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2.1 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΟ 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

Οηθνινγία:  Μειεηά ηηο ζρέζεηο ησλ νξγαληζκψλ κε ηνπο αβηνηηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη κε ηνπο άιινπο 

νξγαληζκνχο. 

Αβηνηηθνί παξάγνληεο: .  Σν θιίκα (πγξαζία, ζεξκνθξαζία, ειηνθάλεηα), ε 

δηαζεζηκφηεηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ζχζηαζε ηνπ 

εδάθνπο, ε αιαηφηεηα ηνπ λεξνχ. 

Βηνηηθνί παξάγνληεο:  Σν ζχλνιν ησλ νξγαληζκψλ (ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ είδνπο) 

πνπ δνπλ ζε κία πεξηνρή  

Οηθνζύζηεκα: χζηεκα κειέηεο κηαο πεξηνρήο πνπ πεξηιακβάλεη:  

α ηνπο βηνηηθνχο παξάγνληεο,  

β ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο  

γ ην ζχλνιν ησλ αιιεινεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Έρνπκε Υεξζαία θαη Τδάηηλα. 

Πιεζπζκόο    Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο. 

Βηνθνηλόηεηα:  Σν ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ (δει. φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ) θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

ηνπο. 

Βηόηνπνο:  Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία δεη έλαο πιεζπζκφο ή κία 

βηνθνηλφηεηα. 

Βηόζθαηξα:  Σν ηκήκα ηνπ θινηνχ ηεο Γεο θαη ηεο αηκφζθαηξαο πνπ 

επηηξέπεη ηελ χπαξμε δσήο. 
 

Οη νξγαληζκνί αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο 

δηαθξίλνληαη 

Απηόηξνθνη Δηεξόηξνθνη 
Πξνζιακβάλνπλ ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζή 

ηνπο ελέξγεηα απφ ηνλ ήιην ή απφ ηελ δηάζπαζε 
απιψλ ρεκηθψλ ελψζεσλ  

Πξνζιακβάλνπλ ηελ απαξαίηεηε ηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ ελέξγεηα απφ ηελ 
δηάζπαζε ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ 

Φσηνζπλζεηηθά 

απηόηξνθνη 

Υεκεηνζπλζεηηθνί 

απηόηξνθνη 

Καηαλαισηέο Απνηθνδνκεηέο 

Οξγαληζκνί πνπ 

δεζκεχνπλ ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα θαη 

ηελ αμηνπνηνχλ γηα 

ηελ παξαγσγή 

γιπθφδεο θαη άιισλ 

πδαηαλζξάθσλ απφ 

απιά αλφξγαλα 

κφξηα (δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαη λεξφ) 

Οξγαληζκνί πνπ 

πξνζιακβάλνπλ ηελ 

απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο 

ελέξγεηα απφ ηελ 

δηάζπαζε απιψλ 

αλνξγάλσλ  

ελψζεσλ 

Οξγαληζκνί πνπ 

ηξέθνληαη κε 

θπηηθνχο ή άιινπο 

δσηθνχο 

νξγαληζκνχο, ε 

απηνχο αλήθνπλ νη 

κνλνθχηηαξνη θαη 

νη πνιπθχηηαξνη 

δσηθνί 

νξγαληζκνί. 

Οξγαληζκνί πνπ 

ηξέθνληαη κε ηε 

λεθξή νξγαληθή χιε 

(θχιια, θαξπνχο, 

απεθθξίζεηο, ηξίρεο, 

ζψκαηα λεθξψλ 

νξγαληζκψλ) θαη 

κεηαηξέπνπλ ηελ 

νξγαληθή χιε ζε 

αλφξγαλε. 
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Οη θαηαλαισηέο, δηαθξίλνληαη ζε: 

• θαηαλαισηέο πξώηεο ηάμεο, πνπ είλαη ηα θπηνθάγα δψα, 

• θαηαλαισηέο δεύηεξεο ηάμεο, πνπ είλαη ηα ζαξθνθάγα δψα ηα νπνία ηξέθνληαη κε 

θπηνθάγα, 

• θαηαλαισηέο ηξίηεο ηάμεο, πνπ είλαη ηα ζαξθνθάγα ηα νπνία ηξέθνληαη κε άιια 

ζαξθνθάγα. 

 

Με βάζε ηνλ ηξόπν πξόζιεςεο ηεο ελέξγεηαο ηα νηθνζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη: 

απηόηξνθα εηεξόηξνθα 

εηζάγνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο 

ηνπο κε ηε κνξθή ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο.(ελέξγεηαο) 

ε εηζαγσγή ελέξγεηαο γίλεηαη κε ηε κνξθή 

ρεκηθψλ ελψζεσλ 

Έλα δάζνο ζην νπνίν ε ελέξγεηα εηζάγεηαη 

κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο απφ 

ηνπο παξαγσγνχο 

Μηα πφιε, ε νπνία εηζάγεη ηελ ελέξγεηα 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

θαηνίθσλ ηεο κε ηε κνξθή ησλ ηξνθίκσλ 

πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζ' απηήλ αιιά ζε 

άιια απηφηξνθα νηθνζπζηήκαηα. 

 

Μέγεζνο θαη όξηα 

Δπεηδή ην νηθνζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα κειέηεο, δειαδή έλα ζχλνιν απφ 

αληηθείκελα πνπ δελ εμεηάδνληαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν αιιά ζηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο, ην κέγεζνο θαη ηα φξηά ηνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ 

εξεπλεηή πνπ ην κειεηά. 

 

Ηζνξξνπία - Πνηθηιόηεηα 

Ο φξνο «πνηθηιφηεηα» αλαθέξεηαη ζηα δηαθνξεηηθά είδε νξγαληζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζε 

έλα νηθνζχζηεκα 

Σα νηθνζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηάζε λα δηαηεξνχλ ζε ηζνξξνπία ηηο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ 

ηνπο. 

Ζ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη δπλακηθή θαη όρη ζηαηηθή  

Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο 

κεηαβάιινληαη ζπλερψο θαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Όηαλ κηα κεηαβνιή ηείλεη λα ηηο 

απνξπζκίζεη, νη κεραληζκνί απηνξξύζκηζεο πνπ δηαζέηεη θάζε νηθνζχζηεκα ην θάλνπλ 

ηθαλφ λα επαλαθέξεη ηελ ηζνξξνπία ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ 

παξαγφλησλ. 

όζν κεγαιύηεξε πνηθηιόηεηα έρεη έλα νηθνζύζηεκα, ηόζν πην ηζνξξνπεκέλν είλαη. 

Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ηα νηθνζπζηήκαηα κε κεγαιχηεξε πνηθηιφηεηα παξνπζηάδνπλ θαη 

κεγαιχηεξε πνηθηιία ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ βηνηηθψλ παξαγφλησλ ηνπο. Έηζη, φπνηε κηα 

κεηαβνιή δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπο, ππάξρνπλ αξθεηνί δηαζέζηκνη κεραληζκνί 

απηνξξχζκηζεο πνπ ηελ απνθαζηζηνχλ. 

ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα (δάζε, ιίκλεο θηι.), πνπ έρνπλ κεγαιύηεξε πνηθηιόηεηα 

από ηα ηερλεηά (θαιιηεξγνύκελνη αγξνί, ηερλεηέο ιίκλεο θηι.), είλαη θαη 

πεξηζζόηεξν ζηαζεξά. 
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ΛΕΞΕΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ: 

Οηθνινγία: ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηηο ζρέζεηο ησλ νξγαληζκψλ —θαη 

θπζηθά ηνπ αλζξψπνπ— κε: 

•  ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπο,  θιίκα (πγξαζία, ζεξκνθξαζία, ειηνθάλεηα), 

ηε δηαζεζηκφηεηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ηε 

ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηελ αιαηφηεηα ηνπ λεξνχ 

θ.ά. 

•  ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ή 

ζε δηαθνξεηηθφ είδνο απφ απηνχο. 

Οηθνζύζηεκα: πγθξνηείηαη απφ ηε βηνθνηλσλία καδί κε ην αβηνηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηαθξίλνπκε ηα 

νηθνζπζηήκαηα ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα 

θπξίαξρα γλσξίζκαηά ηνπο. 

 

Βηνηηθνί παξάγνληεο:     Απαξηίδεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ απαληνχλ ζην 

νηθνζχζηεκα.  

 

Αβηνηηθνί παξάγνληεο: Πεξηιακβάλεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο: πνπ επεξεάδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ζην 

ρψξν φπνπ αλαπηχζζνληαη, φπσο ε ζεξκνθξαζία, ην ξΖ, ν 

ηχπνο εδάθνπο (γηα ην ρεξζαίν πεξηβάιινλ).ε αιαηφηεηα 

(γηα ην πδάηηλν) θιπ. 

 

Απηόηξνθνο νξγαληζκόο: Δίλαη ν νξγαληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί αλφξγαλεο πεγέο 

ελέξγεηαο έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ηελ ελέξγεηα ε νπνία 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηέιεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. 

 

Φσηνζπλζεηηθά  απηόηξνθνη: νξγαληζκνί είλαη ηα θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ.  

 

Υεκεηνζπλζεηηθά  απηόηξνθνη: νξγαληζκνί είλαη νη νξγαληζκνί εθείλνη πνπ 

αμηνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα ηελ νπνία πεξηέρνπλ νη ρεκηθνί 

δεζκνί ησλ αλφξγαλσλ ελψζεσλ. 

 

Δηεξόηξνθνο νξγαληζκόο: Δίλαη ν νξγαληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί νξγαληθέο πεγέο 

ελέξγεηαο έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ηελ ελέξγεηα ε νπνία 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηέιεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

 

Παξαγσγόο: Ολνκάδεηαη θάζε θπηφ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο επεηδή παξάγεη 

νξγαληθφ πιηθφ (βηνκάδα). Γεζκεχνληαο ειηαθή ελέξγεηα 

θαη ρξεζηκνπνηψληαο αλφξγαλεο πεγέο (δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, λεξφ, αλφξγαλα ηφληα) παξάγεη νξγαληθέο νπζίεο, 

ζηνπο ρεκηθνχο δεζκνχο ησλ νπνίσλ απνζεθεχεη ηελ 

ελέξγεηα πνπ δέζκεπζε. 
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Καηαλαισηήο: Ολνκάδεηαη έηζη θάζε δψν ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ην νπνίν 

γηα λα αλάγθεο ηνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα ρξεζηκνπνηήζεη 

άκεζα ή έκκεζα ηελ  ελέξγεηα πνπ αξρηθά 

κεηαζρεκάηηζαλ θαη απνζήθεπζαλ ηα θπηά. 

 

Καηαλαισηήο 1εο ηάμεο: Δίλαη ην θπηνθάγν δψν πνπ ρξεζηκνπνηεί άκεζα ηελ 

ελέξγεηα ησλ θπηψλ. 

 

Καηαλαισηήο 2εο ηάμεο: Δίλαη ην ζαξθνθάγν δψν πνπ ηξψεη ηα θπηνθάγα δψα.  

 

Καηαλαισηήο 3εο ηάμεο: Δίλαη ην ζαξθνθάγν δψν πνπ ηξψεη άιια ζαξθνθάγα δψα.  

 

Κνξπθαίνο θαηαλαισηήο Δίλαη ην δψν πνπ δελ ηξψγεηαη απφ θαλέλα άιιν. 

 

Απνηθνδνκεηήο: Δίλαη θάζε κηθξννξγαληζκφο (βαθηήξην, κχθεηαο) ζε έλα 

νηθνζχζηεκα πνπ κεηαηξέπεη, κέζα απφ πνιχπινθεο 

δηεξγαζίεο, ηηο νξγαληθέο ελψζεηο ζε αλφξγαλεο (δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, λεξφ θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά). 

 

Απνηθνδόκεζε: Δίλαη ε δηαδηθαζία ζπλερνχο απινχζηεπζεο ηνπ νξγαληθνχ 

πιηθνχ κέρξη ηελ πιήξε αλνξγαλνπνίεζή ηνπ. Οη 

αλφξγαλεο ελψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ηειηθά, κέζα απφ ηε 

δξάζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ, κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ εθ 

λένπ απφ ηα θπηά. Ζ απνηθνδφκεζε ηεο νξγαληθήο χιεο 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. 

 

Πιεζπζκόο: χλνιν (νκάδα) αηφκσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο. 

 

Βηνθνηλόηεηα: πγθξνηείηαη απφ πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

 

Βηόηνπνο: Ζ πεξηνρή πνπ δεη έλαο πιεζπζκφο ή κηα βηνθνηλφηεηα 

 

Βηόζθαηξα:  Δίλαη φιν ην ηκήκα ηνπ πιαλήηε καο πνπ ζπληεξεί ή 

κπνξεί λα ζπληεξήζεη δσή. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΚΗΕΙ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΦΟΛΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ: 

 

1. Ποια είναι τα συστατικά από τα οποία αποτελείται ένα οικοσύστημα; Για ποιο λόγο 

είναι απαραίτητο να τα μελετούμε στην αλληλεπίδρασή τους και όχι ανεξάρτητα το 

ένα από το άλλο; 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Έλα νηθνζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα κειέηεο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο βηνηηθνχο 

παξάγνληεο κηαο πεξηνρήο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ νξγαληζκψλ πνπ δνπλ ζ' απηήλ, απφ 

ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο, Ζ κεκνλσκέλε κειέηε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ζα ήηαλ ρσξίο λφεκα, αθνχ ε χπαξμε θαζελφο απφ απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο επεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη ηελ χπαξμε ησλ ππφινηπσλ. Ζ εμαθάληζε ελφο 

απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, εθιείςεη ην λεξφ (αβηνηηθφο παξάγνληαο) απφ έλα 

νηθνζχζηεκα, φινη νη νξγαληζκνί ζα αληηκεησπίζνπλ πξφβιεκα, 

 

2. Η πόλη στην οποία ζείτε, όπως και κάθε άλλη πόλη, αποτελεί ένα ετερότροφο 

οικοσύστημα. Να προσδιορίσετε ποιες είναι οι εισροές και ποιες οι εκροές της, ώστε 

να εξασφαλίζεται η επιβίωση των οργανισμών που ζουν σ' αυτήν και η ισορροπία 

του οικοσυστήματος. 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

  

 Ζ πφιε είλαη εηεξφηξνθν νηθνζχζηεκα, γηαηί ν αλζξψπηλνο πιεζπζκφο πνπ ηελ 

θαηνηθεί είλαη ππεξβνιηθά κεγάινο θαη, γηα λα ζπληεξεζεί, πξέπεη ε ηξνθή ηνπ λα 

κεηαθέξεηαη απφ άιιεο πεξηνρέο. Δπίζεο, ην λεξφ, πνπ σο αβηνηηθφο παξάγνληαο 

απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, δελ επαξθεί γηα φιν ηνλ 

πιεζπζκφ θαη πξέπεη λα κεηαθέξεηαη απφ άιιεο πεξηνρέο. 

Ζ κεγάιε πνζφηεηα ηξνθήο πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ πφιε παξάγεη θαη κεγάιν 

φγθν απνξξηκκάησλ, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ απνηειεί έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα 

ησλ πφιεσλ .Ζ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη ζε νηθνζπζηήκαηα εθηφο ηεο πφιεο, 

ηα νπνία επεξεάδνληαη αξλεηηθά. Σέινο, ζε κηα πφιε παξάγνληαη θαη ιχκαηα, ηα νπνία 

έρνπλ κεγάιε ζπγθέληξσζε νξγαληθνχ πιηθνχ θαη ηα νπνία απνβάιινληαη είηε ζε 

γεηηνληθέο ιίκλεο είηε ζηε ζάιαζζα, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηα νηθνζπζηήκαηα απηά. 
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3. Ποιοι από τους οργανισμούς {παραγωγούς, καταναλωτές, αποικοδομητές) ενός 

οικοσυστήματος δεν είναι απολύτως απαραίτητοι για την ύπαρξή του; Αιτιολογήστε 

την απάντησή σας. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 
Α. Δάλ ην νηθνζχζηεκα είλαη απηφηξνθν: Οη παξαγσγνί είλαη απνιχησο απαξαίηεηνη γηα 

ηελ χπαξμε ηνπ απηφηξνθνπ νηθνζπζηήκαηνο, γηαηί είλαη απηνί πνπ εηζάγνπλ ελέξγεηα ζην 

νηθνζχζηεκα, αθνχ κε ηε θσηνζχλζεζε κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή  ελέξγεηα ζε ρεκηθή, θάλνληάο 
ηε δηαζέζηκε θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο. Οη απνηθνδνκεηέο είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηνη, γηαηί κεηαηξέπνπλ ηελ νξγαληθή χιε ζε αλφξγαλε, ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί εθ λένπ απφ ηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο. Υσξίο ηνπο απνηθνδνκεηέο, κεηά απφ 
έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νηθνζχζηεκα ζα θαηέξξεε, αθνχ ηα αλφξγαλα ζπζηαηηθά πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηνπο παξαγσγνχο ζα ζηέξεπαλ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ νη 

παξαγσγνί θαη φινη νη νξγαληζκνί πνπ ζηεξίδνληαη ελεξγεηαθά ζε απηνχο. Αλ θαη φινη νη 

νξγαληζκνί είλαη απαξαίηεηνη ζε έλα νηθνζχζηεκα, νη θαηαλαισηέο είλαη απηνί πνπ είλαη 
ιηγφηεξν απαξαίηεηνη, εθ πξψηεο φςεσο, γηαηί δε ζπκβάιινπλ νχηε ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

ζην νηθνζχζηεκα, αιιά νχηε ζηελ αλαθχθισζε. Απφ ηελ άιιε φκσο έρνπλ πνιινχο θαη 

πνηθίινπο άιινπο βηνινγηθνχο ξφινπο, νη νπνίνη δε γίλνληαη άκεζα θαηαλνεηνί. Έηζη, γηα 
παξάδεηγκα, πνιιέο θνξέο εμππεξεηνχλ ηελ εμάπισζε θάπνησλ θπηηθψλ εηδψλ φηαλ, ηξψγνληαο 

έλαλ θαξπφ, απνβάιινπλ κε ηα  θφπξαλά ηνπο, πνιχ καθξηά απφ ηνλ ηφπν φπνπ ππήξρε απηφ ην 

θπηφ, ηνπο ζπφξνπο ηνπ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο εμππεξεηνχλ ηε γνληκνπνίεζε, φπσο γίλεηαη κε 

ηηο κέιηζζεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ηελ επηθνλίαζε ησλ θπηψλ .πλεπψο ν ξφινο ηνπο είλαη 
ζεκαληηθφο. 

Β. Δάλ ην νηθνζχζηεκα είλαη εηεξφηξνθν: Οη παξαγσγνί δελ είλαη απαξαίηεηνη, γηαηί ε 

ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη εηζάγεηαη απφ άιια απηφηξνθα νηθνζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 
πφιε, πνπ είλαη έλα εηεξφηξνθν νηθνζχζηεκα, ε ελέξγεηα εηζάγεηαη κε ηε κνξθή ησλ ηξνθίκσλ 

πνπ ζα θαηαλαιψζνπλ νη θάηνηθνη. Οη θαηαλαισηέο, ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη απαξαίηεηνη γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε ελέξγεηα, αιιά θαη ηε δηαλνκή 
ηεο (ξνή ελέξγεηαο) κέζσ ησλ ηξνθηθψλ ζρέζεσλ. Οη απνηθνδνκεηέο είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηνη, γηαηί κεηαηξέπνπλ ηελ νξγαληθή χιε ζε αλφξγαλε. ηελ πεξίπησζε απηή, φρη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο παξαγσγνχο, αιιά θπξίσο γηα ηελ απνηθνδφκεζε ησλ ιπκάησλ θαη ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ απνβάιινπλ νη θαηαλαισηέο. 

4. Οι γεωργικές καλλιέργειες αποτελούν συνήθως λιγότερο σταθερά οικοσυστήματα 

από τα φυσικά. Για ποιους κατά τη γνώμη σας λόγους συμβαίνει αυτό; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 
Οη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη ηερλεηά νηθνζπζηήκαηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κηθξφηεξε πνηθηιφηεηα απφ ηα θπζηθά, αθνχ ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πνπ δνπλ ζε 

απηά είλαη κηθξφο. Ζ κηθξή πνηθηιφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη απηά ηα νηθνζπζηήκαηα ηα θάλεη 
ιηγφηεξν ζηαζεξά, δειαδή πεξηζζφηεξν επάισηα ζε νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. Απηφ γίλεηαη γηαηί εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ νη 

ηξνθηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην νηθνζχζηεκα είλαη ιηγφηεξεο. Ζ εμαθάληζε ελφο είδνπο 

ζα απεηινχζε θαη ηελ εμαθάληζε ησλ εηδψλ πνπ βαζίδνληαλ ηξνθηθά ζε απηφ. 
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2.2 
ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

 

Σξνθηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνύο ελόο νηθνζπζηήκαηνο 

Πνηνηηθέο Πνζνηηθέο 

πνηνο ηξώεη πνηνλ ηη πνζόηεηα ηξώεη 

Απεηθνλίδνληαη κε: Απεηθνλίδνληαη κε: 

Σξνθηθέο 

Αιπζίδεο 

Σξνθηθά 

πιέγκαηα 

Σξνθηθέο ππξακίδεο: 

Πιεζπζκνύ- Βηνκάδαο-Δλέξγεηαο 

 

Οη ηξνθηθέο ππξακίδεο σο πξνο ηελ κνξθή κπνξεί λα είλαη 

Πιεζπζκνύ Βηνκάδαο Δλέξγεηαο 

Καλνληθέο ή 

αλεζηξακκέλεο 

Καλνληθέο Καλνληθέο 

 

 

Σξνθηθέο αιπζίδεο 

Μηα ηξνθηθή αιπζίδα είλαη κηα απιή ζρεκαηηθή απεηθφληζε ζηελ νπνία θαίλεηαη πνηνο 

νξγαληζκόο ηξώεη πνηνλ ζε έλα νηθνζχζηεκα 

 
ηα βέιε δείρλνπλ ηε ξνή ελέξγεηαο αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ζρέζε 

θαηαλαιηζθόκελνπ - θαηαλαισηή 

Μεηνλεθηήκαηα: Γελ καο δίλεη ηελ εηθφλα ηεο βηνθνηλφηεηαο, γηαηί ζε θάζε ηξνθηθφ 

επίπεδν ππάξρεη κφλν έλαο εθπξφζσπνο νξγαληζκφο θαη δελ καο δείρλεη ηηο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο πνπ έρεη ζηε ηξνθή ν νξγαληζκφο  

 

 

Σξνθηθά πιέγκαηα 

Σν δίθηπν πνπ απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ησλ ηξνθηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ 

ελφο νηθνζπζηήκαηνο, νλνκάδεηαη ηξνθηθό πιέγκα. Οη ηξνθηθέο αιπζίδεο απνηεινχλ 

κέξνο ησλ πνιχπινθσλ ηξνθηθψλ ζρέζεσλ πνπ παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθφ πιέγκα. 

