
A1  τμήμα    1ου Γυμνασίου Περιστερίου 
 

Η γεωγραφική κατανομή των οργανισμών    B  5.1 
 

1. Οικοσυστήματα 

Α. Ως οικοσύστημα εννοείται βασική μονάδα που αποτελείται από το φυσικό περιβάλλον και 
τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό Ως σύστημα μελέτης περιλαμβάνει βιοτικά στοιχεία 
δηλαδή το σύνολο των οργανισμών ή βιοκοινότητα ενός οικοτόπου, αβιοτικά στοιχεία, 
όπως είναι ο αέρας, το νερό, το χώμα ο ήλιος κ.ά., καθώς και τις μεταξύ τους συνολικές 
αλληλεπιδράσεις. Η επιστήμη που μελετά τα οικοσυστήματα είναι η οικολογία.(Ctrl +  δεξι 
κλικ-σύνδεσμος) 

Ένα οικοσύστημα δεν έχει συγκεκριμένο μέγεθος και πολλές φορές  σαφή όρια  με ένα άλλο. 
Έτσι, ένα οικοσύστημα μπορεί να αποτελεί ολόκληρη η Γη ,μια λίμνη ,ένα δάσος ή ακόμα και 
μια γλάστρα με ένα φυτό, όπου ζουν φυτά, έντομα, μικροοργανισμοί κλπ .Επίσης 
μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου λόγω των αλληλεπιδράσεων. 
 

Β. Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων :                 

   α. Με κριτήριο το χώρο που αναπτύσσονται : ι. Στη θάλασσα ονομάζονται θαλάσσια 
οικοσυστήματα (φωτο α1 , β 8) , όσα απαντούν σε ακτές αποκαλούνται παράκτια 
οικοσυστήματα,  

α1. α2    α3  

ιι. στην ξηρά ονομάζονται  χερσαία οικοσυστήματα (φωτο α3). Όταν σε μια έκταση ξηράς 
υπάρχουν μόνο γεωργικές καλλιέργειες, τότε μιλάμε για ένα αγροτικό οικοσύστημα . ιιι. 
Υπάρχουν, επίσης, και τα οικοσυστήματα των γλυκών νερών,  οι υγρότοποι (φωτο α2) Ο 
ρόλος των τελευταίων είναι σημαντικός, καθώς παρέχουν τροφή και προστασία σε ένα 
μεγάλο αριθμό πτηνών,  , θηλαστικών  (Ctrl+δεξι κλικ ),  ψαριών και άλλων οργανισμών. 

                                     

β. Με κριτήριο το είδος της βλάστησης  : Δασικό οικοσύστημα   είναι το οικοσύστημα των 
φυτών και ζώων, στο οποίο κυριαρχούν τα δενδρώδη δασικά είδη. Τα κυριότερα δασικά είδη 
των ελληνικών δασών (μεσογειακά)   (φωτο 2β  , 9 παρακάτω ) είναι: οι δρυς κατά 35% , 
τα πεύκα κατά 25% ,τα έλατα 19%, οι οξιές κατά 10% και καστανιές 2%.Δασικά είναι επίσης   
τα τροπικά(φωτο1) και τα εύκρατα οικοσυστήματα (φωτο 2). Άλλα οικοσυστήματα με 
χορτάρι ή μειωμένης  βλάστησης είναι οι στέπες (φωτο 7) ,σαβάνες φωτο 4) ,τούντρα (φωτο 
5)  έρημοι (φωτο 3) , Ανταρκτική. (φωτο 6 ) 
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Γ. Ένα οικοσύστημα έχει τη δυνατότητα να διατηρείται σε ισορροπία. Οι αυτορυθμιστικοί 
μηχανισμοί που διαθέτει επαναφέρουν την ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις των οργανισμών 
που ζουν σε αυτό, αν αυτή τείνει να διαταραχτεί. 
Η ισορροπία είναι ανάλογη της ποικιλότητας. Όσο πιο πολλά διαφορετικά είδη οργανισμών 
υπάρχουν σε ένα οικοσύστημα, τόσο μεγαλύτερη ισορροπία υπάρχει σε αυτό, καθώς 
διατίθενται περισσότεροι αυτορυθμιστικοί μηχανισμοί. 
Για παράδειγμα, αν μια μεταβολή περιορίσει τον πληθυσμό ενός είδους, το είδος που 
τρέφεται από αυτό θα έχει εναλλακτικές επιλογές να τραφεί σε ένα οικοσύστημα με 
ποικιλότητα και δεν θα κινδυνέψει να εξαφανιστεί, αντίθετα με ένα οικοσύστημα 
περιορισμένης ποικιλότητας. 
 
