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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με την εκδοτική σειρά «Περιβαλλοντικές Εκδόσεις», η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών αποσκοπούν να συµβάλουν στην πολύπλευρη περιβαλλοντική ενηµέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των ηλικιακά νέων,
που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν ενεργά στην
προστασία του περιβάλλοντος, ασκώντας το σχετικό
συνταγµατικό δικαίωµά τους.
Ειδικές «οµάδες-στόχοι» των περιβαλλοντικών
αυτών εκδόσεων, που θα παρουσιάζονται και σε ηλεκτρονική µορφή, στο ∆ιαδίκτυο, είναι:
α) οι οµάδες νέων και οι µαθητικές κοινότητες
που υιοθετούν οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και
συµµετέχουν στην προστασία και διαχείρισή τους,
στο πλαίσιο του προγράµµατος της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς «Υιοθετώ και Προστατεύω» και άλλων παρεµφερών προγραµµάτων υιοθεσίας-προστασίας που πραγµατοποιούνται µε την έγκριση των
κατά περίπτωση αρµοδίων αρχών,
β) οι περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις νέων
και
γ) οι οµάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα, συµµετέχουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισης των προβληµάτων
του περιβάλλοντος.
Οι παραπάνω «οµάδες-στόχοι» αποτελούν επίσης αντικείµενο συστηµατικής διερεύνησης της Οµάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ.

Συγγραφείς των κειµένων της σειράς «Περιβαλλοντικές Εκδόσεις» είναι επιστήµονες και ερευνητές
κυρίως από τις νεότερες γενιές, που έχουν ειδικευθεί
σε θέµατα οικολογικής διαχείρισης, αειφορικής χρήσης των πόρων, περιβαλλοντικών αρµοδιοτήτων και
υποχρεώσεων της ∆ιοίκησης, περιβαλλοντικών µελετών, δυναµικής περιβαλλοντικών οµάδων και δικαιωµάτων των πολιτών.
Τη θεώρηση των κειµένων αναλαµβάνουν πανεπιστηµιακοί και ερευνητές-στελέχη εθνικών ερευνητικών κέντρων.
Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια, κατά τη φάση
συγγραφής των κειµένων να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι
απορίες και οι παρατηρήσεις αντιπροσωπευτικών
οµάδων νέων/µαθητών, έτσι ώστε οι νέοι να µετέχουν ενεργά όχι µόνο στη διαµόρφωση και στην υλοποίηση σχεδίων δράσης για την προστασία του
περιβάλλοντος αλλά και στην οριστικοποίηση του περιεχοµένου των περιβαλλοντικών ενηµερωτικών εκδόσεων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Γιώργος Σακελλίων

Ελίζα Παναγιωτάτου

Γεν. Γραµµατέας Νέας Γενιάς

Πρόεδρος ∆Σ ΕΚΚΕ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΦΕΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ

Βασικές αρχές της οικολογίας
από τη σκοπιά της διαχείρισης

Το κείµενο, πριν δοθεί για έκδοση, το διάβασε ο κ.
Αναστάσιος Λεγάκις, επίκουρος καθηγητής Τµήµατος
Βιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Σπύρος Σφενδουράκης*
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στη σηµερινή εποχή ακούµε καθηµερινά για την
προστασία του περιβάλλοντος, τις προστατευόµενες
περιοχές, ή τα απειλούµενα ζώα και φυτά, ζητήµατα
που συνοδεύονται από σχέδια και µελέτες για τη διαχείριση ορισµένων περιοχών ή πληθυσµών. Τι σηµαίνει, όµως, αυτός ο όρος;
∆ιαχείριση. Μιλώντας για διαχείριση µιας περιοχής
εννοούµε την εφαρµογή συγκεκριµένου σχεδίου που
καθορίζει τις δραστηριότητες που είναι δυνατό να υλοποιηθούν στην περιοχή, καθώς και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη “βελτίωσή” της. Αντίστοιχα, όταν µιλάµε για διαχείριση πληθυσµών,
εννοούµε την εφαρµογή µέτρων που εξασφαλίζουν
τη διατήρησή του σε προκαθορισµένα επιθυµητά επίπεδα.
Τι µπορεί να σηµαίνει "βελτίωση" ή "επιθυµητό
επίπεδο"; Και γιατί πρέπει να διαχειριζόµαστε µε ειδικό τρόπο ορισµένες περιοχές ή είδη;

*

Λέκτορας Οικολογίας Τµήµατος Βιολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών

Γενικός προβληµατισµός.
Ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι οργανισµοί, προσπαθεί να
τροποποιήσει το περιβάλλον του προς όφελός του. Η τροποποίηση αυτή γίνεται εν µέρει εσκεµµένα και εν µέρει αθέλητα ή
τυχαία. Η τροποποίηση στοχεύει στην εξασφάλιση τροφής, ασφαλούς κατοικίας και αναπαραγωγής και, γενικά, καλύτερης
ποιότητας ζωής. Οι δραστηριότητες του ανθρώπου, κατά τα ιστορικά χρόνια τουλάχιστον, είναι µεγάλης εµβέλειας και επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Τα κοινωνικά συστήµατα των
ανθρώπινων κοινωνιών έχουν οδηγήσει σε άνιση κατανοµή των
πόρων (τροφή, λοιπά αγαθά κλπ), ενώ η αυξηµένη ευφυία του
είδους µας έχει οδηγήσει σε πολύ αποτελεσµατική επέµβαση
στο περιβάλλον, µε συνέπεια ο πληθυσµός του να αυξάνεται µε
µεγάλο ρυθµό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υπερεκµετάλλευση
των πόρων, οι οποίοι δεν είναι ανεξάντλητοι, αλλά και τον εκτοπισµό πολλών άλλων ειδών που δεν είναι συµβατά µε τις δραστηριότητές του. Επιπλέον, ο άνθρωπος είναι σε θέση να προγραµµατίζει τις δραστηριότητές του και να επιλέγει µεταξύ διαφορετικών τρόπων εκµετάλλευσης του περιβάλλοντος. Όµως,
αφού ζει σε οργανωµένες κοινωνίες, οι επιλογές αυτές δεν γίνονται µε τρόπο “λογικό”, αλλά περιπλέκονται από τις σύνθετες
κοινωνικές σχέσεις. Έτσι, δηµιουργούνται τα εξής κύρια προβλήµατα:
• Οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση, αλλά και
την υψηλή ποιότητα ζωής των ανθρώπων εξαντλούνται ή
αλλοιώνονται µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν πλέον,
• Η άνιση κατανοµή των πόρων δηµιουργεί σοβαρά, εντοπισµένα, προβλήµατα (π.χ. περιοχές µε έντονα προβλήµατα
ερηµοποίησης, συνοικίες µε υψηλή ρύπανση, κράτη µε µεγάλη θνησιµότητα και φτώχεια κλπ).
Ακόµη περισσότερο, η “ποιότητα της ζωής” αποτελεί υποκειµενική έννοια που για κάποιους σηµαίνει την ύπαρξη καθαρού
αέρα, πλούσιου περιβάλλοντος, τροφής χωρίς επικίνδυνες ουσίες, καθαρού νερού κλπ, ενώ για άλλους σηµαίνει ακριβά αυτοκίνητα, µεγάλα σπίτια, πολλές συσκευές, απρόσκοπτη δυνατότητα
µακρινών ταξιδιών κλπ. Ακόµα περισσότεροι είναι εκείνοι που
συνδυάζουν και τις δύο παραπάνω απόψεις. Το ερώτηµα που
προκύπτει είναι το εάν είναι δυνατό να συµβιβάζονται αυτές µε-
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ταξύ τους. Για να το απαντήσουµε θα πρέπει να εξετάσουµε
προσεκτικά µια σειρά από πολύπλοκες σχέσεις που αφορούν τη
ροή της ενέργειας, τη δοµή της ανθρώπινης κοινωνίας, τις σχέσεις µε τους άλλους οργανισµούς (φυτά, ζώα κλπ), τη διαθεσιµότητα των πρώτων υλών κ.ά. Αυτό αποτελεί αντικείµενο της
Οικολογίας, η οποία, βέβαια, δεν περιορίζεται στον άνθρωπο,
αλλά µελετά τις σχέσεις όλων των οργανισµών µε το περιβάλλον
τους, δηλαδή τους άλλους οργανισµούς και τα µη βιοτικά συστατικά του (π.χ. κλίµα, ανόργανη ύλη κλπ).

Είναι πια γνωστό, ότι για να εξασφαλίζονται ορισµένες από τις ελάχιστες απαιτήσεις της καλής ποιότητας ζωής, είναι αναγκαία η ύπαρξη πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος το οποίο θα παρέχει τους απαραίτητους βιολογικούς πόρους για τη διατροφή, την
κατασκευή φαρµάκων, την αντιµετώπιση της ρύπανσης, την ασφαλή παραγωγή πολλών προϊόντων, την
ψυχαγωγία κλπ. Επειδή υπό τις σηµερινές συνθήκες,
και κυρίως µε τα σηµερινά πληθυσµιακά δεδοµένα
κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα (αν µπορεί καθόλου), ένας πρώτος
συµβιβασµός προς την κατεύθυνση αυτή είναι η
προστασία ορισµένων περιοχών περιορισµένης έκτασης από τις έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις.
Έτσι, δηµιουργήσαµε τις προστατευόµενες φυσικές περιοχές, όπως τους Εθνικούς ∆ρυµούς, τα
Θαλάσσια Πάρκα κ.ά.
Για να εξασφαλισθεί η διατήρηση των περιοχών
αυτών και των συστατικών (ειδών, πληθυσµών κλπ)
που θέλουµε να προστατεύσουµε, µια απλή λύση θα
ήταν να αποκλείσουµε απ' αυτές κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα. Η επιλογή αυτή µπορεί να έχει νόηµα
σε ορισµένες οριακές περιπτώσεις, αλλά στις περισσότερες δεν έχει. (Γιατί;)
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Ο στόχος των προστατευόµενων φυσικών περιοχών είναι διπλός:
• λειτουργούν ως τελευταία καταφύγια ορισµένων
ειδών και τύπων οικοσυστηµάτων,
• αποτελούν παραδείγµατα για το πώς θα µπορούσε να είναι µεγάλο µέρος του υπόλοιπου περιβάλλοντος του ανθρώπου.
Συνεπώς, είναι σηµαντικό να ενσωµατώνουν ορισµένες δραστηριότητες µε τρόπο που να µην καταστρέφεται η φυσιογνωµία τους. Πώς είναι δυνατό να
γίνει αυτό;
Η αναγκαιότητα της Οικολογίας
Για να σχεδιάσουµε τέτοιου είδους δραστηριότητες θα πρέπει να γνωρίζουµε πώς λειτουργεί η κάθε
περιοχή: ποιες είναι οι σχέσεις µεταξύ των οργανισµών και του ανόργανου περιβάλλοντος, ποιοι και
πόσοι οργανισµοί ζουν εκεί, ποιες είναι οι απαιτήσεις
τους, πώς µπορεί να επηρεασθούν και από ποιες
δραστηριότητες κλπ. ∆ηλαδή πρέπει να γνωρίσουµε
την οικολογία της περιοχής. Χωρίς την οικολογία,
δεν είναι δυνατό να προχωρήσουµε σε σωστή
διαχείριση.
Κατόπιν, θα πρέπει να καθορίσουµε τους στόχους της διαχείρισης. Τι θέλουµε να πετύχουµε; Πώς
θέλουµε να τροποποιηθεί η περιοχή µας; Θέλουµε
να γίνει χώρος ψυχαγωγίας; Έρευνας; Αγροτικών
χρήσεων; Πάρκο; Η επιλογή των στόχων είναι κατεξοχήν πολιτικό θέµα. Βέβαια, ορισµένοι µόνο από
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αυτούς µπορούν να συµβαδίσουν µε τη διατήρηση
µιας προστατευόµενης περιοχής. Από αυτούς µπορούµε να επιλέξουµε, και κατόπιν να µελετήσουµε
πώς θα τους εφαρµόσουµε µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Η Οικολογία θα µας οδηγήσει και πάλι.
Πριν λοιπόν προχωρήσουµε στη διαχείριση, θα
πρέπει να γνωρίσουµε την Οικολογία. Όπως είπαµε
και παραπάνω, η Οικολογία είναι η επιστήµη που
εξετάζει τις σχέσεις των ζωντανών οργανισµών
µε το περιβάλλον τους.
Ως επιστήµη, η Οικολογία έχει ορισµένες αρχές και παραδοχές, µια ιστορία µετατροπής των κυρίαρχων απόψεων και µια
διαρκή ανάπτυξη του εµπειρικού της περιεχοµένου (διαρκώς
περισσότερα πειράµατα και παρατηρήσεις, περισσότερα φαινόµενα προς εξήγηση κλπ). Επίσης, όπως κάθε επιστήµη, δεν είναι σε θέση να δώσει οριστικές απαντήσεις σε όλα τα ζητήµατα,
αλλά απλώς τις πιο αξιόπιστες από οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση.