Ζ κειέηε ελόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο καο πιεξνθνξεί: 

1. γηα ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ηξνθήο πνπ έρεη έλαο θαηαλαισηήο, αλάινγα κε ην 

ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θαη ηελ επνρή ηνπ έηνπο 

2. ηα είδε ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ βηνθνηλφηεηα ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο 

3. γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα δηαηαξαρή ζηνπο πιεζπζκνχο 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (αχμεζε – κείσζε ή θαη εμαθάληζε θάπνηνπ είδνπο)  
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Σξνθηθέο ππξακίδεο 

Οη ηξνθηθέο ππξακίδεο απνηεινχλ απεηθνλίζεηο ησλ πνζνηηθώλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο.  

Μηα ηξνθηθή ππξακίδα απνηειείηαη απφ ηξνθηθά επίπεδα (επάιιεια νξζνγψληα), ζε 

θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη φινη νη νξγαληζκνί πνπ ηξέθνληαη απέρνληαο 

«ίδην αξηζκό βεκάησλ» από ηνλ ήιην 

 

 

 

• Σν πξψην ηξνθηθφ επίπεδν, πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ηξνθηθήο ππξακίδαο, είλαη 

απηφ ησλ παξαγσγψλ. 

• Σν δεχηεξν ηξνθηθφ επίπεδν είλαη απηφ ησλ θαηαλαισηψλ πξψηεο ηάμεο. 

• Σν ηξίην ηξνθηθφ επίπεδν είλαη απηφ ησλ θαηαλαισηψλ δεχηεξεο ηάμεο θ.ν.θ. 

Σν εκβαδφλ πνπ δίλεηαη ζε θάζε νξζνγψλην είλαη αλάινγν κε ην κέγεζνο ηεο κεηαβιεηήο 

πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηξνθηθφ επίπεδν. 
 

Οη ηξνθηθέο ππξακίδεο 

σο πξνο ηελ κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπο είλαη 

σο πξνο ηελ κνξθή πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ είλαη 

Πιεζπζκνύ Βηνκάδαο Δλέξγεηαο Καλνληθέο  Αλεζηξακκέλεο 

απεηθνλίδεη ηε 

κεηαβνιή ηνπ 

πιεζπζκνχ απφ 

ην έλα ηξνθηθφ 

επίπεδν ελφο 

νηθνζπζηήκαηνο 

ζην άιιν. 

απεηθνλίδεη ηε 

κεηαβνιή ηεο 

βηνκάδαο (δε-

ιαδή ηεο μεξήο 

κάδαο ησλ 

νξγαληζκψλ 

αλά κνλάδα 

επηθάλεηαο) 

απεηθνλίδεη ηε 

κεηαβνιή ηεο 

δεζκεπκέλεο 

ελέξγεηαο 
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Ζ έλλνηα ηεο παξαγσγηθόηεηαο 

Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί ελφο νηθνζπζηήκαηνο παξάγνπλ νξγαληθή χιε 

απνηειεί ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, πνπ δηαθξίλεηαη ζε πξσηνγελή θαη 

ζε δεπηεξνγελή. 

Πξσηνγελήο παξαγσγηθόηεηα  

είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη παξαγσγνί 

ελφο νηθνζπζηήκαηνο δεζκεχνπλ ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηε κεηαηξέπνπλ ζε 

ρεκηθή (νξγαληθή χιε). 

Γεπηεξνγελήο παξαγσγηθόηεηα 

είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη 

θαηαλαισηέο ελφο νηθνζπζηήκαηνο, 

αμηνπνηψληαο ηε ρεκηθή ελέξγεηα πνπ 

παξαιακβάλνπλ κε ηελ ηξνθή ηνπο, 

παξάγνπλ νξγαληθή χιε. 

Δπεηδή φκσο απφ ηελ νξγαληθή χιε πνπ παξάγεηαη είηε ζην επίπεδν ησλ παξαγσγψλ είηε 

ζην επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ έλα κέξνο κφλν δεζκεχεηαη ζηνπο ηζηνχο ηνπο (γηαηί ην 

κεγαιχηεξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπο), είλαη 

απαξαίηεην ηφζν ε πξσηνγελήο φζν θαη ε δεπηεξνγελήο παξαγσγηθφηεηα λα 

δηαθξίλνληαη ζε κεηθηή θαη ζε θαζαξή παξαγσγηθόηεηα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε 

κεηθηή παξαγσγηθόηεηα απνηειεί ην πνζό ηεο ζπλνιηθήο νξγαληθήο ύιεο πνπ 

παξάγεηαη, ελψ ε θαζαξή παξαγσγηθόηεηα απνηειεί ην πνζό ηεο νξγαληθήο ύιεο 

πνπ απνκέλεη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο νξγαληθήο ύιεο πνπ νμεηδώζεθε, πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ νξγαληζκψλ.  

Μνλάδα κέηξεζεο: πνζφηεηα νξγαληθήο χιεο ζε μεξή βηνκάδα, αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη 

επηθαλείαο 

 

Παξαγσγηθόηεηα νηθνζπζηεκάησλ 

Οηθνζπζηήκαηα κε κηθξή πξσηνγελή 

παξαγσγηθφηεηα 

Οηθνζπζηήκαηα κε κεγάιε πξσηνγελή 

παξαγσγηθφηεηα 

Έξεκνη, Βαζηέο ιίκλεο Γέιηα πνηακψλ, Κνξαιιηνγελείο χθαινη 

 

Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο παξαγσγηθόηεηαο 

Υεξζαία νηθνζπζηήκαηα Τδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 

1. ε ειηνθάλεηα 

2. ε ζεξκνθξαζία 

3. ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

4. ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ 

1. ε ειηνθάλεηα 

2. ε ζεξκνθξαζία 

3. ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

4. ην βάζνο πνπ κπνξεί λα δηεηζδχζεη 

ην θψο 
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Ρνή Δλέξγεηαο 

ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ 

 
 

 
ΠΑΡΑΓΧΓΟΗ 

ΜΗΚΣΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

                                                                     ΑΝΑΠΝΟΖ 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΟΗ 
ΚΑΘΑΡΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 
       ΑΠΡΟΒΗΟΣΗΚΖ  

              ΑΛΤΗΓΑ 

ΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΊ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ 

 
              ΑΠΔΚΡΗΔΗ 

 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ 
ΜΗΚΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

                                                                     ΑΝΑΠΝΟΖ                  

 

  ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ 
ΚΑΘΑΡΖ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Ηζρύεη γεληθά 

Καζαξή παξαγσγή = Μηθηή παξαγσγή – Αλαπλνή 
ΜΗΚΣΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ: ελέξγεηα πνπ δεζκεύεηαη 

ΚΑΘΑΡΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ:ελέξγεηα πνπ απνζεθεύεηαη 

ΜΗΚΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ: Φπηηθή βηνκάδα πνπ πξνζιακβάλεηαη – απεθθξίζεηο 

ΚΑΘΑΡΖ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ:Μηθηή δεπηεξνγελήο - αλαπλνή 

Σν 1% ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο δεζκεχεηαη ζηε Μηθηή Πξσηνγελή Παξαγσγή 

Ζ Μηθηή Γεπηεξνγελήο αληηζηνηρεί ζην 10% ηεο Μηθηήο Πξσηνγελνχο 
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ΑΚΗΕΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΣΗΝ ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 

 

1. Καηαηάζζνληαη νη νξγαληζκνί ηνπ πξνβιήκαηνο ζηε ζεηξά (αιπζίδα) αξρίδνληαο 

απφ ην 1
ν
 ηξνθηθφ επίπεδν, πνπ ζε έλα νηθνζχζηεκα είλαη ην επίπεδν ησλ 

παξαγσγψλ, ην 2
ν
 ηξνθηθφ επίπεδν είλαη νη θαηαλαισηέο 1

εο
  ηάμεο (θπηνθάγνη 

νξγαληζκνί) ηνπο θαηαλαισηέο 2
εο

 ηάμεο (ζαξθνθάγνη νξγαληζκνί) κέρξη ηνπο 

θνξπθαίνπο θαηαλαισηέο 

 

2. Αλάινγα κε ην πξφβιεκα ε θαηάηαμε απηή κπνξεί λα γίλεη ζε πίλαθα. ηελ 

πξψηε ζηήιε πίλαθα θαη ζηε πξψηε γξακκή ηνπνζεηνχκε ηνπο παξαγσγνχο, ζηελ 

δεχηεξε γξακκή ηνπο θαηαλαισηέο θ.ν.θ. Οη ππφινηπεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα 

ζπκπιεξψλνληαη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο κε ηα ππφινηπα δεδνκέλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο, γηα ηα ηξνθηθά επίπεδα φπσο βηνκάδα, πιεζπζκφο, ελέξγεηα, κέζε 

κάδα αηφκσλ θιπ. 

 

3. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλνπκε ζηηο κνλάδεο κε ηηο νπνίεο δίλνληαη ηα 

δεδνκέλα θαη ζηηο κνλάδεο ζηηο νπνίεο δεηείηαη λα απαληήζνπκε (π.ρ. κπνξεί λα 

δίλνληαη kg θαη λα καο δεηνχλ λα βξνχκε ηε βηνκάδα ελφο άιινπ επηπέδνπ ζε tn  

(1tn =1.000 kg) ή λα καο δίλνπλ ηελ ελέξγεηα ελφο επηπέδνπ ζε kcal θαη να καο 

δεηνχλ ηελ ελέξγεηα ελφο άιινπ επηπέδνπ ζε cal  (1kcal = 1.000 cal) 

 

4. Αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ππάξρνπλ ζρέζεηο νη νπνίεο: 

α) Γίλνληαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο.  

β) Δίλαη πξνθαλείο, φπσο γηα παξάδεηγκα αλ έλα ηξνθηθφ επίπεδν απνηειείηαη 

απφ έλα είδνο ηφηε ε βηνκάδα ηνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ δίλεηαη απφ ην γηλφκελν ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ηε κέζε κάδα ηνπ αηφκνπ.  

γ) Αλ δελ πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ ζεσξία.  

 

Σα πξνβιήκαηα ηεο ξνήο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ βαζίδνληαη 

ζηε γλψζε καο, φηη απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν κφλν ην 10% ηεο 

ελέξγεηαο πεξλά, ελψ ην 90% είλαη απψιεηεο. Με απηφ ην δεδνκέλν κπνξεί ζε έλα 

πξφβιεκα λα δίλεηαη ε ελέξγεηα ελφο ηξνθηθνχ επηπέδνπ θαη λα δεηείηαη ε 

ελέξγεηα πνπ ζα ππάξρεη ζε θάπνην άιιν ηξνθηθφ επίπεδν.  

΄ απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα έρνπκε σο δεδνκέλα είηε κνλάδεο 

ελέξγεηαο είηε κνλάδεο κάδαο, αθνχ ε βηνκάδα ελφο επηπέδνπ είλαη αλάινγε ηεο 

ελέξγεηαο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε έλα επίπεδν. πλεπψο, φηαλ καο δίλεηαη ε 

βηνκάδα ελφο ηξνθηθνχ επηπέδνπ, ε βηνκάδα ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ ζα είλαη 

δεθαπιάζηα, ελψ ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ ππνδεθαπιάζηα. 

 

5. Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ κπνξεί λα γίλνπλ ηπρφλ νηθνινγηθέο 

ππξακίδεο πιήζνπο νξγαληζκώλ, βηνκάδαο ή ελέξγεηαο. Κάζε επίπεδν ζηηο 

ππξακίδεο απηέο παξηζηάλεηαη κε έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν ην εκβαδφλ 

ηνπ νπνίνπ είλαη αλάινγν ηεο ηηκήο ηνπ κεηξνχκελνπ κεγέζνπο. Γελ μερλάκε φηη 
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ηα επίπεδα ηεο ππξακίδαο πξέπεη λα αλαπαξηζηνχλ ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη 

αλαινγηθά δηαζέζηκε ζε θάζε επίπεδν. Όηαλ ινηπφλ ε ελέξγεηα  ελφο ηξνθηθνχ 

επηπέδνπ είλαη 10% ηεο ελέξγεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ, ηφηε ζα 

πξέπεη θαη ην εκβαδφλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ πνπ αλαπαξηζηά απηφ ην επίπεδν 

λα είλαη ην 10% ηνπ εκβαδνχ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηξνθηθνχ επηπέδνπ.  

 

6. Σε βάζε ηεο ππξακίδαο απνηεινχλ πάληα νη παξαγσγνί θαη πάλσ απφ απηνχο 

ηνπνζεηνχληαη νη θαηαλαισηέο 1
εο

  ηάμεο κεηά νη θαηαλαισηέο 2
εο

 ηάμεο θ.ν.θ 

 

7. Οη ηξνθηθέο ππξακίδεο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζηε δηαζέζηκε ελέξγεηα, ζηε 

βηνκάδα ησλ νξγαληζκψλ ή ζην πιήζνο ησλ νξγαληζκψλ θάζε επηπέδνπ.  

 

8. Οη ππξακίδεο ελέξγεηαο θαη βηνκάδαο ζπλήζσο είλαη θαλνληθέο θαη κνηάδνπλ, 

δειαδή θάζε ηξνθηθφ επίπεδν έρεη κηθξφηεξα κεγέζε ελέξγεηαο ή βηνκάδαο απφ 

ην πξνεγνχκελφ ηνπ.  

 

9. ηελ πεξίπησζε ησλ ηξνθηθώλ ππξακίδσλ πιεζπζκνύ ππάξρεη πεξίπησζε ε 

βάζε ηεο ππξακίδαο λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηα άιια επίπεδα (αλεζηξακκέλε 

ππξακίδα). Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ην κέζν βάξνο ησλ νξγαληζκψλ ελφο ηξνθηθνχ 

επηπέδνπ είλαη πνιχ κηθξφ ή πνιχ κεγάιν θαη γη' απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζπρλφ φηαλ 

ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα κεζνιαβνχλ παξάζηηα. Γηα παξάδεηγκα, ζην νηθνζχζηεκα 

κηαο βειαληδηάο κπνξεί λα ππάξρνπλ 1.000 θάκπηεο, ζε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο λα 

παξαζηηνχλ 100 πξσηφδσα. Άξα, φηαλ παξαζηήζνπκε ηελ ηξνθηθή ππξακίδα 

πιεζπζκνχ ζε απηφ ην νηθνζχζηεκα, απηή ζα έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 
 

10.000 

ΠΡΧΣΟΕΧΑ 

1.000 

ΚΑΜΠΗΔ 

1 

ΒΔΛΑΝΗΓΗΑ 

 

10. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλεζηξακκέλε ηξνθηθή 

ππξακίδα όηαλ απηή βαζίδεηαη ζηε βηνκάδα ή ζηελ ελέξγεηα ησλ 

νξγαληζκώλ, γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ, θαζψο πξνρσξάκε ζηα ηξνθηθά επίπεδα, ε 

ελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζε θάζε ηξνθηθφ επίπεδν λα είλαη πεξηζζφηεξε απφ ηελ 

ελέξγεηα πνπ πήξε απηφ ην επίπεδν. Αληηζέησο, ε ελέξγεηα ζα είλαη ιηγφηεξε, 

αθνχ έρνπκε απψιεηεο ηεο ηάμεο ηνπ 90%. 

 

11. Αξθεηέο θνξέο ην δεηνχκελν είλαη αλ κπνξεί λα ππάξρεη ή λα ζπληεξεζεί 

θάπνην ηξνθηθό επίπεδν κε βάζε ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε. Γηα  λα 

απαληήζνπκε, ζ΄ απηφ ην εξψηεκα, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα λα ππάξρεη έλα ηξνθηθφ επίπεδν, δειαδή ε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκε (σο ηξνθή) ζε έλα ηξνθηθφ επίπεδν γηα λα κπνξέζεη απηφ λα 

ππάξρεη, ή ζπρλά, αληί απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ, κπνξεί λα δίλεηαη ε ειάρηζηε 

ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλα  ηξνθηθφ επίπεδν ψζηε λα ζπληεξείηαη. Οη 
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εθθξάζεηο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ζπλήζσο: «απαηηείηαη ελέξγεηα...» ή 

«ρξεηάδεηαη ηφζε ελέξγεηα» ζηελ 1
ε
 πεξίπησζε, ελψ «ε ειάρηζηε ελέξγεηα πνπ 

κπνξεί λα πεξηθιείεηαη ζε έλα ηξνθηθφ επίπεδν γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη» ζηε 2
ε
 

πεξίπησζε 

 

12. Πνιιέο ηξνθηθέο αιπζίδεο καδί ζε έλα νηθνζχζηεκα απνηεινχλ έλα ηξνθηθό 

πιέγκα. Δδψ εκθαλίδνληαη νη πνηθίιεο ζρέζεηο ηξνθήο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

νξγαληζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε χπαξμε θάπνηνπ 

θαηαλαισηή ζε έλα νηθνζχζηεκα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζε απηφ θαη ελφο 

ηνπιάρηζηνλ άιινπ νξγαληζκνχ κε ην νπνίν ηξέθεηαη.  

 

13. Πξνβιήκαηα ζηα νπνία κε βάζε έλα ηξνθηθό πιέγκα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε 

ην κέγηζην θαη ηνλ ειάρηζην αξηζκό ηξνθηθώλ αιπζίδσλ ε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ζα ππάξρνπλ δηάθνξα είδε νξγαληζκψλ ζε θάζε 

ηξνθηθφ επίπεδν, ηα νπνία ζα ζρεκαηίδνπλ έλα ηξνθηθφ πιέγκα. 

 

 Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

Νπ Ν1 Ν2 Ν3 …Νλ 

Όπνπ   Νπ, =  ην πιήζνο ησλ παξαγσγψλ  

Ν1 = ην πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ1
εο

 ηάμεο  

Ν2 =  ην πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ 2
εο

 ηάμεο 

Ν3 = ην πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ 3
εο

 ηάμεο θ.ν.θ. 

 

Ο ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ (δειαδή ν κηθξφηεξνο αξηζκφο 

ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε έλα ηξνθηθφ πιέγκα ψζηε 

φινη νη νξγαληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφβιεκα λα πεξηιακβάλνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε κία ηξνθηθή αιπζίδα), ζα δίλεηαη απφ ην επίπεδν πνπ έρεη ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Όζα είλαη ηα είδε πνπ ππάξρνπλ ζε 

απηφ ην επίπεδν, ηφζεο ζα είλαη ην ιηγφηεξν θαη νη ηξνθηθέο αιπζίδεο πνπ 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ. 

 

14. Με ηνλ παξαγσγηθόηεηα ελφο νηθνζπζηήκαηνο, ελλννχκε ην πνζφ ηεο 

νξγαληθήο νπζίαο πνπ ζα πξνζηεζεί ζε έλα νηθνζχζηεκα αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη 

αλά κνλάδα επηθαλείαο. Γηαθξίλεηαη ζε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή παξαγσγή. 

 

15. Σφζν ε πξσηνγελήο φζν θαη ε δεπηεξνγελήο παξαγσγή δηαθξίλνληαη ζε κηθηή 

(ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ δεζκεχεηαη) θαη θαζαξή (ην πνζφ πνπ απνζεθεχεηαη) 

Καηά ζπλέπεηα ε θαζαξή πξσηνγελήο παξαγσγή είλαη ε κηθηή απφ ηελ νπνία ζα 

αθαηξέζνπκε ηηο αλαπλεπζηηθέο απψιεηεο. 

 

16. Γηα λα επηιύζνπκε απηή ηελ θαηεγνξία πξνβιεκάησλ, πξέπεη λα γλσξίδνπκε 

θαιά ηηο έλλνηεο θαζαξή θαη κεηθηή παξαγσγηθόηεηα, πξσηνγελήο ή 

δεπηεξνγελήο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη θαη εδψ λα δίλνπκε ζηηο κνλάδεο 

ζηηο νπνίεο δίλνληαη ηα δεδνκέλα. Αλ δελ είλαη φια ηα δεδνκέλα ζηηο ίδηεο 

κνλάδεο, πξέπεη λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο. Υξεηάδεηαη επίζεο λα 

ζπκφκαζηε φηη κφλν ην 1% ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ηειηθά δεζκεχεηαη απφ ηνπο 

παξαγσγνχο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε θσηνζχλζεζε. 
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ΣΤΠΟΛΟΓΗΟ 

Από ηνλ ήιην ζηνπο παξαγσγνύο: 

 

Μφλν ην 1% ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο (Δειηνπ) ηειηθά δεζκεχεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε θσηνζχλζεζε. Ζ νξγαληθή χιε πνπ παξάγεηαη 

αληηζηνηρεί ζηε Μηθηή  Πξσηνγελή Παξαγσγή (Μ.Π.Π) 

 

Μ.Π.Π=
100

1
 Δειηνπ 

 

Ζ Καζαξή  Πξσηνγελήο Παξαγσγή (Κ.Π.Π) αληηζηνηρεί ζηελ νξγαληθή χιε πνπ 

απνζεθεχεηαη ζην ζψκα ησλ παξαγσγψλ. Δθθξάδεη ηελ αχμεζε ηεο βηνκάδαο ηνπο θαη 

πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηεο Μηθηήο  Πξσηνγελνχο Παξαγσγήο (Μ.Π.Π) κείνλ ηηο 

Αλαπλεπζηηθέο Απψιεηεο (Α.Α) 

 

Κ.Π.Π= Μ.Π.Π- Α.Α 

 

 

Από ηνπο παξαγσγνύο ζηα θπηνθάγα δώα: 

 

Σα θπηνθάγα δψα δελ παξαιακβάλνπλ κε ηελ ηξνθή ηνπο ην ζχλνιν ηεο Καζαξήο  

Πξσηνγελνχο Παξαγσγή (Κ.Π.Π) γηαηί θάπνηνη παξαγσγνί πεζαίλνπλ πξηλ πξνιάβνπλ 

λα θαηαλαισζνχλ απφ ηα θπηνθάγα δψα. 

