραϊβικής.
ταφύγιο σε οργανισμούς όπως σαλαμάνδρες, σκουλήκια
και έντομα, διότι τους προστατεύει από ακραίες συνθήΕποχικότητα Όπως περιγράψαμε ήδη, ο κεκλιμένος άξο- κες θερμοκρασίας και υγρασίας. Παρομοίως, κάθε περινας περιστροφής της Γης και η ετήσια περιφορά του πλα- βάλλον στη Γη αποτελεί ένα μωσαϊκό αποτελούμενο από
1 Ο υγρός αέρας πνέει από
τη θάλασσα, συναντά τα βουνά,
ανέρχεται, ψύχεται σε υψηλότερα
υψόμετρα και ρίχνει μεγάλες
ποσότητες νερού υπό μορφή
κατακρημνισμάτων.

2 Στην υπήνεμη πλευρά των
βουνών οι βροχοπτώσεις είναι
ελάχιστες. Λόγω αυτής της
ομβροσκιάς, σχηματίζονται
συχνά έρημοι.
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μικρής κλίμακας διαφοροποιήσεις ως προς τους αβιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τοπική κατανομή
των οργανισμών.

Μακροχρόνιες κλιματικές μεταβολές
Αν η θερμοκρασία και η υγρασία είναι οι πιο σημαντικοί
παράγοντες που περιορίζουν τη γεωγραφική περιοχή εξάπλωσης φυτών και ζώων, τότε η παγκόσμια κλιματική αλλαγή που δρομολογείται σήμερα θα έχει βαθύτατη επίδραση στη βιόσφαιρα (βλ. Κεφάλαιο 55). Ένας τρόπος
πρόβλεψης των πιθανών επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής είναι η εξέταση των μεταβολών που συνέβησαν
στις εύκρατες περιοχές από τα τέλη της τελευταίας παγετώδους περιόδου και μετά.
Μέχρι πριν από 16.000 χρόνια περίπου, ηπειρωτικοί
παγετώνες κάλυπταν μεγάλο μέρος της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας. Καθώς το κλίμα γινόταν θερμότερο και οι παγετώνες άρχισαν να υποχωρούν, η κατανομή των δασών επεκτάθηκε προς τα βόρεια. Η απολιθωμένη γύρη που έχει αποτεθεί σε λίμνες και ποτάμια
μας προσφέρει ένα λεπτομερές αρχείο αυτών των μεταναστεύσεων. (Ίσως φαίνεται περίεργο που αναφερόμαστε σε «μετανάστευση» όταν μιλούμε για δέντρα, αλλά
όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 38, ο άνεμος και τα ζώα μπορούν να διασπείρουν τα σπέρματα των φυτών σε μεγάλες, πολλές φορές, αποστάσεις). Αν προσδιορίσουμε τα
κλιματικά όρια των σημερινών γεωγραφικών κατανομών
των οργανισμών, μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις σχετικά με τις μεταβολές που θα υποστούν μελλοντικά λόγω της θέρμανσης του κλίματος. Ένα σημαντικό ερώτημα για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στα φυτά
είναι το εάν η ταχύτητα διασποράς των σπερμάτων επαρκεί για την έγκαιρη μετανάστευση κάθε είδους σε περιοχές με ευνοϊκές συνθήκες, καθώς το κλίμα αλλάζει.
Επί παραδείγματι, τα απολιθώματα δείχνουν ότι η μετακίνηση προς βορράν του δέντρου Tsuga canadensis (ανατολική τσούγκα), στο τέλος της τελευταίας παγετώδους
περιόδου, καθυστέρησε σχεδόν 2.500 χρόνια. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην απουσία
«πτερυγίων» από τα σπέρματα του φυτού, η οποία τους
στερεί τη δυνατότητα σημαντικής απομάκρυνσης από το
δέντρο προέλευσής τους.
Ας εξετάσουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης
του αρχείου απολιθωμάτων, όπου έχει καταγραφεί η μετανάστευση δέντρων στο παρελθόν, για τη διατύπωση
προβλέψεων σχετικά με τον βιολογικό αντίκτυπο που
θα έχει η τάση θέρμανσης του πλανήτη, η οποία επικρατεί σήμερα. Στην Εικόνα 52.14 παρουσιάζεται η σημερινή και η προβλεπόμενη γεωγραφική περιοχή εξάπλωσης της αμερικανικής οξιάς (Fagus grandifolia) σε
δύο διαφορετικά μοντέλα κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με αυτά, το όριο εξάπλωσης του φυτού προς βορράν
θα μετατοπιστεί κατά 700-900 km βορειότερα τον επόμενο αιώνα, ενώ το νότιο όριο εξάπλωσής του θα μετατοπιστεί προς τα βόρεια ακόμη περισσότερο. Αν οι προ1434
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Σημερινή
περιοχή
εξάπλωσης
Προβλεπόμενη περιοχή
εξάπλωσης
Αλληλεπικάλυψη

(α) Άνοδος της θερμοκρασίας
(β) Άνοδος της θερμοκρασίας
κατά 4,5°C τον επόμενο αιώνα
κατά 6,5°C τον επόμενο αιώνα

 Εικόνα 52.14 Η σημερινή και η προβλεπόμενη περιοχή
εξάπλωσης της αμερικανικής οξιάς (Fagus grandifolia) σε δύο
διαφορετικά μοντέλα κλιματικής αλλαγής.
Σε κάθε μια περίπτωση, η πρόβλεψη της μελλοντικής περιοχής
; εξάπλωσης βασίζεται αποκλειστικά σε κλιματικούς παράγοντες.
Ποιοι άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την
κατανομή του είδους;

βλέψεις μας είναι σωστές, έστω και προσεγγιστικά, η
αμερικανική οξιά θα πρέπει να μετακινείται προς βορράν κατά 7-9 km ετησίως, προκειμένου να συμβαδίζει
με την άνοδο της θερμοκρασίας του κλίματος. Όμως η
μετανάστευση του φυτού από το τέλος της τελευταίας
παγετώδους περιόδου μέχρι σήμερα έλαβε χώρα με ρυθμό μόλις 0,2 km ετησίως. Αυτό σημαίνει πως αν ο άνθρωπος δεν βοηθήσει φυτά σαν κι αυτό να μεταφερθούν
σε νέες περιοχές όπου θα μπορούν να επιβιώσουν καθώς
το κλίμα γίνεται θερμότερο, οι περιοχές εξάπλωσής τους
μπορεί να μειωθούν σημαντικά και τα είδη αυτά ενδέχεται ακόμη και να εκλείψουν.