Βασικές οικολογικές έννοιες
Ορισµένες από τις βασικότερες έννοιες της Οικολογίας είναι οι ακόλουθες:
Οικοσύστηµα. Οικοσύστηµα ονοµάζουµε το σύνολο
βιοκοινοτήτων και µη βιοτικού περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, το σύνολο των ζωντανών οργανισµών και των
µη ζωντανών στοιχείων εκείνων που βρίσκονται σε
µια περιοχή και αλληλεπιδρούν µε τους ζωντανούς
οργανισµούς. Αν και αποτελεί κεντρική έννοια για την
οικολογία, είναι αρκετά ασαφής. Ως οικοσύστηµα
µπορούµε να θεωρήσουµε τόσο ένα ολόκληρο δάσος, όσο και ένα δένδρο, µια πρόσκαιρη λιµνούλα, το
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σύνολο της θάλασσας, ή ακόµη και το σύνολο της
βιόσφαιρας (η περιοχή του πλανήτη όπου υπάρχουν
ζωντανοί οργανισµοί).
Πληθυσµός. Το σύνολο των ατόµων ενός είδους
που ζουν σε µια περιοχή και συνδέονται µέσω της
ανταλλαγής γενετικού υλικού (αναπαραγωγή).
Βιοκοινότητα (ή βιοκοινωνία). Το σύνολο των πληθυσµών που ζουν σε µια περιοχή και αλληλεπιδρούν. Η βιοκοινότητα αποτελεί την πιο χρήσιµη, ίσως, έννοια της οικολογίας, αφού µπορεί να ορισθεί
µε αρκετή σαφήνεια, και έχει το ρόλο της βασικής
µονάδας των οικολογικών συστηµάτων.
Βιότοπος. Μια περιοχή µε σχετικά οµοιόµορφα χαρακτηριστικά όπου ζουν ορισµένα είδη ή βιοικοινότητες.
Ενδιαίτηµα. Η περιοχή και ο συγκεκριµένος τύπος
περιβάλλοντος που εκµεταλλεύεται κάποιος οργανισµός. Πρόσφατα έχει αναφερθεί σε µη επιστηµονικά
κείµενα και ως οικότοπος, αλλά µε πιο χαλαρή έννοια.
Θώκος. Το σύνολο των προτιµήσεων ενός είδους.
Στην ουσία, αν περιγράφαµε µε ακρίβεια τις απαιτήσεις ενός είδους σε τροφή, θερµοκρασία, καταφύγια,
υγρασία κλπ, θα περιγράφαµε το θώκο του. Συνήθως, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να µετρήσουµε
όλους τους παράγοντες, αλλά και επειδή αυτοί είναι
σχεδόν άπειροι, τον περιγράφουµε µε λίγους όρους,
κυρίως τις τροφικές απαιτήσεις και τις θερµοκρασίες
και υγρασίες που ανέχεται. Σε µια περιοχή είναι αδύνατο να συνυπάρξουν δύο είδη µε απολύτως ίδιο
θώκο.
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Οικοτόνος. Η συνοριακή περιοχή δύο βιοκοινοτήτων. Συνήθως, είναι πιο πλούσια από την κάθε µία
βιοκοινότητα.
Τι εννοούµε όταν λέµε ότι µία βιοκοινότητα είναι
“πλούσια”;
Μια πρώτη προσέγγιση περιλαµβάνει τον αριθµό
των ειδών που τη συγκροτούν. Όµως, δεν συµµετέχουν όλα τα είδη εξίσου. Μπορούµε, λοιπόν, να
προσθέσουµε στον υπολογισµό και το στοιχείο της
σχετικής αφθονίας (το ποσοστό συµµετοχής κάθε είδους στο σύνολο των ατόµων). Έτσι υπολογίζουµε
την ποικιλότητα. Η ποικιλότητα µπορεί να υπολογισθεί σε διάφορα επίπεδα, π.χ. ποικιλότητα µέσα σε
ένα ενδιαίτηµα, µεταξύ παρόµοιων ενδιαιτηµάτων,
µεταξύ διαφορετικών ενδιαιτηµάτων κλπ. Η έννοια
αυτή της ποικιλότητας δεν είναι ταυτόσηµη µε τη βιοποικιλότητα, για την οποία θα µιλήσουµε παρακάτω,
αν και η δεύτερη έχει στην ουσία προκύψει από την
πρώτη.
Όµως, ούτε η ποικιλότητα εξαντλεί το ζήτηµα του
“πλούτου” µιας βιοκοινότητας. Σε κάθε βιοκοινότητα
εκτελούνται ορισµένες λειτουργίες, η “πληρότητα”
των οποίων προσθέτει στο στοιχείο του πλούτου της.
Ας δούµε ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες.
Οι βασικές λειτουργίες σε ένα οικοσύστηµα
Καταρχάς, για να υπάρξει οποιοδήποτε βιολογικό
σύστηµα θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ενέργεια που θα το διατηρεί στη ζωή. Η ενέργεια αυτή
στα περισσότερα οικοσυστήµατα προέρχεται από
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τον ήλιο. Μάλιστα, µόνο ένα µικρό ποσοστό της ηλιακής ενέργειας είναι διαθέσιµο στα βιολογικά συστήµατα. Για να τροποποιηθεί η ηλιακή ενέργεια σε
µορφή χρήσιµη στους ζωντανούς οργανισµούς απαιτείται η παρουσία οργανισµών που µπορούν να τη
χρησιµοποιήσουν ως έχει. Οι οργανισµοί αυτοί στα
χερσαία οικοσυστήµατα είναι τα φυτά, ενώ στα θαλάσσια είναι κυρίως ορισµένα µικροσκοπικά φωτοσυνθετικά φύκη, και ονοµάζονται παραγωγοί. Χρησιµοποιούν ηλιακή ενέργεια, νερό και διοξείδιο του
άνθρακα και παράγουν ιστούς (φύλλα, κορµούς κλπ)
και διάφορα σύνθετα οργανικά µόρια. Οι παραγωγοί
καταναλώνονται από τους φυτοφάγους οργανισµούς,
οι οποίοι είναι οι πρωτογενείς καταναλωτές. Αυτοί
µε τη σειρά τους τρώγονται από άλλους οργανισµούς, τους δευτερογενείς καταναλωτές κ.ο.κ. Οι
παραγωγοί είναι αυτότροφοι οργανισµοί, ενώ όλοι
οι υπόλοιποι ετερότροφοι. Στους ετερότροφους, εκτός από τους καταναλωτές, ανήκουν και οι οργανισµοί που διασπούν τη νεκρή οργανική ύλη (πεσµένα
φύλλα, καρποί, νεκρά ζώα κ.ά.) και αποδίδουν τα
χρήσιµα συστατικά τους στο έδαφος (ή σε άλλο µέσο
απ’ όπου µπορούν οι αυτότροφοι να τα παραλάβουν
και πάλι). Αυτοί ονοµάζονται αποικοδοµητές, ή διασπαστές, και µπορεί να είναι σαπροφάγοι, νεκροφάγοι κλπ. Με τη δράση όλων αυτών των οργανισµών,
ανακυκλώνονται τα χρήσιµα υλικά, ενώ η ενέργεια
πρέπει να παρέχεται διαρκώς από κάποια εξωτερική
πηγή. Για τη διατήρηση της ζωής είναι απαραίτητη η
εξασφάλιση της ανακύκλωσης των πλέον χρήσιµων
ουσιών, δηλαδή του οξυγόνου, του νερού, του διοξειδίου του άνθρακα, του αζώτου, του φωσφόρου και
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ορισµένων άλλων ιχνοστοιχείων (δηλ. ουσιών που
απαιτούνται σε πολύ µικρές ποσότητες από τους οργανισµούς). Στους κύκλους των ουσιών αυτών σηµαντικό ρόλο παίζουν και παράγοντες του αβιοτικού
περιβάλλοντος (έδαφος, µητρικό πέτρωµα, κλιµατικές συνθήκες, ποιότητα νερού κλπ).
Η ροή της ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών
µέσα σε ένα οικοσύστηµα, ή µια βιοκοινότητα, γίνεται
µε σύνθετο τρόπο, αφού πολλοί οργανισµοί παίζουν
πολλαπλούς ρόλους, ενώ η ίδια λειτουργία µπορεί να
πραγµατοποιείται µε αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, δηµιουργούνται τα τροφικά πλέγµατα.
Τα φυτά παράγουν, τα φυτοφάγα τα τρώνε, τα σαρκοφάγα τρώνε τα φυτοφάγα, τα παµφάγα τρώνε και
φυτά και άλλα ζώα, µερικά σαρκοφάγα (ανώτεροι καταναλωτές) τρώνε και φυτοφάγα και σαρκοφάγα, οι
αποικοδοµητές επιστρέφουν υλικά στο έδαφος, τα
φυτά τα παίρνουν απ’ αυτό κ.ο.κ. Είναι σηµαντικό να
γνωρίζουµε τη δοµή των τροφικών πλεγµάτων σε
κάθε βιοκοινότητα που εξετάζουµε.
Η ποσότητα (µετρηµένη σε βάρος) των ζωντανών
οργανισµών που ζουν σε µια περιοχή ονοµάζεται
βιοµάζα. Η βιοµάζα που παράγεται σε κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ονοµάζεται παραγωγή. Ο ρυθµός µεταβολής της βιοµάζας ονοµάζεται
παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα είναι πολύ
χρήσιµη έννοια, αφού µας λέει πώς µεταφέρεται η
ενέργεια στα διάφορα τροφικά επίπεδα (από τους
παραγωγούς στους πρωτογενείς καταναλωτές
κ.ο.κ.). Η παραγωγικότητα µπορεί να είναι µεγάλη
µετά από διαταραχές, αλλά µικρότερη όταν µια βιοκοινότητα αποκτήσει µεγαλύτερη σταθερότητα. Η
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παραγωγή των φυτών είναι η πρωτογενής παραγωγή, των φυτοφάγων η δευτερογενής κ.ο.κ. Η αποδοτικότητα των τροφικών πλεγµάτων, και συνεπώς,
η πολυπλοκότητα των βιοκοινοτήτων εξαρτάται από
το ποσοστό αφοµοίωσης της ενέργειας από το ένα
επίπεδο στο άλλο (πόση ενέργεια µπορούν να πάρουν τα φυτοφάγα από τα φυτά, τα σαρκοφάγα από
τα φυτοφάγα κλπ). Συνήθως, το ποσοστό της ενέργειας που µεταφέρεται από το ένα επίπεδο στο άλλο
δεν είναι µεγαλύτερο από 10%.
Οι σχέσεις των οργανισµών, εκτός από το ποιος
τρώει ποιόν, είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Μερικά
από τα σηµαντικότερα φαινόµενα είναι ο ανταγωνισµός, η συµβίωση, ο παρασιτισµός, η χωροκρατικότητα και η αναπαραγωγική συµπεριφορά. Όλα αυτά
δηµιουργούνται από τις προσπάθειες κάθε οργανισµού (όχι συνειδητές βέβαια) να αυξήσει την αναπαραγωγική του αποδοτικότητα. Τα φαινόµενα αυτά µελετά η Εξελικτική Βιολογία. Η σύγχρονη άποψη για
την οικολογία, προσπαθεί να ερµηνεύσει τα οικολογικά φαινόµενα µέσα από τις εξελικτικές προσαρµογές των οργανισµών και, µάλιστα, έχει αναπτυχθεί
και η αντίστοιχη σχολή που ονοµάζεται Εξελικτική
Οικολογία. Παλιότερα, δίνονταν µεγαλύτερη σηµασία στις σχέσεις των πληθυσµών και των ατόµων (Ατοµικιστική σχολή) ή στις λειτουργίες που εκτελούν οι
διάφοροι πληθυσµοί, ανεξάρτητα από τις επιµέρους
διαφορές των ειδών (Λειτουργιστική σχολή).
Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα οικοσυστήµατα έχουν ένα σηµείο ισορροπίας, όπου οι λειτουργίες
τους πραγµατοποιούνται µε τη µέγιστη αποδοτικότητα. Το σηµείο αυτό θεωρείται ως ο στόχος κάθε
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διαταραγµένου οικοσυστήµατος. Έτσι, στην έννοια
του “πλούτου”, θα πρέπει να συνυπολογίζεται και η
απόδοτικότητα των διαφόρων λειτουργιών. Βέβαια,
άλλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιο σηµείο ισορροπίας, αφού η διαρκής µεταβολή είναι συστατικό
στοιχείο της εξέλιξης της ζωής. Έτσι, κάθε χρονική
στιγµή είναι διαφορετική, και η ύπαρξη των διαφόρων ειδών και λειτουργιών σε µια βιοκοινότητα είναι
προϊόν των εκάστοτε εξελικτικών διεργασιών ή και
τυχαίων γεγονότων. ∆ηλαδή, οι λειτουργίες απλώς
συµβαίνουν και διαρκώς µεταβάλλεται η σχετική παρουσία και αποδοτικότητά τους. Το ζήτηµα αυτό είναι
πολύ σηµαντικό, αλλά δεν έχει λυθεί ακόµη. Πιθανότατα η αλήθεια να βρίσκεται κάπου στη µέση, δηλαδή
θα πρέπει να υπάρχουν µικρές (στον εξελικτικό χρόνο, µετρηµένο σε χιλιάδες χρόνια) περίοδοι ισορροπίας, η οποία κατά καιρούς καταστρέφεται και δηµιουργούνται νέες συνθήκες, όπου µπορεί και να εµφανισθούν νέες ισορροπίες, όχι απαραίτητα ίδιες µε
τις προηγούµενες.
Η παραπάνω πορεία σχετίζεται µε το φαινόµενο
της οικολογικής διαδοχής. Έχει υποστηριχθεί, επιχείρηµα που χρησιµοποιείται συχνά στις διαχειριστικές µελέτες, ότι η βλάστηση (δηλ. το σύνολο των φυτών) µιας περιοχής, ύστερα από κάποια διαταραχή
(π.χ. φωτιά) επανέρχεται σταδιακά στην προηγούµενη κατάσταση ισορροπίας, ή ωριµότητας, µέσα
από συγκεκριµένα βήµατα εναλλαγής των ειδών που
επικρατούν. ∆ηλαδή, θεωρείται ότι στα πρώτα στάδια
µετά τη διαταραχή επικρατούν ορισµένα είδη που
έχουν προσαρµοστεί σε ανάλογες συνθήκες, τα οποία δηµιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για την
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ανάπτυξη άλλων ειδών, που µε τη σειρά τους οδηγούν στην επικράτηση κάποιων άλλων κ.ο.κ., µέχρι
να δηµιουργηθεί η αρχική, ισορροπηµένη, βιοκοινότητα, η οποία δεν επιτρέπει άλλες αλλαγές. Βέβαια,
το κατά πόσο αυτό συµβαίνει στην πραγµατικότητα
είναι κάτι που αµφισβητείται έντονα, καθώς και το
γιατί συµβαίνουν οι όποιες µεταβολές στη σύνθεση
της βλάστησης. Είναι προφανές ότι η συζήτηση αυτή
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στον τρόπο διαχείρισης
µιας περιοχής, κυρίως ως προς το κατά πόσο θα
πρέπει να επεµβαίνουµε ή όχι, και µε ποιον τρόπο,
σε διαταραγµένες περιοχές.
Σχετική έννοια αποτελεί και αυτή της καταληκτικής βιοκοινότητας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι σε κάθε περιοχή, ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες και
τον τύπο του εδάφους, αντιστοιχεί ένας τύπος βλάστησης ο οποίος αποτελεί και το ώριµο στάδιο για
την περιοχή, και στον οποίο τείνουν να φθάσουν µέσω της διαδοχής τα οικοσυστήµατα, εφόσον δεν επηρεάζονται από άλλους παράγοντες.
Οι παραπάνω έννοιες είναι αρκετά αµφιλεγόµενες,
και δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουµε, ούτε τις καταληκτικές βιοκοινότητες, ούτε τις αιτίες της µεταβολής της σύνθεσης της βλάστησης. Είναι πιθανό, οι
βιοκοινότητες να δηµιουργούνται µε τρόπο τυχαίο,
ανάλογα µε τις ιστορικές συγκυρίες κάθε εποχής. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι κάθε είδος επηρεάζει το
περιβάλλον του και σε ορισµένες περιπτώσεις, ειδικά
σε περιοχές όπου οι διαταραχές είναι συχνές και απρόβλεπτες, κάποια είδη έχουν αναπτύξει προσαρµογές σ’ αυτήν ακριβώς την έλλειψη προβλεψιµότητας.
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Μεγάλο µέρος της παραπάνω συζήτησης αφορά
και τα οικοσυστήµατα της Ελλάδας, ειδικά εκείνα που
επηρεάζονται συχνά από πυρκαγιές, όπως τα πευκοδάση και η µακία βλάστηση (θαµνώνες, µε φυτά
που έχουν φύλλα όλο το χρόνο και είναι προσαρµοσµένα σε ξηρές συνθήκες). Παρουσιάζουν οι βιοκοινότητες που δηµιουργούνται έπειτα από µια µεγάλη
πυρκαγιά συγκεκριµένη, προβλέψιµη, διαδοχή προς
κάποια καταληκτική βιοκοινότητα, η οποία χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη περιοχή, ή έχουµε αντικατάσταση της προηγούµενης βιοκοινότητας µε κάποια
είδη που έχουν αναπτύξει ειδικές προσαρµογές και
οδηγούν σε µια διαφορετικής σύνθεσης βιοκοινότητητα;
Παρά τις όποιες επιστηµονικές αµφισβητήσεις,
όλες οι παραπάνω έννοιες αποτελούν βασικά εργαλεία της Οικολογίας, απαραίτητα σε κάθε µελέτη που
πρέπει να προηγείται της εκπόνησης διαχειριστικών
σχεδίων. Τα τελευταία χρόνια, όµως, έχει έλθει στο
επίκεντρο των συζητήσεων σχετικά µε την προστασία / διαχείριση και µια άλλη έννοια, αυτή της βιοποικιλότητας. Η διατήρηση της (µέγιστης δυνατής)
βιοποικιλότητας τείνει να γίνει ο κύριος στόχος κάθε
διαχειριστικού σχεδίου. Αλλά τι ακριβώς είναι αυτή;
Βιοποικιλότητα. Η βιοποικιλότητα είναι ένας όρος
που χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο, τόσο από
τους επιστήµονες, όσο και από τους πολιτικούς, τους
δηµοσιογράφους και το ευρύτερο κοινό. Ο όρος αποτελεί συντοµογραφία της “βιολογικής ποικιλότητας”,
έννοια που χρησιµοποιείται από πολύ παλιά για να
εκφράσει την ποικιλότητα των βιολογικών συστατι19

