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Η έννοια του οικοσυστήματος είναι κεντρική για 
την επιστήμη της Οικολογίας, τόσο της θεωρητι-
κής όσο και της εφαρμοσμένης. Ο Ellenberg (1973) 
όρισε ως οικοσύστημα ένα πολύπλοκο πλέγμα αλ-
ληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα 
στους ζωντανούς οργανισμούς που το συνθέτουν, 
τόσο μεταξύ τους όσο και με το αβιοτικό περιβάλ-
λον μέσα στο οποίο ζουν. Κατά τον Odum (1983), 
οικοσύστημα είναι οποιαδήποτε μονάδα που πε-
ριλαμβάνει όλους τους οργανισμούς (βιοκοινό-
τητα) μιας δεδομένης περιοχής, οι οποίοι αλλη-
λεπιδρούν με το φυσικό τους περιβάλλον (βιότο-
πος), κατά τρόπο ώστε η ροή ενέργειας να οδηγεί 
προς μια σαφώς καθορισμένη τροφική δομή, βιο-
τική ποικιλομορφία και ανακυκλώσεις της ύλης. 
Υπάρχουν πολλοί άλλοι ορισμοί, θεωρούμε όμως 
αυτούς ως πιο πλήρεις, καθώς εξηγούν συνοπτι-
κά τόσο τη δομή όσο και τη λειτουργία των οικο-
συστημάτων. 

Τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά κάθε οικοσυ-
στήματος είναι δύο: H βιοκοινότητα και ο βιότο-
πος. Η βιοκοινότητα αποτελείται από το σύνολο 
των ζώντων οργανισμών, περιλαμβάνει, δηλαδή, 
τα ανώτερα και κατώτερα φυτά, ζώα, τους μικρο-
οργανισμούς, καθώς και τον άνθρωπο. Διακρίνε-
ται στη φυτοκοινότητα, στο σύνολο, δηλαδή, των 
φυτών που ζουν στο συγκεκριμένο χώρο (βιότο-
πο) και βρίσκονται σε στενή σχέση αλληλεπίδρα-
σης και αλληλεξάρτησης μεταξύ τους, και στη ζω-
οκοινότητα, το σύνολο των ζώων που ζουν με τα 
φυτά στον ίδιο ζωτικό χώρο (βιότοπο) και εξαρ-
τώνται άμεσα από τη φυτοκοινότητα και έμμεσα 
από το ζωτικό χώρο (βιότοπο). Ο βιότοπος αποτε-
λείται από το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων 
οι οποίοι υφίστανται στη συγκεκριμένη περιοχή. 
Οι κλιματικοί και εδαφικοί παράγοντες βρίσκο-
νται σε άμεση αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτη-
ση μεταξύ τους (Molles 2009).

Τα συστατικά ενός οικοσυστήματος αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους επιτελώντας συγκεκριμένες λειτουρ-
γίες, που περιλαμβάνουν κυρίως τις τροφικές σχέ-
σεις, τους ενεργειακούς κύκλους, τη μεταβολή της 
ποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο χώρο όσο 
και στο χρόνο και, γενικότερα, την ανάπτυξη και 

εξέλιξη των επιμέρους συστατικών του οικοσυστή-
ματος, ή των ομάδων αυτών, ή του συνόλου του οι-
κοσυστήματος (Odum 1983).

Στη φυτοκοινότητα περιλαμβάνονται φυτικοί ορ-
γανισμοί που έχουν την ικανότητα να προσλαμ-
βάνουν με το ριζικό τους σύστημα από το έδαφος 
ανόργανα θρεπτικά συστατικά και νερό, με τα φύλ-
λα τους να δεσμεύουν από την ατμόσφαιρα διο-
ξείδιο του άνθρακα (CO2) και με τη βοήθεια της 
ηλιακής ενέργειας να παράγουν πολύπλοκες ορ-
γανικές ενώσεις, πλούσιες σε ενέργεια, τις οποίες 
αποθηκεύουν στους ιστούς τους. Για το λόγο αυ-
τόν οι φυτικοί αυτοί οργανισμοί ονομάζονται αυ-
τότροφοι οργανισμοί ή παραγωγοί. Η ζωοκοινό-
τητα περιλαμβάνει τους ζωικούς οργανισμούς που 
διακρίνονται σε φυτοφάγους, σαρκοφάγους και 
παμφάγους. Επειδή οι οργανισμοί αυτοί δεν μπο-
ρούν να δεσμεύσουν μόνοι τους ηλιακή ενέργεια 
και με απλά ανόργανα στοιχεία να συνθέσουν ορ-
γανικές ενώσεις, ονομάζονται ετερότροφοι οργα-
νισμοί ή καταναλωτές. 