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Ε Ν Ν Ο Ι Ω Ν

52.2

1. Δώστε παραδείγματα πράξεων του ανθρώπου που θα
μπορούσαν να επεκτείνουν τη κατανομή ενός είδους
μεταβάλλοντας (α) τη διασπορά του ή (β) τις αλληλεπιδράσεις του με βιοτικούς παράγοντες.
2. Εξηγήστε με ποιον τρόπο επηρεάζει τα παγκόσμια
κλιματικά πρότυπα η ανομοιόμορφη θέρμανση της
επιφάνειας της Γης από τον ήλιο.
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝ...;
3.
Υποψιάζεστε ότι τα ελάφια περιορίζουν την κατανομή ενός είδους δέντρου
επειδή προτιμούν να τρέφονται με τα δενδρύλλιά
του. Πώς θα μπορούσατε να ελέγξετε αυτή την υπόθεση;
Για προτεινόμενες απαντήσεις, βλ. Παράρτημα Α.
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Λίμνες
Κοραλλιογενείς
ύφαλοι
Ποτάμια
Ωκεάνιες πελαγικές
και βενθικές ζώνες
Ποταμόκολποι
Ενδοπαλιρροϊκές
ζώνες

30°B
Τροπικός
Καρκίνου
Ισημερινός
Τροπικός του
Αιγόκερω
30°N

 Εικόνα 52.15 Η κατανομή των κυριότερων υδατικών μεγακοινοτήτων.

Τ Μ Η Μ Α

52.3

Οι υδατικές μεγακοινότητες είναι
διαφοροποιημένα και δυναμικά
συστήματα που καλύπτουν το
μεγαλύτερο μέρος της Γης
Όπως είδαμε, η κατανομή των οργανισμών πάνω στη Γη
επηρεάζεται τόσο από βιοτικούς όσο και από αβιοτικούς
παράγοντες. Διάφοροι συνδυασμοί αυτών των παραγόντων καθορίζουν τη φύση των πολυάριθμων μεγακοινοτήτων που υπάρχουν στη Γη. Μεγακοινότητες ονομάζονται μεγάλες χερσαίες ή υδατικές ζώνες έμβιων οργανισμών, οι οποίες χαρακτηρίζονται είτε με βάση τον τύπο
βλάστησης που επικρατεί σε αυτές, στην περίπτωση των
χερσαίων μεγακοινοτήτων, είτε με βάση το φυσικό τους
περιβάλλον, στην περίπτωση των υδατικών μεγακοινοτήτων. Αρχικά θα εξετάσουμε τις υδατικές μεγακοινότητες του πλανήτη.
Οι υδατικές μεγακοινότητες αποτελούν, από άποψη
έκτασης, το μεγαλύτερο μέρος της βιόσφαιρας. Όλοι οι
τύποι υδατικών μεγακοινοτήτων απαντούν σε ολόκληρο
τον κόσμο (Εικόνα 52.15). Στην οικολογία γίνεται διάκριση μεταξύ μεγακοινοτήτων των γλυκών νερών και θαλάσσιων μεγακοινοτήτων, με βάση τις φυσικές και χημικές τους διαφορές. Λόγου χάρη, στις θαλάσσιες μεγακοινότητες η συγκέντρωση αλατιού είναι συνήθως 3%
κατά μέσον όρο, ενώ οι μεγακοινότητες των γλυκών νερών χαρακτηρίζονται συνήθως από αλατότητα μικρότερη του 0,1%.
Οι ωκεανοί συνιστούν τη μεγαλύτερη θαλάσσια μεγακοινότητα, η οποία καλύπτει περίπου το 75% της επιφάνειας της Γης. Λόγω του τεράστιου μεγέθους τους, οι

ωκεανοί ασκούν εξαιρετικά μεγάλη επίδραση στη βιόσφαιρα. Το νερό της βροχής προέρχεται ως επί το πλείστον από την εξάτμισή τους και οι θερμοκρασίες που επικρατούν σε αυτούς επηρεάζουν σημαντικά το κλίμα και
τα πρότυπα των ανέμων στον πλανήτη. Επιπλέον, τα φύκη και τα φωτοσυνθετικά βακτήρια που ζουν στη θάλασσα παρέχουν σημαντικό ποσοστό του οξυγόνου της ατμόσφαιρας και καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου
του άνθρακα που περιέχει η τελευταία.
Οι μεγακοινότητες των γλυκών νερών συνδέονται στενά με τα εδαφικά και βιοτικά συστατικά των χερσαίων μεγακοινοτήτων τα οποία διασχίζουν ή καλύπτουν. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας μεγακοινότητας γλυκού
νερού επηρεάζονται επίσης από τα πρότυπα και την ταχύτητα της ροής του νερού, αλλά και από το κλίμα στο οποίο
εκτίθεται η μεγακοινότητα.