 

2.Οι παράγοντες που  επηρεάζουν την κατανομή των οργανισμών στη γη είναι : 
 

Ι). Το κλίμα  π.χ η πολική αρκούδα ή ο τάρανδος που είναι προσαρμοσμένα στις πολικές 
συνθήκες δεν μπορούν να ζήσουν  στον ισημερινό. 
 
 
ΙΙ) Η θερμοκρασία . Οι διάφοροι οργανισμοί αναπτύσσουν μηχανισμούς προσαρμογής στη 
θερμοκρασία (οι φώκιες ή οι πολικές αρκούδες έχουν παχύ στρώμα λίπους σαν μονωτικό) 
 
 
ΙΙΙ) Το υψόμετρο. Στα ψηλά και απόκρημνα βουνά με αραιή ατμόσφαιρα και έντονες 
μεταβολές θερμοκρασίας ζουν τα λάμα,  γιακ   …..,στα βουνά της Κρήτης ζουν  οι κρητικοί 
αίγαγροι..  
 
 



 3.Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που τον διαφοροποιεί 

από  τους άλλους οργανισμούς και ποιες οι συνέπειες των ενεργειών του ; 

 
 Ο άνθρωπος προσαρμόζει το περιβάλλον  στις ανάγκες του με διάφορα μέσα και έργα αλλά 
όταν οι αλλαγές που προκαλεί ξεπεράσουν κάποιο όριο τότε δημιουργείται  ανισορροπία στο 
οικοσύστημα με συνέπεια την λεγόμενη υποβάθμιση του οικοσυστήματος , π.χ  εξαφάνιση 
κάποιων ειδών φυτών και ζώων όπως  με τους λύκους στον Καναδά ,στα κοραλλιογενή 
φράγματα  στην Αυστραλία  ή  στα δάση της Βόρειας Ευρώπης και Αμερικής                     
Δώστε μια απάντηση στα  3 ερωτήματα  στο κέντρο της σελίδας  83 του σχολικού βιβλίου. 
 
 
 

  4.Τα θαλάσσια οικοσυστήματα θεωρείται ότι είναι τα σπουδαιότερα.  

Μπορείτε να  πείτε γιατί συμβαίνει αυτό ;…………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
…………………………………….. 
 

  5. Ερωτήσεις σωστού -λάθους.   
                               
  ι)    Στις σαβάνες     συναντάμε  πολλά φυτοφάγα ζώα  γιατί το χορτάρι  είναι ψηλό και 
 άφθονο .                                                                                                                           Σ  - Λ 
                                                                                                                                           
  ιι) Στον ισημερινό  συναντούμε  οικοσυστήματα τούντρας και φυλλοβόλων δασών       Σ    Λ                                                                                                                                    
                                                                                                                              
   ιιι)  Η βιόσφαιρα είναι το καλύτερο οριοθετημένο οικοσύστημα                                     Σ    Λ 
 
