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Ενότητες

Βιοποικιλότητα

– Τι σημαίνει η λέξη βιοποικιλότητα; 
– Γιατί να μας νοιάζει; 
– Απειλείται η βιοποικιλότητα;
– Η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα
– Στην καθημερινή μας ζωή
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Ένας ορισμός

Η ποικιλία της ζωής στη γη, σε
όλα της τα επίπεδα και τους
συνδυασμούς της,
από τα γονίδια και τα είδη ως
τις βιοκοινότητες και τα
οικοσυστήματα
σε μια περιοχή ή στον
πλανήτη συνολικά, και τις
σχέσεις μεταξύ τους.

Η λέξη βιοποικιλότητα (biodiversity) είναι νέα. Ως σύνθεση
των λέξεων βιολογική ποικιλότητα χρησιμοποιήθηκε ίσως για
πρώτη φορά από τον Walter G. Rosen το 1986, ενώ
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο «Βιοποικιλότητα»
του Wilson το 1988. Ο παραπάνω, ευρέως αποδεκτός
ορισμός, δημοσιεύτηκε το 1991 από τους IUCN, UNEP και
WWF. Το 1992, στο Rio de Janeiro αποφασίστηκε η
«Σύμβαση για τη Βιοποκιλότητα» στην οποία σήμερα
συμμετέχουν 190 χώρες (www.. 

Βιοποικιλότητα
Τι σημαίνει η λέξη; 



Όμως …

• Η βιοποικιλότητα αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου
• Τα είδη ανταγωνίζονται μεταξύ τους ή αλληλεπιδρούν με το

περιβάλλον τους, με αποτέλεσμα η ποικιλία των ειδών που
συναντάμε στη γη σήμερα να είναι το αποτέλεσμα τεσσάρων
εκατομμυρίων ετών εξέλιξης. 

• Δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς είδη υπάρχουν στον πλανήτη
μας. Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν και ανακαλύπτουν
διαρκώς καινούρια είδη, ιδιαίτερα καθώς πολλές περιοχές
του πλανήτη μας είναι ακόμη εντελώς ανεξερεύνητες.

Βιοποικιλότητα
Τι σημαίνει η λέξη; 



Γιατί να μας νοιάζει; 

Δρυοδάση © Π. Σταθόπουλος



Τα οφέλη που λαμβάνουμε
από τη φύση

Υπηρεσίες οικοσυστημάτων: Οι διεργασίες και λειτουργίες που
παρέχονται από το φυσικό κόσμο (τα οικοσυστήματα) και ωφελούν
τον άνθρωπο (τα αγαθά που μας προσφέρουν). 

Η υγεία, ο πλούτος και η καλή μας κατάσταση εξαρτώνται από
τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων

Βιοποικιλότητα
Γιατί να μας νοιάζει; 



Υπηρεσίες
οικοσυστημάτων

Βιοποικιλότητα
Γιατί να μας νοιάζει; 

Προμηθευτικές: πρώτες ύλες που καλύπτουν βασικές ανθρώπινες
ανάγκες: παροχή τροφής, καθαρού νερού, ινών, ξυλείας
και κατασκευαστικών υλικών, καυσίμων, φαρμάκων. 

Ρυθμιστικές: Πρόληψη ή και εξομάλυνση των επιπτώσεων ακραίων
καιρικών φαινόμενων όπως οι πλημμύρες, οι επιδημίες, η
διάβρωση των εδαφών. Η ρύθμιση του κλίματος αποτελεί
ένα επιπλέον παράδειγμα. 

Υποστηρικτικές: Διατήρηση του κύκλου των βασικών θρεπτικών
στοιχείων (π.χ. κύκλος του αζώτου), δημιουργία και
διατήρηση του εδάφους, υποστήριξη του συνόλου της
πρωτογενούς παραγωγής.

Πολιτιστικές: Ποιότητα ζωής, δυνατότητες αναψυχής. Πηγή έμπνευσης, 
πνευματικής ανάπτυξης (θρησκευτική παράδοση). 
Εκπαιδευτική της διάσταση. 

Εκτίμηση Οικοσυστημάτων της Χιλιετίας του ΟΗΕ (2005)
http://www.maweb.org/en/index.aspx

http://www.maweb.org/en/index.aspx


Κάποια
οικονομικά στοιχεία

• Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που
παρέχονται από τα οικοσυστήματα υπολογίζεται γύρω στα €26 τρις/έτος, 
δηλαδή πάνω από το 50% της αξίας που οι άνθρωποι παράγουν κάθε
χρόνο. 