 

Δηξνθήο θπηνθάγσλ δώσλ= Κ.Π.Π-Δζαλάηνπ παξαγσγώλ 

 

ηα θπηνθάγα δψα ε Μηθηή  Γεπηεξνγελήο Παξαγσγή (Μ.Γ.Π) ηζνχηαη κε ην ζχλνιν 

ηεο θπηηθήο βηνκάδαο πνπ παξαιακβάλνπλ κε ηελ ηξνθή ηνπο κείνλ απηφ πνπ δελ 

αθνκνηψλνπλ θαη απνβάιινπλ κε ηα πεξηηηψκαηα θαη ηηο απεθθξίζεηο 

 

Μ.Γ.Π= Δηξνθήο θπηνθάγσλ δώσλ - Δαπεθθξίζεσλ-πεξηηησκάησλ 

 

Ζ Καζαξή  Γεπηεξνγελήο Παξαγσγή (Κ.Γ.Π) αληηζηνηρεί ζηελ νξγαληθή χιε πνπ 

απνζεθεχεηαη ζην ζψκα ησλ θπηνθάγσλ δψσλ. Δθθξάδεη ηελ αχμεζε ηεο βηνκάδαο ηνπο 

θαη πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηεο Μηθηήο  Γεπηεξνγελνχο Παξαγσγήο (Μ.Γ.Π) κείνλ 

ηηο Αλαπλεπζηηθέο Απψιεηεο (Α.Α) 

 

Κ.Γ.Π= Μ.Γ.Π- Α.Α 

 

Ο ιφγνο ηεο κεηθηήο παξαγσγήο ζε έλα ηξνθηθφ επίπεδν πξνο ηε κεηθηή παξαγσγή ζην 

ηξνθηθφ επίπεδν πνπ πξνεγείηαη, θαηά κέζν φξν ηζνχηαη κε ην 10% 

 

1,0
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1. Με βάση το ακόλουθο τροφικό πλέγμα, όπου 1, 2, 3 είναι παραγωγοί, 4 και 5 

καταναλωτές 1
ης

 τάξης, 6, 7, 8 και 9 καταναλωτές 2
ης

 τάξης και 10 καταναλωτής 3
ης

 

τάξης, να υπολογίσετε τον ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό τροφικών αλυσίδων . 

 

 
ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Παξαηεξνχκε φηη έρνπκε: 

3 είδε παξαγσγψλ, 

2 είδε θαηαλαισηψλ 1 εο ηάμεο,  

4 είδε θαηαλαισηψλ 2εο ηάμεο 

θαη 1 είδνο θαηαλαισηή 3εο ηάμεο. 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ηξνθηθψλ αιπζίδσλ ζα είλαη ηέζζεξηο (4), φζα θαη ηα δηαθνξεηηθά 

είδε θαηαλαισηψλ 2εο ηάμεο, πνπ είλαη νη πνιππιεζέζηεξνη ζε δηαθνξεηηθά είδε. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ηξνθηθψλ αιπζίδσλ ζα είλαη: 

3 (παξαγσγνί)  2 (θαηαλ. 1
εο

 ηάμεο)  4 (θαηαλ. 2
εο

 ηάμεο)  1 (θαηαλ. 3
εο

 ηάμεο) = 24 

δηαθνξεηηθέο ηξνθηθέο αιπζίδεο 

 

<===========================================================> 

 

2. ε ένα οικοσύστημα η βιομάζα των καταναλωτών 3
ης 

 τάξης ήταν 1.000 kg. Πόση θα 

είναι η βιομάζα των παραγωγών και πόση η βιομάζα των καταναλωτών 4
ης

  τάξης; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Αθνχ νη θαηαλαισηέο 3
εο

 ηάμεο έρνπλ 1.000 kg βηνκάδα, νη θαηαλαισηέο 2
εο

 ηάμεο ζα 

έρνπλ δεθαπιάζηα βηνκάδα, δει. 10.000 kg, νη θαηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο ζα έρνπλ βηνκάδα 

100.000 kg θαη νη παξαγσγνί 1.000.000 kg ή 1.000 tn. 
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3. Μια βιοκοινότητα περιλαμβάνει δύο είδη παραγωγών (μαρούλια και λάχανα), ένα 

είδος καταναλωτή 1
ης

  τάξης (έντομα), δύο είδη 

καταναλωτών 2
ης

  τάξης (σουσουράδες και σπίνους) και 

ένα είδος 3
ης

  τάξης (γάτα). Γράψτε όλες τις πιθανές 

αλυσίδες που μπορούν να υπάρχουν στο παραπάνω 

οικοσύστημα και στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα είδη 

οργανισμών. 

  

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 
Κάζε κία από ηηο δεηνύκελεο ηξνθηθέο αιπζίδεο ζα 
πεξηιακβάλεη θαη έλα άηνκν από θάζε  ηξνθηθό επίπεδν. 
Οη δπλαηνί δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί πνπ εμάγνληαη 
εκθαλίδνληαη ζηηο παξαθάησ ηξνθηθέο αιπζίδεο:  
α) καξνύιηα – έληνκα – ζνπζνπξάδεο - γάηα 
β) καξνύιηα – έληνκα – ζπίλνη - γάηα 
γ) ιάραλα – έληνκα – ζνπζνπξάδεο - γάηα 
δ) ιάραλα– έληνκα – ζπίλνη - γάηα 

 

4. Η τροφική αλυσίδα ενός οικοσυστήματος περιλαμβάνει φύλλα, σαρκοφάγο, 

εντομοφάγα και έντομα:  α. Να γράψετε την τροφική αλυσίδα της λίμνης. β. Αν η 

ενέργεια στο τροφικό επίπεδο των εντομοφάγων είναι 500 kJ, να υπολογίσετε την 

ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων. γ. Να δώσετε την μορφή της πυραμίδας 

ροής της ενέργειας της παραπάνω αλυσίδας. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

α) Ζ ηξνθηθή αιπζίδα είλαη: θχιια – έληνκα – εληνκνθάγα – ζαξθνθάγα. 

β) ε θάζε επίπεδν κεηαθέξεηαη ην 10% ηηο ελέξγεηαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ επηπέδνπ. 

Αθνχ ε ελέξγεηα ζηα εληνκνθάγα είλαη 500 kJ  ζηα ζαξθνθάγα ζα κεηαθεξζεί : 500 x 

10% kJ = 50 kJ.  

Σα έληνκα ζα έρνπλ δεθαπιάζηα ελέξγεηα απφ ηα εληνκνθάγα, δειαδή 5000 kJ θαη ηα 

θχιια δεθαπιάζηα ελέξγεηα απφ ηα έληνκα, δειαδή 50000 kJ 

γ) Ζ ππξακίδα ελέξγεηαο ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 
 

Φύλλα

Σαπκοφάγα

Εντομοφάγα

Έντομα
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5. το παρακάτω πίνακα εμφανίζονται η μέση ετήσια εισροή ενέργειας και η χρήση της 

σε ένα τετραγωνικό μέτρο ενός χερσαίου οικοσυστήματος. 

Ήλιορ Σςνολική ειζποή ενέπγειαρ: 1.640.000 kJ 

 Χπήζη ενέπγειαρ καηά ηποθικό επίπεδο 

 Απώλειερ 
ενέπγειαρ 

μέζω 
μεηαβολιζμού 

Ενέπγεια ππορ 
επόμενο 
ηποθικό 
επίπεδο 

Ενέπγεια ππορ 
αποικοδομηηέρ 
(απόβληηα κλπ) 

Παπαγωγοί 13.000 kJ 3.500 kJ 4.000 kJ 

Καηαναλωηέρ α΄ ηάξεωρ 2.300 kJ 400 kJ 800 kJ 

Καηαναλωηέρ β΄ ηάξεωρ 280 kJ 20 kJ 100 kJ 

Καηαναλωηέρ γ΄ ηάξεωρ 15 kJ - 5 kJ 

α) Ποιες οι τιμές ενέργειας σε κάθε επίπεδο; Ποια η μορφή της πυραμίδας ενέργειας 

αυτού του οικοσυστήματος; β) Πώς δικαιολογείτε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό της 

ενέργειας κάθε επιπέδου είναι διαθέσιμο στο επόμενο τροφικό επίπεδο; γ) Ποιο 

ποσοστό της ηλιακής ενέργειας δεν χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς;  

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

α) Σν ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο παξαγσγνχο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ κεηαβνιίδνπλ, πνπ κεηαθέξεηαη ζην επφκελν ηξνθηθφ επίπεδν θαη πνπ 

κεηαθέξεηαη ζηνπο απνηθνδνκεηέο δειαδή: (13.000 + 3.500 + 4.000) kJ = 20.500 kJ. Ζ 

ελέξγεηα ζηνπο θαηαλαισηέο θάζε ηάμεο είλαη ίζε κε ηελ ελέξγεηα πνπ απηνί παίξλνπλ 

απφ ην ακέζσο πξνεγνχκελν ηξνθηθφ επίπεδν δειαδή: 

Καηαλαισηέο α΄ ηάμεσο: 3.500 kJ 

Καηαλαισηέο β΄ ηάμεσο: 400 kJ 

Καηαλαισηέο γ΄ ηάμεσο: 20 kJ 

Ζ ππξακίδα ελέξγεηαο ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

Παπαγωγοί

Καταλ/τερ 1ηρ τάξηρ

Καταλ/τερ 3ηρ τάξηρ

Καταλ/τερ 2ηρ τάξηρ

 
β) Μηθξφ κέξνο ηεο ελέξγεηαο κεηαθέξεηαη απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην επφκελφ ηνπ 

γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: η) δελ ηξψγνληαη φινη νη νξγαληζκνί πνπ ππάξρνπλ ζε έλα 

ηξνθηθφ επίπεδν απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ επνκέλνπ επηπέδνπ ηη) δελ αμηνπνηείηαη φιε ε 

ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ έλα νξγαληζκφ, αθνχ κεγάιν κέξνο ηεο απνβάιιεηαη 

απφ απηφλ (πρ κε κνξθή θνπξάλσλ) θαη ηηη) κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηαο ελφο επηπέδνπ 

ράλεηαη γηα ην νηθνζχζηεκα γηαηί θαηαλαιψλεηαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ 

νξγαληζκψλ. 

γ) Ζ κέζε εηήζηα εηζξνή ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην ζε έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν απηνχ ηνπ 

ρεξζαίνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη 1.640.000 kJ. Απφ ηελ ελέξγεηα απηή κφλν 20.500 kJ 

κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαγσγνχο θαη ζην νηθνζχζηεκα. Άξα ην πνζνζηφ ειηαθήο 

ελέξγεηαο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο είλαη:  

(1.640.000 kJ – 20.500 kJ) / 1.640.000 kJ   100 = 98,75 %. 
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6. Οι παραγωγοί ενός οικοσυστήματος περικλείουν ενέργεια ίση με 10
8

 kcal. Να βρεθεί 

το ποσό της ενέργειας που χάνεται από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο μέχρι τους 

καταναλωτές 2
ης

  τάξης. 

 
ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 
Αθνχ απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν έρνπκε απψιεηεο ελέξγεηαο πεξίπνπ ίζεο κε 

90%, ζα ηζρχεη: 

 

 Απφ ην ηξνθηθφ επίπεδν ησλ παξαγσγψλ ζην επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ 1
εο

 

ηάμεο ζα έρνπκε απψιεηεο: 

90/100 10
8
 kcal = 9  10

Ί
 kcal 

θαη ε ελέξγεηα πνπ ζα πεξάζεη ζηνπο θαηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο ζα είλαη 10
Ί
 kcal. Απφ απηή 

ηελ ελέξγεηα κφλν ην 10% ζα πεξάζεη ζην επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ 2
εο

 ηάμεο, ελψ ην 

90% ζα είλαη απψιεηεο.  

Άξα: 90/100  10
Ί 
kcal = 9  10

6
 kcal 

 

Οπφηε ζπλνιηθά νη απψιεηεο απφ ηνπο παξαγσγνχο κέρξη ηνπο θαηαλαισηέο 2εο 

ηάμεο ζα είλαη: 

 9  10
7 
kcal + 9  10

6
 kcal = (90 10

6
 + 9  10

6
) kcal = 99  10

6
 kcal 

<===========================================================> 

 

7. Αν η βιομάζα των παραγωγών ενός οικοσυστήματος είναι 2.000.000  kg, να βρεθεί αν 

μπορεί να υπάρξει επίπεδο καταναλωτών 4
ης

 τάξης, όταν για να υπάρξει ένα τροφικό 

επίπεδο, απαιτείται βιομάζα 1.000  kg, και πόση θα είναι σε αυτήν την περίπτωση η 

βιομάζα του. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Ζ βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ είλαη 2.000.000 kg, νπφηε: 

ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 1 εο ηάμεο ζα είλαη 200.000 kg, 

ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 2εο ηάμεο ζα είλαη 20.000 kg, 

ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 3εο ηάμεο ζα είλαη 2.000 kg. 

Οπφηε ζα ππάξμεη επίπεδν θαηαλαισηψλ 4εο ηάμεο, αθνχ ε βηνκάδα πνπ είλαη δηαζέζηκε 

ζην πξνεγνχκελν επίπεδν είλαη 2.000 kg > ησλ 1.000 kg πνπ ήηαλ απαηηνχκελα γηα λα 

ζπληεξεζεί έλα ηξνθηθφ επίπεδν. 

πλεπψο ε βηνκάδα ηνπ επηπέδνπ ησλ θαηαλαισηψλ 4εο ηάμεο ζα είλαη 200 kg. 
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8. Μια βελανιδιά αποτελεί ένα οικοσύστημα. Μέσα σε ένα χρόνο η βελανιδιά παρήγαγε 

βιομάζα ίση με 1 tn. το ίδιο διάστημα αναλογούν 500.000 φυτοφάγα έντομα που 

αναπτύχθηκαν και τράφηκαν από την βελανιδιά και 50 εντομοφάγα ζώα που 

τράφηκαν από τα έντομα αυτά. το τέταρτο επίπεδο της αλυσίδας αντιστοιχεί ένα 

σαρκοφάγο πτηνό. Με δεδομένο ότι σε κάθε τροφικό επίπεδο μεταφέρεται το 1/20 

της βιομάζας του αμέσως προηγούμενου επιπέδου α) χεδιάστε τις αντίστοιχες 

πυραμίδες αριθμού ειδών και βιομάζας. β) Πώς θα χαρακτηρίζατε την πυραμίδα 

αριθμού ειδών; γ) Ποια η μέση μάζα καθενός από τα φυτοφάγα έντομα; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Γεκηνπξγνχκε πίλαθα ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχκε ηνπο νξγαληζκνχο ηεο 

αιπζίδαο ζηε ζεηξά απφ ηνλ παξαγσγφ πξνο ηα αλψηεξα ηξνθηθά επίπεδα. Οη επφκελεο 

ζηήιεο ηνπ πίλαθα αληηζηνηρνχλ ζην πιήζνο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, ζηε κάδα ελφο 

αηφκνπ θαη ζηελ βηνκάδα θάζε επηπέδνπ. πκπιεξψλνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο 

Οξγαληζκνί Πιήζνο Μάδα ελφο αηφκνπ Βηνκάδα επηπέδνπ 

Βειαληδηά 1 1000 kg  

Φπηνθάγα έληνκα 500000   

Δληνκνθάγα δψα 50   

αξθνθάγν πηελφ 1   

Σν γηλφκελν ηνπ πιήζνπο ησλ αηφκσλ θάζε επηπέδνπ επί ηελ κάδα ηνπ ελφο αηφκνπ καο 

δίλεη ηελ ζπλνιηθή βηνκάδα ηνπ επηπέδνπ. Αθνχ ζε θάζε ηξνθηθφ επίπεδν κεηαθέξεηαη 

ην 1/20 ηεο βηνκάδαο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ ζα έρνπκε: Ζ βηνκάδα ησλ 

παξαγσγψλ είλαη 1tn =1000 kg, ησλ θπηνθάγσλ πηελψλ είλαη 1/20 x 1000kg = 50 kg, 

ησλ εληνκνθάγσλ δψσλ 1/20 x 50 kg = 2,5 kg θαη ηνπ ζαξθνθάγνπ δψνπ 1/20 x 2,5kg = 

0,125 kg ή 125 g.  Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα 

Οξγαληζκνί Πιήζνο Μάδα ελφο αηφκνπ Βηνκάδα επηπέδνπ 

Βειαληδηά 1 1000 kg 1000 kg 

Φπηνθάγα έληνκα 500000 0,1 g 50 kg 

Δληνκνθάγα δψα 50 50 g 2,5 kg 

αξθνθάγν πηελφ 1 125 g 0,125 kg 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α) Σα δεδνκέλα καο επηηξέπνπλ ηψξα ζηελ θαηαζθεπή ησλ δχν ππξακίδσλ (αξηζκνχ θαη 

βηνκάδαο. 

β) Ζ ππξακίδα πιεζπζκνχ 

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ αλεζηξακ-

κέλε γηαηί ην πιήζνο ησλ 

παξαγσγψλ είλαη κηθξφηεξν απφ 

ην πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ 

πξψηεο ηάμεο. 

γ) Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη αθνχ ε βηνκάδα ησλ θπηνθάγσλ εληφκσλ είλαη 50 kg θαη 

ν πιεζπζκφο ηνπο 500.000 άηνκα ην θάζε άηνκν ζα έρεη κέζε κάδα: 50kg/50000 = 0,1 g.  

Πσρακίδα πιεζσζκού

Βειαληδηά

Σαρθοθάγο πηελό

Εληοκοθάγα δώα

Φσηοθάγα έληοκα

Πσρακίδα βηοκάδας
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9. ε ένα οικοσύστημα, το κορυφαίο τροφικό επίπεδο είναι αυτό των καταναλωτών 3
ης

 

τάξης. Εάν η διαθέσιμη ενέργεια στο αμέσως προηγούμενο τροφικό επίπεδο είναι 

20.000 kJ, να υπολογίσετε: α) Σην ενέργεια του τροφικού επιπέδου των 

καταναλωτών 3
ης

 τάξης. β) Σην ενέργεια που υπάρχει στους παραγωγούς. γ) Σην 

ελάχιστη ενέργεια με την οποία πρέπει να τροφοδοτεί ο ήλιος το οικοσύστημα, ώστε 

να διατηρούνται όλα τα τροφικά επίπεδα. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο, ε ελέξγεηα ησλ θαηαλαισηψλ 2
εο

  ηάμεο είλαη 

20.000 kJ, άξα ζην νηθνζχζηεκα απηφ ζα ηζρχεη: 

Καηαλαισηέο 3
εο

  ηάμεο 2.000 kJ.  

Καηαλαισηέο 2
εο

  ηάμεο 20.000 kJ.  

Καηαλαισηέο 1
εο

  ηάμεο 200.000 kJ.  

Παξαγσγνί 2.000.000 kJ. 

Γλσξίδνληαο φηη ε απφδνζε ησλ θπηψλ είλαη ζρεδφλ 1%, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

ηελ ειάρηζηε ειηαθή ελέξγεηα πνπ δέρηεθε ην νηθνζχζηεκα ψζηε νη παξαγσγνί λα 

έρνπλ ελέξγεηα 2.000.000 kJ. 

Θα ηζρχετ ειηαθή ελέξγεηα = 2.000.000 kJ / 0,01 = =2.10
8
kJ 

 

<===========================================================> 
 

10. Μια βιοκοινότητα αποτελείται από τέσσερα τροφικά επίπεδα και η συνολική της 

βιομάζα είναι 5.555  kg. Να υπολογίσετε τη βιομάζα κάθε τροφικού επιπέδου της 

βιοκοινότητας αυτής. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Ζ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν είλαη ην 10%. Δθφζνλ 

ε άζθεζε δε καο δίλεη θαλέλα άιιν δεδνκέλν, παξά φηη ε ζπλνιηθή βηνκάδα είλαη 5.555 

kg, ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κε ηελ ππφζεζε φηη ε βηνκάδα ηνπ 4
νπ

  ηξνθηθνχ επηπέδνπ 

είλαη ρ kg. Με βάζε απηή ηελ παξαδνρή, κπνξνχκε λα βξνχκε ηε βηνκάδα θάζε ηξνθηθνχ 

επηπέδνπ: 

Ζ βηνκάδα ηνπ 3
νπ

  ηξνθηθνχ επηπέδνπ ζα είλαη 10ρ kg, 

ηνπ 2
νπ

  ηξνθηθνχ επηπέδνπ ζα είλαη 100xkg θαη 

ηνπ 1
νπ

  ηξνθηθνχ επηπέδνπ ζα είλαη 1.000xkg. 

Γειαδή ε ζπλνιηθή βηνκάδα είλαη: (1.000ρ + 100ρ + 10ρ + ρ) kg = 5.555ρ kg, 

πνπ πξέπεη λα ηζνχηαη κε 5.555 kg. 

Άξα 5.555 = 5.555ρ θαη ρ = 1 , άξα  

ε βηνκάδα ηνπ 4
νπ

  ηξνθηθνχ επηπέδνπ ζα είλαη 1 kg,  

ε βηνκάδα ηνπ 3
νπ

 ηξνθηθνχ επηπέδνπ ζα είλαη 10 kg,  

ε βηνκάδα ηνπ 2
νπ

 ηξνθηθνχ επηπέδνπ 100 kg θαη  

ε βηνκάδα ηνπ 1
νπ

ηξνθηθνχ επηπέδνπ 1.000 kg. 
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11. Μια βιοκοινότητα περιλαμβάνει ένα είδος παραγωγών, τρία είδη καταναλωτών 1
ης 

  

τάξης, δύο είδη καταναλωτών 2
ης

 τάξης και ένα είδος 3
ης

 τάξης. Ποιος είναι ο μέγιστος 

αριθμός τροφικών αλυσίδων που μπορεί να υπάρχει και ποιος ο ελάχιστος; Να 

σχεδιάσετε τα αντίστοιχα πλέγματα. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ηξνθηθψλ αιπζίδσλ πνπ κπνξεί λα ππάξμεη βξίζθεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

1 (παξαγσγνί) 3 (θαηαλαισηέο 1εο ηάμεο)  2 (θαηαλαισηέο 2εο ηάμεο)  1 (θαηα-

λαισηήο 3εο ηάμεο) = 6. 

Άξα κπνξνχλ λα ππάξμνπλ 6 δηαθνξεηηθέο ηξνθηθέο αιπζίδεο.  

ρεκαηηθά κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ηα παξαπάλσ σο εμήο: 

(λα γίλεη ην ζρήκα) 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ηξνθηθψλ αιπζίδσλ πνπ κπνξεί λα ππάξμεη, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ 

φια ηα είδε ησλ νξγαληζκψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, είλαη ηξεηο, ηφζεο δειαδή φζνη θαη νη 

θαηαλαισηέο 1
εο

  ηάμεο. 

<===========================================================> 

 

12. Αν μια φάλαινα μάζας 10
3

 kg τρέφεται αποκλειστικά με φυτοπλαγκτόν, ποια 

ποσότητα παραγωγών χρειάζεται για να τη στηρίξει;  

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Αθνχ ε θάιαηλα ηξέθεηαη κε θπηνπιαγθηφλ, ε πνζφηεηά ηνπ ζα είλαη 10
4
 kg, δειαδή νη 

παξαγσγνί ζα είλαη10.000 kg. 

<===========================================================> 

 

13. ε ένα οικοσύστημα συνολικής έκτασης 100 m
2

, η ενέργεια των παραγωγών είναι 

10
7

 kcal. Αν για να υπάρξει ένα τροφικό επίπεδο καταναλωτών απαιτείται ενέργεια 

τουλάχιστον 12 kcal/m
2

, πόσα τροφικά επίπεδα καταναλωτών μπορεί να υπάρξουν 

σε αυτό το οικοσύστημα; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Αθνχ ην νηθνζχζηεκα έρεη έθηαζε100 m
2
, ηφηε ε ελέξγεηα ησλ παξαγσγψλ πνπ ππάξρεη 

αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζα είλαη10
7
 kcal/100 m

2
 = 10

5
 kcal/m

2
. 