Τα φυτοφάγα ζώα είναι καταναλωτές πρώτου 
βαθμού και αποτελούν τους ρυθμιστές ισορροπί-
ας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Τα σαρ-
κοφάγα είναι καταναλωτές δευτέρου βαθμού και 
διατηρούν την οικολογική ισορροπία μεταξύ φυ-
τοφάγων ζώων και φυτών. Τα σαρκοφάγα ελέγ-
χονται, με τη σειρά τους, επίσης από σαρκοφάγα 
(καταναλωτές τρίτου βαθμού-υψηλότερης τάξης). 
Στους καταναλωτές ανήκει ακόμη μια κατηγορία 
μικροοργανισμών (μικροκαταναλωτών) που δια-
σπούν και αποσυνθέτουν τις πολύπλοκες οργανι-
κές ενώσεις. Τους οργανισμούς αυτούς τους δια-
κρίνουμε σε δύο, κυρίως, κατηγορίες: τα σαπρο-
φάγα (σκουλήκια, αρθρόποδα κ.λπ.) και τους απο-
συνθέτες, που αποτελούνται από βακτήρια, μύκη-
τες και άλλους μικροοργανισμούς. 

Όλα τα οικολογικά συστήματα είναι μονίμως ανοι-
κτά, δηλαδή υφίστανται πάντοτε εξωτερικές επι-
δράσεις και δεν έχουν σαφή όρια. Η οικολογική 
ισορροπία τέτοιων συστημάτων δεν είναι ποτέ στα-
τική αλλά δυναμική, ακόμη και όταν δεν παρατη-
ρούμε καμιά αλλαγή. Το δασικό οικοσύστημα εί-
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ναι μια ιδιαίτερη μορφή χερσαίου οικοσυστήματος 
όπου κυριαρχεί η δασική βλάστηση που, με τη σει-
ρά της, επιδρά καθοριστικά στο βιοτικό και αβιοτι-
κό περιβάλλον και διαμορφώνει ιδιαίτερες συνθή-
κες. Στα δασικά οικοσυστήματα, σύμφωνα με τους 
παραπάνω ορισμούς, περιλαμβάνονται όλα τα οι-
κοσυστήματα δασών και δασικών εκτάσεων. 

Δάσος είναι εκείνο το δασικό οικοσύστημα, στο 
οποίο, σε ικανοποιητική επιφάνεια, συνυπάρχουν 
δένδρα, θάμνοι και ποώδης βλάστηση σε μια στε-
νή κοινωνική σχέση όπου, ανάλογα με το βαθμό 
συγκόμωσής τους, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο πε-
ριβάλλον με ξεχωριστά χαρακτηριστικά δεδομέ-
να, «το δασογενές περιβάλλον», όπου όλοι οι φυτι-
κοί και ζωικοί οργανισμοί δημιουργούν, μέσω των 
αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσε-
ών τους, μια ξεχωριστή βιοκοινότητα, τη δασοβιο-
κοινότητα. Οι δασοβιοκοινότητες δεν παραμένουν 
σταθερές στη διάρκεια του χρόνου, αλλά έχουν μια 
εσωτερική δυναμική μεταβολής προς συνθετότε-
ρες ή απλούστερες μορφές οργάνωσης, ανάλογα 
με τις εσωτερικές φυσικές διεργασίες και τις εξω-
τερικές επιδράσεις. Με τον όρο «δασική έκταση» 
εννοούμε ένα δασικό οικοσύστημα που διαφορο-
ποιείται από το δάσος, κυρίως κατά το μειωμένο 
βαθμό συγκόμωσης της ξυλώδους ή θαμνώδους 
βλάστησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το επίπεδο 
οργάνωσης και λειτουργίας του δασογενούς πε-
ριβάλλοντος και της δασοβιοκοινότητας να είναι 
υποβαθμισμένο, ανάλογα με την έκταση των αν-
θρώπινων παρεμβάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 
δασικές εκτάσεις ή τα λιβάδια και άλλες μορφές 
φυσικών - μη δασωμένων - οικοσυστημάτων είναι 
χαμηλότερης οικολογικής αξίας από τα δάση, κα-
θώς προσφέρουν εξίσου σημαντικά προϊόντα και 
υπηρεσίες στην κοινωνία, ενώ φιλοξενούν σημα-
ντικούς αριθμούς ειδών πανίδας και χλωρίδας.