Στρωμάτωση των υδατικών μεγακοινοτήτων
Πολλές υδατικές μεγακοινότητες εμφανίζουν φυσική και
χημική στρωμάτωση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 52.16.
Το φως απορροφάται τόσο από το ίδιο το νερό όσο και
από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς που βρίσκονται
μέσα σε αυτό, και επομένως η έντασή του μειώνεται γρήγορα με την αύξηση του βάθους, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Στην οικολογία γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ανώτερη φωτική ζώνη, όπου υπάρχει αρκετό φως ώστε να είναι δυνατή η φωτοσύνθεση, και στην κατώτερη αφωτική
ζώνη, στην οποία δεν διεισδύει παρά ελάχιστο φως. Το
υπόστρωμα που βρίσκεται στον πυθμένα όλων των υδατικών μεγακοινοτήτων ονομάζεται βενθική ζώνη. Η βενθική ζώνη αποτελείται από άμμο, οργανικά και ανόργανα
ιζήματα, και καταλαμβάνεται από βιοκοινότητες οργανισμών που ονομάζονται συλλογικά βένθος. Κύρια πηγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52
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Ενδοπαλιρροϊκή ζώνη
Νηριτική
ζώνη
Παράκτια
ζώνη

Λιμνητική
ζώνη

0

Ωκεάνια ζώνη

Φωτική ζώνη

200 m
Ηπειρωτική
κρηπίδα

Βενθική
ζώνη

Φωτική
ζώνη
Βενθική
ζώνη

Πελαγική
ζώνη
Αφωτική
ζώνη

Πελαγική
ζώνη
Αφωτική
ζώνη

2.000–6.000 m
Αβυσσαία ζώνη
(βαθύτερες περιοχές του ωκεάνιου πυθμένα)

(α) Ζώνωση σε λίμνη. Το περιβάλλον της λίμνης ταξινομείται εν γένει
με βάση τρία φυσικά κριτήρια: τη διείσδυση του φωτός (φωτική και
αφωτική ζώνη), την απόσταση από την ακτή και το βάθος του
νερού (παράλια και λιμνητική ζώνη), και το αν πρόκειται για ανοικτό
νερό (πελαγική ζώνη) ή για τον πυθμένα (βενθική ζώνη).

(β) Ζώνωση στη θάλασσα. Όπως οι λίμνες έτσι και το θαλάσσιο
περιβάλλον ταξινομείται γενικά με βάση τη διείσδυση του
φωτός (φωτική και αφωτική ζώνη), την απόσταση από την ακτή
και το βάθος του νερού (ενδοπαλιρροϊκή, νηριτική και ωκεάνια
ζώνη) και το αν πρόκειται για ανοικτά νερά (πελαγική ζώνη) ή
για τον πυθμένα (βενθική και αβυσσαία ζώνη).

 Εικόνα 52.16 Ζώνωση στα υδατικά περιβάλλοντα.

τροφής για πολλά βενθικά είδη είναι η νεκρή οργανική
ύλη που ονομάζεται σαπρία ή βιογενή θρύμματα, η
οποία καθιζάνει υπό μορφή «βροχής» από τα παραγωγικά
επιφανειακά νερά της φωτικής ζώνης. Στους ωκεανούς, το
τμήμα της βενθικής ζώνης που βρίσκεται μεταξύ 2.000 και
6.000 m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι γνωστό ως αβυσσαία ζώνη.
Η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το φως θερμαίνει τα επιφανειακά νερά μέχρι το βάθος που διεισδύει
το ηλιακό φως, όμως τα βαθύτερα νερά παραμένουν αρκετά ψυχρά. Στη θάλασσα και στις περισσότερες λίμνες
υπάρχει ένα στενό υδατικό στρώμα που χαρακτηρίζεται
από την απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας του, το θερμοκλινές. Το θερμοκλινές διαχωρίζει δύο όγκους νερού με
ομοιόμορφη θερμοκρασία, το ανώτερο θερμό στρώμα και
το κατώτερο ψυχρό. Οι λίμνες εμφανίζουν συνήθως πολύ
έντονη στρωμάτωση ως προς τη θερμοκρασία, ιδίως στη
διάρκεια του χειμώνα και του θέρους, αλλά σε πολλές εύκρατες λίμνες παρατηρείται ημιετήσια ανάμειξη των υδάτων τους λόγω μεταβολών στην κατανομή της θερμοκρασίας (Εικόνα 52.17). Αυτή η ανάμειξη μεταφέρει νερό
πλούσιο σε οξυγόνο από την επιφάνεια της λίμνης στον
πυθμένα και νερό πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες από τον
πυθμένα στην επιφάνεια, τόσο το καλοκαίρι όσο και το
φθινόπωρο. Αυτές οι κυκλικές μεταβολές των αβιοτικών
ιδιοτήτων των λιμνών είναι απαραίτητες για την επιβίωση
και την ανάπτυξη των οργανισμών σε όλα τα επίπεδα των
συγκεκριμένων οικοσυστημάτων.
Τόσο στα περιβάλλοντα των γλυκών νερών όσο και στα
θαλάσσια, οι βιοκοινότητες κατανέμονται ανάλογα με το
βάθος του νερού, τον βαθμό διείσδυσης του φωτός, την
απόσταση από την ακτή και το αν βρίσκονται σε ανοικτά
νερά ή κοντά στον πυθμένα. Οι θαλάσσιες βιοκοινότητες,
ιδιαίτερα, υπόκεινται στους περιορισμούς που επιβάλλουν
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στην κατανομή των ειδών οι εν λόγω αβιοτικοί παράγοντες.
Το πλαγκτόν και πολλά είδη ψαριών απαντούν στη σχετικά
ρηχή φωτική ζώνη (βλ. Εικόνα 52.16β). Λόγω της μεγάλης
ικανότητας του νερού να απορροφά το φως και του μεγάλου
βάθους της θάλασσας, στο μεγαλύτερο μέρος του υδάτινου
όγκου της δεν υπάρχει ουσιαστικά καθόλου φως (αφωτική
ζώνη) και φιλοξενούνται σχετικά λίγοι οργανισμοί, με εξαίρεση μικροοργανισμούς και σχετικά αραιούς πληθυσμούς
ψαριών και ασπονδύλων. Παρόμοιοι παράγοντες περιορίζουν την κατανομή των ειδών στις βαθιές λίμνες.
Στην Εικόνα 52.18, στις σελίδες 1438-1441, παρουσιάζονται οι κυριότερες υδατικές βιοκοινότητες.
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Ε Ν Ν Ο Ι Ω Ν