Οη θαηαλαισηέο 1
εο

  ηάμεο  ζα είλαη 10
4
 kcal/m

2
. 

Οη θαηαλαισηέο 2
εο

  ηάμεο  ζα είλαη 10
3
 kcal/m

2
. 

Οη θαηαλαισηέο 3
εο

  ηάμεο. ζα είλαη 10
2 
kcal/m

2
. 

 Οη θαηαλαισηέο 4
εο

  ηάμεο ζα είλαη 10 kcal/m
2
. 

Ζ ελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζε απηφ ην επίπεδν δελ επαξθεί γηα λα ζηεξίμεη ελεξγεηαθά 

επφκελν ηξνθηθφ επίπεδν, άξα ζην ζπγθεθξηκέλν νηθνζχζηεκα κπνξεί λα ππάξμνπλ 

ηέζζεξα επίπεδα θαηαλαισηψλ. 
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14. ε ένα οικοσύστημα, η ενέργεια που περιέχεται στο 1
ο

 τροφικό επίπεδο είναι 10
9

 kJ. 

Η ελάχιστη ενέργεια που χρειάζεται για να επιβιώσουν οι καταναλωτές της 1
ης

 τάξης 

είναι 10kJ, της 2
ης

  τάξης 100 kJ, της 3
ης

 τάξης 1.000 kJ και της 4
ης

 10.000 kJ. Πόσους 

καταναλωτές μπορεί να στηρίξει το δεδομένο οικοσύστημα σε κάθε τροφικό επίπεδο; 

Να σχεδιαστούν οι αντίστοιχες τροφικές πυραμίδες. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

ην νηθνζχζηεκα απηφ ε ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην 1
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν είλαη10

9
 kJ, 

νπφηε γηα ηα ππφινηπα επίπεδα ζα ηζρχεη  

ην 2
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν (θαηαλαισηέο 1

εο
 ηάμεο)  10

8
 kJ. 

ην 3
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν (θαηαλαισηέο 2

εο
  ηάμεο) 10

7
 kJ. 

   ην 4ν ηξνθηθφ επίπεδν (θαηαλαισηέο 3
εο

  ηάμεο) 10
6
 kJ. 

ην 5
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν (θαηαλαισηέο 4

εο
  ηάμεο) 10

5
 kJ. 

Γηα ηνπο θαηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο δίλεηαη φηη, γηα λα επηβηψζεη έλαο θαηαλαισηήο, 

ρξεηάδεηαη ειάρηζηε ελέξγεηα 10 kJ. Αθνχ ε δηαζέζηκε ελέξγεηα απηνχ ηνπ επηπέδνπ 

είλαη 10
8
 kJ, είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ 10

8
/10 = 10

7
 θαηαλαισηέο 1

εο
 ηάμεο. 

ην επφκελν επίπεδν ε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη θάζε θαηαλαισηήο είλαη 100 kJ, άξα 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ 10
7
 /100 = 10

5
 θαηαλαισηέο 2

εο
  ηάμεο. 

Αληίζηνηρα, νη θαηαλαισηέο 3εο ηάμεο ζα είλαη 10
6
 /1.000= 1.000 θαη ηέινο ζην ηειεπ-

ηαίν επίπεδν ζα έρνπκε 10
5 
/10.000 = 10 θαηαλαισηέο 4

εο
  ηάμεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε ηηο ηξνθηθέο ππξακίδεο γη' 

απηφ ην νηθνζχζηεκα. α) Με βάζε ηε δηαζέζηκε ελέξγεηα (ζρήκα 1 ) θαη β) κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ νξγαληζκψλ θάζε ηξνθηθνχ επηπέδνπ (ζρήκα 2). 

<===========================================================> 

 

15. ε μια καρυδιά παράγεται τροφή για πολλά έντομα τα οποία με τη σειρά τους 

αποτελούν τροφή για τα πτηνά. Δίνεται ότι υπάρχουν 1.000 μικρά πτηνά βάρους 250 

g το καθένα και ότι το βάρος του κάθε εντόμου είναι 20g. Να υπολογίσετε: α) Ση 

βιομάζα της καρυδιάς. β) Σον αριθμό των εντόμων που παρασιτούν στην καρυδιά. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Ζ ηξνθηθή αιπζίδα. φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο. ζα είλαη: θαξπδηά -

έληνκα -πηελά. 

α) Μπνξνχκε κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο λα ππνινγίζνπκε ηε κάδα ησλ πηελψλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα κε βάζε απηή λα ππνινγίζνπκε ηε βηνκάδα φισλ ησλ άιισλ ηξνθηθψλ 

επηπέδσλ βαζηδφκελνη ζην φηη απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν πεξλά κφλν ην 10% 

ηεο ελέξγεηαο. Έηζη. ηα πηελά έρνπλ κάδα 1.000 250g =  250.000 g  ή 250 kg. 

Άξα ηα έληνκα ζα έρνπλ κάδα 2.500 kg θαη ε θαξπδηά 25.000 kg ή 25 tn. 

β) Αθνχ θάζε έληνκν έρεη κάδα πεξίπνπ 20 g. ηα έληνκα πνπ ζα ππάξρνπλ ζηελ θαξπδηά 

ζα είλαη 2.500.000 g / 20 g =  125.000. 
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16. Ένας βιότοπος έχει παραγωγικότητα 2.000 kg/m
2

 και έκταση 100 m
2

. Πόση θα είναι η 

βιομάζα των καταναλωτών 4
ης

  τάξης; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

Αθνχ μέξνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ βηφηνπνπ θαη ηελ έθηαζή ηνπ κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηε βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ. Θα είλαη 2.000 kg/m
2
  100 m

2
 = 200.000 kg. 

Ζ βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 1
εο

 ηάμεο ζα είλαη 20.000 kg. ησλ θαηαλαισηψλ 2
εο

 ηάμεο 

2.000 kg. ησλ θαηαλαισηψλ 3
εο

 ηάμεο 200 kg θαη ησλ θαηαλαισηψλ 4
εο

 ηάμεο 20 kg 

<===========================================================> 

 

17. Η παραγωγικότητα ενός οικοσυστήματος σε τροφική ενέργεια είναι 400.000 kcal/m
2 

και η έκτασή του είναι 400 m
2

. Με δεδομένο ότι για την ύπαρξη ενός τροφικού 

επιπέδου καταναλωτών απαιτείται ενέργεια 400 kcal, πόσα επίπεδα καταναλωτών 

έχει το οικοσύστημα; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

Ζ παξαγσγή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη 400.000 kcal/m
2  400 m

2
 = 16 10

7
 kcal 

παξαγσγψλ. Απηή ε ελέξγεηα ζα ζηεξίμεη ην ππφινηπν νηθνζχζηεκα. νπφηε ζα έρνπκε: 

Καηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο 16 10
6
 kcal.  

Καηαλαισηέο 2
εο

 ηάμεο 16 10
5
 kcal.  

Καηαλαισηέο 3
εο

 ηάμεο 16 10
4
 kcal.  

Καηαλαισηέο 4
εο

 ηάμεο 16 10
3
 kcal.  

Καηαλαισηέο 5
εο

 ηάμεο 16 10
2 
kcal.  

Καηαλαισηέο 6
εο

 ηάμεο 160 kcal. 

Οη θαηαλαισηέο 6εο ηάμεο ζα είλαη θαη νη θνξπθαίνη θαηαλαισηέο. αθνχ ε ελέξγεηα πνπ 

ππάξρεη ζε απηφ ην ηξνθηθφ επίπεδν δελ επαξθεί γηα λα ζηεξίμεη ελεξγεηαθά (ζα έπξεπε 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 400 kcal) επφκελν επίπεδν. 

<===========================================================> 

 

18. Βιότοπος παραγωγικότητας 10.000 kg/έτος θα μπορούσε να θρέψει καταναλωτές 3
ης

 

τάξης αν η βιομάζα τους ήταν 12 kg; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Γηα λα ππάξμνπλ νη θαηαλαισηέο3εο ηάμεο κε βηνκάδα 12 kg ζα πξέπεη λα ππήξραλ 

ηνπιάρηζηνλ 120 kg βηνκάδαο θαηαλαισηψλ 2
εο

  ηάμεο θαη απηνί λα ζηεξίρηεθαλ ε-

λεξγεηαθά ζε βηνκάδα θαηαλαισηψλ 1
εο

 ηάμεο ηνπιάρηζηνλ 1.200 kg, νη νπνίνη έθαγαλ 

βηνκάδα παξαγσγψλ 12.000 kg. Αθνχ φκσο ην νηθνζχζηεκα δηαζέηεη κφλν10.000 kg 

βηνκάδα παξαγσγψλ, απηνί δελ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ελεξγεηαθά ηνπο θαηαλαισηέο 3
εο

  

ηάμεο. 
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19. Ένα οικοσύστημα έχει παραγωγικότητα 800.000 kcal/m
2

 και έκταση 200 m
2

 Αν για 

να υπάρξει ένα τροφικό επίπεδο απαιτείται ενέργεια τουλάχιστον 80 kcal, πόσα 

τροφικά επίπεδα μπορούν να υπάρξουν σε αυτό το οικοσύστημα; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε ελέξγεηα ζα είλαη  

800.000 kcal/m
2  200 m

2
 = 16 10

7
 kcal 

Ζ ελέξγεηα ζα ξέεη ζε απηφ ην νηθνζχζηεκα απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν σο 

εμήο. Παξαγσγνί                     16 10
7 
kcal. 

Καηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο 16 10
6
 kcal.  

Καηαλαισηέο 2
εο

 ηάμεο 16 10
5
 kcal.  

Καηαλαισηέο 3
εο

 ηάμεο 16 10
4
 kcal.  

Καηαλαισηέο 4
εο

 ηάμεο 16 10
3
 kcal.  

Καηαλαισηέο 5
εο

 ηάμεο 16 10
2 
kcal.  

Καηαλαισηέο 6
εο

 ηάμεο 160 kcal. 

Καηαλαισηέο 7
εο

 ηάμεο 16 kcal 

Πέξα απφ ηνπο θαηαλαισηέο 7
εο

  ηάμεο δελ κπνξεί λα ππάξμεη άιιν επίπεδν. γηαηί ε 

ελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζε απηνχο είλαη ιηγφηεξε απφ ηα 80 kcal πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

ζπληεξεζεί έλα επφκελν επίπεδν Άξα ηα ηξνθηθά επίπεδα πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζε 

απηφ ην νηθνζχζηεκα είλαη 8 

 

<===========================================================> 

 

20. Η παραγωγικότητα ενός οικοσυστήματος είναι 600.000 kcal/ m
2

 και ένα τροφικό 

επίπεδο υπάρχει μόνο αν η ενέργειά του είναι 60 kcal κατ' ελάχιστο. Αν η έκταση του 

οικοσυστήματος είναι 100 m
2

, να βρείτε πόσα τροφικά επίπεδα θα υπάρχουν στο 

οικοσύστημα. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Αθνχ ην νηθνζχζηεκα έρεη έθηαζε 100 m
2
 θαη παξαγσγηθφηεηα 600.000 kcal/m

2
. ην 

ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα ππάξρεη ζηνπο παξαγσγνχο απηνχ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζα 

είλαη 6 10
7
 kcal 

Ζ ελέξγεηα πνπ ζα ππάξρεη ζηα ππφινηπα ηξνθηθά επίπεδα ζα είλαη: 

Καηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο 6 10
6
 kcal.  

Καηαλαισηέο 2
εο

 ηάμεο 6 10
5
 kcal.  

Καηαλαισηέο 3
εο

 ηάμεο 6 10
4
 kcal.  

Καηαλαισηέο 4
εο

 ηάμεο 6 10
3
 kcal.  

Καηαλαισηέο 5
εο

 ηάμεο 6 10
2 
kcal.  

Καηαλαισηέο 6
εο

 ηάμεο 60 kcal. 

Οη θαηαλαισηέο 6
εο

 ηάμεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ, γηαηί ε ελέξγεηα πνπ έρνπλ είλαη ηφζε 

φζε αλαθέξεηαη φηη είλαη αλαγθαία γηα λα ππάξμεη έλα ηξνθηθφ επίπεδν. Απηνί ζα είλαη 

φκσο θαη νη θνξπθαίνη θαηαλαισηέο, γηαηί πέξα απφ απηνχο ε ελέξγεηα πνπ ππάξρεη δελ 

επαξθεί γηα λα ζπληεξήζεη άιια ηξνθηθά επίπεδα. 
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21. ε ένα οικοσύστημα, η βιομάζα των καταναλωτών 6
ης

 τάξης είναι 1 kg. Να βρεθεί η 

βιομάζα των παραγωγών που πρέπει να καταναλωθεί για να στηρίξει τη βιομάζα των 

καταναλωτών 6
ης

  τάξης. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Δάλ ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 6εο ηάμεο είλαη 1 kg, ηφηε. 

Ζ βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 5
εο

  ηάμεο ζα είλαη 10 kg. 

Ζ βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 4
εο

  ηάμεο ζα είλαη 100 kg. 

Ζ βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 3
εο

  ηάμεο ζα είλαη 1.000 kg. 

Ζ βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 2
εο

  ηάμεο ζα είλαη 10.000 kg. 

Ζ βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 1
εο

  ηάμεο ζα είλαη 100.000 kg. 

Ζ βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ ζα είλαη 1.000.000 kg. 

Σφζε πξέπεη λα είλαη ε βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ πνπ ζα ζηεξίμεη ηνπο 

θαηαλαισηέο6εο ηάμεο ζε απηφ ην νηθνζχζηεκα. 

<===========================================================> 

22. ε μια έκταση 10 km
2

 παράγεται βιομάζα 10 kg ανά m
2

 κάθε έτος. Η ελάχιστη 

απαιτούμενη βιομάζα για ένα τροφικό επίπεδο είναι 4.000 kg κάθε έτος. Πόσα 

τροφικά επίπεδα μπορούν να υπάρξουν σε αυτή την έκταση; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Αθνχ έρνπκε βηνκάδα παξαγσγψλ 10 kg αλά m
2
 θάζε έηνο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

ηε βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ ζηελ έθηαζε ησλ 10 km
2
 αλά έηνο.  

Σν 1 km
2 
= 10.000 m

2
, άξα ηα 10 km

2
 = 10.10.000 m

2
 = 100.000 m

2
.  

Ζ βηνκάδα πνπ ζα παξάγεηαη ζ' απηήλ ηελ έθηαζε ζα είλαη 10 kg/m
2  100.000 m

2 
= 

1.000.000 kg=1.000 tn. 

Ζ βηνκάδα ησλ πξσηνγελψλ θαηαλαισηψλ ζα είλαη 100.000 kg, ησλ δεπηεξνγελψλ θα-

ηαλαισηψλ ζα είλαη 10.000 kg θαη ησλ ηξηηνγελψλ θαηαλαισηψλ ζα είλαη 1.000 kg Πέξα 

απφ απηφ ην ηξνθηθφ επίπεδν δελ κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε άιιν επίπεδν 

θαηαλαισηψλ, γηαηί ε δηαζέζηκε ελέξγεηα δελ επαξθεί γηα λα ζηεξίμεη άιιν επίπεδν 

θαηαλαισηψλ, αθνχ ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 4.000 kg. 

<===========================================================> 

23. Εάν η ενέργεια που αντιστοιχεί στους κορυφαίους καταναλωτές είναι 0,01 % της 

ενέργειας των παραγωγών, να υπολογίσετε τον αριθμό των τροφικών επιπέδων της 

δεδομένης τροφικής αλυσίδας. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Ζ ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο θνξπθαίνπο θαηαλαισηέο είλαη 0,01% ηεο ελέξγεηαο 

ησλ παξαγσγψλ ή ην 10
-4

 ηεο ελέξγεηαο ησλ παξαγσγψλ. Έζησ ινηπφλ φηη είλαη ρ ε 

ελέξγεηα ησλ παξαγσγψλ. 

Ζ ελέξγεηα ησλ θαηαλαισηψλ 1
εο

  ηάμεο ζα είλαη 10
-1

 ηεο ελέξγεηαο ησλ παξαγσγψλ. 

Ζ ελέξγεηα ησλ θαηαλαισηψλ 2
εο

  ηάμεο ζα είλαη 10
-2

 ηεο ελέξγεηαο ησλ παξαγσγψλ. 

Ζ ελέξγεηα ησλ θαηαλαισηψλ 3
εο

  ηάμεο ζα είλαη 10
-3

 ηεο ελέξγεηαο ησλ παξαγσγψλ. 

Ζ ελέξγεηα ησλ θαηαλαισηψλ 4
εο

  ηάμεο ζα είλαη 10
-4

 ηεο ελέξγεηαο ησλ παξαγσγψλ, φζε 

θαη ε ελέξγεηα πνπ δίλεηαη απφ ηελ άζθεζε φηη αληηζηνηρεί ζηνπο θνξπθαίνπο 

θαηαλαισηέο. 

Άξα απηή ε ηξνθηθή αιπζίδα ζα έρεη 5 ηξνθηθά επίπεδα. 
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24. την εικόνα παρουσιάζεται διατομή ενός θαλάσσιου κόλπου στον οποίο υπάρχουν 

δύο διακριτά οικοσυστήματα: Σο οικοσύστημα Α στο οποίο η εισαγωγή ενέργειας 

γίνεται με τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας Α και το οικοσύστημα Β στο οποίο, 

καθώς το ηλιακό φως δεν φθάνει σε αυτό, η εισαγωγή ενέργειας γίνεται σε χημική 

μορφή (νεκρή οργανική ύλη από τα υπερκείμενα στρώματα). 

 

 

25. α. Για ποιο λόγο η συγκέντρωση του οξυγόνου στο οικοσύστημα Α είναι μεγαλύτερη 

από τη συγκέντρωση οξυγόνου στο οικοσύστημα Β; β. Για ποιο λόγο η συγκέντρωση 

του διοξειδίου του άνθρακα στο oοικοσύστημα Β είναι μεγαλύτερη από τη 

συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στο οικοσύστημα Α; 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

α. ην νηθνζχζηεκα Α θζάλεη ην θσο, γίλεηαη θσηνζχλζεζε, νπφηε ν ξπζκφο παξαγσγήο 
Ο2 είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ξπζκφ θαηαλάισζήο ηνπ. Αληίζεηα ζην νηθνζχζηεκα 
Β πνπ δελ θζάλεη ην θσο δελ γίλεηαη θσηνζχλζεζε θαη έηζη ν ξπζκφο θαηαλάισζεο 
ηνπ Ο2, ιφγσ ηεο αλαπλνήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ξπζκφ παξαγσγήο ηνπ. 

 
β. ην νηθνζχζηεκα Α ιφγσ ηεο θσηνζχλζεζεο ν ξπζκφο θαηαλάισζεο ηνπ CΟ2, είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ξπζκφ παξαγσγήο ηνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπλνήο.  
ην νηθνζχζηεκα Β ηζρχνπλ ηα αληίζηξνθα. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ο2 

Ο2 

CΟ2 

CΟ2 

A 

B 
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26. ε ένα νησί ζουν 20.000 άνθρωποι οι οποίοι το 60% τρέφονται ως πρωτογενείς 

καταναλωτές και κατά το 40% ως δευτερογενείς καταναλωτές. Αν θεωρηθεί ότι το 

μέγεθος του πληθυσμού τους Είναι ανάλογο του ποσού της ενέργειας που φθάνει σε 

αυτούς, ποιο θα ήταν το μέγεθος αυτό αν τρέφονταν: α. Μόνο ως πρωτογενείς 

καταναλωτές; β. Μόνο ως δευτερογενείς καταναλωτές; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Έζησ Q ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελέξγεηαο ησλ παξαγσγψλ απφ ην νπνίν ην πνζφ ρ είλαη 

δηαζέζηκν ζηε θπηνθάγν δηαηξνθή θαη ην πνζφ y είλαη δηαζέζηκν ζηε ζαξθνθάγν 

δηαηξνθή. Θα ηζρχεη: Q= ρ+y 

 

Απφ ηα ρ ΚJ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηε θπηνθάγν δηαηξνθή ν πιεζπζκφο εμαζθαιίδεη:ηα 

ρ/10 ιφγσ ησλ απσιεηψλ ηεο αλαπλνήο.  

Αληίζηνηρα απφ ηα y ΚJ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηε ζαξθνθάγνo δηαηξνθή ηα y/100 

δεζκεχνληαη απφ ηνλ πιεζπζκφ, θαζψο  έρεη ήδε κεζνιαβήζεη έλα επίπεδν 

θαηαλάισζεο. 

 

Σα ρ/10 αληηπξνζσπεχνπλ ην 60% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο q πνπ δεζκεχεηαη ηειηθά απφ 

ηνλ πιεζπζκφ, δειαδή ηζρχεη: 

 
 
 

Σα y/100 αληηπξνζσπεχνπλ ην 40% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο q πνπ δεζκεχεηαη ηειηθά 

απφ ηνλ πιεζπζκφ, δειαδή ηζρχεη: 

 

 

 

πλεπψο 

 

Όκσο ρ+y= Q, νπφηε Q=46q  ή ν πιεζπζκφο αμηνπνηεί ηα Q/ 46 ηεο ελέξγεηαο πνπ 

εγθιείεηαη ζηνπο παξαγσγνχο. 

 

Αλ ζεσξήζνπκε φηη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη αλάινγν ηνπ πνζνχ ηεο ελέξγεηαο 

πνπ εμαζθαιίδεη κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε  κε απιή κέζνδν ησλ ηξηψλ 

α. Αλ ν πιεζπζκφο ηξεθφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο παξαγσγνχο ζα εμαζθάιηδε ηα 

Q/10 ηεο ελέξγεηαο πνπ εγθιείεηαη ζηνπο παξαγσγνχο. 

Γηα Q/ 46 ελέξγεηα ν πιεζπζκφο είλαη 20.000 άηνκα  

Γηα Q/10              α;   

         α=92.000 άηνκα 

β. Αλ ν πιεζπζκφο ηξεθφηαλ απνθιεηζηηθά απφ θαηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο ζα εμαζθάιηδε ηα 

Q/100 ηεο ελέξγεηαο πνπ εγθιείεηαη .ζηνπο παξαγσγνχο.  

Γηα Q/ 46 ελέξγεηα ν πιεζπζκφο είλαη 20.000 άηνκα  

Γηα Q/100     β;  

      β=9.200άηνκα. 

qq 6
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27. Αφού μελετήσετε το παρακάτω διάγραμμα, να απαντήσετε στις ερωτήσεις: α. Σο 

τροφικό πλέγμα βρίσκεται σε ισορροπία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β. Να 

υπολογίσετε τη μεικτή πρωτογενή παραγωγικότητα. γ. Να υπολογίσετε τη μεικτή και 

την καθαρή παραγωγικότητα του 2
ου

, του 3
ου

  και του 4
ου

  επιπέδου. δ. Να 

υπολογίσετε τις αναπνευστικές απώλειες του 2
ου

 , του 3
ου

  και του 4
ου

  επιπέδου. ε. 