Οι όροι «δασική έκταση» και «χορτολιβαδική έκτα-
ση», που τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιού-
νται ευρέως στην Ελλάδα, ανήκουν στη νομική 
ορολογία στο πλαίσιο της αντίστοιχης νομοθεσί-
ας και νομολογίας που ορίζει κυρίως θέματα ιδιο-
κτησίας και χρήσεων γης της υπαίθρου. Λόγω των 
μεγάλων κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων που 
συνδέονται με τις χρήσεις γης και την ιδιοκτησία 
στην Ελλάδα, συχνά καταλήγει η ερμηνεία των 
νομικών αυτών όρων να απομακρύνεται από την 
επιστημονική τους διάσταση και, δυστυχώς, να 
οδηγεί στην άρση του αυστηρού προστατευτικού 
χαρακτήρα που επιβάλλει το σύνταγμα για τα δά-
ση. Επιστημονικά γίνεται αποδεκτό ότι όταν ένα 
δασικό οικοσύστημα υποβαθμίζεται, συνεπεία κυ-
ρίως των ανθρωπίνων επιδράσεων, μπορεί να με-
ταπίπτει σε αραιότερη μορφή δάσους ή σε μορφή 
χορτολίβαδου, αλλά η δυνατότητα εξέλιξης σε πιο 
σύνθετες δασικές μορφές δεν αποκλείεται.

Οι σπουδαιότεροι τύποι δασών της γης, σύμφωνα 
με τους Bourschel and Huss (1987), είναι τα δά-
ση ψυχρόβιων κωνοφόρων, τα δάση της εύκρατης 
ζώνης, τα δάση της υγρής θερμής εύκρατης ζώ-
νης, τα δάση των ξηρών υποτροπικών περιοχών, 
τα φυλλοβόλα δάση των υγρών τροπικών περιο-
χών και τα δάση των τροπικών βροχερών περιο-
χών του Ισημερινού.

Στην Ελλάδα, τα δασικά οικοσυστήματα μπορούν 
να ομαδοποιηθούν σε συγκεκριμένες κατηγορί-
ες με βάση τις βιοκλιματικές τους προσαρμογές 
(Ντάφης 1973). Στις παράκτιες και νησιωτικές 
περιοχές της χώρας απαντούν τα δασικά οικοσυ-
στήματα της μεσογειακής ζώνης βλάστησης, ενώ 
σε πιο ηπειρωτικές θέσεις και μεγαλύτερα υψό-
μετρα εξαπλώνονται αυτά της παραμεσογειακής 
ζώνης. Σε μεγαλύτερα ακόμα υψόμετρα, στα βου-
νά της Ελλάδας, αναπτύσσονται τα οικοσυστήμα-
τα της ζώνης της οξιάς-ελάτης. Τέλος, σε ορισμέ-
νες ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας απα-
ντούν τα δασικά οικοσυστήματα της ζώνης των 
ψυχρόβιων κωνοφόρων που περιλαμβάνουν ψυ-
χρόβια είδη της Ευρασίας. 

Τα δασικά οικοσυστήματα μπορούμε, επίσης, να 
τα διακρίνουμε σε φυσικά σταθερά οικοσυστήμα-
τα τα οποία είναι ανεπηρέαστα από τον άνθρωπο, 
π.χ. τα παρθένα δάση, σε φυσικά συμβιβαστικά 
οικοσυστήματα, δηλαδή τα φυσικά οικοσυστήμα-
τα που διαχειρίζεται ο άνθρωπος, και στα μετα-
σταθή δασικά οικοσυστήματα, που προέρχονται 
από αναδασώσεις υποβαθμισμένων και χαμη-
λής παραγωγικότητας οικοσυστημάτων (Ντάφης 
1986). Στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες 
μεσογειακές χώρες, τα δάση είναι στενά συνδεδε-
μένα με την ανθρώπινη παρουσία και χρήση, και 
για το λόγο αυτόν τα δάση της πρώτης κατηγορί-
ας είναι εξαιρετικά σπάνια.

Οι λόγοι που κάνουν σήμερα τα δασικά οικοσυ-
στήματα απαραίτητα για τη διατήρηση τόσο της 
οικολογικής ισορροπίας του περιβάλλοντος, όσο 
και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, είναι κυ-
ρίως η παραγωγή και βελτίωση της ποιότητας του 
νερού, η χρήση τους ως τόπων ενδιαίτησης άγρι-
ων ζώων και, γενικότερα, η βελτίωση και διατή-
ρηση της βιοποικιλότητας, η βελτίωση της σύστα-
σης του αέρα, η μεταβολή της κίνησης του αέρα 
και της μείωσης των θορύβων, η προστασία του 
εδάφους από τη διάβρωση και η χρήση τους ως 
χώρων αναψυχής. Κατά τις τελευταίες δεκαετί-
ες έχει δε αναγνωριστεί η ιδιαίτερη σημασία που 
έχουν τα δασικά οικοσυστήματα για τη δέσμευση 
και συγκέντρωση του άνθρακα. Έτσι, η διατήρη-
ση, βελτίωση και επέκταση των δασικών οικοσυ-
στημάτων, καθώς και η ανόρθωση των υποβαθμι-
σμένων, πρέπει να γίνει ο στόχος μιας ορθολογι-
κής προστασίας του περιβάλλοντος. 
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