κών ενός ή περισσότερων οικοσυστηµάτων (βλ. παραπάνω). Στη σηµερινή χρήση της, όµως, έχει αποκτήσει ευρύτερη σηµασία, αφού θέλει να αποτελέσει
ποσοτικό µέτρο για το σύνολο των διαφορετικών
µορφών εµφάνισης του φαινοµένου της ζωής. Έτσι,
βιοποικιλότητα είναι το σύνολο της ποικιλίας που εµφανίζουν οι ζωντανοί οργανισµοί σε όλα τα επίπεδα
οργάνωσής τους. ∆ηλαδή, µπορούµε να µιλήσουµε
για τη βιοποικιλότητα στο επίπεδο των βιοµορίων,
των γονιδίων, των ατόµων, των πληθυσµών, των ειδών, των µεγαλύτερων ταξινοµικών οµάδων (γενών,
οικογενειών κλπ), των βιοκοινοτήτων, των ενδιαιτηµάτων κλπ. Είναι, λοιπόν, αδύνατο να µετρήσουµε τη
συνολική βιοποικιλότητα µιας περιοχής, αφού θα
πρέπει να µετρήσουµε χιλιάδες διαφορετικές παραµέτρους, αλλά και γιατί δεν γνωρίζουµε το µεγαλύτερο ποσοστό των ζωντανών οργανισµών που υπάρχουν σε οποιοδήποτε µέρος της γης, πόσο µάλλον να µετρήσουµε την ποικιλότητά τους! Έτσι, χρησιµοποιούµε συνήθως κάποια προσέγγιση, όπως
είναι ο αριθµός των ειδών ή η γενετική ποικιλότητα.
Σήµερα, ιδιαίτερα µετά την ενεργοποίηση της διεθνούς Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, θεωρείται ως πρώτη προτεραιότητα στον τοµέα της
προστασίας του περιβάλλοντος η διατήρηση και αειφορική χρήση των συστατικών της βιοποικιλότητας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί η διατήρηση της ποικιλότητας όλων των ζωντανών οργανισµών σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν είναι άµεσα εφικτό, ούτε και επιθυµητό ίσως
(π.χ. πρέπει να διατηρηθεί και η ποικιλότητα του ιού
του AIDS;). Το σηµαντικό νέο στοιχείο που φέρνει η
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“βιοποικιλότητα” είναι η αναγνώριση της αξίας της
ποικιλίας του φαινοµένου της ζωής καθαυτής. Έτσι,
σε κάθε διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να προβλέπεται η διατήρηση της ποικιλότητας µιας περιοχής σε
όλα τα επίπεδα, από τη διατήρηση του συνολικού
αριθµού των ειδών, µέχρι και τη διατήρηση των διαφορετικών πληθυσµών κάθε είδους σε ικανοποιητικά
επίπεδα, αλλά και τη διατήρηση των ποικιλιών των
καλλιεργούµενων φυτών, των φυλών των αγροτικών
ζώων κλπ. Στην πράξη, βέβαια, οι σχετικές δραστηριότητες θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στα
σπάνια και τα απειλούµενα είδη και οικοσυστήµατα,
αφού είναι δύσκολο να αναµορφωθεί η δυναµική των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων µέσα από σχέδια, αποφάσεις και θεωρητικές έννοιες.
Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί προσοχή στην έννοια της αειφορικής χρήσης. Για πολλούς, σκόπιµα ή όχι, αυτή συγχέεται µε
την έννοια της αειφορικής ανάπτυξης, η οποία όµως είναι στην
ουσία κάτι εντελώς διαφορετικό. Συνοπτικά, µπορούµε να πούµε
ότι αειφορική χρήση των συστατικών της βιοποικιλότητας σηµαίνει απλά ότι θα πρέπει να χρησιµοποιούµε τους βιολογικούς
πόρους (τα φυτά, τα ζώα, τα προϊόντα τους κλπ) µε τρόπο που
να εξασφαλίζει την ύπαρξή τους και στο µέλλον. Αυτό, αν και
είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβληµα στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο από τεχνική όσο και από θεωρητική σκοπιά, είναι τελείως διαφορετικό από την εξασφάλιση των µέσων για τη διαρκή
ανάπτυξη (ό,τι και αν σηµαίνει ο όρος) των ανθρώπινων (οικονοµικών, κυρίως) δραστηριοτήτων, που επιχειρεί να αποδώσει η
αειφορική ανάπτυξη.

Τα ενδηµικά είδη και η σηµασία τους. Ένα πολύ
σηµαντικό στοιχείο που θα πρέπει να λαµβάνουµε
υπόψη σε κάθε διαχειριστικό σχέδιο είναι και η πιθανή παρουσία ενδηµικών ειδών. Ενδηµικά είναι τα
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είδη που υπάρχουν µόνο στην περιοχή που εξετάζουµε. ∆ηλαδή, µπορεί να µιλάµε για ένα είδος ενδηµικό της Πάρνηθας, της Αττικής, της Πελοποννήσου,
της Ελλάδας, της Ευρώπης κλπ. Τα στενά ενδηµικά
(που υπάρχουν µόνο σε µικρές γεωγραφικές ενότητες) είναι συνήθως και τα σηµαντικότερα από την
άποψη της προστασίας. Η Ελλάδα είναι εξαιρετικά
πλούσια σε στενά ενδηµικά είδη, τόσο φυτών όσο και
ζώων, και έτσι η υποχρέωσή µας να τα προστατεύσουµε είναι µεγάλη. Περίπου το ένα πέµπτο των ειδών της Ελλάδας είναι ενδηµικό (περίπου 1.200 φυτά και 10.000 ζώα). Γιατί, όµως, είναι σηµαντική η
παρουσία των ενδηµικών ειδών; Κάθε ενδηµικό είδος
αποτελεί µοναδικό συνδυασµό χαρακτηριστικών (γενετικών και µορφολογικών) που δεν υπάρχει αλλού.
Επίσης, επειδή τα ενδηµικά είδη εξαπλώνονται σε
µικρές γεωγραφικές εκτάσεις, και συνεπώς έχουν
περιορισµένους πληθυσµούς, είναι πιο εύκολη η εξαφάνισή τους, αφού µικρές τοπικές διαταραχές του
ενδιαιτήµατός τους µπορεί να αποβούν µοιραίες. Έτσι, σύµφωνα και µε αυτά που είπαµε παραπάνω για
τη βιοποικιλότητα, τα ενδηµικά είδη πρέπει να είναι
από τις πρώτες προτεραιότητες στα σχέδια προστασίας / διαχείρισης.
Σπάνια και απειλούµενα είδη. Σήµερα, έπειτα από
χιλιάδες χρόνων ανθρώπινης επέκτασης, πολλά είδη
φυτών και ζώων έχουν εξαφανισθεί, ενώ πολλά ακόµη βρίσκονται κοντά στην εξαφάνιση, δηλαδή ο πληθυσµός τους έχει µειωθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό
ή/και τα ενδιαιτήµατά τους έχουν υποβαθµισθεί σηµαντικά. Έτσι, αναγνωρίζουµε πολλά είδη ως σπάνια
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ή/και απειλούµενα. Για µερικά από τα είδη αυτά δεν
ευθύνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά απλώς η φυσική εξελικτική διαδικασία. Όµως, για τη
συντριπτική πλειονότητα των σπάνιων και απειλούµενων ειδών ευθύνεται η διαρκής επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η προστασία και επανάκαµψη των ειδών αυτών (αλλά και των αντίστοιχων ενδιαιτηµάτων τους) αποτελεί συνήθως και την
πρώτη προτεραιότητα των δράσεων προστασίας /
διαχείρισης. Για την αξιολόγηση της κατάστασης των
ειδών αυτών, έτσι ώστε να δίνονται οι αντίστοιχες
προτεραιότητες, έχουν διαµορφωθεί ορισµένες διεθνώς χρησιµοποιούµενες κατηγορίες που περιγράφουν το επίπεδο των πληθυσµών τους και την ένταση των απειλών που δέχονται. Οι κυριότερες κατηγορίες (σύµφωνα µε τα περισσότερα Κόκκινα Βιβλία απειλουµένων ειδών), σε σειρά προτεραιότητας,
είναι: Κινδυνεύοντα, Τρωτά, Σπάνια, Απροσδιόριστα και Ανεπαρκώς Γνωστά. Οι κατηγορίες αυτές
έχουν σήµερα αναπτυχθεί σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και τα κριτήρια ένταξης ενός είδους σε κάποια
από τις κατηγορίες είναι πολύ συγκεκριµένα. Ο σχεδιασµός των προστατευόµενων φυσικών περιοχών
πρέπει να γίνεται µε βάση την εξάπλωση των ειδών
αυτών, ώστε να περιλαµβάνουν τελικά το σηµαντικότερο µέρος των πληθυσµών τους.
Βέβαια, εκτός από τα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια, υπάρχουν και χιλιάδες άλλα απειλούµενα, τα οποία, ή δεν τα γνωρίζουµε καθόλου, ή δεν
έχουµε επαρκή στοιχεία για την κατάστασή τους. Έτσι, είναι σηµαντικό σε κάθε µελέτη να γίνεται προσπάθεια καταγραφής του συνόλου των ειδών της
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σχετικής περιοχής και της κατάστασης των πληθυσµών τους, ώστε να συγκεντρώνονται σιγά-σιγά τα
απαραίτητα δεδοµένα. Ειδικά σε προστατευόµενες
φυσικές περιοχές είναι απαραίτητη η καταγραφή των
στοιχείων αυτών. Οι δυσκολίες είναι πολύ µεγάλες,
αφού τα περισσότερα είδη είναι άγνωστα και δεν υπάρχουν ειδικοί σε όλες τις οµάδες ζώων και φυτών,
αλλά θα πρέπει η προσπάθεια αυτή να ξεκινήσει, έστω και σταδιακά.
(Μέχρι σήµερα, µόνο µια τέτοια προσπάθεια έχει προχωρήσει ικανοποιητικά στον κόσµο(!), αυτή του προγράµµατος
καταγραφής όλων των ταξινοµικών οµάδων της Κόστα Ρίκα).
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Η επιστήµη της οικολογίας
και η διαχείριση – προστασία
του περιβάλλοντος