Γιατί δεν υπάρχει 5
ο 

 τροφικό επίπεδο; 

 

 
 

θεωρήστε ότι η ενέργεια που καταλήγει στους αποικοδομητές από τους καταναλωτές 

(φυτοφάγα, σαρκοφάγα) βρίσκεται στα κόπρανα. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

α) .Δλα ηξνθηθφ πιέγκα βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία φηαλ ε ελέξγεηα πνπ εηζέξρεηαη ζε απηφ 

είλαη ίζε κε ηελ ελέξγεηα πνπ ράλεηαη κε ηε κνξθή ζεξκφηεηαο ζην πεξηβάιινλ. Οπφηε 

ην ζπγθεθξηκέλν ηξνθηθφ πιέγκα βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία, αθνχ ε εηζξένπζα ελέξγεηα 

είλαη1.666.640 kJ m
-2

 .έηνο
-1

 , φζε θαη ε ζπλνιηθή απψιεηα ζε ζεξκφηεηα. 
 

β) Μεηθηή πξσηνγελήο παξαγσγηθφηεηα = 1.666.640 kJ .m
-2

 .έηνο
-1. 

 

γ) Γηα λα ππνινγίζνπκε ηε κεηθηή παξαγσγηθφηεηα ηνπ 2
νπ

 επηπέδνπ, πξέπεη λα βξνχκε 

ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε απηφ ην επίπεδν απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη απφ 

απηήλ λα αθαηξέζνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ δελ κπνξνχλ νη νξγαληζκνί απηνχ ηνπ 

επηπέδνπ λα δεζκεχζνπλ θαη ράλεηαη δηακέζνπ ησλ θνπξάλσλ. Άξα πξέπεη πξψηα λα 

ππνινγίζνπκε ηελ θαζαξή πξσηνγελή παξαγσγηθφηεηα, ε νπνία είλαη: 

ΚΠΠ = 1.666.640 -1.638.000 = 28.640 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

 

Απηή ε ελέξγεηα φκσο δελ είλαη φιε δηαζέζηκε ζηνπο πξσηνγελείο θαηαλαισηέο, γηαηί 

έλα κέξνο ηεο(14.495kJ.m
-2

.έηνο
-1

) ράλεηαη σο πεζκέλα θχιια ή δνκέο πνπ δελ είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ επφκελνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ. Άξα ε κεηθηή 

δεπηεξνγελήο παξαγσγηθφηεηα ππνινγίδεηαη αλ αθαηξέζνπκε απφ ηελ θαζαξή 

πξσηνγελή παξαγσγηθφηεηα ηηο απψιεηεο πξνο ηνπο απνηθνδνκεηέο ησλ παξαγσγψλ 

θαη ηα θφπξαλα ησλ θπηνθάγσλ. Οπφηε: 

ΜΓΠ = 28.640 -(14.495 + 4.598) = 28.640 -19.093 = 9.547 kJ .m
-2

 .έηνο
-1
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Ζ θαζαξή παξαγσγηθφηεηα απηνχ ηνπ επηπέδνπ βξίζθεηαη αλ απφ ηε κεηθηή α-
θαηξέζνπκε ηηο αλαπλεπζηηθέο απψιεηεο, ηηο νπνίεο φκσο δε καο δίλεη ην πξφβιεκα θαη 
πξέπεη λα ηηο ππνινγίζνπκε κε βάζε ηα ππφινηπα δεδνκέλα. Μαο δίλεηαη ε ζπλνιηθή 
απψιεηα ζε ζεξκφηεηα θαη νη επηκέξνπο απψιεηεο θάζε επηπέδνπ εθηφο ηνπ επηπέδνπ 
ησλ θπηνθάγσλ Άξα νη απψιεηεο ζε ζεξκφηεηα ησλ θπηνθάγσλ είλαη: 
1.666.640 -(1.638.000 +1.327 +55 +19.320)=1.666.640-1.658.702=7.938kJ.m

-2
 έηνο

-1
 

Οπφηε κε βάζε απηφ ππνινγίδνπκε ηελ θαζαξή παξαγσγηθφηεηα ηνπ 2
νπ

  ηξνθηθνχ 

επηπέδνπ: 

ΚΓΠ = 9.547 -7.938 = 1.609 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

 

Οκνίσο, ε κεηθηή παξαγσγηθφηεηα ηνπ 3
νπ

  ηξνθηθνχ επηπέδνπ ππνινγίδεηαη αλ απφ ηελ 

ελέξγεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε απηφ ην επίπεδν αθαηξέζνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ νη 

νξγαληζκνί απηνί δελ κπνξνχλ λα δεζκεχζνπλ θαη ηε ράλνπλ κε ηα θφπξαλα. Άξα 

ηζρχεη: 

ΜΣΠ=1.609-194= 1.415 kJ .m
-2

 .έηνο
-1 

θαη ε θαζαξή ηζνχηαη κε ηε κεηθηή κείνλ ηηο αλαπλεπζηηθέο απψιεηεο, άξα. 

ΚΣΠ = 1 .415 -1.327 = 88 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

 

Γειαδή 88 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

 είλαη ε ελέξγεηα πνπ θαηαιήγεη ζηνπο θνξπθαίνπο 

ζαξθνθάγνπο. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηε κεηθηή παξαγσγηθφηεηα απηνχ ηνπ επηπέδνπ, 

πξέπεη λα βξνχκε ηελ ελέξγεηα πνπ ράλνπλ κε ηα θφπξαλα. 

 

Γίλεηαη φηη νη απνηθνδνκεηέο έρνπλ απψιεηεο ζε ζεξκφηεηα ίζεο κε. 

19.320 kJ .m
-2

 .έηνο
-1 

ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην πνζφ πνπ εηζξέεη ζε απηνχο. Αθνχ γλσξίδνπκε 

ηελ ελέξγεηα πνπ ηα ππφινηπα ηξνθηθά επίπεδα δηαζέηνπλ ζηνπο απνηθνδνκεηέο, 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ νη θνξπθαίνη ζαξθνθάγνη ράλνπλ κε ηε 

κνξθή θνπξάλσλ. Θα ηζρχεη: 

Απψιεηεο θνπξάλσλ θνξπθαίσλ ζαξθνθάγσλ  

19.320 -(14.495 + 4.598 + 194) = 19.320-19.287= 33 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

. 

Οπφηε ε κεηθηή παξαγσγηθφηεηα ηνπ 4
νπ

  επηπέδνπ, δειαδή ησλ θνξπθαίσλ 

ζαξθνθάγσλ, ζα είλαη ίζε κε. 88 -33 = 55 kJ .m
-2

 .έηνο
-1 

Ζ ελέξγεηα απηή είλαη ίζε κε ηηο απψιεηεο πνπ έρνπλ απηνί ζε ελέξγεηα, άξα ε θαζαξή 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο ζα είλαη ίζε κε 0. Απηφ εμεγεί θαη ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πάληα νη νξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ηξνθηθήο 

αιπζίδαο σο πξνο ηελ εχξεζε ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο, κηα πνπ ε ελέξγεηα πνπ 

θηάλεη ζε απηνχο είλαη πνιχ ιίγε. 

 

δ) Σηο αλαπλεπζηηθέο απψιεηεο ηνπ 2
νπ

  επηπέδνπ ηηο ππνινγίζακε ζην πξνεγνχκελν 

ζθέινο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη είλαη 

7.938 kJ .m
-2

 .έηνο
-1 

Οη αλαπλεπζηηθέο απψιεηεο ηνπ 3
νπ

  επηπέδνπ είλαη 1.327 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

 θαη ηνπ 4
νπ

  

επηπέδνπ είλαη: 55kJ.m
-2

.έηνο
-1 

 

ε) Γελ ππάξρεη 5
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν, γηαηί, φπσο αλαθέξακε ζην (γ) ζθέινο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, δελ ππάξρεη ελέξγεηα δηαζέζηκε γηα λα ζηεξίμεη άιιν έλα ηξνθηθφ 

επίπεδν.] 
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28. Σο παρακάτω σχήμα δείχνει ποσά ενέργειας σε kJ. m
-2.

 έτος
-1

 σε μια βιοκοινότητα. α. 

Με δεδομένο ότι μόνο το 10% της ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται από τα φυτά 

και από την ακτινοβολία που απορροφάται μόνο το 40% χρησιμοποιείται στη 

φωτοσύνθεση για τη δημιουργία βιομάζας, να υπολογίσετε τη μεικτή και την καθαρή 

πρωτογενή παραγωγικότητα. β) Να υπολογίσετε τη μεικτή και την καθαρή 

παραγωγικότητα του 2
ου

, του 3
ου

 και του 4
ου

 επιπέδου. 

 
ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζηα θπηά είλαη 2  10
6
 kJ .m

-2
 .έηνο

-1
, αιιά απφ απ-

ηή κφλν ην 10% απνξξνθάηαη απφ ηα θπηά, άξα 2  10
6 10% = 2  10

5
 kJ .m

-2
 .έηνο

-1
. 

Απφ απηήλ ηελ ελέξγεηα κφλν ην 40% ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θσηνζχλζεζε,  

άξα 2 10
5
  40/100 = 80.000 kJ .m

-2
 .έηνο

-1 

Με βάζε απηφ ην δεδνκέλν θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ζρήκαηνο, κπνξνχκε λα ππνινγί-

ζνπκε ηα δεηνχκελα ηνπ πξνβιήκαηνο. 

α) πλεπψο ε κεηθηή πξσηνγελήο παξαγσγή ζα είλαη 80.000 kJ m-2 .έηνο-1 , ελψ ε 

θαζαξή πξσηνγελήο παξαγσγή ζα είλαη 

80.000 -25.000 = 55.000 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

. 

β) Ζ κεηθηή παξαγσγή ηνπ 2
νπ

  επηπέδνπ είλαη: 

 55.000 -(26.000 + 15.150) = 13.850 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

. 

ελψ ε θαζαξή παξαγσγή απηνχ ηνπ επηπέδνπ ζα είλαη 

13.850 -5.500 = 8.350 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

. 

Οκνίσο, ε κεηθηή παξαγσγή ηνπ 3
νπ

  επηπέδνπ είλαη. 

8.350 -(2.300 + 1.300) = 4.750 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

. 

ελψ ε θαζαξή παξαγσγή ηνπ 3
νπ

  επηπέδνπ είλαη: 

4.750 -2.800 = 1,950 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

. 

Σέινο, ε κεηθηή παξαγσγή ηνπ 4
νπ

  επηπέδνπ είλαη 

1.950- (1.100+300) = 550 kJ .m
-2

 .έηνο
-1

. θαη ε θαζαξή παξαγσγή ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ 

είλαη ίζε κε 0, αθνχ ε κεηθηή παξαγσγή ηζνχηαη κε ηηο αλαπλεπζηηθέο απψιεηεο 
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29. Ένα οικοσύστημα έχει τέσσερα τροφικά επίπεδα και η ελάχιστη ενέργεια που 

απαιτείται για να συντηρηθεί το 4
ο

 τροφικό επίπεδο είναι 3.104 kJ. Να βρεθούν: α. 

Πόση πρέπει να είναι η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να υπάρχει στο 1
ο

 τροφικό 

επίπεδο, ώστε να μη δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στο οικοσύστημα; β. Εάν η 

ελάχιστη ενέργεια που δεσμεύεται στο 1
ο

 τροφικό επίπεδο είναι κατά μέσο όρο 10kJ/ 

m
2

, πόση πρέπει να είναι η ελάχιστη έκταση του οικοσυστήματος, ώστε να μπορεί να 

διατηρήσει και τα τέσσερα τροφικά επίπεδα; γ.  Εάν η ενέργεια του 1
ου

  τροφικού 

επιπέδου είναι το 5% της συνολικής ηλιακής ενέργειας που δέχεται το οικοσύστημα, 

πόση είναι αυτή; δ. Εάν το 20% της έκτασης του οικοσυστήματος καταστραφεί από 

ανθρώπινες δραστηριότητες, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα (τροφικά 

επίπεδα); 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Σν νηθνζχζηεκα έρεη ηέζζεξα ηξνθηθά επίπεδα θαη γλσξίδνπκε φηη απφ ην έλα επίπεδν 

ζην άιιν έρνπκε απψιεηεο ελέξγεηαο πεξίπνπ 10%, δειαδή ε ελέξγεηα πνπ ππάξρεη 

ζην πξνεγνχκελν επίπεδν ζα είλαη δεθαπιάζηα απφ ην επφκελν. 

α) Αθνχ ε ειάρηζηε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα ππάξμεη ην 4
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν είλαη 

3 .10
4
 kJ, γηα λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα ζην νηθνζχζηεκα ζα πξέπεη ην 3

ν
  ηξνθηθφ 

επίπεδν λα έρεη απηφ ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο, δειαδή 3 .10
4
 kJ, νπφηε ην 2

ν
  ηξνθηθφ 

επίπεδν ζα πξέπεη λα έρεη 3 .10
5
 kJ θαη ην 1

ν
  ηξνθηθφ επίπεδν 3 .10

6 
kJ. 

β) Αλ ε ειάρηζηε ελέξγεηα πνπ δεζκεχεηαη ζην 1
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν είλαη θαηά κέζν φξν 

10 kJ .m
-2

, γηα λα κπνξεί ην νηθνζχζηεκα λα δηαηεξήζεη θαη ηα ηέζζεξα επίπεδα ζα 

πξέπεη λα έρεη ηέηνηα έθηαζε, ψζηε ηειηθά ε βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ λα είλαη ίζε κε 

3.10
6
 kJ, φπσο βξήθακε απφ ην πξνεγνχκελν εξψηεκα ηνπ πξνβιήκαηνο. Έζησ 

ινηπφλ φηη ην νηθνζχζηεκα έρεη έθηαζε ρ. Θα πξέπεη λα ηζρχεη: 

10 kJ .m
-2 .

ρ = 3 .10
6
 KJ ,  ρ = 3 .10

6 
kJ .10 kJ .m

-2 
 ρ = 3 .10

5
 m

2
 

γ) Δάλ ε ελέξγεηα ηνπ 1
νπ

  ηξνθηθνχ επηπέδνπ είλαη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ειηαθήο 

ελέξγεηαο πνπ δέρεηαη ην νηθνζχζηεκα, ηφηε: Σν 1
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν έζησ φηη δέρεηαη 

100 kJ ειηαθήο ελέξγεηαο, νπφηε δεζκεχεη 5 kJ.  Σα 3 .10
6
 kJ ζα δεζκεχνληαη απφ 

100kJ.3.10
6
kJ/5kJ=60.10

6
kJ ειηαθήο ελέξγεηαο, άξα ην ειάρηζην ειηαθήο ελέξγεηαο 

πνπ δέρεηαη ην ζπγθεθξηκέλν νηθνζχζηεκα είλαη60.10
6
kJ. 

δ) Δάλ θαηαζηξαθεί ην 20% ηεο έθηαζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο απφ αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζεσξνχκε φηη ζα θαηαζηξαθεί πεξίπνπ θαη ην 20% ησλ παξαγσγψλ 

απηνχ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Άξα ε ελέξγεηα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε ζηα ππφινηπα 

ηξνθηθά επίπεδα ζα είλαη ειαηησκέλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελέξγεηα ησλ παξαγσγψλ 

( 1
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν) ζα είλαη 

3 10
6
 -(3 10

6
 .20/100) = 3 .1 0

6
 -6 .1 0

5
 = 3 .1 0

6
 -0,6 .1 0

6
 = 2,4 .1 0

6
 = 24 .10

5 
kJ 

ην 2
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν ζα έρνπκε 24 .10

4
, ζην 3

ν
  ηξνθηθφ επίπεδν ζα έρνπκε 24 .10

3
. 

Με βάζε ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο πνπ καο δίλεη ε άζθεζε γηα ην 4
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν, 

απηή ε ελέξγεηα δελ αξθεί γηα λα ζπληεξήζεη ην 4
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν, αθνχ ζα έπξεπε λα 

ήηαλ κεγαιχηεξε ή ίζε κε 30.10
3
 kJ. Άξα, αλ κεησζεί ε έθηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

θαηά 20% απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη ζπλέπεηεο ζα είλαη ζνβαξέο γηα ην 

νηθνζχζηεκα, αθνχ ζα εμαθαληζηνχλ νη θνξπθαίνη θαηαλαισηέο πνπ ππήξραλ πξηλ, 

δειαδή ην 4
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν 
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30. Η ηλιακή ενέργεια που φτάνει σε ένα οικοσύστημα είναι10
10

 Joules και οι απώλειες 

των παραγωγών κατά την αναπνοή είναι 30.000.000 Joules. Αν οι καταναλωτές 1
ης

 

τάξης αυτού του οικοσυστήματος μπορούν να προμηθευτούν μόνο το 20% της 

οργανικής ύλης που υπάρχει στους παραγωγούς, ενώ με τα κόπρανά τους 

αποβάλλονται 4.000.000 Joules και με την αναπνοή τους 3.000.000 Joules, να 

βρεθούν: α. Η μεικτή πρωτογενής παραγωγικότητα (ΜΠΠ). β. Η καθαρή πρωτογενής 

παραγωγικότητα (ΚΠΠ). γ. Η μεικτή δευτερογενής παραγωγικότητα (ΜΔΠ). δ. Η 

καθαρή δευτερογενής παραγωγικότητα (ΚΔΠ). 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Γλσξίδνπκε φηη νη παξαγσγνί κπνξνχλ λα δεζκεχζνπλ γηα ηε θσηνζχλζεζε κφλν ην 1 % 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, άξα νη παξαγσγνί ζα δεζκεχζνπλ ηα: 

 1/100 .10
10

 Joules = 10
8
 Joules 

Απηή ζα είλαη θαη ε κεηθηή πξσηνγελήο παξαγσγηθφηεηα, δειαδή: 

 ΜΠΠ = 10
8 
Joules = 100.000.000 Joules 

 Δθφζνλ νη παξαγσγνί έρνπλ απψιεηεο κέζσ ηεο αλαπλνήο ηεο ηάμεο ησλ 

30.000.000 Joules, ε θαζαξή πξσηνγελήο παξαγσγηθφηεηα ζα είλαη: 

 1 00.000.000 Joules -30.000.000 Joules = 70.000.000 Joules 

ΚΠΠ = 70.000.000 Joules 

Απηή ε ελέξγεηα φκσο δελ είλαη φιε εθκεηαιιεχζηκε απφ ηνπο θαηαλαισηέο 1 εο ηάμεο, 

αθνχ κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ κφλν ην 20% ηεο νξγαληθήο χιεο πνπ ππάξρεη ζηνπο 

παξαγσγνχο, δειαδή: 

20/100 .70.000.000 Joules = 14.000.000 Joules 

 Απφ απηά έλα κέξνο ράλεηαη ζηα θφπξαλα, νπφηε απηφ πνπ απνκέλεη ζα είλαη ε 

κεηθηή δεπηεξνγελήο παξαγσγηθφηεηα, δειαδή: 

 14.000.000 Joules -4.000.000 Joules = 10.000.000 Joules 

ΜΓΠ = 1 0.000.000 Joules 

 Με ηελ αλαπλνή ράλνληαη άιια 3.000.000 Joules, νπφηε ε θαζαξή δεπηεξνγελήο 

παξαγσγηθφηεηα ζα είλαη: 

 1 0.000.000 Joules -3.000.000 Joules = 7 .000.000 Joules 

ΚΓΠ = 7 .000.000 Joules 
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31. Σο διάγραμμα δείχνει τις μεταβολές του αριθμού των ακάρεων και των ψαλίδων 

(κατηγορίες αρθροπόδων στο έδαφος) μετά τον ψεκασμό τους με εντομοκτόνο. Σο 

εντομοκτόνο αυτό αποικοδομείται μέσα σε 6-8 μήνες. Αφού μελετήσετε το 

διάγραμμα, να δώσετε μια εξήγηση για τις μεταβολές του αριθμού των ατόμων των 

δύο πληθυσμών σε μια χρονική περίοδο 16 μηνών. (τα ακάρεα τρώνε τις ψαλίδες) 

 
81 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Σνπο δχν πξψηνπο κήλεο, θαηά ηνπο νπνίνπο ε πνζφηεηα ηνπ εληνκνθηφλνπ ήηαλ 

πνιχ κεγάιε, ειαηηψζεθε θαη ν πιεζπζκφο ησλ αθάξεσλ θαη ν πιεζπζκφο ησλ ςαιίδσλ. 

Σν εληνκνθηφλν επεξέαζε, φκσο, πεξηζζφηεξν ηνλ πιεζπζκφ ησλ αθάξεσλ, ν νπνίνο 

κεηψζεθε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ ςαιίδσλ (πξνθαλψο ιφγσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο βηνινγηθήο ζπζζψξεπζεο, δειαδή ηεο κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

εληνκνθηφλνπ ζε θαηαλαισηέο πνπ βξίζθνληαη ςειφηεξα ζηελ ηξνθηθή ππξακίδα). Απφ 

ηνλ ηέηαξην φκσο κήλα θαη κεηά, νπφηε είρε ειαηησζεί θαηά πνιχ ε πνζφηεηα ηνπ 

εληνκνθηφλνπ, άξρηζε λα απμάλεηαη ν πιεζπζκφο θαη ησλ δχν αξζξνπφδσλ. Σα αθάξεα, 

πνπ ηξψλε ηηο ςαιίδεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ξπζκίδνπλ θαη ηα επίπεδα ηνπ πιεζπζκνχ 

ηνπο, ήηαλ αξρηθά πνιχ ιίγα, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί πνιχ ν πιεζπζκφο ησλ 

ςαιίδσλ. Όηαλ φκσο ηα αθάξεα επαλήιζαλ ζην αξρηθφ ηνπο επίπεδν, ν πιεζπζκφο ησλ 

ςαιίδσλ άξρηζε πάιη λα κεηψλεηαη, κέρξη πνπ επαλήιζαλ πάιη ζηα αξρηθά ηνπο επίπεδα. 
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32. Με βάση το ακόλουθο σχήμα, να υπολογίσετε τη μεικτή και την καθαρή πρωτογενή 

παραγωγικότητα, καθώς και τη μεικτή και καθαρή παραγωγικότητα των 

καταναλωτών 1
ης

  και 2
ης

  τάξης. 

