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Ενότητα 4. (Προαιρετικό θέμα) -

Οικολογικό αποτύπωμα και βιο-ικανότητα: 

Εξισώσεις

Κύριες εξισώσεις οικολογικού αποτυπώματος

α- Διαφάνειες



Ορισμοί οικολογικού 

αποτυπώματος και βιο-ικανότητας



Το οικολογικό αποτύπωμα μετρά την ποσότητα 
βιολογικά παραγωγικής γης και νερού (περιοχές 
αλιείας) που απαιτείται για να:

• παράγει όλους τους πόρους που καταναλώνει ένα 
άτομο, πληθυσμός ή δραστηριότητα

• απορροφήσει τα απόβλητα που παρήγαγαν, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες πρακτικές 
τεχνολογίας και διαχείρισης πόρων.

Το τελικό οικολογικό αποτύπωμα ενός ατόμου ή μιας 
χώρας είναι το άθροισμα όλων αυτών των 
διαφορετικών τύπων γης, ανεξάρτητα από το πού 
βρίσκονται.

ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

(Wackernagel and Rees, 1996)



• Μετρά την ποσότητα βιολογικά παραγόμενης γης και θάλασσας
που διατίθεται για την παροχή των οικοσυστημικών υπηρεσιών
που καταναλώνει η ανθρωπότητα.

• Η βιο-ικανότητα αντιπροσωπεύει το φυσικό κεφάλαιο που
παρέχει τις βασικές υπηρεσίες υποστήριξης της ζωής,
εκφραζόμενες ως η διαθέσιμη αναγεννητική ικανότητα της
βιόσφαιρας.

• Η βιο-ικανότητα αντιπροσωπεύει την ικανότητα της βιόσφαιρας
να παράγει καλλιέργειες, ξυλεία, ζώα καθώς και να απορροφά
διοξείδιο του άνθρακα.

• Η συνολική βιο-ικανότητα ενός έθνους (ή πλανήτη) υπολογίζεται
ως το άθροισμα της βιο-ικανότητας που παρέχεται από κάθε
τύπο γης.

• Εξαρτάται από φυσικές συνθήκες αλλά και από κυρίαρχες
γεωργικές και δασικές πρακτικές.

BIO-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ



Μεθοδολογία ΟΑ: 

Υποθέσεις, συστατικά και μονάδα 

μέτρησης



Υποθέσεις

Η μεθοδολογία του ΟΑ βασίζεται σε έξι υποθέσεις:

1) Είναι δυνατόν να παρακολουθούνται τις ετήσιες ποσότητες πόρων που καταναλώνονται και τα

απόβλητα που παράγονται από τις χώρες.

2) Η πλειονότητα αυτών των πόρων μπορεί να σχετίζεται με τη βιοπαραγωγική περιοχή που είναι

απαραίτητη για την αναγέννησή και την αφομοίωση των αποβλήτων τους.

3) Σταθμίζοντας κάθε περιοχή ανάλογα με την παραγωγική της βιομάζα (ετήσια παραγωγή

χρησιμοποιήσιμης βιομάζας), οι διάφορες περιοχές μπορούν να εκφραστούν σε όρους τυποποιημένου

μέσου παραγωγικού εκταρίου. Ονομάζονται «παγκόσμια εκτάρια».

4) Η συνολική ζήτηση μπορεί να συγκεντρωθεί προσθέτοντας όλες τις περιοχές παροχής πόρων και

αφομοίωσης αποβλήτων.

5) Το συνολικό οικολογικό αποτύπωμα και η βιο-ικανότητα μπορούν να συγκριθούν άμεσα μεταξύ τους.

6) Η απαιτούμενη περιοχή μπορεί να υπερβεί την προσφερόμενη περιοχή.



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ -

Διαστάσεις 



Οικολογικό αποτύπωμα: δεδομένα 
εισόδου

Cropland

Grazing Land

Καλλιεργήσιμη γη. Αντιπροσωπεύει την έκταση που απαιτείται για την
καλλιέργεια όλων των φυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των
ζωοτροφών, των ιχθυοτροφών, των ελαιοπαραγωγικών φυτών και του
καουτσούκ.
Υπολογίζεται με τη χρήση δεδομένων για την παραγωγή, εισαγωγή και
εξαγωγή πρωτογενών και παράγωγων γεωργικών προϊόντων.
Πηγή: FAO

Βοσκοτόπια. Αντιπροσωπεύει την έκταση που απαιτείται για την εκτροφή ζώων για
κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, και μαλλιού.
Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα για την παραγωγή, την εισαγωγή και την
εξαγωγή ≈150 ζωικών και γαλακτοκομικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των
ζώντων ζώων).
Πηγή:FAO

Fishing Grounds
Ψαρότοποι. Μετράει την έκταση των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων που
χρησιμοποιούνται για την παροχή της πρωτογενούς παραγωγής που απαιτείται για
τη διατήρηση των υδρόβιων ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαλεύρων.
Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα για την παραγωγή, την εισαγωγή και την
εξαγωγή ≈1500 προϊόντων αλιείας.
Πηγή: FAO



Carbon 
Footprint or  

“uptake” 
Footprint

Built-up land

Δομημένη γη. Μετράει την έκταση γης που καλύπτεται από τις ανθρώπινες
υποδομές: για μεταφορές, στέγαση, βιομηχανικές κατασκευές και δεξαμενές
για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Πηγή: CORINE, GLC, SAGE, etc.