52.3

1. Πολλοί οργανισμοί που ζουν σε ποταμόκολπους αντιμετωπίζουν καθημερινά συνθήκες τόσο του γλυκού
όσο και του αλμυρού νερού, λόγω της θαλάσσιας άμπωτης και πλημμυρίδας. Τι δυσκολίες δημιουργεί αυτό για τη φυσιολογία των οργανισμών;
2. Γιατί κυρίαρχοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί της
ωκεάνιας πελαγικής ζώνης είναι όσοι ανήκουν στο
φυτοπλαγκτόν και όχι τα βενθικά φύκη ή τα έρριζα
υδρόβια φυτά; (Οι δύο πρώτες ερωτήσεις αναφέρονται στην Εικόνα 52.18.)
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝ...;
3.
Το νερό που διαφεύγει από
τον υδατοταμιευτήρα πίσω από ένα φράγμα προέρχεται συνήθως από τα βαθιά του στρώματα. Θα αναμένατε τα ψάρια που ζουν το καλοκαίρι σε κάποιο
ποτάμι στα κατάντη του φράγματος να είναι είδη που
προτιμούν πιο ψυχρό ή πιο θερμό νερό απ’ ό,τι τα ψάρια που ζουν σε ένα ποτάμι χωρίς φράγμα; Εξηγήστε.
Για προτεινόμενες απαντήσεις, βλ. Παράρτημα Α.
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1 Τον χειμώνα, το πιο ψυχρό
νερό στη λίμνη (0°C)
βρίσκεται ακριβώς κάτω
από την επιφάνεια του
πάγου. Το νερό γίνεται
ολοένα και πιο θερμό στα
βαθύτερα στρώματά της,
συνήθως φθάνοντας τους
4°C στον πυθμένα.

 Εικόνα 52.17 Εποχική ανάμειξη του νερού σε λίμνες που
τον χειμώνα καλύπτονται από πάγο. Λόγω της εποχικής
ανάμειξης που παρουσιάζεται εδώ, τα νερά των λιμνών είναι
καλά οξυγονωμένα σε όλα τα βάθη, την άνοιξη και το
φθινόπωρο. Τον χειμώνα και το καλοκαίρι, όταν η λίμνη εμφανίζει
θερμοκρασιακή στρωμάτωση, οι συγκεντρώσεις του οξυγόνου
είναι χαμηλότερες στα πιο βαθιά νερά και υψηλότερες κοντά
στην επιφάνεια της λίμνης.

4°C

Άνοιξη

4°

4°

4°
4°
4°
4°C

Καλοκαίρι

20°
18°
8°
6°
5°
4°C

22°

2 Την άνοιξη, όταν ο ήλιος λιώνει
τον πάγο, το νερό στην επιφάνεια θερμαίνεται, φθάνοντας
στους 4°C, και βυθίζεται κάτω
από τα αμέσως υποκείμενα
ψυχρότερα στρώματά του,
εξαλείφοντας τη θερμική
στρωμάτωση. Οι άνεμοι που
πνέουν την άνοιξη αναμειγνύουν το νερό σε μεγάλο βάθος,
μεταφέροντας οξυγόνο στα
νερά του πυθμένα και θρεπτικές ουσίες στην επιφάνεια.
3 Το καλοκαίρι, η λίμνη αποκτά
ξανά ένα χαρακτηριστικό
θερμικό προφίλ, με τα θερμά
νερά της επιφάνειας να
χωρίζονται από τον ψυχρό
πυθμένα με μια στενή ζώνη
απότομης θερμοκρασιακής
μεταβολής στην κατακόρυφη
διάσταση, το θερμοκλινές.

Θερμοκλινές

Φθινόπωρο

4°
4°
4°
4°
4°C

4°

4 Το φθινόπωρο, το νερό στην
επιφάνεια της λίμνης ψύχεται
γρήγορα, με αποτέλεσμα να
βυθίζεται κάτω από τα
υποκείμενα στρώματα νερού,
αναμειγνύοντας πάλι το νερό
έως ότου η επιφάνεια αρχίσει
να παγώνει και η λίμνη
αποκτήσει ξανά το χειμερινό
θερμοκρασιακό προφίλ της.

Τ Μ Η Μ Α

52.4

Η δομή και η κατανομή των
χερσαίων μεγακοινοτήτων
ελέγχονται από το κλίμα και τις
διαταραχές
Όλοι οι αβιοτικοί παράγοντες που εξετάζονται σε αυτό
το κεφάλαιο, ιδιαίτερα όμως το κλίμα, καθορίζουν σε
μεγάλο βαθμό γιατί αναπτύσσεται μια συγκεκριμένη
χερσαία μεγακοινότητα σε συγκεκριμένη περιοχή. Το
κλίμα στην επιφάνεια της Γης εμφανίζει συγκεκριμένα
πρότυπα ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος (βλ. Εικόνα
52.10). Τα πρότυπα κατανομής των διαφόρων τύπων μεγακοινοτήτων ακολουθούν τα πρότυπα αυτά (Εικόνα
52.19), αλλά και επηρεάζονται από παράγοντες που
ονομάζονται διαταραχές, δηλαδή συμβάντα (π.χ. μια
καταιγίδα, μια πυρκαγιά ή κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα) που επιφέρουν αλλαγές σε μια βιοκοινότητα,
απομακρύνοντας οργανισμούς από αυτήν και μεταβάλ-

 Εικόνα 52.19 Η κατανομή των κυριότερων χερσαίων
μεγακοινοτήτων. Στην πραγματικότητα, η μετάβαση από τον
ένα τύπο μεγακοινότητας στον άλλο δεν γίνεται απότομα, όπως
φαίνεται στην εικόνα, αλλά σταδιακά. Ενίοτε, οι ενδιάμεσες
περιοχές καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις.

