
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
Βιοποικιλότητα ή βιολογική ποικιλότητα, ορίζουμε κυρίως το σύνολο των 

γονιδίων, των βιολογικών ειδών και των οικοσυστημάτων μιας περιοχής. Ο 

μεγάλος αριθμός και η ποικιλομορφία των σύγχρονων μορφών ζωής στη Γη είναι 

το αποτέλεσμα εκατοντάδων εκατομμυρίων χρόνων εξελικτικής ιστορίας.       

Σήμερα παρατηρείται μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη μας, γεγονός 

που οφείλεται σε μια σειρά από αιτίες όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η 

καταστροφή των δασών, η ερημοποίηση των εδαφών, η μόλυνση των υδάτων και 

η αυξημένη θήρευση. 

Η ανθρωπότητα ήδη βιώνει το κόστος της μείωσης της βιοποικιλότητας, κυρίως 

στις φτωχές κοινωνίες, που η επιβίωσή τους εξαρτάται άμεσα από την 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 

Στον πλανήτη μας, η απώλεια βιοποικιλότητας σε 
ένα οικοσύστημα μπορεί να επιφέρει πολλαπλές 

καταστροφικές συνέπειες εξαιτίας των πολύπλοκων 
τροφικών σχέσεων μεταξύ των οργανισμών αλλά 
και της αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον. 

Κάθε οργανισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ισορροπία του περιβάλλοντός του και στηρίζει τη 

βιωσιμότητα και άλλων μορφών ζωής. Κάθε αλλαγή 
στο περιβάλλον θα έχει επίπτωση σε ένα μεγάλο 

αριθμό οργανισμών. 

Συνέπειες από τη συρρίκνωση της βιοποικιλότητας: 
 
• Υψηλό οικονομικό κόστος 

• Μειωμένη ασφάλεια τροφίμων 

• Αυξημένη προσβολή από ασθένειες 

• Απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες 

• Κόστος σε ανθρώπινες ζωές 

• Απώλεια της εικόνας της Φύσης 

 

‘‘Tο περιβάλλον δεν μας ανήκει αλλά το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας κι οφείλουμε να το 

διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές’’  

Μαθητική ομάδα:  

Γαλίνα Ποπίδου B’1, Ζαμπέλλα Δημητρίου B’1,  

Έλενα Βιολάρη B’1, Αναστασία Μαρκουλλή B’1 

 

Σχολική Χρονιά:  2015-2016 

 

Σχολείο:  Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας 

 

Υπεύθυνος Καθηγητής:  Άντρη-Σύλβια Νικολάου 

 

Ο ρόλος των μελισσών για την ισορροπία του 

οικοσυστήματος είναι άκρως σημαντικός, αφού χωρίς 

αυτές μπορεί η αλυσίδα της ζωής να καταρρεύσει - το 

ίδιο εκτιμάται ότι θα συμβεί και στη γεωργική 

παραγωγή χωρίς την παρουσία τους. Ο ρόλος τους για 

την οικονομία - και δη στη χώρα μας - είναι 

πρωταρχικός αφού «γεννούν» ένα προϊόν - 

κυριολεκτικώς και μεταφορικώς - χρυσό, το μέλι.  

•Περιβάλλον: δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας 

•Βιοποικιλότητα – Βικιπαίδεια  

•Μελισσών κατάρρευση - science - Το Βήμα Online 

•Έξι συνέπειες από τη συρρίκνωση της βιοποικιλότητας 
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Βιβλιογραφία: 

1.  Καρέτα Καρέτα 

              Περιοχές της Κύπρου 

 Α. Περιοχή Ακάμα 

 Β. Περιοχή Τρόοδους 

Γ.  Περιοχή Τεκκέ Λάρνακας 

   Δ. Περιοχή Αλυκής Ακρωτηρίου 

Πανίδα και Χλωρίδα της Κύπρου 

2.  Αγρινό 

 3.  Λαγός 

 4.  Γεράκι 

  5. Νάρκισσος 

 6. Φίνα 

 7. Μπαρμπούνι 