Ανθρακικό αποτύπωμα ή αποτύπωμα ΄πρόσληψης’. Αντιπροσωπεύει την
ποσότητα των δασικών εκτάσεων που θα μπορούσαν να απορροφήσουν τις
εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων, εξαιρουμένου του
κλάσματος που απορροφάται από τους ωκεανούς και οδηγεί σε οξίνισή
τους.
Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές από 45
βιομηχανικούς τομείς καθώς και την εισαγωγή και εξαγωγή ≈625
βιομηχανικών προϊόντων..
Πηγή: IEA and UN COMTADE

Forest
Δάση. Μετράει την ετήσια συγκομιδή ξυλείας καυσίμου και ξυλείας για την 
προμήθεια δασικών προϊόντων. 
Υπολογίζεται με τη χρήση δεδομένων σχετικά με την παραγωγή, την εισαγωγή 
και την εξαγωγή ≈30 ειδών ξύλου και προϊόντων καυσίμων ξύλου.
Πηγή: FAO

Οικολογικό αποτύπωμα: δεδομένα 
εισόδου



• Το οικολογικό αποτύπωμα και η βιο-ικανότητα εκφράζονται συνήθως με το
παγκόσμιο εκτάριο (gha).

• Κάθε παγκόσμιο εκτάριο ορίζεται ως τα εκτάρια της γης ή της θαλάσσιας
περιοχής που ομαλοποιούν την παγκόσμια μέση παραγωγικότητα όλων των
βιολογικά παραγωγικών εκτάσεων γης και νερού σε ένα δεδομένο έτος.

• Κάθε παγκόσμιο εκτάριο αντιπροσωπεύει ίση ποσότητα βιολογικής
παραγωγικότητας.

• Οι Παράγοντες Απόδοσης (YF) και οι Παράγοντες Ισοδυναμίας (EQF) είναι οι
δύο παράγοντες κλιμάκωσης που χρησιμοποιούνται για τη «μετατροπή»
φυσικών εκταρίων σε παγκόσμια εκτάρια.

Μονάδα μέτρησης



Το Οικολογικό Αποτύπωμα 
είναι ένας δείκτης της 

ανθρώπινης κατανομής της 
φωτοσυνθετικής ικανότητας 
της Γης, αν και εκφράζεται σε 

ισοδύναμα εκταρίων.

Ενότητα: ισοδύναμο εκταρίου ή Παγκόσμιο εκτάριο

Η απελευθέρωση 1 t CO2eq δεν σημαίνει ότι αυτή η 
ποσότητα έχει πράγματι αποδεσμευτεί (κανένα μόριο 
δεν ονομάζεται CO2eq). Αντίθετα, αυτό σημαίνει ότι 
έχουν απελευθερωθεί διάφορα GHG τα οποία 
ισοδυναμούν, από άποψη δυναμικού θέρμανσης του 
πλανήτη, σε 1 τόνο CO2.

Ομοίως, το κατά κεφαλήν οικολογικό αποτύπωμα 1 gha
δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιείται 1 εκτάριο φυσικής 
γης. Σημαίνει μάλλον ότι η χωρητικότητα 1ισοδύναμου 
εκταρίου (ή gha) είναι απαραίτητη για την παραγωγή 
(μέσω της φωτοσύνθεσης) των ανανεώσιμων πόρων 
παροχής υπηρεσιών που καταναλώνονται και για τον 
περιορισμό του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα



1 ha 2 gha

Για παράδειγμα, αν αυτό το
εκτάριο είναι διπλά παραγωγικό
σε σχέση από το μέσο όρο του
παγκόσμιου βιολογικώς
παραγωγικού εκταρίου, τότε
αξίζει 2 gha.

½ gha1 ha

Για παράδειγμα, εάν αυτό το εκτάριο 
δίδει τη μισή παραγωγικότητα σε
σχέση με το μέσο όρο του παγκόσμιου 
βιολογικώς παραγωγικού εκταρίου,
τότε αξίζει ½ gha.

