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Ερευνητικζσ Δραςτηριότητεσ
Στόχοσ του εργαςτθρίου Οικολογίασ είναι θ προςζγγιςθ του Μθχανικοφ Περιβάλλοντοσ ςε κζματα
που άπτονται τθσ μελζτθσ Οικοςυςτθμάτων, Βιοποικιλότθτασ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ
πλθκυςμϊν και φυςικϊν περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν. Τα αντικείμενα μελζτθσ ςυνοψίηονται ςτα
εξισ: Συςτιματα και οικοςυςτιματα, ζννοια και χριςθ των μοντζλων, κατάςταςθ και ευςτάκεια
ςυςτιματοσ. Οργανιςμοί και παράγοντεσ του περιβάλλοντοσ, αλλθλεπίδραςθ οργανιςμϊν και
περιβάλλοντοσ. Η οργάνωςθ ςτο επίπεδο των πλθκυςμϊν, δυναμικι των πλθκυςμϊν, μοντζλα
μεταβολισ του μεγζκουσ ενόσ πλθκυςμοφ. Η οργάνωςθ ςτο επίπεδο των οικοςυςτθμάτων, ροι
ενζργειασ ςτο οικοςφςτθμα, βιογεωχθμικοί κφκλοι. Αλλοιϊςεισ και υποβάκμιςθ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ. Διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων, εργαλεία περιβαλλοντικισ ανάλυςθσ,
εκτίμθςθσ και διαχείριςθσ.



Eργαςτηριακή υποδομή
 Εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ Real time PCR & PCR.
 Συςκευι διικθςθσ υγρϊν δειγμάτων ςυνοδευόμενθ από αντλία κενοφ.
 Microplate reader (φαςφατοφωτόμετρο πολλαπλϊν δειγμάτων).
 Φαςματοφωτόμετρο
 Φκοριόμετρο (για υπολογιςμό chlorophyll a & pheophytin).
 Συςκευι ζκλουςθσ φίλτρων δειγματολθψίασ υδάτινων δειγμάτων για τθν ανάλυςθ παραςίτων.
 Εξοπλιςμόσ κάκετθσ θλεκτροφόρθςθσ
 Εξοπλιςμόσ ψθφιακισ φωτογράφιςθσ & λογιςμικό επεξεργαςίασ gels θλεκτροφόρθςθσ &
τρυβλίων.
 Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ, Ζυγοί ακριβείασ (2), μικροςκόπιο ςυνοδευόμενο από ψθφιακι
φωτογραφικι κάμερα, ςτερεοςκόπια (2), κλίβανοσ ξθρισ αποςτείρωςθσ, κλίβανοσ υγρισ
αποςτείρωςθσ, επωαςτικοί κλίβανοι (2).
 Συςκευι μζτρθςθσ αποικιϊν μικροοργανιςμϊν ςε τρυβλία.
 Orbital shaker.
 Φορθτά όργανα για μζτρθςθ pH, O2, αγωγιμότθτασ, κερμοκραςίασ (μετριςεισ ςε νερό, εδάφθ).
 Ψυγεία και καταψφκτθσ (-80 ⁰C).
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