 
ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Οη παξαγσγνί δεζκεχνπλ ην 1% ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, φπσο γλσξίδνπκε, 0πφηε ζα 
δεζκεχζνπλ: 
 8 10

6  1/100 = 80.000 kJ/m
2 

 πνπ ζα απνηεινχλ θαη ηε κεηθηή πξσηνγελή 

παξαγσγηθφηεηα, άξα: ΜΠΠ = 80.000 kJ/m
2
 

 Απφ απηήλ ηελ ελέξγεηα, 3.000 kJ/m
2 

είλαη αλαπλεπζηηθέο απψιεηεο, άξα ε 

θαζαξή πξσηνγελήο παξαγσγηθφηεηα ζα είλαη: 80.000 kJ/m
2 
-3.000 kJ/m

2 
= 77.000 kJ/m

2
 

ηνπο θαηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο θαηαιήγεη απηή ε ελέξγεηα πιελ ηεο ελέξγεηαο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζε δνκέο νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζε απνηθνδνκεηέο (λεθξφ νξγαληθφ 

πιηθφ), νπφηε: 77.000 kJ/m
2
 -7.000 kJ/m

2
 = 70.000 kJ/m

2
, είλαη ε ελέξγεηα πνπ θηάλεη ζ 

απηνχο θαη απφ ηελ νπνία, αλ αθαηξέζνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ ράλεηαη κε ηα θφπξαλα, ζα 

βξνχκε ηε κεηθηή δεπηεξνγελή παξαγσγηθφηεηα, δειαδή. 

ΜΓΠ = 70.000 kJ/m
2
-10.000 kJ/m

2
= 60.000 kJ/m

2
 

 Αλ απφ απηήλ αθαηξέζνπκε ηηο αλαπλεπζηηθέο απψιεηεο, βξίζθνπκε ηελ θαζαξή 

δεπηεξνγελή παξαγσγηθφηεηα: ΚΓΠ = 60.000 kJ/m
2
-30.000 kJ/m

2
= 30.000 kJ/m

2 
απφ 

ηελ νπνία, αλ αθαηξέζνπκε ηελ ελέξγεηα ησλ νξγαληζκψλ πνπ πεζαίλνπλ, νη νπνίνη 

ζπλεπψο δελ απνηεινχλ ηξνθή γηα ηνπο θαηαλαισηέο 2εο ηάμεο, θαη ηελ ελέξγεηα πνπ 

απηνί ράλνπλ κε ηα θφπξαλα, βξίζθνπκε ηε κεηθηή παξαγσγηθφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ 

3εο ηάμεο. Άξα: 30.000 kJ/m
2
 -10.000 kJ/m

2
-5.000 kJ/m

2
= 15.000 kJ/m

2 
θαη ε θαζαξή 

παξαγσγηθφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ 3εο ηάμεο ζα είλαη: 15.000 kJ/m
2
-10.000 kJ/m

2
= 

5.000 kJ/m
2 
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33. Σο διάγραμμα παρουσιάζει τη ροή ενέργειας μιας μεγάλης  λίμνης. Όλα τα 

αναγραφόμενα ποσά είναι σε: ΚJ/m
2 

έτος. α. Πώς ονομάζεται το τροφικό επίπεδο στο 

οποίο ανήκει το ζωοπλαγκτόν και το μικρό ψάρι; β. Ποιο είναι το ποσό της ενέργειας 

που χρησιμοποιείται από το φυτοπλαγκτόν για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών του; γ. Ποιο είναι το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που μετατρέπεται σε 

ΜΠΠ από το φυτοπλαγκτόν; δ. Αν η απόδοση του τροφικού επιπέδου των 

καταναλωτών 1
ης

 τάξης είναι 1%, ποια είναι η μικτή παραγωγικότητα του ε. Πώς 

εξηγείται η διαφορά ανάμεσα στη τιμή της ΚΠΠ στο φυτοπλαγκτόν και της ενέργειας 

που φθάνει υπό τη μορφή της τροφής στο ζωοπλαγκτόν; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α. Πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο θαηαλαισηέο ή Καηαλαισηέο 1
εο

 θαη 2
εο 

 ηάμεο ή 1
ν
 

θαη 2
ν
 επίπεδν θαηαλάισζεο αληίζηνηρα 

β. 2,8  Η0
4
 -1,8 Η0

4
= 1 10

4
. 

γ. 0,93% 

 

 

δ. ΜΠΕ: Μηθηή παξαγσγηθφηεηα δσνπιαγθηoχ, ΜΠΦ: Μηθηή πξσηνγελήο 

παξαγσγηθφηεηα θπηνπιαγθηνχ. Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ  πξνβιήκαηνο έρνπκε φηη:   

 

 

 

πλεπψο ε ΜΠΕ (ηνπ δσνπιαγθηνχ) ζα είλαη 2,8 10
2
 Κ]/m

2
/έηνο. 

ε. Απφ ηελ ΚΠΠ=1,8  10
4
 Κ]/m

2
/έηνο έλα κέξνο ( 4 10

3
) θζάλεη ζην δσνπιαγθηφλ 

θαη ην ππφινηπν, θαηαιήγεη ζηε ζαπξνβηνηηθή ηξνθηθή αιπζίδα. 

 

93,0100
103

108,2
6

4






2

4
108,21100

108,2
1100 










ΦΤΣΟΠΛΑΓΚΣΟΝ 

ΜΠΠ=2,8 10
4 

ΚΠΠ=1,8 10
4
 

 

ΕΧΟΠΛΑΓΚΣΟΝ 

 

Μηθξό ςάξη 

3 10
6
 

4 10
3
 

ΜΠΠ = Μηθηή πξσηνγελήο παξαγσγηθόηεηα 

ΚΠΠ = Καζαξή πξσηνγελήο παξαγσγηθόηεηα  
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34. ε ένα νησί, με έκταση 100 km
2

, παρατηρούμε ότι το έδαφος κατά 20% είναι άγονο, 

κατά 20% καλύπτεται από δασικές εκτάσεις, 30% είναι καλλιεργημένες εκτάσεις, ενώ 

το 30% είναι αστική περιοχή. το νησί αυτό ζουν 20.000 άνθρωποι οι οποίοι, 

ανάλογα με τις διατροφικές τους συνήθειες, εμφανίζονται ως 40% πρωτογενείς 

καταναλωτές και 60% δευτερογενείς καταναλωτές. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος 

δυνατός πληθυσμός που μπορεί να τραφεί στο νησί αυτό: α. Εάν οι κάτοικοι γίνουν 

αποκλειστικά (100%) πρωτογενείς καταναλωτές; β. Εάν οι κάτοικοι γίνουν 

αποκλειστικά δευτερογενείς καταναλωτές; γ. Εάν αυξηθούν κατά 20% οι 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις; 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

1
νο

 ηξόπνο ιύζεο  

 

 Μέζσ ηεο βηνκάδαο Ζ έθηαζε πνπ κπνξεί λα ζηεξίμεη ζξεπηηθά ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ δνπλ ζ' απηφ ην λεζί είλαη ην 30% ηνπ λεζηνχ, δειαδή ε έθηαζε πνπ κπνξεί λα 

θαιιηεξγεζεί. Άξα: 100 km
2
 .30% = 30 km

2 

Γηα λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα, εθφζνλ δε καο δίλεηαη ε κέζε βηνκάδα θάζε αλζξψπνπ, 

θάλνπκε ηελ παξαδνρή φηη ε βηνκάδα ηνπ είλαη Υ kg. Απφ ηα 20.000 άηνκα ην 40% , 

δειαδή 20.000 40% = 8000 άηνκα, κε βηνκάδα 8000Χ kg είλαη πξσηνγελείο 

θαηαλαισηέο θαη ην ππφινηπν 60%, δειαδή20.000 60% = 12.000 άηνκα, κε 

βηνκάδα12.000Υ kg είλαη δεπηεξνγελείο θαηαλαισηέο. Με βάζε ηηο γλψζεηο καο γηα ηε 

κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν (ην 10% ηεο ελέξγεηαο 

κεηαθέξεηαη, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα ζξέςεη απηά ηα άηνκα 

Οη 8000 πξσηνγελείο θαηαλαισηέο ρξεηάδνληαη 8.000Χ 10 = 80.000Χ kg βηνκάδα 

παξαγσγψλ, 

ελψ νη 12.000 δεπηεξνγελείο θαηαλαισηέο ρξεηάδνληαη 12.000Υ  10 10 = 1.200.000Υ 

kg παξαγσγνχο. 

Άξα ε βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ πνπ ππάξρεη ζην λεζί θαη κπνξεί λα ζηεξίμεη 

ελεξγεηαθά ηνπο αλζξψπνπο πνπ κέλνπλ ζ. απηφ είλαη 1.280.000Χ kg θαη παξάγεηαη ζηελ 

έθηαζε ησλ 30 km
2
. 

 

α) Αλ νη άλζξσπνη άιιαδαλ δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη γίλνληαλ φινη απνθιεη-

ζηηθά πξσηνγελείο θαηαλαισηέο, ηφηε ε δηαζέζηκε ελέξγεηα ζα έθηαλε γηα λα θαιχςεη 

κεγαιχηεξν πιεζπζκφ, αθνχ δε ζα είρακε ηφζν κεγάιεο απψιεηεο απφ επίπεδν ζε 

επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 1.280.000Χ kg βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ κπνξεί λα 

ζξέςεη 128.000Χ kg πξσηνγελψλ θαηαλαισηψλ. Αθνχ ε κέζε βηνκάδα ελφο αλζξψπνπ 

ζεσξήζακε φηη είλαη Υ kg, ηφηε κπνξεί λα ζηεξίμεη 128.000 αλζξψπνπο. 

 

β) Αλ νη άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχλ ζην λεζί γίλνπλ φινη απνθιεηζηηθά δεπηεξνγε-

λείο θαηαλαισηέο, ηφηε ζα ηζρχνπλ ηα εμήο: ηα 1.28Ο.000Χ kg βηνκάδα παξαγσγψλ 

κπνξεί λα ζηεξίμεη ελεξγεηαθά 128.000Χ kg βηνκάδα πξσηνγελψλ θαηαλαισηψλ θαη 

απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο12.800Χ kg δεπηεξνγελψλ θαηαλαισηψλ, δειαδή ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλζξψπσλ κε βηνκάδα Υ kg, άξα 12.8ΟΟ άηνκα. 
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γ) Αλ νη εθηάζεηο απμεζνχλ θαηά 20%, απηφ ζεκαίλεη φηη ζα γίλνπλ. 

 

30 + (30 20% ) = 30 + 6 = 36 km
2
 

 

Απηή ε έθηαζε ζα πεξηέρεη κεγαιχηεξε βηνκάδα παξαγσγψλ, ε νπνία, αλ ζεσ-

ξήζνπκε φηη είλαη πεξίπνπ νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε, κπνξεί λα βξεζεί κε βάζε ηα 

πξνεγνχκελα δεδνκέλα. 

Γειαδή, αλ ζηα 30 km
2 

είρακε  1.280.000Υkg 

ζηα 36 km
2
 ζα έρνπκε: 

 

36 1.280.000Χ kg/30 =1.536.000X kg (1) 

 

Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα δήζνπλ ζην λεζί ζα είλαη ηψξα δηαθνξεηηθφο, 

αλάινγα πάληα κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. 

 

Ζ βηνκάδα 1.536.000Υ kg παξαγσγψλ κπνξεί λα ζηεξίμεη ελεξγεηαθά 153.600Υ kg 

πξσηνγελείο θαηαλαισηέο θαη 15.360Υ kg δεπηεξνγελείο θαηαλαισηέο. 

 

Άξα, αλ νη άλζξσπνη ηνπ λεζηνχ είλαη απνθιεηζηηθά πξσηνγελείο θαηαλαισηέο (πάληα 

κε κέζε βηνκάδα αλζξψπνπ Υ kg), ζα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ 153.600 άηνκα, ελψ, αλ 

είλαη δεπηεξνγελείο θαηαλαισηέο, ζα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ15.360 άηνκα. 

 

Αλ, φκσο, κφλν ην 40% απηψλ είλαη πξσηνγελείο θαηαλαισηέο θαη νη ππφινηπνη (60%) 

δεπηεξνγελείο θαηαλαισηέο, ηφηε, γηα λα βξνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ 

λα δήζνπλ ζην λεζί, πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη απηνί ζα είλαη Φ.  

 

Οπφηε ην 40% απηψλ, δειαδή νη 0,4Φ, ζα είλαη πξσηνγελείο θαηαλαισηέο κε βηνκάδα 

0,4ΦΥ kg θαη ε βηνκάδα παξαγσγψλ πνπ απαηηείηαη γηα λα ηνπο θαιχςεη ελεξγεηαθά 

ζα είλαη: 

0,4ΦΥ 10 kg = 4 ΦΥ kg 

ελψ νη ππφινηπνη 0,6 ΦΥ ζα έρνπλ βηνκάδα 0,6 ΦΥ kg θαη ε βηνκάδα παξαγσγψλ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα ηνπο θαιχςεη ελεξγεηαθά ζα είλαη 

0,6 ΦΥ kg  100 = 60 ΦΥ kg 

Οπφηε ε ζπλνιηθή βηνκάδα παξαγσγψλ πνπ απαηηείηαη γηα λα ζηεξίμεη απηφλ ηνλ 

πιεζπζκφ ζα είλαη: 

 60 ΦΥ kg + 4 ΦΥ kg = 64 ΦΥ kg (2) 

ε νπνία φκσο πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηελ θαιιηεξγήζηκε έθηαζε ηνπ λεζηνχ, 

δειαδή λα είλαη ίζε κε 1.536.000Υ kg, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε (1).  

 

Δμηζψλνληαο ηηο (1) θαη (2) κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ 

πνπ κπνξνχλ λα δήζνπλ κε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ζην λεζί: 

1.536.000Υ kg = 64 ΦΥ kg 

 1.536.000 = 64Φ 

Φ= 24.000 

 

 

 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 41 - 

2νο ηξόπνο ιύζεο: Μέζσ ηεο ελέξγεηαο  

 

Έζησ Δ: ε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο, 

Υ ε ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο αλζξψπνπο κέζσ ηεο θπηνθάγνπ δηαηξνθήο, 

Φ: ε ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο αλζξψπνπο κέζσ ηεο ζαξθνθάγνπ δηαηξνθήο, 

ε: ε ελέξγεηα πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. 

Οη παξαγσγνί παξέρνπλ' Δ = Υ + Φ,  

Οη άλζξσπνη πξνζιακβάλνπλ Υ10 κέζσ ηεο θπηνθάγνπ δηαηξνθήο θαη Φ/100 κέζσ ηεο 

ζαξθνθάγνπ δηαηξνθήο 

Σα Υ/10 αληηπξνζσπεχνπλ ην 40% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηα Φ/100 αληηπξνζσπεχνπλ ην 60% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ 

δεζκεχεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. 

πλεπψο ηζρχεη. 

     Υ/10=40/100 ε, άξα Υ=4ε 

Φ/100 = 60/100 ε   άξαΦ=60ε 

χλνιν Υ+Φ=64ε 

θη επεηδή Υ+Φ=Δ 

πλεπψο ν πιεζπζκφο δεζκεχεη ε=Δ/64 

 

Αλ νη άλζξσπνη ήηαλ απνθιεηζηηθά ρνξηνθάγνη (πξσηνγελείο θαηαλαισηέο, ζα 

δέζκεπαλ ελέξγεηα ε = Δ/10, άξα  

20.000 άλζξσπνη δεζκεχνπλ Δ/64, 

πφζνη άλζξσπνη ζα δεζκεχζνπλ E/10.  

Απάληεζε  128.000 άλζξσπνη. 

 

β) Αλ νη άλζξσπνη ήηαλ απνθιεηζηηθά ζαξθνθάγνη (δεπηεξνγελείο θαηαλαισηέο), ζα 

δέζκεπαλ ελέξγεηα ε = Δ/100 άξα: 

20.000 άλζξσπνη δεζκεχνπλ Δ/64,  

πφζνη άλζξσπνη ζα δεζκεχζνπλ Δ/100.  

Απάληεζε: 12.800 άλζξσπνη. 

 

γ) Ζ θαιιηεξγήζηκε γε έρεη έθηαζε 100 km
2  30/100 = 30 km

2
. 

Δάλ απμεζεί θαηά 20%, ζα γίλεη 

(30 + 0,20 30) km
2
 = 36 km

2
 

30 km
2 
ηξέθνπλ 20.000 θαηνίθνπο.  

36 km
2
 πφζνπο θαηνίθνπο ζα ζξέςνπλ.  

Απάληεζε  24.000 θαηνίθνπο. 
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ΛΕΞΕΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ: 

 

Σξνθηθέο ζρέζεηο: Αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο ελφο 

νηθνζπζηήκαηνο θαη αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε ηεο ηξνθήο 

ηνπο.   

 

Σξνθηθά επίπεδα: Δίλαη ηα επίπεδα εθείλα ζηα νπνία δηαθξίλνληαη νη 

νξγαληζκνί, είηε θπηηθνί είηε δσηθνί, ζε ζρέζε κε ηηο 

ηξνθηθέο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο. 

 

Σξνθηθή αιπζίδα: Δίλαη κία ζεηξά νξγαληζκψλ ζηελ νπνία ν θάζε έλαο 

απνηειεί ηελ ηξνθή ηνπ επφκελνπ. ηελ ζαπξνβηνηηθή 

ηξνθηθή αιπζίδα ν θάζε νξγαληζκφο  απνζπλζέηεη ηνλ 

πξνεγνχκελφ ηνπ. 

 

Σξνθηθά πιέγκαηα: Δίλαη φξνο πνπ πεξηγξάθεη ηηο πνιχπινθεο ηξνθηθέο 

ζρέζεηο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε θχζε αλάκεζα ζηνπο 

νξγαληζκνχο. 

 

Σξνθηθή ππξακίδα: Δίλαη κηα απεηθφληζε ησλ πνζνηηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο. 

Απνηειείηαη απφ ηξνθηθά επίπεδα (επάιιεια νξζνγψληα), 

ζε θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη φινη νη 

νξγαληζκνί πνπ ηξέθνληαη απέρνληαο «ίδην αξηζκφ 

βεκάησλ» απφ ηνλ ήιην. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

•  Σν πξψην ηξνθηθφ επίπεδν, πνπ βξίζθεηαη ζηε 

βάζε ηεο ηξνθηθήο ππξακίδαο, είλαη απηφ ησλ 

παξαγσγψλ. 

•  Σν δεχηεξν ηξνθηθφ επίπεδν είλαη απηφ ησλ 

θαηαλαισηψλ πξψηεο ηάμεο. 

•  Σν ηξίην ηξνθηθφ επίπεδν είλαη απηφ ησλ 

θαηαλαισηψλ δεχηεξεο ηάμεο θ.ν.θ. 

 

Ππξακίδα βηνκάδαο: απεηθνλίδεη ηε κεηαβνιή ηεο βηνκάδαο (δειαδή ηεο μεξήο 

κάδαο ησλ νξγαληζκψλ αλά κνλάδα επηθάλεηαο) ή ηε 

κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ελφο 

νηθνζπζηήκαηνο ζην άιιν, 

 

Ππξακίδα ελέξγεηαο: απεηθνλίδεη ηε κεηαβνιή ηεο δεζκεπκέλεο ελέξγεηαο  απφ 

ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ελφο νηθνζπζηήκαηνο ζην άιιν, 

 

Βηνκάδα:  Σν βάξνο ή ε κάδα φισλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζε έλα νηθνζχζηεκα, ηελ ζηηγκή κέηξεζή ηεο.(πλήζσο 

εθθξάδεηαη ζαλ κάδα νξγαληθή χιεο κεηά ηελ μήξαλζή ηεο 

ζηε κνλάδα επηθαλείαο).. 
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Ππξακίδα πιεζπζκνύ: απεηθνλίδεη ηε κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην έλα 

ηξνθηθφ επίπεδν ελφο νηθνζπζηήκαηνο ζην άιιν, σο πξνο 

ηελ κνξθή ηνπο κπνξεί λα είλαη θαλνληθέο ή 

αληεζηξακκέλεο. 

 

Αλεζηξακκέλε ππξακίδα: Οη ππξακίδεο πνπ εκθαλίδνπλ πησηηθή ηάζε απφ ηξνθηθφ 

επίπεδν ζε ηξνθηθφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ζε έλα 

νηθνζχζηεκα ππάξρνπλ παξαζηηηθέο ηξνθηθέο ζρέζεηο, ν 

πιεζπζκφο ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ γίλεηαη νινέλα 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ θαηψηεξσλ. 

 

Βηνδηάζπαζε:  Δίλαη ε δηάζπαζε δηαθφξσλ νπζηψλ κέρξη ηελ 

αλνξγαλνπνίεζή ηνπο απφ νξγαληζκνχο-απνηθνδνκεηέο. 

 

Παξαγσγηθόηεηα: ην πιαίζην ελφο νηθνζπζηήκαηνο ε παξαγσγηθφηεηα 

αληηζηνηρεί ζην πνζφ νξγαληθήο νπζίαο ην νπνίν ζα 

πξνζηεζεί αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη αλά κνλάδα επηθάλεηαο. 

 

Πξσηνγελήο  παξαγσγηθόηεηα: είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη 

παξαγσγνί ελφο νηθνζπζηήκαηνο δεζκεχνπλ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαη ηε κεηαηξέπνπλ ζε ρεκηθή (νξγαληθή χιε). 

 

Γεπηεξνγελήο παξαγσγηθόηεηα: είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη 

θαηαλαισηέο ελφο νηθνζπζηήκαηνο, αμηνπνηψληαο ηε 

ρεκηθή ελέξγεηα πνπ παξαιακβάλνπλ κε ηελ ηξνθή ηνπο, 

παξάγνπλ νξγαληθή χιε. 

 

Μεηθηή παξαγσγηθόηεηα: απνηειεί ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο 

νξγαληθήο χιεο πνπ παξάγεηαη 

 

Καζαξή παξαγσγηθόηεηα: απνηειεί ην πνζφ ηεο νξγαληθήο χιεο 

πνπ απνκέλεη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο νξγαληθήο χιεο πνπ 

νμεηδψζεθε, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ νξγαληζκψλ.  

 

Φξπγαληθό νηθνζύζηεκα: Οηθνζπζηήκαηνο ζην νπνίν αθζνλνχλ θπηά φπσο ην 

ζπκάξη, ε ιαδαληά, ε ξίγαλε, ε ιεβάληα θ.ά. Σα θπηά απηά 

είλαη ηθαλά λα επηβηψλνπλ ζην άλπδξν θαη καθξχ θαινθαίξη 

ηεο παηξίδαο καο. 

 

 

 

 

 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 44 - 

ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΚΗΕΙ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΦΟΛΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ: 

1. Δύο κτηνοτρόφοι έχουν από ένα κοπάδι 100 προβάτων ο καθένας και τα πηγαίνουν 

για βοσκή σε διαφορετικούς βοσκότοπους. Ο πρώτος χρησιμοποιεί για βοσκότοπο 

μια ερημοποιημένη περιοχή της οποίας η πρωτογενή παραγωγικότητα είναι 500 g/m
2 

στους έξι μήνες και ο δεύτερος χρησιμοποιεί για βοσκότοπο μια περιοχή κοντά στο 

δέλτα ενός ποταμού με πρωτογενή παραγωγικότητα 2500 g/m
2 

στους έξι μήνες. Όλα 

τα πρόβατα στο διάστημα των έξι μηνών παρουσίασαν την ίδια ανάπτυξη. α) Ποιο 

από τα δύο βοσκοτόπια έχει μεγαλύτερη έκταση και κατά πόσο; β) Αν οι δύο 

κτηνοτρόφοι χρησιμοποιήσουν για βοσκή των προβάτων τους ίσες εκτάσεις των 

βοσκοτόπων τους ποιος από τους δύο θα έχει μετά από έξι μήνες πρόβατα με 

μεγαλύτερο βάρος 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α) Όια ηα πξφβαηα ζην δηάζηεκα ησλ έμη κελψλ παξνπζίαζαλ ηελ ίδηα αλάπηπμε θαη 

είλαη απφ 100. Ζ πξσηνγελή παξαγσγηθφηεηα ηνπ δεπηέξνπ βνζθφηνπνπ είλαη  2500 

g/m
2 

ζηνπο έμη κήλεο θαη ηνπ πξψηνπ 500 g/m
2
 ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα άξα 

2500:500=5. Ο πξψηνο βνζθφηνπνο ζα είλαη 5 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξψην. 