Ενότητα: Εκτάριο- ισοδύναμο του Παγκόσμιου εκτάριου

Επειδή διαφορετικοί τύποι γης έχουν διαφορετική παραγωγικότητα, ένα παγκόσμιο εκτάριο, για
παράδειγμα, καλλιεργήσιμου εδάφους, θα καταλάμβανε μια μικρότερη φυσική έκταση από την πολύ
λιγότερο βιολογικά παραγωγική γη βοσκής, καθώς θα χρειαζόταν περισσότερος βοσκότοπος για την
παροχή της ίδιας βιο-ικανότητας με ένα εκτάριο καλλιεργήσιμης γης.



Συντελεστές μετατροπής 

και εξισώσεις



Παράγοντες απόδοσης (Yielding 
factors - YF)

• Τα YF αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά επίπεδα παραγωγικότητας των χωρών για

συγκεκριμένους τύπους χρήσης γης.

• Τα YF αντανακλούν τη διαφορά μεταξύ της εθνικής παραγωγικότητας και του παγκόσμιου

μέσου όρου εκταρίων ενός δεδομένου τύπου χρήσης γης.

• Tα YF είναι ο λόγος του εθνικού μέσου όρου προς τις παγκόσμιες μέσες αποδόσεις.

• Υπολογίζονται με βάση την ετήσια διαθεσιμότητα των χρησιμοποιήσιμων προϊόντων.

• Τα YF είναι συγκεκριμένα για κάθε χώρα και ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο και το έτος

χρήσης γης.

ΑΔΙΑΣΤΑΤΟ



Παράγοντες ισοδυναμίας (Equivalence 
factors - EQF)

• Τα EQF μετατρέπουν τις περιοχές διαφορετικών τύπων χρήσης γης, οι οποίες έχουν
μετατραπεί σε αντίστοιχες παγκόσμιες μέσες παραγωγικότητες, σε αντίστοιχες
περιοχές παγκόσμιας μέσης βιοπαραγωγικότητας σε όλους τους τύπους χρήσης γης.

• Τα EQF ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο χρήσης γης καθώς και ανά έτος.
• Το σκεπτικό πίσω από τον υπολογισμό του EQF είναι η στάθμιση διαφορετικών

εκτάσεων ως προς την εγγενή ικανότητά τους να παράγουν ανθρώπινα χρήσιμους
βιολογικούς πόρους.

• Το κριτήριο στάθμισης δεν είναι η πραγματική ποσότητα βιομάζας που παράγεται,
αλλά αυτό που κάθε εκτάριο θα μπορούσε να παράγει εγγενώς.

EQF= gha/haw ΑΔΙΑΣΤΑΤΟ



Παράγοντες απόδοσης (YF) EQFs
Τύπος χρήσης γης ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Καλλιεργήσιμη γη 1.01 0.79 0.34 2.50

Βοσκότοποι 1.00 1.91 1.92 0.46

Θαλάσσιοι χώροι αλιείας 0.76 0.90 0.79 0.37

Εσωτερικοί χώροι αλιείας 1.00 1.00 1.00 0.37

Δασικές εκτάσεις 0.49 1.68 2.05 1.28

Υποδομές 1.01 0.79 0.34 2.50

Πίνακας 1: Παράγοντες απόδοσης και ισοδυναμίας, ανά τύπο γης και κράτος.

Source: Global Footprint Network



P είναι η ποσότητα κάθε πρωτογενούς προϊόντος 
που συλλέγεται (ή εκπέμπεται διοξείδιο του 
άνθρακα) στη χώρα (σε τόνους * yr-1) ·

YN είναι η ετήσια εθνική μέση 
απόδοση για την παραγωγή 

εμπορευμάτων (ή της ικανότητας 
πρόσληψης άνθρακα σε 

περιπτώσεις όπου το P είναι CO2) 
(t haN-1 yr-1).

YF είναι ο ειδικός ανά χώρα συντελεστής 
απόδοσης για την παραγωγή κάθε προϊόντος

EQF είναι ο συντελεστής 
ισοδυναμίας για τον τύπο χρήσης 
γης που εξετάζεται

Εξισώσεις οικολογικού αποτυπώματος



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ



Εξίσωση βιο-ικανότητας

Για κάθε τύπο γης, η βιο-ικανότητα αντιπροσωπεύει τη βιοπαραγωγική έκταση 
εκφρασμένη σε εκτάρια ειδικά για κάθε χώρα που είναι διαθέσιμη για την παραγωγή 
κάθε πρωτογενούς προϊόντος σε εθνικό επίπεδο

YF είναι ο ειδικός ανά χώρα συντελεστής απόδοσης για 
την παραγωγή κάθε προϊόντος

EQF είναι ο συντελεστής ισοδυναμίας για 
τον τύπο χρήσης γης που εξετάζεται

A θεωρείται η περιοχή του υπό 
εξέταση έθνους
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which reflect the views of the authors only. The Commission, along 
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any use which may be made of the information contained therein."
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