• Για περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους τα αλιεύματα είναι η
βασική πηγή πρωτεϊνών. Όμως τα ¾ των παγκόσμιων εμπορικών
ιχθυαποθεμάτων υπεραλιεύονται. Με τη θέσπιση προστατευτικών μέτρων
για το 20-30% της έκτασης των ωκεανών αναμένεται να δημιουργηθούν 1 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να διατηρηθούν αλιεύματα αξίας περίπου
$80 δις/έτος.

• Τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού βασίζονται σε θεραπείες που
προέρχονται απευθείας από τη φύση (π.χ. βότανα).

• Τα βοσκοτόπια καλύπτουν περίπου το 25% της επιφάνειας της Γης.
• Η εργασία 1 στους 40 Ευρωπαίους σχετίζεται άμεσα με το φυσικό

περιβάλλον

Βιοποικιλότητα
Γιατί να μας νοιάζει; 



Ενώνοντας
τις τελείες

Βιοποικιλότητα
Ποια η αξία της; 

Σχέσεις και
συνδέσεις ανάμεσα
στους ανθρώπους, 
τη βιοποικιλότητα, 
την υγεία των
οικοσυστημάτων
και τις υπηρεσίες
που αυτά μας
προσφέρουν

WWF Living Planet Report, 2012



Απειλείται η
βιοποικιλότητα;
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Η λίμνη Αράλη συρρικνώνεται καθώς τα ποτάμια που την τροφοδοτούσαν εκτρέπονται για αρδευτικούς σκοπούς. Οι λευκές εκτάσεις
της εικόνας αντιστοιχούν σε μια αλμυρή έρημο 40.000 τετρ. χλμ. που δημιουργήθηκε εκεί που αποσύρθηκαν τα νερά. Κάθε χρόνο, 
ανεμοθύελλες μεταφέρουν τουλάχιστον 150.000 τόνους αλάτι και άμμο στις γύρω περιοχές προκαλώντας προβλήματα υγείας, 
ψυχρότερους χειμώνες και καυτά καλοκαίρια



Η απώλεια
σε νούμερα

• Ο σημερινός ρυθμός
εξαφάνισης ειδών εκτιμάται ότι
είναι 100 ως 1000 φορές
μεγαλύτερος από ότι στο
παρελθόν, και οφείλεται
κυρίως στην ανθρώπινη
δραστηριότητα

• Οι πληθυσμοί των ειδών έχουν
μειωθεί κατά 30% από το 1970

• Το 1/3 των ειδών απειλείται με
εξαφάνιση ενώ το 2% έχει ήδη
εξαφανιστεί …

Βιοποικιλότητα
Απειλείται; 
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Από τι απειλείται;

• Απώλεια ή και η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων εντατικοποίηση της
γεωργίας ή εγκατάλειψη των αγροτικών εκτάσεων, διαχείριση της γης
γενικά, απολήψεις από το φυσικό περιβάλλον, αστική εξάπλωση και
επέκταση υποδομών, πυρκαγιές, κλπ

• Εισβάλλοντα ξενικά είδη: που μεταφέρονται πέρα από τα όρια της
φυσικής τους εξάπλωσης και εγκαθιστούν πληθυσμούς χωρίς να
περιορίζονται από φυσικούς εχθρούς. Ανταγωνιστές, θηρευτές, 
παθογόνα, παράσιτα ή και φορείς ξένου γενετικού υλικού μέσω
υβριδισμού. 

• Υπέρ-εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και ειδών: συγκομιδή ή
εκμετάλλευση φυτών και ζώων για την παραγωγή αγαθών (τρόφιμα, 
πρώτες ύλες, φάρμακα). Όταν ο ρυθμός εκμετάλλευσης ξεπερνά την
αναπαραγωγική ικανότητα ενός πληθυσμού, οδηγεί στη σταδιακή
εξάντληση των πόρων και εξαφάνιση των ειδών. Παράνομο κυνήγι, 
εμπόριο ειδών, καθώς και η υπεραλίευση, που αποτελεί ίσως την
μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες σήμερα.

• Ρύπανση: μια απειλή που επηρεάζει τόσο τα ενδιαιτήματα όσο και τα
είδη. Από διάφορες εκπομπές και απόβλητα από ανθρώπινες
δραστηριότητες, όπως η βιομηχανία, η χρήση φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων στη γεωργία, η αστική ανάπτυξη και οι μεταφορές.

