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ΣΤΟ & ΤΟ Έχουμε περιγράψει περίπου 
1 300 000 είδη, ενώ μέχρι και 

7 400 000 είδη είναι ακόμη 
άγνωστα σε εμάς. 

Κάθε χρόνο ανακαλύπτουμε από 
15 000 μέχρι 20 000 καινούργια 
είδη, ενώ ταυτόχρονα έως 

800 000 είδη, γνωστά ή άγνωστα 
σε εμάς, εξαφανίζονται.

ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ
Κρυμμένη βιοποικιλότητα είναι όλα 
τα είδη των οποίων την ύπαρξη δε 
γνωρίζουμε, ενώ παίζουν σημαντικό 

ρόλο στα οικοσυστήματά μας.

Παρόλο που είναι μικρά ή κρυμμένα 
σε απρόσιτα μέρη, συντηρούν τα 
δάση μας, διαμορφώνουν τη γη που
καλλιεργούμε και ανακυκλώνουν τα 
δομικά συστατικά που αποτελούν τη 

βάση της ζωής. 

Τα είδη που βρίσκονται μόνο σε 
ένα μέρος της Γης, ονομάζονται 

ενδημικά.

Τα νησιά, όπως η Κύπρος, 
φιλοξενούν υψηλά ποσοστά 
ενδημικών ειδών. Για αυτό το 
λόγο η βιοποικιλότητα της 

Κύπρου θεωρείται μοναδική και 
χρήζει καλύτερης κατανόησης 

και προστασίας. 

ΕΝΔΗΜΙΚΑ
ΕΙΔΗ

Στον πλανήτη Γη υπάρχουν 8 700 000 είδη



Τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια και οι 
μυκορριζικοί μύκητες συμβιώνουν με τα 

φυτά-ξενιστές τους. Αφού 
εγκατασταθούν στις ρίζες των φυτών, 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη λήψη 

θρεπτικών στοιχείων.

Οι επικονιαστές (όπως πολλές 
μέλισσες,  σκαθάρια, πεταλούδες, 
νυχτοπεταλούδες και άλλα έντομα) 
είναι αυτοί που μεταφέρουν τη γύρη 
από άνθος σε άνθος και άρα είναι 
απαραίτητοι για την αναπαραγωγή 

των περισσότερων φυτών.

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ

ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Σκάβοντας στο έδαφος, μπορείς να βρεις 
άφθονους κρυμμένους οργανισμούς. 
Γεωσκώληκες να έρπουν και μυρμήγκια να 
κτίζουν τις φωλιές τους. Σκαθάρια όλων των 
μεγεθών και σχημάτων. Μικροσκοπικά 
κολλέμβολα που δεν προσέχεις με την 
πρώτη ματιά. Χιλιάδες 
μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια 
και μύκητες, που συνήθως είναι 
αόρατοι με γυμνό μάτι.

Οι μηχανικοί του εδάφους, όπως τα 
μυρμήγκια και οι γεωσκώληκες, βοηθούν 
στην ανάμειξη των στρωμάτων του εδάφους, 
παρέχοντας έτσι τροφή για τους οργανισμούς 
που είναι κρυμμένοι βαθύτερα μέσα στο έδαφος. 
Επίσης, αυξάνουν την ικανότητα του εδάφους για κατακράτηση 
νερού, θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου, δημιουργώντας 
έτσι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών. 

Οι αποικοδομητές, όπως τα 
κολλέμβολα και πολλά σκαθάρια, 
τρέφονται με πεσμένα φύλλα και 
άλλη οργανική ύλη την οποία 
μετατρέπουν σε απλούστερα 
συστατικά. Αυτά στη συνέχεια 

διασπώνται από τους μύκητες και τα 
βακτήρια σε ακόμη απλούστερες 

χημικές ενώσεις, εμπλουτίζοντας το 
έδαφος με θρεπτικά στοιχεία και 

συνεισφέροντας στην ανάπτυξη των 
φυτών.

Μικροί οργανισμοί με... μεγάλες ευθύνες

?

ΓΕΝΕΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

μπορούμε να «διαβάσουμε» όλους
 τους DNA γραμμοκώδικες των 
μυκήτων, των βακτηρίων, των 
εντόμων ή των σκουληκιών που 
σχετίζονται με αυτό το δέντρο. 
Συγκρίνοντας αυτούς τους DNA γραμμοκώδικες με βάσεις 
δεδομένων μπορούμε να προσδιορίσουμε όσα είδη είναι 
γνωστά ή να ανακαλύψουμε άγνωστα είδη. Αντίστοιχα, εάν 
απομονώσουμε DNA από ένα άνθος, μπορούμε να 
ταυτοποιήσουμε τα ίχνη DNA των εντόμων που το επικονιάζουν. 
Έτσι το DNA μας βοηθά να ανακαλύψουμε τους άγνωστους 
κατοίκους της Γης και το ρόλο τους στα οικοσυστήματα.

ΓΡΑΜΜΟΚΩΔΙΚΑΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ

Εάν απομονώσουμε
DNA από ένα δείγμα

χώματος δίπλα σε ένα δεντρο

Πώς να βρεις μία βελόνα
 στα άχυρα

Πώς μπορείς να ανιχνεύσεις όλους αυτούς 
τους κρυμμένους οργανισμούς; Κάθε 
ζωντανός οργανισμός στη Γη φέρει

  DNΑ ως γενετικό υλικό. Κάθε
είδος έχει ένα μοναδικό 
γενετικό αποτύπωμα, ή 
“DNA γραμμοκώδικα”. 
Αυτό μας επιτρέπει να 

ταυτοποιήσουμε τα είδη
 από το DNA που φέρουν
 στα κύτταρά τους ή από
το DNA που αφήνουν
στο περιβάλλον τους.



IBIOGEN 
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www.facebook.com/ibiogen

www.twitter.com/iBioGen_project
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