Το κείµενο, πριν δοθεί για έκδοση, το διάβασε ο
κ. Ιωάννης Παντής, επίκουρος καθηγητής Τοµέα Οικολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης.

Κώστας Κορφιάτης*
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εισαγωγή
Στην περιοχή µιας λίµνης στη Μοντάνα των Ηνωµένων Πολιτειών, η τροφική αλυσίδα αποτελούνταν από αρκούδες, αετούς, πέστροφες, σολοµούς,
ζωοπλαγκτόν (το οποίο αποτελούσε την κύρια τροφική πηγή των σολοµών) και φυτοπλαγκτόν. Στη περιοχή υπήρχε έντονο ενδιαφέρον για την αύξηση του
αριθµού των σολοµών της λίµνης, αφού η αλίευση
και επεξεργασία του ήταν ανάµεσα στις σηµαντικότερες οικονοµικές δραστηριότητες των κατοίκων. Αποφασίσθηκε λοιπόν, η εισαγωγή στη λίµνη ενός είδους
γαρίδας (του Mysis relicta), προκειµένου να αποτελέσει πρόσθετη τροφική πηγή για το σολοµό. Όµως,
η γαρίδα αυτή κατανάλωνε τόσο µεγάλες ποσότητες
ζωοπλαγκτού, ώστε η συνολικά διαθέσιµη τροφή
(γαρίδες και ζωοπλαγκτόν) για το ψάρι ήταν πολύ
µικρότερη, µε αποτέλεσµα να µειωθεί δραµατικά τόσο ο πληθυσµός του σολοµού στη λίµνη, όσο και
των αετών που στηρίζονταν σε µεγάλο βαθµό στη
θήρευση του σολοµού.

* Βιολόγος, ∆ρ. Οικολογίας

Η παραπάνω ιστορία δεν είναι παρά ένα από τα
αναρίθµητα παραδείγµατα λανθασµένων προσπαθειών διαχείρισης, οι οποίες πραγµατοποιούνται µε
µοναδικό στόχο την αύξηση της οικονοµικής αποδοτικότητας ενός οικοσυστήµατος (είτε πρόκειται για
την αύξηση του όγκου των αλιευµάτων σε µια λίµνη,
είτε για την εντατικοποίηση της ξύλευσης σε ένα δάσος), χωρίς επαρκή γνώση του τρόπου οργάνωσης
και λειτουργίας του συγκεκριµένου οικοσυστήµατος,
ή των οικολογικών χαρακτηριστικών των συγκεκριµένων ειδών. ∆υστυχώς, πολλά αντίστοιχα παραδείγµατα υπάρχουν και στον ελληνικό χώρο, όπου
προσπάθειες εµπλουτισµού λιµνών µε αλιεύσιµα είδη οδήγησαν σε κατάρρευση τη βιοκοινότητα των
ψαριών, ή όπου οι αναδασώσεις µε είδη που θεωρούνται περισσότερο αποδοτικά οικονοµικά (αυξάνονται γρήγορα και το ξύλο τους θεωρείται καλής ποιότητας), αλλά δεν ανταποκρίνονταν στις οικολογικές
συνθήκες των περιοχών που φυτεύτηκαν, δηµιούργησαν δάση µε έντονα προβλήµατα διατήρησης και
αναγέννησης.
∆εν αρκούν, ωστόσο, οι καλές προθέσεις για την
προστασία µιας περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι το
ακόλουθο παράδειγµα:
Ένα µεγάλο δάσος αιωνόβιων δρυών στο New
Jersey των Ηνωµένων Πολιτειών θεωρήθηκε, από τα
πρώτα χρόνια του αποικισµού της Αµερικής, ως περιοχή ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς, η οποία πρέπει
να προστατευτεί. Αργότερα, οι επιστήµονες που ανέλαβαν τη προστασία του δάσους απαγόρεψαν κάθε
ανθρώπινη δραστηριότητα στη περιοχή, ενώ η πρόσβαση τόσο του κοινού, όσο και των ειδικών, ήταν
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δυνατή µόνο ακολουθώντας συγκεκριµένες διαδροµές και συνοδεία εκπαιδευµένου οδηγού.
Ωστόσο, αυτή η διαχειριστική τακτική δεν απέδωσε τους αναµενόµενους καρπούς. Οι γερασµένες
βελανιδιές, των οποίων η µέση ηλικία ήταν τα 235
χρόνια, χαρακτηρίζονταν από ολοκληρωτική αποτυχία αναπαραγωγής. Ωστόσο το πρόβληµα δεν οφειλόταν µόνο στην ηλικία των βελανιδιών: Όπως βρέθηκε µόλις πρόσφατα, οι έρπουσες, χαµηλής έντασης φωτιές που ήταν αρκετά συχνές πριν από την
εγκατάσταση των Αγγλοσαξώνων, διαδραµάτιζαν θετικό ρόλο στη φυτρωτικότητα των σπερµάτων των
δρυών, ευνοώντας την αναγέννηση του δάσους! Όταν σταµάτησαν οι φωτιές σταµάτησε και η αναγέννηση του δάσους! Επιπλέον, οι κρανιές που αποτελούσαν το θαµνώδη υπόροφο του δάσους προσβλήθηκαν από ανθρακίτη, ενώ στις αρχές της δεκαετίας
του ’80, οι γερασµένες βελανιδιές προσβλήθηκαν
από µια κάµπια που προκάλεσε εκτεταµένη αποφύλλωση στα δέντρα. Την αλλαγή αυτή ‘εκµεταλλεύτηκαν’ πολλά φωτόφιλα είδη τα οποία αναπτύχθηκαν
σε µεγάλους αριθµούς, εκτοπίζοντας άλλα, σπάνια,
είδη του ποώδους ορόφου του δάσους. Έτσι, µια τακτική που επεδίωκε τη διατήρηση ενός φυσικού οικοσυστήµατος, οδήγησε σε ριζική αλλαγή της µορφής του, η οποία θεωρείται µάλλον υποδεέστερη
από αυτήν που χαρακτήριζε το δάσος πριν περιέλθει
σε καθεστώς προστασίας!
Το παρόν κείµενο έχει δύο στόχους:
α) να παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω
στο οποίο στηρίζεται η επιστηµονική πρακτική και
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λήψη αποφάσεων αναφορικά µε το περιβάλλον, επιδιώκοντας ταυτόχρονα και τη διευκρίνιση διαφόρων
απλουστευτικών αντιλήψεων σχετικά µε την οικολογία και τη προστασία του περιβάλλοντος,
β) να περιγράψει τι σηµαίνει στη πράξη ‘προστασία
και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος’.
Η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος
θα πρέπει να θεωρηθεί ως ιδιαίτερος επιστηµονικός
κλάδος που αναπτύχθηκε για να αντιµετωπίσει µε
πρακτικό και άµεσο τρόπο τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Σκοπεύει αφενός στην ανάπτυξη µεθόδων
παρέµβασης µε σκοπό τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας των φυσικών διαδικασιών, και αφετέρου
στη διερεύνηση και την αντιµετώπιση των αιτιών υποβάθµισης του περιβάλλοντος.
Είναι προφανές ότι η βάση για τη διατύπωση µεθόδων προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος είναι η επιστήµη της οικολογίας, γιατί
µέσω αυτής διερευνούµε τις σχέσεις µεταξύ των οργανισµών, καθώς και τα πρότυπα που χαρακτηρίζουν τη δοµή και τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων.
Ωστόσο, η ‘διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος’ αποτελεί διεπιστηµονική προσέγγιση η οποία
περιλαµβάνει σηµαντικά στοιχεία και από άλλους επιστηµονικούς κλάδους, όπως η γενετική και η εξέλιξη, η συστηµατική βοτανική και ζωολογία, η φυσική
και η χηµεία, η δασολογία, αλλά και οι κοινωνικές και
οικονοµικές επιστήµες.
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Σύντοµη ιστορική αναδροµή
Oι επιστηµονικοί κλάδοι που έχουν ως αντικείµενό τους την µελέτη του περιβάλλοντος δεν προσπαθούσαν πάντα να αναπτύξουν και µεθόδους
προστασίας του, ενώ τους επιστήµονες περιβαλλοντολόγους δεν τους διέκρινε πάντα η διάθεση σεβασµού και προστασίας του αντικειµένου της µελέτης
τους. ∆είτε το ακόλουθο παράδειγµα:
Tο 1892, µια ερευνητική αποστολή αποτελούµενη από Αµερικανούς βιολόγους, επισκέφθηκε τη
νήσο Γουαδελούπη, µε σκοπό τη µελέτη της χλωρίδας και της πανίδας του νησιού. Σε µια ακτή οι εξερευνητές ανακάλυψαν µια αγέλη από οκτώ θαλάσσιους ελέφαντες, κάτι που τους προξένησε µεγάλη
έκπληξη, γιατί το είδος θεωρείτο εξαφανισµένο: το
ανελέητο κυνήγι για το λίπος του σώµατος των θαλάσσιων ελεφάντων, είχε ως αποτέλεσµα να µην έχει
παρατηρηθεί για αρκετά χρόνια πουθενά κανένα άτοµο αυτού του είδους, παρά τις εξερευνητικές αποστολές που είχαν πραγµατοποιηθεί ειδικά για αυτό το
σκοπό. Σήµερα, µε βάση µεταγενέστερα στοιχεία,
υπολογίζουµε ότι ο συνολικός πληθυσµός των θαλάσσιων ελεφάντων του συγκεκριµένου είδους εκείνη
την εποχή, δεν πρέπει να υπερέβαινε τα είκοσι άτοµα. Ποια ήταν η αντίδραση των επιστηµόνων µπροστά σε αυτήν την τόσο σηµαντική ανακάλυψή τους;
Πυροβόλησαν επτά από τους οκτώ θαλάσσιους ελέφαντες, και πήραν τα πτώµατά τους πίσω στην
Ουάσιγκτον, για να τα κατατεµαχίσουν και να
µελετήσουν την ανατοµία τους! Και όµως αυτό που
σήµερα φαντάζει τόσο κυνικό, για εκείνους τους
επιστήµονες -αλλά και για τη κοινή γνώµη της επο33