• Αλλαγή κλίματος

Βιοποικιλότητα
Απειλείται; 



Επέκταση οικισμών σε καλλιέργειες και παράκτιους υγρότοπους
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Η οξαλίδα είναι ένα κοινό μεν αλλά εισβάλον είδος. Μελέτες σε ελαιώνες στη Λέσβο έδειξαν ότι η
επέκτασή της περιορίζει μέχρι και 50% τον πλούτο των ειδών της ποώδους βλάστησης της Λέσβου
αλλά και τα κατάλληλα ενδιαιτήματα των αυτόχθονων ειδών.
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1950

2006

Ωκεανοί: πηγή τροφής, 
ενέργειας και υλικών

Swartz et al, 2010

Ας δούμε το σύνολο
της τροφής που
χρειάζεται ένα ψάρι
για να μεγαλώσει …

αλιεύεται
τουλάχιστον το 10% 
της ενέργειας

τουλάχιστον
20%

τουλάχιστον
30%

Βιοποικιλότητα
Απειλείται; 



Είναι όντως πρόβλημα;

• Οικολογικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας

• Το 2009, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του τρόπου
ζωής μας χρειαστήκαμε 40% περισσότερους πόρους από όσους
μπορεί να διατηρήσει ο πλανήτης μας. 

• Αποψιλώνουμε τα δάση γρηγορότερα από ότι αναγεννώνται, 
ψαρεύουμε περισσότερα ψάρια από όσα γεννιούνται, και τελικά
παράγουμε απόβλητα και υποπροϊόντα όπως CO2 περισσότερα και
γρηγορότερα από όσο μπορεί να τα ανακυκλώσει η φύση. 

«Ζούμε σαν να είχαμε στη διάθεσή μας έναν έξτρα πλανήτη. 
Χρησιμοποιούμε διπλάσιους φυσικούς πόρους από αυτούς που μπορεί
να παράγει η Γη και, αν δεν αλλάξουμε τροχιά, το 2030 θα χρειαζόμαστε
περισσότερους από 2 πλανήτες για να καλύψουμε τις ανάγκες μας», 

Τζιμ Ληπ, Διευθυντής του WWF International

Δείτε τα σχετικά με την έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2012» στο http://goo.gl/Mz2Oq

Βιοποικιλότητα
Απειλείται; 

http://goo.gl/Mz2Oq


Η βιοποικιλότητα δεν
απειλείται από ξαφνικές
φυσικές καταστροφές. 
Απειλείται κυρίως από
συστηµατικές και διαρκείς
παθολογικές αιτίες.
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Η βιοποικιλότητα

της Ελλάδας

Οχιά της Μήλου © A. Bonetti/WWF Ελλάς



Τα είδη φυτών είναι:
– 5.300
– 5.855
– 7.920

Τα ενδημικά είδη φυτών είναι:
– 8,9%
– 13,4%
– 15,6%

Τα είδη ζώων είναι:
– 7.000
– 27.000
– 57.000
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Στην Ελλάδα …



Χώρα Έκταση
(τετρ. χλμ.)

Αριθμός
ειδών

Αριθμός
ενδημικών

Ποσοστό
ενδημισμού (%)

Ελλάδα 132.700 5.855 913 15,6

Βουλγαρία 111.000 3.600 320 8,9

Ιταλία 301.049 5.300 712 13,4

Ισπανία 501.700 7.920 550 6,9

Στοιχεία από Georgiou & Delipetrou (2010) και Médail & Quézel (1999)

Αριθμός ειδών φυτών σε
χώρες της Μεσογείου



Στην Ελλάδα συναντάμε

• Το 17,8% των ειδών ζώων που απαντώνται στην Ευρώπη.
• Το 40% του συνόλου των φυτικών ειδών που απαντώνται στην Ευρώπη.
• 476 είδη ψαριών της θάλασσας, από τα περίπου 600 που έχουν καταγραφεί

στη Μεσόγειο.
• Με 154 είδη, η Ελλάδα είναι η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη όσον

αφορά στα ψάρια του γλυκού νερού. Από αυτά, τα 83 είναι ενδημικά.
• 22 από τα 64 είδη αμφιβίων της Ευρώπης. Από αυτά, τα τρία είναι ενδημικά.
• Πλούσια ερπετοπανίδα, αναλογικά πλουσιότερη από αυτή της Ισπανίας, με

64 είδη από τα οποία εννέα ενδημικά. 
• 115 θηλαστικά, λίγο λιγότερα από τα μισά είδη που απαντώνται στην

Ευρώπη, ζουν ή επισκέπτονται τη χώρα και τις θάλασσες μας.
• μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 3.956 ενδημικά είδη ζώων της ξηράς και

των γλυκών νερών, ένα ποσοστό 17,1%

Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας



• Ποικιλότητα τύπων
οικοσυστημάτων

–ημιερημικά στο φοινικόδασος στο
Βάι … ψυχρόβια δάση σημύδας, 
δασικής πεύκης και ερυθρελάτης στη
Ροδόπη. 
–Μεγάλη φυσικότητα σύνθεσης