β) Ο δεχηεξνο  

2. Έστω ότι σε μια λίμνη ισχύει η τροφική αλυσίδα: 

     Υυτοπλαγκτόν → ζωοπλαγκτόν → μικρά ψάρια → μεγάλα ψάρια → υδρόβια πτηνά 

     Όλοι οι οργανισμοί κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με οργανισμούς 

του προηγούμενου τροφικού επιπέδου. Εάν η βιομάζα των μικρών ψαριών είναι 5

10
4

 Κg και η ενέργεια που εμπεριέχεται στο φυτοπλαγκτόν είναι 40 ΚJoules/Κg  

φυτοπλαγκτού: α. Να υπολογιστεί η βιομάζα των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων και 

να σχεδιαστεί η αντίστοιχη τροφική πυραμίδα. β. Να υπολογιστεί η ενέργεια που 

εμπεριέχεται σε κάθε τροφικό επίπεδο και να σχεδιαστεί η αντίστοιχη τροφική 

πυραμίδα. γ. Με δεδομένο ότι το μέσο βάρος ενός πτηνού είναι 2,5 Kg, να 

υπολογιστεί ο αριθμός των υδρόβιων πτηνών που μπορούν να εξασφαλίσουν την 

τροφή τους μέσω αυτής της τροφικής αλυσίδας. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α. Δάλ ε βηνκάδα ησλ κηθξψλ ςαξηψλ είλαη 5 10
4
 kg, ηφηε κε δεδνκέλν φηη απφ ην έλα 

ηξνθηθφ επίπεδν κεηαθέξεηαη πεξίπνπ ην 10% ηεο ελέξγεηαο ζα ηζρχεη: 

 Εσνπιαγθηφλ:  5 10
5
 kg Μεγάια ςάξηα:  5 1 0

3 
kg 

 Φπηνπιαγθηφλ: 5 10
6
 kg Τδξφβηα πηελά: 5 1 0

2
 kg 

 

Τδξόβηα πηελά: 

 5  1 0
2
 kg 

Μεγάια ςάξηα:  

5 1 0
3 
kg 

Μηθξά ςάξηα   

5 10
4
 Κg 

Εσνπιαγθηόλ:  

 5 10
5
 kg 

Φπηνπιαγθηόλ:  

5 10
6
 kg 
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β. Με δεδνκέλν φηη ε ελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζην θπηνπιαγθηφλ είλαη 40 kJoules/kg θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ηνπ ζθέινπο (α) ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζε θάζε ηξνθηθφ επίπεδν. 

Ζ βηνκάδα ηνπ θπηνπιαγθηνχ ππνινγίζηεθε ζε 5 10
6 

kg, άξα ε ελέξγεηα πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζε απηφ ην ηξνθηθφ επίπεδν είλαη: 

 40 kJoules/kg .5 10
6
 kg = 20 10

7 
kJoules 

Με απηφ ην δεδνκέλν θαη γλσξίδνληαο φηη ην 10% ηεο ελέξγεηαο κεηαθέξεηαη απφ ην έλα 

επίπεδν ζην άιιν, ε ελέξγεηα πνπ ζα ππάξρεη ζηα ππφινηπα επίπεδα ζα είλαη: 

 Εσνπιαγθηφλ:   20 10
6
 kJoules 

Μηθξά ςάξηα:   20 10
5
 kJoules  

Μεγάια ςάξηα:  20 10
4
 kJoules  

Τδξφβηα πηελά:  20 10
3 
kJoules 

 

Με βάζε ηε δηαζέζηκε ελέξγεηα, ε ηξνθηθή ππξακίδα ζα είλαη: 

 

 

Τδξόβηα πηελά: 

20 10
6
 kJoules 

Μεγάια ςάξηα:  

20 10
4
 kJoules 

Μηθξά ςάξηα   

20 10
5
 kJoules 

Εσνπιαγθηόλ:  

 20 10
6
 kJoules 

Φπηνπιαγθηόλ:  

20 10
7
 kJoules 

 

γ .Ζ βηνκάδα ησλ πδξφβησλ πηελψλ βξήθακε φηη ζα είλαη 5  1 0
2
 kg. Δθφζνλ ην κέζν 

βάξνο ελφο πηελνχ δίλεηαη 2,5 kg, ηφηε ν αξηζκφο ησλ πδξφβησλ πηελψλ πνπ κπνξνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο κέζσ απηήο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ζα είλαη: 

5 1 0
2
 kg : 2,5 kg = 200 
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3. Φρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του διαγράμματος να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

 

Αλάπηπμε 

190 KJ/m
2
 

Αλάπηπμε 

5 KJ/m
2
 

Αλάπηπμε 

3 KJ/m
2
 

6,3  10
6
 KJ/m

2 

Δπηζηξνθή ζην πεξηβάιινλ 

ΦΤΣΑ Δπηζηξνθή ζην πεξηβάιινλ 

2000 KJ/m
2
 

Αλάπηπμε 

8000 KJ/m
2
 

Δπηζηξνθή 

ζην 

πεξηβάιινλ 

1010 KJ/m
2
 

Δπηζηξνθή 

ζην 

πεξηβάιινλ 

297 KJ/m
2
 

Δπηζηξνθή 

ζην 

πεξηβάιινλ 

495 KJ/m
2
 

ΦΤΣΟΦΑΓΑ 

ΠΣΖΝΑ 

ΦΤΣΟΦΑΓΑ 

ΘΖΛΑΣΗΚΑ 

ΦΤΣΟΦΑΓΑ 

ΑΡΘΡΟΠΟΓΑ 

Νεθξφ νξγαληθφ πιηθφ 

6000 KJ/m
2
 

300 

 KJ/m
2
 

1200 

 KJ/m
2
 

500  KJ/m
2
 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 47 - 

α. Σι ποσοστό της ενέργειας που παίρνουν τα φυτά από τον ήλιο το δεσμεύουν με τη 

φωτοσύνθεση; β. Ποια είναι η διαδικασία με την οποία τα φυτά επιστρέφουν στο 

περιβάλλον τους 2.000 KJ/m2; γ.  Σι ποσοστό της ενέργειας που παίρνουν τα φυτοφάγα 

πτηνά από τα φυτά το επιστρέφουν στο περιβάλλον τους; δ.  Σι ποσοστό της ενέργειας 

που προέρχεται από τον ήλιο ενσωματώνεται στους ιστούς των φυτοφάγων πτηνών; ε. 

Σι ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο τα φυτοφάγα αρθρόποδα το 

επιστρέφουν στο περιβάλλον;  

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α. Σα θπηά ζπλνιηθά δεζκεχνπλ ηφζε πνζφηεηα ελέξγεηαο  φζε ην άζξνηζκα ηεο 
ελέξγεηαο πνπ απειεπζεξψλεηαη σο ζεξκφηεηα θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηελ αλάπηπμε. Γειαδή: (2000+8000) KJ/m

2
 = 10.000 KJ/m

2
.  

πλεπψο ην πνζνζηφ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θσηνζχλζεζε 
είλαη πεξίπνπ :0,16% 
. 

 

 β. Ζ αλαπλνή. 
      

 γ. 99% 

 

      

 δ. 4,7 10 
–5 

% 

 

      

 ε. 0, 016% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,0100
103,6

10000
6




99100
300

297


5

6
107,4100

103,6

3 


016,0100
103,6

1010
6
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4. Ο καλλιεργητής ενός αγροκτήματος ασχολείται με την καλλιέργεια δύο φυτικών 

ειδών και την εκτροφή ενός ζωικού είδους που είναι φυτοφάγο. Ποιος από τους 

εικονιζόμενους τρόπους διατροφής είναι ο λιγότερο και ποιος ο περισσότερο 

αποδοτικός από ενεργειακή άποψη και γιατί; 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Ο ιηγφηεξν απνδνηηθφο ηξφπνο είλαη ν Α, δηφηη ν θαιιηεξγεηήο πξνζιακβάλεη ην πνζφ 
ηεο ελέξγεηαο πνπ απνδίδνπλ νη παξαγσγνί πιελ ηηο αλαπλεπζηηθέο απψιεηεο ησλ 
θαηαλαισηψλ θαη πιελ ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ εγθιείεηαη ζηα νξγαληθά ππνιείκκαηά 
ηνπο.  

Ο πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο ηξφπνο είλαη ν Γ δηφηη ν θαιιηεξγεηήο επσθειείηαη απφ ην 
ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ νη παξαγσγνί θαη ν θαηαλαισηήο. 

 

 

 

ΦΤΣΑ α 

ΦΤΣΑ β 

ΦΤΣΑ α 

ΦΤΣΑ β 

ΦΤΣΑ α 

ΦΤΣΑ β 

Φπηνθάγν δών 

Φπηνθάγν δών 

Φπηνθάγν δών 

Α ηξόπνο 

      δηαηξνθήο 

Γ ηξόπνο 

δηαηξνθήο 

Β ηξόπνο 

δηαηξνθήο 

θαιιηεξγεηήο 

θαιιηεξγεηήο 

θαιιηεξγεηήο 
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5. την εικόνα παρουσιάζονται οι τροφικές σχέσεις σε ένα οικοσύστημα. Αν οι 

οργανισμοί 1, 2, 3, 4 αντιπροσωπεύουν παραγωγούς και όλοι οι υπόλοιποι 

καταναλωτές, να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

 
 

α.  Σι ονομάζουμε τροφική αλυσίδα, τι τροφικό πλέγμα και τι τροφικό 

επίπεδο; β. Πόσες διαφορετικές τροφικές αλυσίδες διαπιστώνετε ότι 

υπάρχουν στο οικοσύστημα; γ. Ποιος είναι ο κορυφαίος καταναλωτής του 

οικοσυστήματος; δ. Ποιος από τους οργανισμούς του οικοσυστήματος 

συμπεριφέρεται ταυτόχρονα και ως καταναλωτής 2ης και ως καταναλωτής 

1ης τάξης; Ποιος οργανισμός είναι η τροφή του σε κάθε περίπτωση; ε. Ποιο 

επίπεδο καταναλωτών του οικοσυστήματος περιμένετε να είναι  μεγαλύτερο 

σε βιομάζα και γιατί; στ. Ποιος από τους οργανισμούς του οικοσυστήματος 

συμπεριφέρεται ταυτόχρονα και ως καταναλωτής 3ης και ως καταναλωτής 

2ης τάξης; Ποιος οργανισμός είναι η τροφή του σε κάθε περίπτωση; ζ. Με 

ποιους άλλους οργανισμούς ο οργανισμός της ερώτησης (στ) ανήκει στο ίδιο 

τροφικό  επίπεδο, όταν συμπεριφέρεται ως καταναλωτής 2ης τάξης; η. Ποια 

από τις έννοιες, η τροφική αλυσίδα ή το τροφικό πλέγμα, είναι πλησιέστερη 

προς την πραγματικότητα που υπάρχει στα φυσικά οικοσυστήματα και γιατί; 

θ. Αν εξαφανιστεί ο οργανισμός 2, ποιοι οργανισμοί θα επηρεαστούν 

τροφικά και γιατί; ι. Ποιοι από τους οργανισμούς της ερώτησης (θ) θα 

επηρεαστούν περισσότερο και γιατί; 
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ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

α. Τποθική αλςζίδα: Είλαη κία ζεηξά νξγαληζκώλ, ζηελ νπνία ν θάζε έλαο απνηειεί ηελ 

ηξνθή ηνπ επόκελνπ. Σηελ ζαπξνβηνηηθή ηξνθηθή αιπζίδα ν θάζε νξγαληζκόο απνζπλζέηεη 

ηνλ πξνεγνύκελό ηνπ. 

Τποθικά πλέγμαηα: Είλαη όξνο πνπ πεξηγξάθεη ηηο πνιύπινθεο ηξνθηθέο ζρέζεηο, πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζηε θύζε αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνύο. 

Τποθικά επίπεδα: Είλαη ηα επίπεδα εθείλα ζηα νπνία δηαθξίλνληαη νη νξγαληζκνί, είηε 

θπηηθνί είηε δσηθνί, ζε ζρέζε κε ηηο ηξνθηθέο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα ζηα απηφηξνθα νηθνζπζηήκαηα, φινη νη νξγαληζκνί πνπ ηξέθνληαη 

απέρνληαο «ίδην αξηζκφ βεκάησλ» απφ ηνλ ήιην αλήθνπλ ζην ίδην ηξνθηθφ 

επίπεδν": 
     
  β. 5 δηαθνξεηηθέο ηξνθηθέο αιπζίδεο  
  (1,5,9,12), (2,6,10,12), (3,7,12), (2,11,12), (4,8,11,12). 
        
  γ. Ο θνξπθαίνο θαηαλαισηήο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ν 12 
   

  δ. Ο  11 ζπκπεξηθέξεηαη ηαπηφρξνλα σο θαηαλαισηήο 2
εο

 θαη σο θαηαλαισηήο 1
εο

 
ηάμεσο θαη ηξέθεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο 8 θαη 2 αληίζηνηρα 

 
ε. Οη θαηαλαισηέο 1

εο
 ηάμεο επεηδή ε δηαζέζηκε ζηνπο νξγαληζκνχο ελέξγεηα (άξα 

θαη ε βηνκάδα) ιηγνζηεχεη φζν πξνρσξάκε πξνο αλψηεξα ηξνθηθά επίπεδα. 

 
 ζη. Ο 12 ζπκπεξηθέξεηαη ηαπηφρξνλα σο θαηαλαισηήο 3

εο
 θαη σο θαηαλαισηήο 2

εο
 

ηάμεσο θαη ηξέθεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο 11 θαη 7 αληίζηνηρα 
 
 δ. Με ηνπο 9, 10, 11. 
 
  ε. ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα ε πιεζηέζηεξε πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απφ ηηο 

έλλνηεο ηξνθηθή αιπζίδα θαη ηξνθηθφ πιέγκα είλαη ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο 

επεηδή έλα είδνο δελ ηξψεη θαη δελ ηξψγεηαη απφ έλα είδνο αιιά ηξψεη θαη 

ηξψγεηαη απφ πνιχ πεξηζζφηεξα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ηξψλε  θαη ηξψγνληαη 

απφ πνιιά άιια. 

 
 ζ. Αλ εμαθαληζηεί ν νξγαληζκφο 2 νη νξγαληζκνί 6, 10, 12, 11 ζα επεξεαζηνχλ 

ηξνθηθά, γηαηί επεξεάδνληαη νη αιπζίδεο (2, 6, 10, 12) θαη (2, 11, 12)  

  
 η. Οη 6 θαη 10 .Γηαηί ν 6 ηξέθεηαη κφλν απφ ηνλ 2 θαη ν 10 δηφηη ηξέθεηαη κφλν απφ 
ηνλ 6. 
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2.3 ΒΙΟΓΕΩΥΗΜΙΚΟΙ ΚΤΚΛΟΙ 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

ΒΗΟΓΔΧΥΖΜΗΚΟΗ ΚΤΚΛΟΗ 

Σα ρεκηθά ζηνηρεία (C, H, O, N, S, P θ.ά.) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχλζεζε ησλ 

ρεκηθψλ ελψζεσλ, απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη νη δνκέο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ 

νξγαληζκψλ, πξέπεη λα θπθινθνξνχλ, ψζηε λα γίλνληαη εθ λένπ δηαζέζηκα. Οη 

επαλαιακβαλφκελεο θπθιηθέο πνξείεο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηα νηθνζπζηήκαηα 

ραξαθηεξίδνληαη σο βηνγεσρεκηθνί θύθινη, δηφηη δηεθπεξαηψλνληαη κε ηε ζπκκεηνρή 

βηνινγηθψλ, γεσινγηθψλ θαη ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 

Ο θύθινο ηνπ άλζξαθα 

Ο άλζξαθαο είλαη ην ρεκηθφ ζηνηρείν κε βάζε ην νπνίν δνκνχληαη φιεο νη νξγαληθέο 

ελψζεηο θαη ζπλεπψο φια ηα βηνινγηθά καθξνκφξηα. Ζ πνξεία ηνπ άλζξαθα ζηα 

νηθνζπζηήκαηα αθνινπζεί ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο ζ' απηά, γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη ε ρεκηθή 

ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν είλαη δεζκεπκέλε ζηηο 

νξγαληθέο ελψζεηο. 

Ο θύθινο ηνπ άλζξαθα ζρεηίδεηαη κε δύν βαζηθέο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο 

Φσηνζύλζεζε 

πξνζιακβάλεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

παξαγσγή γιπθφδεο 

Κπηηαξηθή αλαπλνή 

νμεηδψλεηαη ε γιπθφδε θαη επηζηξέθεη 

ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκφζθαηξα. 

 
O άλζξαθαο εηζέξρεηαη ζηα νηθνζπζηήκαηα κε ηε κνξθή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ην νπνίν βξίζθεηαη 
ζηελ αηκφζθαηξα. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα παξαιακβάλεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαηξαπεί, κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο, ζε γιπθφδε.Έλα κέξνο ηεο γιπθφδεο, αιιά θαη άιισλ 

ελψζεσλ πνπ ζπληίζεληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή 

πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί ελέξγεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ παξαγσγψλ Απφ ην ππφινηπν 

κέξνο ηεο νξγαληθήο χιεο πνπ έρεη παξαρζεί απφ ηνπο παξαγσγνχο έλα κέξνο κεηαβηβάδεηαη, σο ηξνθή, 

ζηνπο θαηαλαισηέο, ελψ έλα άιιν θαηαιήγεη σο λεθξή νξγαληθή ύιε ζην έδαθνο θαη γίλεηαη ηξνθή γηα 

ηνπο απνηθνδνκεηέο καδί κε ηε λεθξή νξγαληθή χιε δσηθήο πξνέιεπζεο ηνπο παξαγσγνχο, ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ζηνπο απνηθνδνκεηέο, ε νξγαληθή ύιε νμεηδώλεηαη, κε απνηέιεζκα αθ' ελφο ηελ 

απειεπζέ-ξσζε ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη αθ' 

εηέξνπ ηελ παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ επηζηξέθεη ζηελ αηκόζθαηξα. Ζ ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη ε θαηαζηξνθή ησλ δαζώλ νδήγεζε ζηελ απειεπζέξσζε ηεξάζηησλ 

πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα κε δπζκελείο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο(θαηλόκελν 

ζεξκνθεπίνπ) 
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Ο θύθινο ηνπ αδώηνπ 

Σν άδσην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ρεκηθφ ζηνηρείν γηα ηε δσή, θαζψο είλαη ζπζηαηηθφ 

πνιιψλ βηνκνξίσλ 

λνπθιετθψλ νμέσλ πξσηετλψλ Φσζθνιηπηδίσλ 
Σν άδσην αθζνλεί ζηελ αηκφζθαηξα, φπνπ απνηειεί ην 78% θ.φ., αιιά δελ κπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηε κνξθή κε ηελ νπνία βξίζθεηαη ζ' απηή (κνξηαθφ άδσην). 

Γηα ην ιφγν απηφ ε εηζαγσγή ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αδψηνπ ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο αδσηνδέζκεπζεο, ε νπνία κεηαηξέπεη ην 
αηκνζθαηξηθφ άδσην ζε κνξθέο αμηνπνηήζηκεο απφ ηνπο παξαγσγνχο.  

 

Αδσηνδέζκεπζε 
αηκνζθαηξηθή αδσηνδέζκεπζε 

ην άδσην ηεο αηκφζθαηξαο αληηδξά είηε κε 

ηνπο πδξαηκνχο, ζρεκαηίδνληαο ακκσλία, είηε 

κε ην αηκνζθαηξηθφ νμπγφλν, ζρεκαηίδνληαο 

ληηξηθά ηφληα. Ζ απαξαίηεηε ελέξγεηα 

πξνζθέξεηαη απφ ηηο ειεθηξηθέο εθθελψζεηο 

(αζηξαπέο, θεξαπλνί). Ζ ακκσλία θαη ηα 

ληηξηθά ηφληα κεηαθέξνληαη κε ηε βξνρή ζην 

έδαθνο. Ζ αηκνζθαηξηθή αδσηνδέζκεπζε 

θαηέρεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο 

αδσηνδέζκεπζεο. 

βηνινγηθή αδσηνδέζκεπζε  
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ειεύζεξνπο ή ζπκβησηηθνύο 

κηθξννξγαληζκνχο. εκαληηθφηεξα αδσηνδεζκεπηηθά 

βαθηήξηα είλαη απηά πνπ δνπλ ζπκβησηηθά ζηηο ξίδεο ησλ 

ςπραλζψλ (φπσο είλαη ην ηξηθχιιη, ε κπηδειηά, ε 

θαζνιηά, ε θαθή, ε ζφγηα) ζε εηδηθά εμνγθψκαηα 

(θπκάηηα). Απηά ηα βαθηήξηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

δεζκεχνπλ ην αηκνζθαηξηθφ άδσην θαη λα ην 

κεηαηξέπνπλ ζε ληηξηθά ηφληα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

απνξξνθεζνχλ απφ ηα ςπραλζή. Ζ βηνινγηθή 

αδσηνδέζκεπζε θαηέρεη ην 90% ηεο ζπλνιηθήο 
αδσηνδέζκεπζεο. 

 

Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θύθιν ηνπ αδώηνπ 

Πξόζιεςε από ηα θπηά 

Σα θπηά ρξεζηκνπνηνχλ ηα ληηξηθά ή ηα ακκσληαθά ηφληα πνπ πξνζιακβάλνπλ απφ ην 

έδαθνο (είηε κε ηε δηαδηθαζία ηεο αηκνζθαηξηθήο είηε κε απηήλ ηεο βηνινγηθήο 

αδσηνδέζκεπζεο) πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ ηηο αδσηνχρεο ελψζεηο ηνπο φπσο ηηο 

πξσηεΐλεο θαη ηα λνπθιετθά νμέα. 