αλλά και για τη κοινή γνώµη της εποχής- ήταν αναµενόµενη αντίδραση: στο µυαλό τους, και στη συνείδησή τους, δεν υπήρχε καµιά διαφορά µεταξύ ενός
ζωντανού θαλάσσιου ελέφαντα που λιάζεται ή ζευγαρώνει σε µιαν ακτή, και του ίδιου ζώου βαλσαµωµένου, ή κατατεµαχισµένου στο πάγκο της ανατοµίας
ενός εργαστηρίου. Το έργο τους ήταν να καταγράψουν το φυσικό πλούτο του πλανήτη, αλλά η δραστηριότητά τους δεν συνοδευόταν από κανένα προβληµατισµό για τη διατήρηση αυτού του πλούτου!
Ο σύγχρονος άνθρωπος άρχισε να ασχολείται µε
την προστασία της φύσης, µόνο όταν συνειδητοποίησε ότι κάποια πράγµατα χάνονται οριστικά και η
απώλειά τους επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη οικονοµία και την ανθρώπινη ποιότητα ζωής. Ο προβληµατισµός γίνεται έντονος µετά τα µέσα του 19ου
αι., όταν οι άνθρωποι “ανακαλύπτουν” πως µεγάλες
εκτάσεις δασών έχουν αποψιλωθεί, η γεωργική παραγωγή αντιµετωπίζει προβλήµατα από την έλλειψη
νερού και τα ζιζάνια, το χώµα γινόταν όλο και λιγότερο γόνιµο, ο Τρίτος Κόσµος υποφέρει από λιµούς,
ενώ και στον ανεπτυγµένο κόσµο η ρύπανση και οι
συνθήκες διαβίωσης στις βιοµηχανικές πόλεις είναι
σε δραµατικά επίπεδα. Κάτω από το βάρος αυτών
των προβληµάτων καταρρέει η εικόνα της φύσης ως
αστείρευτης πηγής πρώτων υλών προς όφελος της
ανθρώπινης ευηµερίας. Έτσι, την ίδια εποχή που οι
επιστήµονες του προηγούµενου παραδείγµατος σκότωναν σπάνια είδη, κάποιοι άλλοι, επιστήµονες και
µη, δηµιουργούσαν τις πρώτες εταιρείες και κινήσεις
προστασίας της φύσης. Tην ίδια περίοδο, στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, ιδρύονται σε Αµερική
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και Ευρώπη οι πρώτοι Εθνικοί ∆ρυµοί (µε πρώτο
όλων το περιβόητο πάρκο Yellowstone), ενώ η οικολογία και οι συναφείς κλάδοι αποκτούν ακαδηµαϊκή
καταξίωση και αναπτύσσονται µε ταχείς ρυθµούς.
Εξ’ αρχής, δηµιουργήθηκαν δύο, αρκετά διαφορετικές µεταξύ τους, λογικές αντιµετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης. Η πρώτη βλέπει το περιβάλλον
µόνο ως οικονοµικό µέγεθος και εστιάζεται στην ανάπτυξη της κατάλληλης τεχνολογίας που θα επιτρέψει την καλύτερη και πιο ορθολογική εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, ώστε να αποτραπεί ο
κίνδυνος ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Η δεύτερη
προσπαθεί να δει πιο µακριά, θεωρώντας το φυσικό
περιβάλλον ως το πλαίσιο µέσα στο οποίο ζούµε,
συνδέοντας το ζήτηµα της περιβαλλοντικής υποβάθµισης µε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Σε κάθε περίπτωση όµως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ξέρουµε τι είναι ‘φύση’ και ποιες ιδιότητες τη χαρακτηρίζουν, να ξέρουµε δηλαδή οικολογία!
Η επιστήµη της οικολογίας
Στη φύση συναντάµε πληθυσµούς διαφορετικών
ειδών που συνάπτουν σχέσεις µεταξύ τους και µε το
αβιοτικό τους περιβάλλον, συνιστώντας µεγαλύτερα
σύνολα, τα οικοσυστήµατα. Μπορούµε να ξεκινήσουµε τη µελέτη της φύσης, είτε από µεγαλύτερα σύνολα, αναλύοντάς τα στα επιµέρους στοιχεία τους,
είτε αντίστροφα από τα βασικά στοιχεία, τους πληθυσµούς, και να προχωρήσουµε σε πιο σύνθετες
δοµές οργάνωσης, όπως οι βιοκοινότητες ή τα οικοσυστήµατα. Αυτές οι εναλλακτικές δυνατότητες προσέγγισης της φύσης, οδήγησαν στη δηµιουργία δύο
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‘σχολών’ οικολογίας, της πληθυσµιακής και της συστηµικής, τις οποίες περιγράφουµε συνοπτικά παρακάτω:
α. πληθυσµιακή οικολογία
Η πληθυσµιακή οικολογία αναπτύχθηκε από τις
αρχές του 20ου αιώνα και µετά. Ονοµάζεται “πληθυσµιακή” επειδή ακριβώς εστιάζει την προσοχή της
στους µεµονωµένους πληθυσµούς και όχι στο οικοσύστηµα ως σύνολο. Η πληθυσµιακή οικολογία προσπαθεί να προβλέψει ή/και να ερµηνεύσει την εξέλιξη
του µεγέθους ενός πληθυσµού στο χρόνο. Μελετά
δηλαδή τους ρυθµούς γεννήσεων και θανάτων που
συµβαίνουν σε έναν πληθυσµό, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τους ρυθµούς αυτούς. Οι
παράγοντες στους οποίους εστιάζει την προσοχή της
η πληθυσµιακή οικολογία είναι οι ανταγωνιστές και οι
εχθροί που πρέπει να αντιµετωπίσει ο πληθυσµός,
καθώς και η επάρκεια των περιβαλλοντικών πόρων.
Η πληθυσµιακή οικολογία θεωρεί ότι τα µεγαλύτερα
σύνολα- µια βιοκοινότητα ή ένα οικοσύστηµα- δεν
είναι παρά αθροίσµατα των επιµέρους στοιχείων
τους, δηλαδή των πληθυσµών που τα αποτελούν.
Αυτό πρακτικά συνεπάγεται ότι για να διερευνήσουµε
την κατάσταση ενός οικοσυστήµατος, δεν έχουµε
παρά να µελετήσουµε τις ιδιότητες των επιµέρους
πληθυσµών που συνιστούν αυτό το οικοσύστηµα: για
παράδειγµα, η µείωση για οποιοδήποτε λόγο (κυνήγι, ασθένειες, κλπ), του πληθυσµού ενός σαρκοφάγου είδους µπορεί να οδηγήσει σε πληθυσµιακή
έκρηξη το φυτοφάγο είδος που αποτελούσε την κύρια τροφική πηγή του προηγούµενου, µε αποτέλεσµα
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την υπερβόσκηση της βλάστησης της περιοχής και
την πρόκληση σηµαντικής διαταραχής στο συγκεκριµένο οικοσύστηµα. Για τη µελέτη του αντικειµένου
της η πληθυσµιακή οικολογία χρησιµοποιεί µαθηµατικά µοντέλα, τα οποία περιγράφουν: α) τους τρόπους µεταβολής του µεγέθους των πληθυσµών και
β) τις σχέσεις που αναπτύσσει ένας πληθυσµός µε
τους κύριους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθός του. Έχουµε, για παράδειγµα, µοντέλα που περιγράφουν τις σχέσεις µεταξύ δύο πληθυσµών διαφορετικών ειδών που ανταγωνίζονται για
την ίδια τροφική πηγή, µοντέλα που περιγράφουν τη
σχέση µεταξύ λείας και θηρευτή, ή µεταξύ παρασίτου
και ξενιστή, κλπ.
Συµπερασµατικά, η πληθυσµιακή οικολογία αναζητά την ερµηνεία ενός φαινοµένου στην ανάλυση
των επιµέρους στοιχείων που το συνιστούν (η προσέγγιση αυτή καλείται αναγωγισµός), και διακατέχεται
από την πεποίθηση ότι στη φύση κυριαρχούν απλές,
µονοσήµαντες σχέσεις αιτίου- αποτελέσµατος.
β. Η οικολογία συστηµάτων
Η οικολογία συστηµάτων ακολουθεί την εκ διαµέτρου αντίθετη προσέγγιση από αυτήν της πληθυσµιακής οικολογίας: εστιάζει την προσοχή της στο
οικοσύστηµα ως αδιαίρετο σύνολο και όχι στα επιµέρους στοιχεία του. Επειδή ακριβώς η ουσία αυτής
της προσέγγισης είναι το ενδιαφέρον για το ‘όλο’, ονοµάστηκε και “ολιστική οικολογία”. Σύµφωνα µε τη
λογική αυτής της προσέγγισης, το οικοσύστηµα ως
σύνολο συµπεριφέρεται διαφορετικά απ’ ότι το καθένα από τα επιµέρους στοιχεία του. Εποµένως, δεν
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θα µπορέσουµε να ανιχνεύσουµε τις ιδιότητές του
µελετώντας έναν-έναν ξεχωριστά τους επιµέρους
πληθυσµούς που διαβιούν σε αυτό.
Στην πράξη, η συστηµική οικολογία θεωρεί ότι τα
σηµαντικά στοιχεία για ένα οικοσύστηµα είναι η ενέργεια και τα θρεπτικά υλικά που κυκλοφορούν µέσω
της τροφικής αλυσίδας. Αυτό που µας ενδιαφέρει σε
έναν πληθυσµό είναι η σχέση µεταξύ της ενέργειας
που δέχεται µε την τροφή και της ενέργειας που παράγει µε τη µορφή της αύξησης του βάρους του ή της
παραγωγής απογόνων. Για παράδειγµα, σε ένα δάσος τα δέντρα παίρνουν θρεπτικά υλικά από το έδαφος και ενέργεια από τον ήλιο, τα οποία χρησιµοποιούν για να επιζήσουν, να αυξηθούν σε µέγεθος
και να παράγουν σπόρους. Εάν το ξύλο που αφαιρείται από το δάσος µέσω της υλοτόµησης, ισοδυναµεί
µε την ποσότητα του ξύλου που παρήγαγε το δάσος
µε τη µορφή της αύξησης των υπαρχόντων δέντρων
και την φύτρωση καινούριων, τότε το οικοσύστηµα
βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. [Στην αντίστοιχη περίπτωση, η πληθυσµιακή οικολογία ερµηνεύει την κατάσταση ισορροπίας ως αποτέλεσµα του
ισοζυγίου γεννήσεων (στο συγκεκριµένο παράδειγµα
φύτρωσης καινούριων φυτών) και θανάτων].
Εποµένως, η θεωρία συστηµάτων θεωρεί ότι:
-το σύνολο διαθέτει ιδιότητες τις οποίες δεν συναντάµε στα επιµέρους στοιχεία που το αποτελούν (τις
ιδιότητες αυτές αποκαλούµε αναδυόµενες ιδιότητες),
-η πολυπλοκότητα και οι έντονες αλληλεπιδράσεις
χαρακτηρίζουν τις σχέσεις µεταξύ των στοιχείων ενός
συστήµατος.
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Οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις περιορίζονται σε
ένα επίπεδο ανάλυσης, στο πληθυσµιακό και το οικοσυστηµικό αντίστοιχα. Η πληθυσµιακή οικολογία
τείνει να αγνοεί την πολυπλοκότητα της σχέσης οργανισµού-περιβάλλοντος. Για παράδειγµα, η σύσταση του χώµατος είναι ασφαλώς σηµαντική για το
είδος της βλάστησης που µπορεί να αναπτυχθεί σε
µια συγκεκριµένη περιοχή, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουµε ότι και στο χώµα συµβαίνουν αλλαγές
ως αποτέλεσµα της δράσης των φυτών. Από την άλλη όµως, η πληθυσµιακή οικολογία ασχολείται µε τις
πραγµατικές ιδιότητες των ζωντανών οργανισµών.
ασχολείται µε θανάτους, γεννήσεις, σχέσεις ανταγωνισµού και συµβίωσης κλπ. Η συστηµική οικολογία
‘αδιαφορεί’ για τη βιολογία των οργανισµών, τους αντιµετωπίζει ως µετασχηµατιστές ενέργειας, ως κρίκους στην ενεργειακή αλυσίδα. Έτσι, αδυνατεί συχνά
να ερµηνεύσει φαινόµενα, η αιτία των οποίων βρίσκεται στη βιολογία των οργανισµών και όχι στις φυσικοχηµικές ιδιότητες του οικοσυστήµατος.
Οι δύο αυτές διαφορετικές προσεγγίσεις της φύσης αναπτύχθηκαν σε αντιπαλότητα µεταξύ τους για
αρκετές δεκαετίες. Το πραγµατικό πρόβληµα για
τους οικολόγους είναι να συµφωνήσουν στo ποια είναι καταλληλότερη κλίµακα ανάλυσης των φυσικών
διαδικασιών. Ωστόσο σήµερα, η πλειοψηφία των ερευνητών οικολόγων δεν επιµένει δογµατικά σε κάποια από τις δύο βασικές αντιλήψεις, αλλά υποστηρίζει την αναγκαιότητα υιοθέτησης πλουραλιστικών
πρακτικών οι οποίες συνδυάζουν µεθόδους και από
τις δύο αυτές σχολές, ανάλογα µε το αντικείµενο της
έρευνας, το στόχο, αλλά και το υπόβαθρο του κάθε
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ερευνητή. Η φύση είναι οργανωµένη σε πολλά επίπεδα, και ο τρόπος που η αλλαγή ενός φυσικού χαρακτηριστικού του περιβάλλοντος, ή της συµπεριφοράς ενός είδους θα επηρεάσει τα υπόλοιπα µέλη µιας
βιοκοινότητας ή ενός οικοσυστήµατος, εξαρτάται και
από τις ξεχωριστές ιδιότητες κάθε είδους αλλά και
από τον τρόπο που είναι δοµηµένο το συγκεκριµένο
οικοσύστηµα.Στη συνέχεια, δίνουµε κάποια παραδείγµατα τα οποία δείχνουν πως διαφορετικές µεθοδολογίες βρίσκουν εφαρµογή στη προστασία του περιβάλλοντος:
α) Σε µια λίµνη παρατηρείται ραγδαία αύξηση στη
συνολική µάζα του φυτοπλαγκτού. Οι µελέτες σε
πληθυσµιακό επίπεδο δείχνουν ότι τα είδη τα οποία
δεσµεύουν άζωτο απέκτησαν σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ειδών του φυτοπλαγκτού που δεν δεσµεύουν άζωτο. Οι µελέτες στο επίπεδο του οικοσυστήµατος, η µέτρηση δηλαδή των
ενεργειακών εισροών που δέχεται το σύστηµα, έδειξε
εισροή αυξηµένων ποσοτήτων αζώτου που προέρχεται από τα λιπάσµατα των γεωργικών καλλιεργειών. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, για να εµποδίσουµε την ανεξέλεγκτη αύξηση των ειδών του φυτοπλαγκτού γιατί οδηγεί σε µείωση του διαλυτού στο
νερό οξυγόνου, θα πρέπει να µειώσουµε τις εισροές
λιπασµάτων στη λίµνη. Βλέπουµε ότι οι αρχικές ενδείξεις και έρευνες έγιναν σε πληθυσµιακό επίπεδο,
αλλά η τελική εξήγηση βρισκόταν στο επίπεδο του
οικοσυστήµατος.
β) Σε µια αντίστοιχη περίπτωση στον ελληνικό χώρο,
η λίµνη Κορώνεια παρουσιάζει έντονα προβλήµατα
ευτροφισµού. Πολυετείς µελέτες ερευνητών του Πα40

νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έδειξαν τελικά ότι το
πρόβληµα βρίσκεται στη µικρή παρουσία ζωοπλαγκτού στη λίµνη, γεγονός που επιτρέπει στο φυτοπλαγκτόν να αυξάνεται µε ανεξέλεγκτο ρυθµό. Η
τροφοδότηση της λίµνης µε λιπάσµατα από τις γύρω
καλλιέργειες επιδεινώνει την κατάσταση, αλλά η λύση
πρέπει να αφορά κύρια τη βελτίωση της αναλογίας
των πληθυσµών ζωοπλαγκτού-φυτοπλαγκτού, γιατί
σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται η πρωταρχική αιτία του
προβλήµατος.
γ) Κατά την περίοδο 1950-60, παρατηρήθηκε ότι οι
πληθυσµοί πολλών αρπακτικών και ψαροφάγων
πουλιών στη Β. Αµερική και στην Ευρώπη, παρουσίαζαν σηµαντική µείωση. Οι έρευνες στο πληθυσµιακό επίπεδο έδειξαν ότι η αναπαραγωγική επιτυχία των πουλιών αυτών ήταν ιδιαίτερα χαµηλή, γεγονός που οφειλόταν στο ότι τα αυγά τους είχαν πολύ
λεπτό τσόφλι και έσπαζαν εύκολα. Το λεπτό τσόφλι
των αυγών µπορεί να αποδοθεί στη δράση ουσιών
όπως το DDT. Τα εν λόγω είδη, ως ανώτεροι καταναλωτές, βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής πυραµίδας, και συσσωρεύουν στον οργανισµό τους µεγάλες ποσότητες DDT, οι οποίες προκαλούν το πρόβληµα. Η υπόθεση αυτή επαληθεύτηκε όταν µετά το
δραστικό περιορισµό της χρήσης DDT σε παγκόσµιο
επίπεδο, οι πληθυσµοί των ειδών αυτών ανέκαµψαν
αριθµητικά.
Κάποιες αναγκαίες διευκρινήσεις
Θα έχετε ίσως διαπιστώσει ότι ο ‘κοινός τόπος’
όλων των εκλαϊκευµένων αντιλήψεων για τη φύση και
την προστασία της είναι µια µάλλον ασαφή αντίληψη
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για την “ισορροπία της φύσης”, η οποία συνοδεύεται
από την πεποίθηση ότι “η φύση ξέρει καλύτερα”.
Σύµφωνα µε αυτήν την αντίληψη, τα φυσικά συστήµατα έχουν την ενδογενή ιδιότητα να προσεγγίζουν
και να παραµένουν σε ένα καθορισµένο και ιδιαίτερα
σταθερό σηµείο ισορροπίας (το οποίο αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριµένο αριθµό ειδών, µια συγκεκριµένη παραγωγικότητα κλπ). Εάν κάποια σηµαντική
εξωτερική επίδραση αποµακρύνει το σύστηµα από
το σηµείο ισορροπίας, αυτό τείνει να επανέλθει στην
αρχική του κατάσταση. Η αντίληψη αυτή υπαινίσσεται την ύπαρξη κάποιας ενδογενούς ιδιότητας της
φύσης να “αυτο-κατευθύνεται” προς µία κατάσταση η
οποία µε διάφορα κριτήρια χαρακτηρίζεται ως ιδανική, επειδή ακριβώς “η φύση ξέρει καλύτερα”. Συνεπάγεται, ότι κάθε περιβαλλοντικό πρόβληµα είναι
προϊόν της ανθρώπινης παρέµβασης και ότι για να
βελτιωθεί η κατάσταση του περιβάλλοντος δεν έχουµε παρά να το 'αφήσουµε στην ησυχία του'.
Οι παραπάνω αντιλήψεις είχαν αξία ως αντίδραση στην αλόγιστη εκµετάλλευση των φυσικών
πόρων από τον άνθρωπο, η οποία, ιδιαίτερα κατά
τον 20ο αι., συνοδεύεται από πρωτοφανή υποβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε πλανητική
κλίµακα. Προωθούν όµως µια ιδιαίτερα απλουστευτική και παραµορφωτική αντίληψη για τη θεωρία της
οικολογίας και την αντίστοιχη εικόνα της φύσης που
προκύπτει µέσα απ’ αυτήν.
Η οικολογία πράγµατι περιγράφει συνθήκες κάτω
από τις οποίες µπορούν να προέλθουν καταστάσεις
ισορροπίας. Θεωρεί ωστόσο ότι κύριο χαρακτηριστικό της φύσης είναι η κίνηση, η εξέλιξη, τόσο στο
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επίπεδο του οργανισµού, όσο και στο επίπεδο των
οικοσυστηµάτων. Εκείνο που στην κλίµακα του ανθρώπινου χρόνου φαντάζει ως σταθερή κατάσταση
ισορροπίας, είναι συνήθως µεταβατικό στάδιο µιας
αργής διαδικασίας εξέλιξης.
Κατά συνέπεια:
-οι καταστάσεις ισορροπίας που συναντάµε στη φύση είναι πάντα αποτέλεσµα δυναµικών διαδικασιών
και όχι κάποιας κατάστασης “αδράνειας” στην οποία
περιήλθε κάποιο οικοσύστηµα,
-αυτές οι δυναµικές διαδικασίες µπορούν να οδηγήσουν ένα οικοσύστηµα προς διάφορες κατευθύνσεις,
ανάλογα µε τις επιδράσεις και τις αρχικές συνθήκες.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδικασίες υποβάθµισης αποτελούν πάντα πιθανή πτυχή των φυσικών διαδικασιών.
Χαρακτηριστικό για το πού µπορεί να οδηγήσει
αυτή η απλοϊκή εικόνα της “ισορροπίας” της φύσης,
είναι το παράδειγµα του δρυοδάσους στo New Jersey των ΗΠΑ, που αναφέραµε στην εισαγωγή του
κειµένου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το πραγµατικό ερώτηµα ήταν το πώς θα εξασφαλίσουµε τη λειτουργία των διαδικασιών εκείνων που κρατούν το
συγκεκριµένο δάσος στη συγκεκριµένη κατάσταση.
Πρόκειται φυσικά για εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτήν του “ας αφήσουµε τη φύση µόνη της,
γιατί ξέρει καλύτερα”. Αλλά δυστυχώς, ακόµα και σήµερα ο τρόπος που αντιµετωπίζουµε τη φύση είναι
µάλλον αντίστοιχος µε τον τρόπο που βλέπουµε ένα
ζωγραφικό πίνακα: µια ωραία αισθητικά εικόνα, αλλά
αντικειµενοποιηµένη, άψυχη. Φαίνεται ότι αγνοούµε
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τελικά τη δυναµική, τη ζωή, που κρύβεται πίσω από
αυτήν την αδρανή εικόνα.
Ο άνθρωπος αποτελεί µέρος αυτής της δυναµικής κατάστασης της φύσης. Ούτως ή άλλως, όλα τα
είδη βρίσκονται σε διαδικασία διαρκών ανταλλαγών
µε το περιβάλλον τους. Ψάχνουν την τροφή τους,
αφήνουν τα περιττώµατά τους, χτίζουν φωλιές κοκ.
Πολλές φορές οι αλλαγές που προκαλούν στο περιβάλλον τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικές: Η δραστηριότητα των φυτών πολύ συχνά αλλάζει ολοκληρωτικά
τη σύσταση του εδάφους. τα φράγµατα που κατασκευάζουν οι κάστορες επηρεάζουν σηµαντικά τη
ροή των ποταµών. οι ποσότητες των περιττωµάτων
που παράγονται στις µεγάλες αποικίες πουλιών είναι
τόσο µεγάλες, ώστε συχνά ξεραίνονται ολόκληρα δέντρα, και θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε µε αναρίθµητα άλλα παραδείγµατα. Οι οργανισµοί αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους και προκαλούν αλλαγές σε αυτό. Το ίδιο δεν µπορεί παρά να συµβαίνει
και στην περίπτωση του ανθρώπου. O άνθρωπος θα
πρέπει να καλλιεργήσει, θα πρέπει να εκθρέψει ζώα
και θα πρέπει να χρησιµοποιήσει πρώτες ύλες, αλλιώς δεν θα µπορέσει να επιβιώσει. Άρα το θέµα της
µη-επέµβασης στη φύση τίθεται εντελώς λανθασµένα. Το πραγµατικό ερώτηµα είναι τι είδους “φύση”
θέλουµε, πώς φανταζόµαστε τον εαυτό µας µέσα στο
φυσικό περιβάλλον και τι είδους παρεµβάσεις θεωρούµε επιτρεπτές.
Πολύ σχετική είναι εδώ η περίπτωση των ελληνικών δασών: επειδή ακριβώς η Μεσόγειος κατοικήθηκε σχεδόν από τις απαρχές της εµφάνισης του ανθρώπινου είδους και αποτέλεσε τον τόπο εµφάνισης
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όλων των µεγάλων πολιτισµών, η ιστορία του µεσογειακού φυσικού περιβάλλοντος είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανθρώπινη παρουσία και δράση. Η
παρουσία των µεσογειακών δασών συνδέεται µε ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η περιορισµένη υλοτόµηση, ή η συλλογή ρετσινιού. (Εκεί όπου
η ανθρώπινη παρέµβαση ήταν πιο έντονη το δάσος
αντικαταστάθηκε από θαµνότοπους, λιβάδια, ή καλλιεργήσιµες εκτάσεις). Σήµερα, στις περισσότερες
δασικές εκτάσεις που προστατεύονται, η απουσία
οποιασδήποτε µορφής ήπιας διαχείρισης δηµιουργεί
καταστάσεις πρόσφορες για το ξέσπασµα καταστροφικών πυρκαγιών (όπως η παρουσία µεγάλων ποσοτήτων ξεραµένου – και άρα εύφλεκτου – φυτικού
υλικού). Παρ’ όλα αυτά, η µεσογειακή βλάστηση διαθέτει πραγµατικά µεγάλη ικανότητα επανάκαµψης
από τη φωτιά. Μένοντας προσκολληµένοι στην εικόνα του πράσινου δάσους που καταστράφηκε, ξεχνάµε και σε αυτήν την περίπτωση τις δυναµικές
διαδικασίες που είναι σε θέση να επαναδηµιουργήσουν το “πράσινο” σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η πραγµατική καταστροφή είναι η ακύρωση
αυτών των µηχανισµών, µε το κτίσιµο επαύλεων, τη
βόσκηση και τη φύτευση φοινικόδεντρων! Οπότε και
εδώ το πραγµατικό ερώτηµα πίσω από τα κροκοδείλια δάκρυα για τα “σπάνια είδη που κάηκαν” (λες και
ο σπόρος του όποιου είδους δεν βρίσκεται ήδη στο
έδαφος έτοιµος να βλαστήσει µε τις πρώτες βροχές),
είναι το αν πραγµατικά θέλουµε το δάσος, ή αν ως
κοινωνία έχουµε άλλες προτεραιότητες και άλλες αξίες.
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Η περιβαλλοντική κρίση και η αναγκαιότητα της
διαχείρισης
Αν τελικά δεν υπάρχει στη φύση κανένας αυτοµατισµός που να δηµιουργεί ιδανικά περιβάλλοντα
και αφού, έτσι κι αλλιώς, ο άνθρωπος θα πρέπει να
αλληλεπιδρά µε, και να τροποποιεί, τη φύση, µήπως
δεν έχει νόηµα να µιλάµε για προστασία του περιβάλλοντος; Η απάντηση φυσικά είναι ότι µια τέτοια
στάση δεν είναι καθόλου ενδεδειγµένη. Οι αλλαγές
που έχουν προκληθεί στη φύση εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας τους τελευταίους αιώνες του
βιοµηχανικού πολιτισµού, δεν µπορούν να συγκριθούν µε τίποτα προηγούµενο στην ιστορία της Γης.
ούτε καν µε τις αλλαγές που συνέβησαν κατά τις περιόδους των διαδοχικών εξαπλώσεων και υποχωρήσεων των παγετώνων. Επιπλέον, είναι κάτι παραπάνω από έντονος ο (αρνητικός) αντίκτυπος αυτών
των αλλαγών στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των
ανθρώπων. Η βελτίωση αυτής της κατάστασης στο
παρόν, αλλά και η αντιµετώπιση της πιθανότητας
εµφάνισης ανεξέλεγκτων καταστάσεων στο µέλλον,
επιβάλλει την προσπάθεια διατήρησης βασικών δοµών και λειτουργιών της φύσης οι οποίες δείχνουν να
απειλούνται ειδικά λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής αποκτά νόηµα
και η προστασία από την εξαφάνιση ειδών που κινδυνεύουν, και η προστασία περιοχών οι οποίες ιστορικά εξελίχτηκαν για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια
χωρίς ιδιαίτερη ανθρώπινη επίδραση, όπως βέβαια
και η αποκατάσταση υποβαθµισµένων οικοσυστηµάτων.
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Θεωρία και πράξη της προστασίας του περιβάλλοντος
Η προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει:
-πολύ καλή γνώση του αντικειµένου,
-πολύ καλή επιστηµονική γνώση,
-αναζήτηση της λύσης σε πολλά επίπεδα, τα οποία
είναι συχνά διαφορετικά από το επίπεδο που εκδηλώνεται το πρόβληµα.
Ένα σχετικό, σχεδόν ιδανικό, παράδειγµα είναι το
ακόλουθο: Το 1965, οι διαχειριστές του εθνικού πάρκου Manyara στην Τανζανία, αντιµετώπισαν ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα: οι ελέφαντες κατέστρεφαν
τα δέντρα Acacia tortilis, γιατί έτρωγαν το φλοιό τους.
Η καταστροφή των δέντρων επηρέαζε άµεσα και τον
πληθυσµό των λιονταριών που διαβιούσε στο πάρκο, γιατί χρησιµοποιούσαν τα δέντρα αυτού του είδους ως καταφύγιο για ξεκούραση και ύπνο. Οι διαχειριστές του πάρκου πρότειναν δύο εναλλακτικές
λύσεις, που δεν έδειχναν και πολύ ικανοποιητικές. H
πρώτη λύση στηριζόταν στην υπόθεση ότι η προστασία των ελεφάντων από το κυνήγι, µέσα στα όρια
του εθνικού πάρκου, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση
του αριθµού τους πάνω από τα επιτρεπτά όρια, µε
αποτέλεσµα οι ελέφαντες να προκαλούν σηµαντικές
ζηµιές στη βλάστηση, προκειµένου να ικανοποιήσουν τις τροφικές τους ανάγκες. Εποµένως, θα έπρεπε να µειωθεί µε κάποιον τρόπο ο πληθυσµός
των ελεφάντων, προκειµένου να σταµατήσει η έντονη
πίεση στα δέντρα. Φυσικά, το µεγάλο αρνητικό αυτής
της λύσης ήταν ότι έπρεπε να σκοτωθούν πολλά ζώα
ενός είδους που κινδυνεύει µε εξαφάνιση. Η δεύτερη
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προσέγγιση ισχυριζόταν ότι αυτό που στην πραγµατικότητα συµβαίνει είναι µια κυκλική εναλλαγή υποβάθµισης και ανασύστασης των δενδροσυστάδων
της ακακίας: οι ελέφαντες προκαλούν καταστροφές
σε συγκεκριµένες περιοχές του δάσους κάθε φορά,
δίνοντας την ευκαιρία στη βλάστηση των υπόλοιπων
περιοχών να αναγεννηθεί. Η υπόθεση αυτή στηριζόταν στην προαναφερθείσα αντίληψη περί ‘ισορροπίας της φύσης’, αλλά δεν ελάµβανε καθόλου υπόψη
το γεγονός ότι στο πληθυσµιακό επίπεδο, οι ευνοϊκές
συνθήκες ανάπτυξης των ελεφάντων οδηγούσαν το
οικοσύστηµα σε µια κατάσταση ισορροπίας ιδιαίτερα
αρνητική για τον πληθυσµό των δέντρων, όπως κατ’
επέκταση και για τον πληθυσµό των λιονταριών. Άρα
το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να µην είχε καµιά σχέση µε το πώς θα ήθελαν οι άνθρωποι να µοιάζει η
συγκεκριµένη περιοχή. Τη λύση έδωσε ένας πολύ
γνωστός περιβαλλοντολόγος, ο Iain Douglas-Hamilton, ο οποίος προσεκλήθη στην Τανζανία για αυτόν
ακριβώς το σκοπό. Ο Douglas-Hamilton πρότεινε
κατ’ αρχάς, ότι θα έπρεπε να οριστούν κάποιες προστατευόµενες ζώνες στις παρακείµενες καλλιεργήσιµες εκτάσεις, οι οποίες θα λειτουργούσαν ως ‘διάδροµοι’ που θα επέτρεπαν στους ελέφαντες να µετακινούνται και προς ένα γειτονικό στο εθνικό πάρκο
δάσος. Έτσι, θα ελαττωνόταν σηµαντικά η πίεση
προς τις συστάδες των δέντρων του συγκεκριµένου
είδους. Ταυτόχρονα, οι έρευνες του Douglas-Hamilton έδειξαν ότι, στην πραγµατικότητα, τα λιοντάρια
προτιµούσαν δεκαεφτά συγκεκριµένα µεγάλα δέντρα
για τον ύπνο τους. Αν εποµένως προστατεύονταν τα
συγκεκριµένα δέντρα, οι επιπτώσεις στον πληθυσµό
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των λιονταριών θα ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες. Γι΄
αυτόν το λόγο περιτύλιξαν µε σύρµα τους κορµούς
αυτών των δέντρων έτσι ώστε δεν µπορούσαν να
φαγωθούν από τους ελέφαντες!
Γενικά, οι στόχοι των µέτρων προστασίας µπορούν
να είναι:
α) η διατήρηση των φυσικών διαδικασιών σε οικοσυστήµατα στα οποία η ανθρώπινη παρέµβαση είτε είναι αµελητέα, είτε αποτελεί εσωτερική παράµετρο της
εξέλιξης του οικοσυστήµατος και όχι παράγοντα υποβάθµισής του,
β) η επαναφορά οικοσυστηµάτων που έχουν δεχτεί
έντονες αρνητικές επιδράσεις από την ανθρώπινη
δραστηριότητα, σε επιθυµητή κατάσταση. Εδώ, η έννοια ‘επιθυµητή’ µπορεί να αναφέρεται στην αισθητική αξία του οικοσυστήµατος, ή στην παραγωγικότητά του, ή στην αποκατάσταση συγκεκριµένων οικολογικών λειτουργιών,
γ) η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η οποία συνήθως σηµαίνει την προστασία ειδών που κινδυνεύουν
µε εξαφάνιση.
Ανάλογα µε το συγκεκριµένο στόχο που έχουµε
θέσει, επιλέγεται και το επίπεδο οργάνωσης στο οποίο παρεµβαίνουµε και η επιστηµονική µέθοδος την
οποία θα ακολουθήσουµε.
Όταν η προσοχή µας εστιάζεται σε κάποιο µεµονωµένο είδος το οποίο θέλουµε να προστατέψουµε,
είναι σηµαντικό να διαπιστώσουµε αν ο πληθυσµός
αυτού του είδους παραµένει σταθερός, αυξάνεται, ή
µειώνεται. Τόσο σε περιπτώσεις που ο πληθυσµός
µειώνεται, όσο, όπως θα δούµε παρακάτω, και σε
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κάποιες περιπτώσεις που ο πληθυσµός αυξάνεται, η
διαχειριστική παρέµβαση είναι συχνά απαραίτητη για
τη διατήρηση του είδους.
Το κλειδί για την προστασία ενός είδους που κινδυνεύει είναι η κατανόηση της φυσικής και βιολογικής
του ιστορίας, δηλαδή του περιβάλλοντος που προτιµά, της κατανοµής του, της συµπεριφοράς, της δηµογραφίας του, κλπ. Θέλοντας να προβλέψουµε την
εξέλιξη που θα έχει ένας πληθυσµός στο χρόνο, µελετάµε τους ρυθµούς αύξησης και αναπαραγωγής,
και τη βιωσιµότητα των ατόµων του πληθυσµού. Επίσης υπολογίζουµε και την ηλικιακή δοµή του πληθυσµού. Ένας σταθερός πληθυσµός, έχει σχετικά
ισορροπηµένη αναλογία νεαρών και µεγάλων σε ηλικία ατόµων. Εάν τα άτοµα νεαρής ηλικίας σπανίζουν,
τότε πιθανότατα ο πληθυσµός θα αντιµετωπίσει
προβλήµατα µείωσης στο εγγύς µέλλον.
Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε συχνά σε
προστατευόµενες περιοχές είναι το ότι κάποια είδη,
απαλλαγµένα από τους εχθρούς τους, τείνουν να αυξηθούν σε πολύ µεγάλους αριθµούς. Τέτοια γεγονότα
µπορεί να προκαλέσουν εξάντληση των τροφικών
πηγών, κατάρρευση της τροφικής αλυσίδας και τελικά αδυναµία επιβίωσης και του συγκεκριµένου είδους. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σηµαντικό
να καθορίσουµε τον ανώτατο αριθµό ατόµων του συγκεκριµένου είδους που µπορούν να επιβιώσουν στο
συγκεκριµένο περιβάλλον. Όταν ο πληθυσµός του
είδους υπερβεί αυτό το µέγεθος, τότε θα πρέπει να
βρούµε τρόπους µείωσής του στα κατάλληλα επίπεδα. Στην ιστορία των προσπαθειών προστασίας
ειδών, υπάρχουν πολλά παραδείγµατα αποτυχιών
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επειδή δεν ελήφθη υπόψη ότι ένα είδος δεν µπορεί
να αυξάνεται απεριόριστα σε περιορισµένο χώρο.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα που
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι η περίπτωση των ταράνδων ενός νησιού έκτασης 41 τετραγωνικών µιλίων στην Αλάσκα. Στην προστατευόµενη αυτή περιοχή εισήγαγαν οι αρµόδιοι 25 ταράνδους το 1911, για να αναπτυχθούν χωρίς να αντιµετωπίζουν κανένα κίνδυνο, είτε από θηρευτές, είτε
από τον άνθρωπο. Πράγµατι, ο πληθυσµός των ταράνδων έφτασε τα δύο χιλιάδες άτοµα, το 1938. Το
αποτέλεσµα ήταν η ολική καταστροφή της βλάστησης του µικρού νησιού και, στη συνέχεια, η ραγδαία
µείωση του πληθυσµού των ελαφιών εξαιτίας της
πείνας και των ασθενειών που έπληξαν το κοπάδι.
Το 1950 µετρήθηκαν µόλις οκτώ ελάφια στην περιοχή! Αυτό που απέµεινε από όλη την προσπάθεια
που έγινε µε τις αγνότερες διαθέσεις, αλλά µε ελάχιστες γνώσεις, ήταν ένας µικρός πληθυσµός ελαφιών
που δεν ανέκαµψε ποτέ και ένα κατεστραµµένο οικοσύστηµα!
Από την άλλη πλευρά ωστόσο, είναι αλήθεια ότι
οι µικροί σε µέγεθος πληθυσµοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τυχαία γεγονότα, όπως ασθένειες ή απότοµες κλιµατικές αλλαγές και άρα το µέλλον αυτών των
πληθυσµών είναι επισφαλές. Για αυτόν το λόγο οι
επιστήµονες προσπάθησαν να καθορίσουν το ελάχιστο µέγεθος που εξασφαλίζει έναν πληθυσµό από
την εξαφάνιση. Το µέγεθος αυτό ονοµάστηκε ελάχιστος βιώσιµος πληθυσµός. Είναι προφανές ότι ο ελάχιστος βιώσιµος πληθυσµός είναι διαφορετικός για
κάθε είδος, αλλά και για κάθε περιοχή. Για να εκτιµή51