Ποικιλότητα τοπίων
– από τα ημιερημικά της Κρήτης, τα
ανωδασικά και ορο-μεσογειακά του
Ολύμπου, του Σμόλικα, της Τύμφης, 
του Βόρα και άλλων οροσειρών της
βόρειας Ελλάδας, έως τα βόρεια
(κέντρο- ή βορειο-Ευρωπαϊκά) της
Ροδόπης. 
–συνέπεια της μακρόχρονης
παρουσίας του ανθρώπου και των
πολιτισμών του στην περιοχή

Πάρνηθα © Π. Λατσούδης



10.650 καταγραφές γενών και ειδών καλλιεργούμενων φυτών και
συγγενών ειδών (2005). 

8 φυλές αγελάδας, εκ των οποίων οι 5 είναι απειλούμενες με
εξαφάνιση

1 φυλή βουβαλιού απειλούμενη και αυτή. 

23 φυλές προβάτων (21 εγχώριες και 18 απειλούνται με
εξαφάνιση)

6 φυλές αιγών (1 είναι απειλούμενη)

6 φυλές αλόγων, εκ των οποίων οι 5 αντιπροσωπεύονται με
μικρό αριθμό ατόμων (όλες απειλούμενες)), και 2 φυλές
γαϊδουριών.

6 φυλές χοίρων, η 1 εγχώρια απειλείται με εξαφάνιση.

Καλλιεργούμενα φυτά
και αγροτικά ζώα

Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας



Η διαμόρφωση της βιοποικιλότητας της
Ελλάδας οφείλεται τόσο σε ιστορικούς όσο
και σε οικολογικούς παράγοντες

Οι κυριότεροι ιστορικοί παράγοντες είναι
• η παρουσία των παγετώνων και γενικότερα
του ψυχρού κλίματος του Πλειστοκαίνου, 
• η παλαιότερη, μακρόχρονη σύνδεση
νησιών με τις ηπειρωτικές περιοχές και
μεταξύ τους, 
• η ύπαρξη φραγμάτων που εμπόδιζαν τη
διασπορά και
• οι αλλαγές της βλάστησης, κυρίως τα
τελευταία 20.000 χρόνια

Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας

Γιατί τόσο πλούσια η
χώρα μας;

Crocus goulimyi © A. Bonetti/ WWF Ελλάς



Η άλλη
ιδιαιτερότητα της
ελληνικής
βιοποικιλότητας
είναι το υψηλό
ποσοστό
ενδημισμού. Ο
κερματισμός της
επιφάνειας της
Ελλάδας σε πολλά
θαλάσσια αλλά και
"ορεινά" νησιά έχει
οδηγήσει στη
δημιουργία πολλών
ενδημικών ειδών

Abies cephalonica
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Δείγματα
υποβάθμισης

Σύμφωνα με στοιχεία που περιέχονται στα Κόκκινα Βιβλία των
απειλούμενων ειδών ζώων και φυτών της Ελλάδας: 
171 είδη, δηλαδή το 15% των σπονδυλωτών ζώων (ψάρια, 
αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά) της χώρας διατρέχουν
κίνδυνο εξαφάνισης, 
37,4% του συνόλου των ψαριών γλυκού νερού της χώρας
εντάσσεται σε κάποια κατηγορία κινδύνου, ενώ διαπιστώνεται
ότι πολλά είδη έχουν ήδη εξαφανιστεί τοπικά, 
27,2% του συνόλου των αμφιβίων που απαντώνται στην
Ελλάδα κινδυνεύει, 
62 είδη πουλιών απειλούνται με εξαφάνιση. 
Τουλάχιστον 253 είδη φυτών απειλούνται με εξαφάνιση ενώ
επιπλέον 369 είδη είναι σπάνια και θεωρούνται σχεδόν
απειλούμενα. 

Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών Ζώων: 
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=189&Itemid=199

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=189&Itemid=199


Σας ευχαριστώ πολύ!

www.wwf.gr
Δείτε και στο Οικοσκόπιο στοιχεία για το περιβάλλον
της Ελλάδας: www.oikoskopio.gr

http://www.wwf.gr/
http://www.oikoskopio.gr/


Το WWF Ελλάς εν συντομία

Προγράμματα έχει
υλοποιήσει το WWF 
Ελλάς στη χώρα μας

+100

Ιδρύθηκε το WWF στην
Ελλάδα

1990

Μόνιμοι
συνεργάτες

60

Οι άνθρωποι που
στηρίζουν οικονομικά το
WWF Ελλάς

+12.000

Photo: © NASA
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Εθελοντές στο γραφείο
και στο πεδίο

Βιοποικιλότητα
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