Τροπικό δάσος
Σαβάνα
Έρημος
30°B

Αείφυλλησκληρόφυλλη
βλάστηση

Τροπικός
του Καρκίνου

Εύκρατο
χορτολίβαδο
Εύκρατο δάσος
πλατυφύλλων
Βόρειο δάσος
κωνοφόρων
Τούνδρα

Ισημερινός
Τροπικός
του Αιγόκερω
30°Ν

Ψηλά βουνά
Πολικός πάγος
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 Εικόνα 52.18

Εξερευνώντας τις υδατικές μεγακοινότητες
Λίμνες
Φυσικό περιβάλλον Μια λίμνη μπορεί να έχει μέγεθος από
λίγα τετραγωνικά μέτρα μέχρι χιλιάδες τετραγωνικά
χιλιόμετρα. Το φως μειώνεται όσο αυξάνεται το βάθος των
νερών της, γεγονός που δημιουργεί στρωμάτωση (βλ. Εικόνα
52.16α). Οι λίμνες των εύκρατων περιοχών μπορεί να
εμφανίζουν εποχικό θερμοκλινές (βλ. Εικόνα 52.17). Οι
τροπικές λίμνες χαμηλού υψομέτρου εμφανίζουν θερμοκλινές
καθ’ όλη διάρκεια του έτους.

Ολιγοτροφική λίμνη στο Εθνικό Πάρκο
Grand Teton, της Πολιτείας Γουαϊόμινγκ
των ΗΠΑ

Ευτροφική λίμνη στο δέλτα του ποταμού
Οκαβάνγκο, στην Μποτσουάνα της
νότιας Αφρικής

Χημικό περιβάλλον Μεγέθη όπως η αλατότητα, η συγκέντρωση
οξυγόνου και η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά διαφέρουν
σημαντικά από λίμνη σε λίμνη, ενώ μπορεί να εμφανίζουν και
εποχική διακύμανση. Οι ολιγοτροφικές λίμνες είναι πτωχές σε
θρεπτικές ουσίες και συνήθως πλούσιες σε οξυγόνο. Οι ευτροφικές λίμνες είναι πλούσιες σε θρεπτικές ουσίες, αλλά το οξυγόνο
συχνά εξαντλείται στη βαθύτερη ζώνη τους το καλοκαίρι και τον
χειμώνα, εφόσον καλυφθούν με πάγο. Η ποσότητα αποικοδομήσιμης οργανικής ύλης στα ιζήματα του πυθμένα είναι χαμηλή στις
ολιγοτροφικές λίμνες και ψηλή στις ευτροφικές. Οι γρήγοροι ρυθμοί αποικοδόμησης στα βαθύτερα στρώματα των ευτροφικών
λιμνών προκαλούν περιοδική εξάντληση του οξυγόνου.
Γεωλογικά χαρακτηριστικά Με την πάροδο του χρόνου, οι
ολιγοτροφικές λίμνες μπορεί να γίνουν πιο ευτροφικές, καθώς η
ποσότητα ιζημάτων και θρεπτικών ουσιών αυξάνεται λόγω
απορροής. Συνήθως έχουν μικρότερη επιφάνεια σε σχέση με το
βάθος τους απ’ ό,τι οι ευτροφικές.
Φωτοσυνθετικοί οργανισμοί Στα ρηχά νερά που βρίσκονται
κοντά στην ακτή και δέχονται άφθονο φως, δηλαδή στην παράκτια ζώνη, ζουν έρριζα και επιπλέοντα υδρόβια φυτά. Η λιμνητική ζώνη βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή,
εκεί όπου το νερό είναι πολύ βαθύ για να υποστηρίξει έρριζα
υδρόβια φυτά, και φιλοξενεί διαφόρους οργανισμούς του φυτοπλαγκτού και κυανοβακτήρια.
Ετερότροφοι οργανισμοί Στη λιμνητική ζώνη υπάρχουν μικροί
επιπλέοντες ετερότροφοι οργανισμοί, ή ζωοπλαγκτόν, που
τρέφονται με φυτοπλαγκτόν. Η βενθική ζώνη κατοικείται από
ασπόνδυλα και η ποικιλία των ειδών τους εξαρτάται εν μέρει από
τα επίπεδα οξυγόνου. Τα ψάρια ζουν σε όλες τις ζώνες με
επάρκεια οξυγόνου.
Επίδραση του ανθρώπου Η απορροή ουσιών από καλλιέργειες
στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί λιπάσματα και η ρίψη απορριμμάτων οδηγεί στον εμπλουτισμό των λιμνών σε θρεπτικά συστατικά. Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει πληθυσμιακές εκρήξεις φυκών, εξάντληση του οξυγόνου και θάνατο των ψαριών.