σουµε το ελάχιστο βιώσιµο µέγεθος πληθυσµού ενός
είδους σε µια περιοχή, πρέπει να γνωρίζουµε τις
τροφικές απαιτήσεις του είδους, τις αναπαραγωγικές
του συνήθειες και την κοινωνική του συµπεριφορά,
τους εχθρούς και τους ανταγωνιστές που έχει να αντιµετωπίσει, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Για παράδειγµα, σε
σχετική µελέτη για τον ελάχιστο βιώσιµο πληθυσµό
της αρκούδας Ursus arctus, βρέθηκε ότι αυτός πρέπει να αποτελείται από 50-90 άτοµα για να έχει 95%
πιθανότητες επιβίωσης για τα επόµενα 100 χρόνια.
Επίσης η αρκούδα χρειάζεται, ανάλογα µε την περιοχή, 50-100 τετραγωνικά χιλιόµετρα ζωτικό χώρο,
στον οποίο θα αναζητά την τροφή της. Αυτοί οι αριθµοί µας δείχνουν επίσης πόσο µεγάλη έκταση πρέπει
να καταλαµβάνει µια προστατευόµενη περιοχή, προκειµένου να εξασφαλίσει την επιβίωση σε έναν πληθυσµό αρκούδων. Από την άλλη πλευρά όµως, η
διαµόρφωση συνθηκών προστασίας για ένα τέτοιο
είδος µε µεγάλες ανάγκες σε χώρο, εξασφαλίζει την
επιβίωση και πολλών άλλων ειδών µε µικρότερες
ανάγκες.
Άλλοι ερευνητές προτείνουν ότι οι προσπάθειες
προστασίας της φύσης θα πρέπει να έχουν ως αντικείµενο τις βιοκοινότητες και τα οικοσυστήµατα, και
όχι µεµονωµένα είδη. Θεωρούν ότι µε αυτόν τον
τρόπο είναι πολύ µεγαλύτερος ο αριθµός των ειδών
που προστατεύεται, ενώ υπάρχει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στη δράση µας. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιστήµονες προσπαθούν να ορίσουν περιοχές, αντιπροσωπευτικές της βιοποικιλότητας µεγάλων βιογεωγραφικών ζωνών. Ανάλογο πρόγραµ52