  Ιν)  Στα οικοσυστήματα με βόρειο γεωγραφικό πλάτος  μεγαλύτερο των 60ο  συναντούμε  
στέπες ,τούντρες και οικοσυστήματα τύπου Ανταρκτικής.                                               Σ     Λ     
  
   v) Τα μεγαλύτερα αρπακτικά  (π.χ λιοντάρι)   δεν ζουν στη ζούγκλα γιατί δεν μπορούν να 
αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες   λόγω της πυκνής βλάστησης.                                     Σ     Λ      
                                   
   vι) Στη Βόρεια Ευρώπη επικρατεί η βλάστηση των  εύκρατων φυλλοβόλων δασών  .Σ     Λ 
 
  

    6)  Ι)   Να επιλέξετε την κατάλληλη απάντηση από τις τρείς  στα παρακάτω: 

 
  Ι). Ένα οικοσύστημα αποτελείται   α)     από φυτά και ζώα  
                                       β) άβιους και έμβιους παράγοντες  με τις αλληλεπιδράσεις τους  
                                       γ) τμήματα της βιόσφαιρας 
 
  ιι ) Ένα πολύ σημαντικό υδάτινο οικοσύστημα  που κινδυνεύει περισσότερο  είναι  το : 
              
 

    10  11   12  

 

             

 

 

 



      α)  Δέλτα ενός ποταμού (φωτο 10 ) 
 

      β)  Ο Αμαζόνιος (φωτο 11- 13 ) 
 
      γ)  Τα κοραλλιογενή φράγματα της Αυστραλίας (φωτο 12 ) 
 
 
 
 
  ιιι)  Ποιο οικοσύστημα από τα παρακάτω  έχει την πιο φτωχή βλάστηση ; 
      
     α) Η τούντρα 
 
     β) Η έρημος  
 
     γ) Η Ανταρκτική 
 
 
 
 

      ΙΙ .Γιατί ο Αμαζόνιος θεωρείται  ο πνεύμονας της γης; 

 
            

Στο οικοσύστημα αυτό της Νότιας Αμερικής συναντάται περίπου το ένα τρίτο όλων 
των ζωικών και φυτικών ειδών της Γης. Η ποσότητα του οξυγόνου που εκλύεται από 
τη φωτοσύνθεση των φυτικών οργανισμών στον Αμαζόνιο είναι τόσο μεγάλη, που το 
οικοσύστημα δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ως «πνεύμονας της Γης». 
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 7. Να συμπληρώσετε τα κενά  στα είδη φυτών και ζώων στον  παρακάτω πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ο καθηγητής του τμήματος Μαυρογένης Κων/νος 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ 

 

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 

 

 

 

        ΜΕ     

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

   ΔΑΣΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΙΚΑ 

ΔΑΣΗ 

 

……….. 

……………….. 

…………. 

Πίθηκοι,φίδια, έντομα, 

αράχνες, ,λίγα αιλουροειδή 

                                

ΕΥΚΡΑΤΑ            

ΔΑΣΗ 

 

Βελανιδιές.καστανιές 

.αγριολούλουδα 

σφενδάμια 

……… 

………….. 

…………………….. 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

………………… 

…………………………….. 
Χελώνες ,αλεπούδες 

Φίδια,χαμαιλέοντες. 

 

 

 

     ΚΥΡΙΩΣ 

          ΜΕ 

    ΧΟΡΤΑΡΙ 

 

ΣΤΕΠΕΣ 

 

Απουσία δέντρων 

Χορτάρι , 

κοντό ή μέτριο 

 

………………………… 

……… 

ΣΑΒΑΝΕΣ 

 

 

 

 

………………….. 

………………… 

Ελέφαντες,γαζέλες,, 

αντιλόπες,λιοντάρια,τίγρεις  

πούμα ,ρινόκεροι,  

 

 

 

ΜΕ  

ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

 

 

 

ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 
Χωρίς βλάστηση ………………….. 

…………………….. 

ΤΟΥΝΤΡΑ ………………… 

……………………… 
Τάρανδοι ,λύκοι, λευκή 

αρκούδα ,τρωκτικά… 

ΕΡΗΜΟΙ Ανθεκτικά στην ξηρασία, 

με βαθειές ρίζες 

…………………….. 

……………………… 