Υγρότοποι
Φυσικό περιβάλλον Υγρότοπος είναι ένας βιότοπος που καλύπτεται από
νερό τουλάχιστον για κάποιες χρονικές περιόδους. Υποστηρίζει φυτά που
έχουν προσαρμοστεί σε εδάφη κορεσμένα σε νερό. Ορισμένοι υγρότοποι
καλύπτονται μονίμως από νερό, ενώ άλλοι πλημμυρίζουν σπάνια.
Χημικό περιβάλλον Λόγω της υψηλής οργανικής παραγωγής των
φυτών, και της αποικοδόμησης που διενεργούν τα μικρόβια και άλλοι
οργανισμοί, τόσο το νερό όσο και τα εδάφη περιέχουν κατά περιόδους
χαμηλές ποσότητες διαλυμένου οξυγόνου. Οι υγρότοποι έχουν υψηλή
ικανότητα διήθησης διαλυμένων θρεπτικών ουσιών και χημικών ρύπων.
Γεωλογικά χαρακτηριστικά Οι υγρότοποι λεκανών απορροής αναπτύσσονται σε ρηχές λεκάνες, που μπορεί να κυμαίνονται από μικρές
καταβυθίσεις εδάφους έως κατακλυσμένους νερόλακκους και λίμνες. Οι
παραποτάμιοι υγρότοποι αναπτύσσονται στις ρηχές όχθες ποταμών και
ρεμάτων που κατά περιόδους πλημμυρίζουν. Οι παρυφαίοι υγρότοποι
απαντούν στις ακτές μεγάλων λιμνών και θαλασσών, όπου το νερό
εισχωρεί και υποχωρεί λόγω αυξομείωσης της στάθμης της λίμνης ή λόγω
παλίρροιας. Επομένως, στους παρυφαίους υγροτόπους ανήκουν
μεγακοινότητες των γλυκών νερών αλλά και θαλάσσιες μεγακοινότητες.
Φωτοσυνθετικοί οργανισμοί Οι υγρότοποι είναι από τις μεγακοινότητες με την υψηλότερη παραγωγικότητα στη Γη. Τα εδάφη τους, που
είναι κορεσμένα σε νερό, ευνοούν την ανάπτυξη φυτών όπως επιπλέοντα νούφαρα και αναδυόμενα ψαθιά, πολλά σπαθόχορτα, αγριόπευκα
και μαύρη ερυθρελάτη, τα οποία φέρουν προσαρμογές που τους
επιτρέπουν να αναπτύσσονται στο νερό ή σε έδαφος που καθίσταται
κατά περιόδους αναερόβιο λόγω της παρουσίας μη αεριζόμενου νερού.
Τα ξυλώδη φυτά κυριαρχούν στη βλάστηση των ελών, ενώ στους
βάλτους επικρατούν βρύα του γένους Sphagnum.
Ετερότροφοι οργανισμοί Στους υγροτόπους ζουν διαφοροποιημένες
βιοκοινότητες ασπονδύλων, που με τη σειρά τους στηρίζουν μεγάλη
ποικιλία πτηνών. Φυτοφάγοι οργανισμοί, από καρκινοειδή και
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Ο προστατευόμενος Εθνικός Υγρότοπος Okefenokee στη Γεωργία
των ΗΠΑ

υδρόβιες προνύμφες εντόμων μέχρι μοσχοποντικοί (υδρόβια
τρωκτικά), καταναλώνουν φύκη, σαπρία και φυτά. Τα σαρκοφάγα
είναι επίσης διαφοροποιημένα και μπορεί να περιλαμβάνουν
λιβελλούλες, ενυδρίδες, αλιγάτορες και κουκουβάγιες.
Επίδραση του ανθρώπου Η αποστράγγιση και η πρόσχωση
έχουν καταστρέψει έως και το 90% των υγροτόπων, οι οποίοι συμβάλλουν στον καθαρισμό του νερού και στη συγκράτηση των
πλημμυρών.
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Ρυάκια και ποτάμια
Φυσικό περιβάλλον Το πιο εμφανές φυσικό χαρακτηριστικό που
έχουν τα ρυάκια και τα ποτάμια είναι το ρεύμα τους. Τα νερά κοντά
στις πηγές τους είναι συνήθως ψυχρά, διαυγή, με τυρβώδη και γοργή ροή. Όσο απομακρυνόμαστε από τις πηγές, το κύριο ρεύμα
μπορεί να ενώνεται με πολλούς παραπόταμους, σχηματίζοντας ένα
ποτάμι, ενώ το νερό είναι συνήθως πιο θερμό και πιο θολό λόγω της
αιώρησης ιζήματος. Τα ρυάκια και τα ποτάμια εμφανίζουν
στρωμάτωση σε δύο κατακόρυφες ζώνες.
Χημικό περιβάλλον Η περιεκτικότητα των ρυακιών και των ποταμών σε άλατα και θρεπτικές ουσίες αυξάνεται καθώς μετακινούμαστε από τις πηγές προς τις εκβολές τους. Τα νερά προς τα ανάντη
είναι γενικά πλούσια σε οξυγόνο. Τα νερά προς τα κατάντη μπορεί
επίσης να περιέχουν μεγάλη ποσότητα οξυγόνου, αλλά με τη διαφορά ότι είναι εμπλουτισμένα με οργανικές ουσίες. Μεγάλο μέρος
της οργανικής ύλης που υπάρχει στους ποταμούς αποτελείται από
διαλυμένο υλικό ή υλικό υψηλής κατάτμησης, το οποίο μεταφέρεται
στο ρεύμα από ρέματα με παρόχθια δάση.
Γεωλογικά χαρακτηριστικά Οι δίαυλοι στα νερά προς τα ανάντη
είναι συχνά στενοί, έχουν βραχώδη πυθμένα και χαρακτηρίζονται
από ρηχά και βαθύτερα τμήματα. Οι δίαυλοι προς τα κατάντη έχουν
συνήθως μεγάλο πλάτος και οφιοειδές σχήμα. Ο πυθμένας των
ποταμών καλύπτεται συχνά από λάσπη λόγω της απόθεσης εκεί
ιζημάτων επί μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Φωτοσυνθετικοί οργανισμοί Τα νερά προς τα ανάντη που ρέουν
μέσα από χορτολίβαδα ή ερήμους μπορεί να είναι πλούσια σε
φυτοπλαγκτόν ή έρριζα υδρόβια φυτά.
Ετερότροφοι οργανισμοί Οι ποταμοί και τα ρυάκια που δεν έχουν
υποστεί ρύπανση φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία ψαριών και ασπόνδυλων οργανισμών, κατανεμημένων σε όλες τις κατακόρυφες ζώνες.
Στα ρυάκια που διασχίζουν εύκρατα ή τροπικά δάση, η οργανική
ύλη που προέρχεται από τη χερσαία βλάστηση είναι η πρωταρχική
πηγή τροφής για τους υδρόβιους καταναλωτές.