µα, στο οποίο συµµετέχει και η χώρα µας, είναι το
ευρωπαϊκό πρόγραµµα NATURA 2000 το οποίο έχει
ως σκοπό να συµπεριλάβει σε ειδικό καθεστώς προστασίας περιοχές από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία όλων των ειδών της ευρωπαϊκής χλωρίδας
και πανίδας.
Σε µια αντίστοιχη προσπάθεια προστασίας τροπικών περιοχών µε µεγάλη βιοποικιλότητα και υψηλούς αριθµούς ενδηµικών ειδών, έχουν επιλεχθεί 12
περιοχές σε όλον τον πλανήτη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,2% της συνολικής έκτασης του πλανήτη αλλά περιλαµβάνουν το 14% των φυτικών ειδών του. Ωστόσο, µε αυτήν την πρακτική που εστιάζει την προσοχή της στο συνολικό αριθµό των προστατευόµενων ειδών, διατρέχουµε τον κίνδυνο µηαποτελεσµατικής προστασίας ειδών µε ιδιαίτερες
απαιτήσεις σε ζωτικό χώρο, όπως η αρκούδα, ο ελέφαντας, ή το λιοντάρι.
Όσον αφορά την προστασία οικοσυστηµάτων, οι
ιδιότητες που θέλουµε να αποκαταστήσουµε ή να
διατηρήσουµε, είναι, ανάλογα µε την περίπτωση, η
σταθερότητα του οικοσυστήµατος, η ικανότητα επανάκαµψης και τα πρότυπα µεταβολής των βασικών
του παραµέτρων.
Μια ιδιαίτερη πλευρά της προστασίας της φύσης
είναι η αποκατάσταση διαταραγµένων οικοσυστηµάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, έχουµε να επιλέξουµε
µία από τις ακόλουθες προσεγγίσεις:
-Να µην προβούµε σε καµιά ενέργεια, γιατί θεωρούµε ότι το οικοσύστηµα θα επανέλθει µόνο του.
Αυτό πράγµατι ισχύει σε περιπτώσεις αγρών που
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παύουν να καλλιεργούνται, ή δασών που έχουν καεί,
όπου η φυσική βλάστηση αποκαθίσταται συνήθως
έπειτα από λίγες δεκαετίες, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρέµβαση.
-Αποκατάσταση της αρχικής σύνθεσης ειδών και της
δοµής της βιοκοινότητας, µέσω της φύτευσης και επαναεισαγωγής των ειδών της τοπικής βλάστησης.
-Μερική αποκατάσταση κάποιων χαρακτηριστικών
του οικοσυστήµατος ή κάποιων ειδών, όπως όταν
‘ενισχύουµε’ ένα υποβαθµισµένο δάσος µε δενδροφυτεύσεις.
-Αντικατάσταση του υποβαθµισµένου φυσικού οικοσυστήµατος µιας περιοχής µε κάποιο άλλο περισσότερο ‘υγιές’ και λειτουργικό.
Πολύ κοινό πρόβληµα αποκατάστασης των λειτουργιών φυσικού οικοσυστήµατος, αφορά λίµνες
στις οποίες παρουσιάζεται το φαινόµενο του ευτροφισµού. Στα συµπτώµατα του ευτροφισµού περιλαµβάνονται η αύξηση του πληθυσµού των φυκών, η
µείωση της διαφάνειας του νερού, η µείωση του οξυγόνου, οι θάνατοι ψαριών και η ύπαρξη µεγάλων
ποσοτήτων επιπλεόντων φυτών και πλαγκτού.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η λύση βρίσκεται
στον περιορισµό της εισροής θρεπτικών στοιχείων
στη λίµνη, τα οποία περιέχονται, είτε στα λιπάσµατα
τα οποία χρησιµοποιούνται στις καλλιέργειες και µε
την απόπλυση των εδαφών καταλήγουν στη λίµνη,
είτε στα απόβλητα των οικισµών οι οποίοι περιβάλλουν τη λίµνη. Η λειτουργία βιολογικού καθαρισµού
αποβλήτων, ο περιορισµός της χρήσης λιπασµάτων
γύρω από τη λίµνη και κάποια ακόµα παρόµοια µέτρα, έχουν συνήθως ως αποτέλεσµα την αναστροφή
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του φαινοµένου και την ικανοποιητική αποκατάσταση
του λιµναίου οικοσυστήµατος.
Σε άλλες περιπτώσεις το πρόβληµα οφείλεται
στην ανακύκλωση θρεπτικών από το ίζηµα του βυθού της λίµνης στο νερό. Πρόκειται για εσωτερική και
όχι εξωτερική αιτία του προβλήµατος. Η λύση εδώ
πρέπει να αναζητηθεί σε ‘χαµηλότερο’ επίπεδο ανάλυσης, στις επιµέρους ιδιότητες των πληθυσµών και
των παραγόντων που συνιστούν το οικοσύστηµα. Σε
µία περίπτωση βρέθηκε ότι κάποια είδη ψαριών,
όπως ο κυπρίνος (Cyprinus carpio) τρέφονται από
ιζηµατογενές οργανικό υλικό και τα απεκκρίµατά τους
είναι πλούσια σε φώσφορο. Μείωση του πληθυσµού
των κυπρίνων οδήγησε σε µείωση του επιπέδου του
φωσφόρου στο νερό.
Επίλογος
Η γνώση που έχει συσσωρευτεί πάνω σε ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος είναι πλέον ιδιαίτερα σηµαντική, όπως σηµαντικός είναι και ο αριθµός των εφαρµογών στη πράξη, σε όλα τα µήκη
και τα πλάτη του πλανήτη. Μπορούµε να θεωρούµε
λοιπόν ότι έχει δηµιουργηθεί σηµαντική υποδοµή
που µας επιτρέπει -αν στηριχτούµε σε αυτήν και δεν
αυτοσχεδιάζουµε- να αντιµετωπίζουµε µε αρκετή επιτυχία συγκεκριµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Ωστόσο, όπως υπαινίχθηκα σε κάποια σηµεία του
κειµένου, οι λύσεις και οι κατευθύνσεις που επιλέγουµε είναι ζήτηµα κοινωνικών επιλογών µάλλον,
παρά επιστηµονικών. ∆είτε το παράδειγµα της πυ55

ρηνικής ενέργειας: Γίνονται ατέλειωτες συζητήσεις
από επιστηµονική και τεχνολογική άποψη σχετικά µε
τα αρνητικά και θετικά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, η ουσία του προβλήµατος βρίσκεται στο αν και κατά πόσο µια κοινωνία δέχεται να
αναλάβει το ρίσκο που συνεπάγεται η χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Η επιστήµη µπορεί να βοηθήσει
εδώ καταδεικνύοντας το µέγεθος του κινδύνου, αλλά
είναι η κοινωνική επιλογή που θα καθορίσει την πορεία που θα ακολουθήσει η επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα.
Όσον αφορά συνολικά την προστασία του περιβάλλοντος, µπορούµε να πούµε ότι οι σύγχρονες
κοινωνίες, ή µάλλον εκείνοι που καθορίζουν το µέλλον των σύγχρονων κοινωνιών, έχουν επιλέξει, όχι
την επίλυση της περιβαλλοντικής κρίσης, αλλά τη
συµβίωση µαζί της: τη διατήρηση δηλαδή µιας επισφαλούς κατάστασης, όπου τα προβλήµατα θα παραµένουν, αλλά σε κάποιο επίπεδο που θα θεωρείται
ελέγξιµο, όπου θα προστατεύονται συγκεκριµένες
περιοχές σε κάθε κράτος, αλλά αυτό θα είναι το αντίτιµο για την υποβάθµιση των υπόλοιπων, κ.ο.κ.
Καθώς αυτή δείχνει να είναι η κυρίαρχη κοινωνική
επιλογή σήµερα, και οι πολιτικές προτεραιότητες, οι
χρηµατοδοτήσεις, κλπ, οδηγούν την οικολογική έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν είναι παράξενο που η οικολογία και η διαχείριση έχουν πράγµατι πολλά να πούνε σε συγκεκριµένα ζητήµατα ‘επιδιόρθωσης’ της φύσης, αλλά σχεδόν τίποτα που να
αφορά τη συνολική αναπροσαρµογή των πρακτικών
του ανθρώπινου είδους προς κατευθύνσεις όπου το
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ρίσκο της περιβαλλοντικής κατάρρευσης θα πάψει να
υφίσταται.
Οι επιστηµονικές θεωρίες ανατρέπονται και αντικαθίστανται από άλλες, και αυτό έχει συµβεί πολύ
συχνά στη σχετικά σύντοµη ιστορία της επιστήµης
της οικολογίας. ∆εν µπορούµε να πάρουµε έτοιµες
και ασφαλείς συνταγές από τη φύση για το τι πρέπει
να κάνουµε. Εµείς πλάθουµε την εικόνα της φύσης
στηριζόµενοι στις επιστηµονικές µας θεωρίες. Καθώς
η εικόνα αυτή αλλάζει µαζί µε τις θεωρίες µας, δεν
µπορούµε να στηρίζουµε επιλογές σε επιχειρήµατα
που ξεκινούν µε τη φράση ‘η φύση µας δείχνει ότι ...’,
γιατί πολύ συχνά συµβαίνει η φύση να µας ‘δείχνει’
και το ακριβώς αντίθετο!
Το ανθρώπινο είδος δεν µπορεί να αναζητήσει
αποκούµπι, ούτε σε ετοιµοπαράδοτες συνταγές της
φύσης, ούτε και σε κάποια ‘υπεράνω υποψίας’ επιστήµη. Ευτυχώς ή δυστυχώς, έχουµε την ελευθερία
και εποµένως την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων για το πώς θέλουµε το µέλλον µας σε αυτόν
τον πλανήτη. Η αξιολόγηση και η διδαχή από τη µέχρι τώρα ιστορική πορεία του ανθρώπινου είδους,
καθώς και η συσσωρευµένη επιστηµονική εµπειρία,
αποτελούν πολύ καλό υπόβαθρο που δεν επιτρέπει
το άλλοθι της άγνοιας. Είναι καιρός να σταµατήσει η
προβολή απλοϊκών αντιλήψεων για την οικολογία, το
περιβάλλον και τη λύση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, γιατί δυστυχώς έχουν λειτουργήσει, όχι
λίγες φορές, αρνητικά στην υπόθεση της προστασίας
του περιβάλλοντος.
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