Επίδραση του ανθρώπου Τα αστικά, αγροτικά και βιομηχανικά
απόβλητα υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού και επιφέρουν τον
θάνατο των υδρόβιων οργανισμών. Η κατασκευή φραγμάτων και
άλλων έργων με σκοπό τον έλεγχο των πλημμυρών επιβαρύνει τη
φυσιολογική λειτουργία των οικοσυστημάτων των ρυακιών και των
ποταμών, και απειλεί μεταναστευτικά είδη όπως ο σολομός.

Αρχικό ρεύμα ενός ποταμού στα Όρη
Great Smoky

Ο ποταμός Μισισιπής σε ένα από τα
χαμηλότερα σημεία του

Ποταμόκολποι

Ποταμόκολπος σε χαμηλή παράκτια πεδιάδα στη Γεωργία των ΗΠΑ

Φυσικό περιβάλλον Ποταμόκολπος ονομάζεται η μεταβατική
περιοχή από ένα (μεγάλο) ποτάμι στη θάλασσα. Το νερό της
θάλασσας γεμίζει τον δίαυλο εκροής κατά την πλημμυρίδα και
τον εκκενώνει κατά την άμπωτη. Συχνά, θαλάσσιο νερό

υψηλότερης πυκνότητας καλύπτει τον πυθμένα του διαύλου και
αναμειγνύεται ελάχιστα με το χαμηλότερης πυκνότητας γλυκό νερό
που καταλαμβάνει την επιφάνεια.
Χημικό περιβάλλον Η αλατότητα εμφανίζει χωρική διακύμανση
μέσα στους ποταμόκολπους, από τιμές που πλησιάζουν την
αλατότητα του γλυκού νερού έως τις τιμές του θαλασσινού. Η
αλατότητα διαφοροποιείται επίσης με την άνοδο και την πτώση της
θάλασσας, κατά την παλίρροια. Χάρη στις θρεπτικές ουσίες που
μεταφέρει το ποτάμι, οι ποταμόκολποι ανήκουν στις
μεγακοινότητες με την υψηλότερη παραγωγικότητα, όπως και οι
υγρότοποι.
Γεωλογικά χαρακτηριστικά Τα πρότυπα ροής των ποταμόκολπων,
σε συνδυασμό με τα ιζήματα που μεταφέρονται από τα νερά του
ποταμού και την παλίρροια, δημιουργούν ένα περίπλοκο δίκτυο
παλιρροιακών διαύλων, νησιών, φυσικών αναχωμάτων και επίπεδων
εκτάσεων με λάσπη.
Φωτοσυνθετικοί οργανισμοί Κύριοι παραγωγοί στους
ποταμόκολπους είναι τα αγρωστώδη των αλμυρών ελών, τα φύκη
και το φυτοπλαγκτόν.
Ετερότροφοι οργανισμοί Οι ποταμόκολποι στηρίζουν μεγάλη
αφθονία από σκουλήκια, οστρακοειδή, κάβουρες και πολλά είδη
ψαριών που καταναλώνονται από τον άνθρωπο. Πολλά θαλάσσια
ασπόνδυλα και ψάρια χρησιμοποιούν τους ποταμόκολπους ως χώρο αναπαραγωγής ή διέρχονται από αυτούς κατά τη μετανάστευσή
τους προς βιοτόπους γλυκών νερών που βρίσκονται στα ανάντη. Οι
ποταμόκολποι είναι επίσης περιοχές σημαντικές για τα παρυδάτια
πτηνά, αλλά και για κάποια θαλάσσια θηλαστικά, που βρίσκουν εκεί
την τροφή τους.
Επίδραση του ανθρώπου Η ρύπανση που προέρχεται από τα ανάντη, αλλά και οι προσχώσεις και εκβαθύνσεις, έχουν προκαλέσει
διαταραχές σε ποταμόκολπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

Εισαγωγή στην οικολογία και τη βιόσφαιρα
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 Εικόνα 52.18 (συνέχεια)

Εξερευνώντας τις υδατικές μεγακοινότητες
Ενδοπαλιρροϊκές ζώνες

Βραχώδης ενδοπαλιρροϊκή ζώνη στην ακτή του Όρεγκον των ΗΠΑ

Φυσικό περιβάλλον Οι ενδοπαλιρροϊκές ζώνες καλύπτονται και
αποκαλύπτονται περιοδικά από τα νερά της παλίρροιας, κάτι που στις
περισσότερες θαλάσσιες ακτές γίνεται δύο φορές την ημέρα. Οι
ανώτερες ζώνες εκτίθενται για μεγαλύτερο διάστημα στον αέρα,
καθώς και σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις όσον αφορά τη θερμοκρασία και την αλατότητα. Οι φυσικές συνθήκες διαφοροποιούνται
καθώς περνούμε από τις ανώτερες στις κατώτερες ενδοπαλιρροϊκές
ζώνες, κάτι που περιορίζει την κατανομή πολλών οργανισμών σε
συγκεκριμένα στρώματα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Χημικό περιβάλλον Τα επίπεδα οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών
είναι σε γενικές γραμμές υψηλά και ανανεώνονται με κάθε εναλλαγή
μεταξύ άμπωτης και πλημμυρίδας.
Γεωλογικά χαρακτηριστικά Τα υποστρώματα των ενδοπαλιρροϊκών
ζωνών, που είναι κατά κανόνα βραχώδη ή αμμώδη, στρέφουν τους
οργανισμούς που ζουν εκεί σε συγκεκριμένες συμπεριφορικές και
ανατομικές προσαρμογές. Η διαμόρφωση των κόλπων ή των
ακτογραμμών επηρεάζει το μέγεθος της παλίρροιας και τη σχετική
έκθεση των ενδοπαλιρροϊκών οργανισμών στη δράση των κυμάτων.
Φωτοσυνθετικοί οργανισμοί Οι βραχώδεις ενδοπαλιρροϊκές ζώνες
φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία και βιομάζα προσκολλημένων
θαλάσσιων φυκών, ιδιαίτερα στην κατώτερη ζώνη τους. Οι αμμώδεις
ενδοπαλιρροϊκές ζώνες που υφίστανται την έντονη δράση των
κυμάτων συνήθως δεν έχουν προσκολλημένα φυτά ή φύκη, ενώ οι
αμμώδεις ενδοπαλιρροϊκές ζώνες που βρίσκονται σε
προστατευμένους κόλπους ή λιμνοθάλασσες συχνά φιλοξενούν
πλούσια στρώματα φυκιών και φυκών.
Ετερότροφοι οργανισμοί Πολλά από τα ζώα που ζουν σε βραχώδη
ενδοπαλιρροϊκά περιβάλλοντα φέρουν δομικές προσαρμογές που
τους επιτρέπουν να προσκολλώνται στη σκληρή επιφάνεια του
υποστρώματός τους. Η σύνθεση, η πυκνότητα και η ποικιλότητα των
ζωικών ειδών διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στην ανώτερη και την
κατώτερη ενδοπαλιρροϊκή ζώνη. Πολλά από τα ζώα που απαντούν
σε αμμώδεις ή λασπώδεις ενδοπαλιρροϊκές ζώνες, όπως οι
σκώληκες, τα δίθυρα και τα αρπακτικά καρκινοειδή, θάβονται στο
υπόστρωμα και τρέφονται με την τροφή που μεταφέρουν οι
παλίρροιες. Άλλα ζώα που απαντούν συχνά στις ενδοπαλιρροϊκές
ζώνες είναι οι σπόγγοι, οι θαλάσσιες ανεμώνες, τα εχινόδερμα και
μικρά ψάρια.
Επίδραση του ανθρώπου Πολλές ενδοπαλιρροϊκές ζώνες έχουν
επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της ρύπανσης από πετρελαιοειδή.

Ωκεάνια πελαγική ζώνη
Φυσικό περιβάλλον Η ωκεάνια πελαγική ζώνη είναι μια αχανής
Ετερότροφοι οργανισμοί Οι ετερότροφοι οργανισμοί με τη
επικράτεια με ανοικτά γαλάζια νερά, τα οποία υφίστανται συνεχώς
μεγαλύτερη αφθονία σε αυτή τη μεγακοινότητα είναι το
ανάμειξη από τα ωκεάνια ρεύματα που δημιουργούν οι άνεμοι.
ζωοπλαγκτόν, το οποίο αποτελείται από πρώτιστα, σκώληκες,
Λόγω της υψηλότερης διαύγειας του νερού, η φωτική ζώνη
κωπήποδα, γαριδόμορφα κριλ, μέδουσες και μικρές προνύμφες
εκτείνεται σε μεγαλύτερα βάθη απ’ ό,τι στα παράκτια θαλάσσια
ασπονδύλων και ψαριών, που τρέφονται με φωτοσυνθετικό
νερά.
πλαγκτόν. Η ωκεάνια πελαγική ζώνη περιλαμβάνει επίσης ζώα που
κολυμπούν ελεύθερα, όπως μεγάλα καλαμάρια, ψάρια, θαλάσσιες
Χημικό περιβάλλον Τα επίπεδα οξυγόνου είναι συνήθως υψηλά.
χελώνες και θαλάσσια θηλαστικά.
Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών είναι σε γενικές γραμμές
χαμηλότερες απ’ ό,τι στα παράκτια νερά. Κάποιες τροπικές
Επίδραση του ανθρώπου Η υπεραλίευση έχει εξαντλήσει τα
περιοχές παρουσιάζουν θερμική στρωμάτωση όλο τον χρόνο, γι’
αποθέματα ψαριών σε όλους τους ωκεανούς της Γης, που έχουν
αυτό και εμφανίζουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών
επίσης ρυπανθεί από τη ρίψη απορριμμάτων στα νερά τους.
ουσιών απ’ ό,τι οι ωκεανοί στις εύκρατες περιοχές. Η ανάμειξη,
που συμβαίνει μεταξύ φθινοπώρου και άνοιξης, ανανεώνει τα
θρεπτικά υλικά στις φωτικές ζώνες των εύκρατων περιοχών και
των περιοχών υψηλού γεωγραφικού πλάτους των
ωκεανών.
Γεωλογικά χαρακτηριστικά Αυτή η μεγακοινότητα
καλύπτει το 70% περίπου της επιφάνειας της Γης και έχει
μέσο βάθος σχεδόν 4.000 m. Το βαθύτερο σημείο της
θάλασσας βρίσκεται πάνω από 10.000 m κάτω από την
επιφάνειά της.
Φωτοσυνθετικοί οργανισμοί Κυρίαρχοι
φωτοσυνθετικοί οργανισμοί είναι το φυτοπλαγκτόν, που
περιλαμβάνει επίσης φωτοσυνθετικά βακτήρια, το οποίο
παρασύρεται από τα ρεύματα των ωκεανών. Στις
εύκρατες ωκεάνιες περιοχές, η ανάμειξη και ανανέωση
των θρεπτικών ουσιών την άνοιξη προκαλεί μια έκρηξη
στην ανάπτυξη φυτοπλαγκτού. Αυτή η μεγακοινότητα
έχει τεράστια έκταση και οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί
που περιέχει το πλαγκτόν ευθύνονται για το ήμισυ
Ανοικτός ωκεανός κοντά στο νησί της Χαβάης
περίπου της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας στη Γη.
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