Απνηθνδόκεζε 

Πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ βαθηήξηα θαη κχθεηεο ηνπ εδάθνπο. Με ηε δηαδηθαζία 

απηή ην άδσην πνπ είλαη εγθισβηζκέλν ζηε λεθξή νξγαληθή χιε κεηαηξέπεηαη ζε 

ακκσλία ΝΖ3 ή ΝΖ 

4  

Νηηξνπνίεζε 

Ζ ακκσλία πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζην έδαθνο, πθηζηάκελε ηε δξάζε ησλ ληηξνπνηεηηθώλ 

βαθηεξίσλ ηνπ εδάθνπο, κεηαηξέπεηαη ηειηθά ζε ληηξηθά ηφληα ηα νπνία παξαιακβά-

λνληαη απφ ηα θπηά. 

Απνληηξνπνίεζε 

Πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα απνληηξνπνηεηηθά βαθηήξηα ηνπ εδάθνπο κε ηε κεηαηξνπή 

ησλ ληηξηθψλ ηφλησλ ζε κνξηαθφ άδσην, ην νπνίν επηζηξέθεη ζηελ αηκφζθαηξα 

Καηαλάισζε 

Σν άδσην πνπ πεξηέρεηαη ζηηο αδσηνχρεο ελψζεηο ησλ παξαγσγψλ δηαθηλείηαη κέζσ ησλ 

ηξνθηθψλ αιπζίδσλ ζηηο δηάθνξεο ηάμεηο ησλ θαηαλαισηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή πξσηετλψλ 
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Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θύθιν ηνπ αδώηνπ ζρεκαηηθά 

Απνηθνδόκεζε 

αηκνζθαηξηθή 

αδσηνδέζκεπζε 

 

Γηαδηθαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θύθιν 

ηνπ αδώηνπ 

 

βηνινγηθή  

αδσηνδέζκεπζε  

 

Πξόζιεςε από ηα θπηά 

 

Καηαλάισζε 

Νηηξνπνίεζε Απνληηξνπνίεζε 
 

 

 

Μηθξννξγαληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θύθιν ηνπ αδώηνπ 

Απνηθνδνκεηέο 

(βαθηήξηα θαη κχθεηεο  

ηνπ εδάθνπο) 

Νηηξνπνηεηηθά 

βαθηήξηα 

Μηθξννξγαληζκνί  

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

θύθιν ηνπ αδώηνπ 

Απνληηξνπνηεηηθά 

βαθηήξηα 

Αδσηνδεζκεπηηθνί νξγαληζκνί 

 

Διεύζεξνη κηθξννξγαληζκνί 

ζπκβησηηθνί κηθξννξγαληζκνί.  

(π.ρ αδσηνδεζκεπηηθά βαθηήξηα 

ζηηο ξίδεο ησλ ςπραλζψλ) 

 

 

 

Παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ θύθιν ηνπ αδώηνπ 

Ο άλζξσπνο επεξεάδεη ηνλ θχθιν ηνπ αδψηνπ εηζάγνληαο αδσηνχρα ιηπάζκαηα ζηα 

αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. ην 

παξειζφλ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην ζθνπφ απηφ πεξηηηψκαηα δψσλ (θνπξηά). Μεηά ηελ 

αλαθάιπςε ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ απφ ην αηκνζθαηξηθφ 

άδσην, ηα νξγαληθά θπζηθά ιηπάζκαηα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα βηνκεραληθά, πνπ 

κάιηζηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο. Χζηφζν ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην 

ηεο εθάζηνηε πξνζηηζέκελεο ζην έδαθνο πνζφηεηαο πξνζιακβάλεηαη απφ ηα 

θαιιηεξγνχκελα θπηά. Σν ππφινηπν παξαζχξεηαη απφ ηε βξνρή θαη θαηαιήγεη ζηα γιπθά 

ή ζηα ζαιαζζηλά λεξά νδεγψληαο ζην θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνύ. 

Οη δχν πην νηθνινγηθνί ηξφπνη εκπινπηηζκνχ ηνπ εδάθνπο ζε άδσην είλαη ε 

αγξαλάπαπζε θαη ε ακεηςηζπνξά (ε ελαιιαγή ζηελ θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ θαη 

ςπραλζψλ, έηζη ψζηε ην έδαθνο λα εκπινπηίδεηαη κε άδσην θαη λα κελ εμαζζελεί). Ζ 

παξαδνζηαθή γεσξγηθή πξαθηηθή ηεο ακεηςηζπνξάο αμηνπνηεί ηελ ηδηφηεηα ησλ 

ςπραλζψλ λα θέξνπλ ζηηο ξίδεο ηνπο αδσηνδεζκεπηηθά βαθηήξηα  
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Σν λεξό Ζ2Ο 

 θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Γεο,  

 νξηνζεηεί ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα θαη θαζνξίδεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο.  

 είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά εηζέξρνληαη θαη θπθινθνξνχλ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ απηφηξνθσλ νξγαληζκψλ.  

 απνηειεί ην 75% ηνπ λσπνύ βάξνπο ησλ δσληαλψλ ηζηψλ  

 ζπκβάιιεη ζηε ζεξκνξξύζκηζε ηφζν ησλ θπηηθψλ φζν θαη ησλ δσηθψλ 

νξγαληζκψλ.  

 ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηε θσηνζχλζεζε ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 

 

Ο θύθινο ηνπ λεξνύ 

εμάηκηζε δηαπλνή ησλ θπηώλ θαηαθξεκλίζεηο 

Σν λεξφ απνκαθξχλεηαη 

κε ηε κνξθή πδξαηκψλ 

απφ νπνηαδήπνηε 

επηθάλεηα.  

Ζ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ 

απφ ηελ επηθάλεηα ησλ 

θχιισλ νλνκάδεηαη 

επηδεξκηθή εμάηκηζε 

 

είλαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

λεξνχ κέζσ ησλ ζηνκάησλ, 

(ησλ πφξσλ δειαδή ηεο 

επηδεξκίδαο) ησλ θχιισλ. 

 

Με ηε βξνρή, ην ρηφλη, 

θαη ην ραιάδη, ην λεξφ 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

αηκφζθαηξα θαη γίλεηαη 

δηαζέζηκν ζηα πδάηηλα 

θαη ζηα ρεξζαία 
νηθνζπζηήκαηα. 

 
Τδάηηλα νηθνζπζηήκαηα. 

Ζ αληαιιαγή ηνπ λεξνχ κεηαμχ ησλ σθεαλψλ θαη ηεο αηκφζθαηξαο απνηειεί έλα 

ζρεηηθά απιφ κεραληζκφ, θαζψο πεξηιακβάλεη κφλν ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εμάηκηζεο θαη 

ησλ θαηαθξεκλίζεσλ. 

Υεξζαία νηθνζπζηήκαηα. 

Σν λεξφ πνπ πέθηεη ζηελ μεξά κπνξεί: 

• Να εμαηκηζηεί. 

• Να εηζρσξήζεη ζην ππέδαθνο θαη ζην ζχζηεκα ησλ ππφγεησλ πδάησλ. 

• Να πξνζιεθζεί απφ ηα θπηά θαη λα απνκαθξπλζεί κε ηε δηαπλνή. 

• Να απνκαθξπλζεί κε ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή απφ ην ρεξζαίν πεξηβάιινλ. 

Άξα ην ηκήκα ηνπ θχθινπ πνπ αθνξά ηελ μεξά είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθν 

 
Ο ξόινο ησλ θπηώλ  ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ 

Σα θπηά παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ απφ ην έδαθνο. ε 

κηθξέο ιεθάλεο απνξξνήο, φπνπ αθαηξέζεθαλ φια ηα δέληξα, ν φγθνο ηνπ επηθαλεηαθνχ 

λεξνχ απμήζεθε πάλσ απφ 200%. Σν λεξφ απηφ θαηέιεμε ζηε ζάιαζζα, ελψ, αλ είρε 

δηεηζδχζεη ζην έδαθνο, ζα είρε απνδνζεί πίζσ ζηελ αηκφζθαηξα κε ηε δηαπλνή. Σα 

επηθαλεηαθά ξένληα χδαηα απνκαθξχλνπλ θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία κε 

καθξνρξφληεο δηαδηθαζίεο γίλνληαη δηαζέζηκα ζηνπο νξγαληζκνχο. Απηά ηα ζπζηαηηθά ζα 

θαηαιήμνπλ ηειηθά ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο. Γη’ απηφ ην ιφγν ηα δέιηα ησλ πνηακψλ 

εκθαλίδνπλ πνιχ πςειή παξαγσγηθφηεηα. 
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ΑΚΗΕΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 

 

1. α. Να ονομάσετε τις κατηγορίες των οργανισμών 5, 6, 7 , 8 που παίρνουν μέρος 

στον κύκλο του αζώτου. β. Να ονομάσετε τις διαδικασίες 1, 2, 3, 4 που γίνονται 

κατά την ανακύκλωση του αζώτου.  γ. Να δικαιολογήσετε για ποιους λόγο τα 

λιπάσματα που χρησιμοποιούν οι αγρότες περιέχουν νιτρικά άλατα και όχι 

νιτρώδη. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  
 
α.  5- Νηηξνπνηεηηθά Βαθηήξηα, 6- Αδσηνδεζκεπηηθά Βαθηήξηα,  
     7 –Παξαγσγνί, 8- Καηαλαισηέο 
β.  1- Απνληηξνπνίεζε, 2-Αδσηνδεζκεπζε, 3- Νηηξνπνίεζε, 4- Καηαλάισζε 
γ.   Σα θπηά πξνζιακβάλνπλ θαη’ εμνρήλ ληηξηθά ηφληα εμ’ άιινπ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο απνληηξνπνίεζεο ηα ληηξηθά ππνβαζκίδνληαη ζε ληηξψδε. 

 

ΝΖ3 

Ν2 αηκόζθαηξαο 

5 7 

8 

6 

4 

3 

2 

1 

απέθθξηζε 
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2. Σα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζουν την επίδραση των αζωτούχων 

λιπασμάτων σε δύο περιοχές. Η περιοχή Α δε λιπάνθηκε σε αντίθεση με την 

περιοχή Β που λιπάνθηκε εντατικά από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο 

κατακόρυφος άξονας παρουσιάζει την εκατοστιαία σύσταση των πληθυσμών 

των δύο περιοχών σε ψυχανθή και γρασίδι. α) Να συγκρίνετε την εκατοστιαία 

σύσταση των δύο περιοχών στις δύο κατηγορίες φυτών. β) Που κατά τη γνώμη 

σας οφείλονται οι διαφορές που παρατηρείτε; 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: .  

α. ηελ πεξηνρή Α ε ζπκκεηνρή ηνπ γξαζηδηνχ ζηνλ πιεζπζκφ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε 
ζπκκεηνρή ησλ ςπραλζψλ. ηελ πεξηνρή Β αληίζηξνθα. 
 
β. Ζ ιίπαλζε ζηελ πεξηνρή Α ζε άδσην έγηλε θπζηθά ιφγσ ηεο δξάζεο ησλ 
αδσηνδεζκεπηηθψλ βαθηεξίσλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ γξαζηδηνχ δελ απμήζεθε ππεξβνιηθά 

θαη έηζη έγηλε δπλαηή ε δηαηήξεζή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ςπραλζψλ ζε πςειά πνζνζηά. Ζ 
ιίπαλζε ζηελ πεξηνρή Β έγηλε ηερλεηά θαη πξνθάιεζε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 
γξαζηδηνχ. Ο πιεζπζκφο ησλ ςπραλζψλ πηζαλψο κεηψζεθε ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ 
ηνπ αζθήζεθε απφ ην γξαζίδη. 
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3. το σχήμα εικονίζονται σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο τριφύλλι, τα 

αζωτοδεσμευτικά βακτήρια και το περιβάλλον τους. Να ονομάσετε τις ουσίες Φ, 

Τ, Ζ. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Υ- Γιπθφδε παξάγεηαη απφ ηα ςπραλζή θαη θαηά έλα κέξνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα 
αδσηoδεζκεπηηθά βαθηήξηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλαπλνήο  
 
Τ -Αηκνζθαηξηθφ άδσην,  
 
Ε- Νηηξηθά ηφληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 Αλαπλνή 

πλζέζεηο 

Μεηαηξνπέο 

Δλέξγεηα 
Αδσηνδεζκεπηηθό 

βαθηήξην 

Σξηθύιιη Υ 
Ε 

Τ 
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ΛΕΞΕΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ: 

 

Βηνγεσρεκηθνί θύθινη: Δίλαη νη δηαδηθαζίεο δέζκεπζεο -απνδέζκεπζεο -

επαλαδέζκεπζεο κέζα απφ ηηο νπνίεο πεξλνχλ ηα πιηθά απφ 

ηα νπνία δνκνχληαη νη νξγαληζκνί. Ολνκάδνληαη 

βηνγεσρεκηθνί επεηδή ε θπθινθνξία ησλ πιηθψλ δελ 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ησλ ηξνθηθψλ 

αιπζίδσλ αιιά πεξηέρεη θαη ζηάδηα ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ 

ζην αβηνηηθφ πεξηβάιινλ 

 

Φσηνζύλζεζε: Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη παξαγσγνί αμηνπνηνχλ κέξνο 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηα ησλ 

θχιισλ ηνπο θαη κεηαηξέπνπλ απιέο αλφξγαλεο ελψζεηο 

(CO2 , H2O) πνπ έρνπλ δεζκεχζεη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο 

ζε ζχλζεηεο νξγαληθέο, εκπινπηίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ 

αηκνζθαηξηθφ αέξα κε νμπγφλν. 

 

Γιπθόδε: Τδαηάλζξαθαο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θσηνζχλζεζε  

 

Κπηηαξηθή αλαπλνή: Ζ δηαδηθαζία δηάζπαζεο ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα απφ ηε θσηνζχλζεζε, 

αξρηθά ζε απινχζηεξεο νξγαληθέο θαη ηειηθά ζε αλφξγαλεο 

ελψζεηο (CO2 , H2O). Δθιχνληαη κεγάια πνζά ελέξγεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ δνκψλ ηνπο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο 

αλάγθεο  

 

Αδσηνδέζκεπζε: Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα βαθηήξηα κεηαηξέπνπλ ην 

αηκνζθαηξηθφ άδσην ζε αδσηνχρεο ελψζεηο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

 

Βηνινγηθή αδσηνδέζκεπζε:  θαηέρεη ην 90% ηεο ζπλνιηθήο αδσηνδέζκεπζεο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηθξννξγαληζκνχο ηνπ εδάθνπο 

ειεχζεξνπο ή ζπκβησηηθνχο  

 

Αηκνζθαηξηθή  αδσηνδέζκεπζε: πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αηκφζθαηξα κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηηο 

ειεθηξηθέο εθθελψζεηο    

 

Αδσηνδεζκεπηηθά  βαθηήξηα: κηθξννξγαληζκνί πνπ δεζκεχνπλ κέξνο ηνπ 

αδψηνπ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε 

ληηξηθά ηφληα  
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Νηηξνπνηεηηθά βαθηήξηα: κηθξννξγαληζκνί πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ακκσλία πνπ 

παξάγεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απνηθνδφκεζεο ησλ 

αδσηνχρσλ νξγαληθψλ ελψζεσλ ηεο λεθξήο χιεο ζε 

ληηξηθά ηφληα. 

Απνληηξνπνηεηηθά  βαθηήξηα: κηθξννξγαληζκνί πνπ κεηαηξέπνπλ ηα ληηξηθά 

ηφληα ζε κνξηαθφ άδσην ην νπνίν επηζηξέθεη ζηελ 

αηκφζθαηξα. 

 

Απνληηξνπνίεζε: Ζ απνδέζκεπζε ηνπ αδψηνπ απφ ηε λεθξή νξγαληθή χιε 

θαη ε επαλαθνξά ηνπ ζηελ αηκφζθαηξα κε ηε βνήζεηα 

βαθηεξίσλ. 

 

Νηηξηθά ηόληα: ε πνην εχιεπηε κνξθή αλφξγαλνπ αδψηνπ   

 

Δμάηκηζε: ε κεηαηξνπή ηνπ πγξνχ λεξνχ ζε αέξην θαη ε απνκάθξπλζή 

ηνπ απφ νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 

 

Γηαπλνή: ε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ηνπ λεξνχ απφ ηα ζηφκαηα ησλ 

θχιισλ ησλ θπηψλ 

 

Καηαθξεκλίζεηο: βξνρή, ρηφλη, ραιάδη. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΚΗΕΙ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΦΟΛΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ: 

1. Σο άζωτο βρίσκεται σε τεράστια ποσότητα στην ατμόσφαιρα (78%). Καθώς η 

μεγάλη πλειονότητα των αυτότροφων οργανισμών είναι ανίκανη να το 

χρησιμοποιήσει σ' αυτή την αέρια μοριακή μορφή (Ν2), απαιτείται η μετατροπή 

του σε εύληπτη μορφή. Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία γίνεται αυτή 

η μετατροπή. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Σν άδσην βξίζθεηαη ζε ηεξάζηηα πνζφηεηα ζηελ αηκφζθαηξα (78%). Καζψο ε κεγάιε 

πιεηνλφηεηα ησλ απηφηξνθσλ νξγαληζκψλ είλαη αλίθαλε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζ' απηή 

ηελ αέξηα κνξηαθή κνξθή (Ν2), απαηηείηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε εχιεπηε κνξθή. Να 

πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε κεηαηξνπή. Ζ κεηαηξνπή ηνπ 

κνξηαθνχ αδψηνπ ηεο αηκφζθαηξαο ζε κνξθή εχιεπηε απφ ηνπο παξαγσγνχο νλνκάδεηαη 

αδσηνδέζκεπζε θαη δηαθξίλεηαη ζε βηνινγηθή, πνπ ζπληζηά ην 90% ηεο 

αδσηνδέζκεπζεο, θαη αηκνζθαηξηθή. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε κεηαηξνπή γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ειεχζεξσλ ή ζπκβησηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ. εκαληηθφηεξνη κεηαμχ απηψλ 

είλαη ηα βαθηήξηα πνπ ζπκβηψλνπλ κε ηα ςπραλζή (ηξηθχιιη, κπηδειηά, θνπθηά, θαζνιηά, 

θαθή , ζφγηα) ζρεκαηίδνληαο ζηηο ξίδεο ηνπο εηδηθά εμνγθψκαηα, πνπ νλνκάδνληαη 

θπκάηηα. Σα βαθηήξηα απηά κεηαηξέπνπλ ην αηκνζθαηξηθφ κνξηαθφ άδσην ζε ληηξηθά 

ηφληα, πνπ είλαη εχιεπηα απφ ηα θπηά. ηελ αηκνζθαηξηθή αδσηνδέζκεπζε δε 

ζπκκεηέρεη νξγαληζκφο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ κνξηαθνχ αδψηνπ ζε ληηξηθά ηφληα, αιιά 

ην άδσην ηεο αηκφζθαηξαο αληηδξά είηε κε ηνπο πδξαηκνχο, ζρεκαηίδνληαο ακκσλία, 

είηε κε ην αηκνζθαηξηθφ νμπγφλν, ζρεκαηίδνληαο ληηξηθά ηφληα. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή 

απαηηνχληαη κεγάια πνζά ελέξγεηαο ηα νπνία παξέρνπλ αζηξαπέο θαη θεξαπλνί. Σειηθά ε 

ακκσλία θαη ηα ληηξηθά ηνληα κεηαθέξνληαη κε ηε βξνρή ζην έδαθνο. 

 

2. Περιγράψτε συνοπτικά τον κύκλο του νερού. Είναι πιο πολύπλοκος επάνω από 

τους ωκεανούς ή επάνω από την ξηρά και γιατί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Ζ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ εμάηκηζε, ζηε δηαπλνή ησλ θπηψλ θαη 

ζηηο θαηαθξεκλίζεηο. Δμάηκηζε νλνκάδεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ κε ηε κνξθή 

πδξαηκψλ απφ κηα επηθάλεηα Όηαλ απηή ε επηθάλεηα είλαη ηα θχιια ελφο θπηνχ, 

νλνκάδεηαη επηδεξκηθή εμάηκηζε θαη δηαθέξεη απφ ηε δηαπλνή, φπνπ ε απνκάθξπλζε ηνπ 

λεξνχ γίλεηαη κέζσ ησλ ζηνκάησλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην λεξφ πνπ απνξξνθνχλ ηα 

θπηά κε ηηο ξίδεο ηνπο πεξλά ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη θαηαιήγεη ηειηθά ζηα θχιια, απφ 

ηα νπνία απνκαθξχλεηαη κε ηε δηαπλνή απφ ηα ζηφκαηά ηνπο. ηηο θαηαθξεκλίζεηο 

(βξνρή, ρηφλη, ραιάδη) ην λεξφ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αηκφζθαηξα θαη γίλεηαη δηαζέζηκν 

ζηα πδάηηλα θαη ζηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα, απφ ηα νπνία κε ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή 

θαηαιήγεη πάιη ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο. 

Ο θχθινο ηνπ λεξνχ είλαη πην πνιχπινθνο πάλσ απφ ηελ μεξά, γηαηί νη πηζαλέο πνξείεο 

ηνπ λεξνχ είλαη πεξηζζφηεξεο. Έηζη, ην λεξφ πνπ πέθηεη ζηε μεξά κπνξεί λα εμαηκηζηεί, 

λα εηζρσξήζεη ζην ππέδαθνο θαη ζην ζχζηεκα ησλ ππφγεησλ πδάησλ, λα πξνζιεθζεί 

απφ ηα θπηά θαη λα απνκαθξπλζεί κε ηε δηαπλνή, λα απνκαθξπλζεί κε ηελ επηθαλεηαθή 

απνξξνή απφ ην ρεξζαίν πεξηβάιινλ. 
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2.4 
ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΗ- ΡΤΠΑΝΗ 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

 

Δξεκνπνίεζε 

Οηθνζπζηήκαηα πνπ έρνπλ 

Λφγσ  

ρακειήο  

βξνρφπησζεο  

άγνλα εδάθε 

κηθξή βηνκάδα 

κηθξή παξαγσγηθόηεηα  

Λφγσ  

αλζξψπηλεο  

παξέκβαζεο 

  ραξαθηεξίδνληαη  ραξαθηεξίδνληαη 

Δξεκηθά  

νηθνζπζηήκαηα 

Δξεκνπνηεκέλα 

νηθνζπζηήκαηα 

 

 

Πξόθιεζε εξεκνπνίεζεο 

Όηαλ ην ρψκα πνπ απνκαθξχλεηαη απφ κία πεξηνρή είλαη πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη κε ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο δηάβξσζεο ησλ γήηλσλ πεηξσκάησλ (απφ ηνλ 

άλεκν θαη ην λεξφ), κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζηελ πεξηνρή παξακέλνπλ κφλν ηα 

ζθιεξά πεηξψκαηα θαη ην έδαθνο γίλεηαη άγνλν. Ζ δηαδηθαζία απηή ραξαθηεξίδεηαη 

σο εξεκνπνίεζε θαη είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα ηεο θαηαζηξνθήο ηεο βιάζηεζεο. 

Με ηελ θαηαζηξνθή ησλ θπηψλ παχεη ην έδαθνο λα ζπγθξαηείηαη απφ ηηο ξίδεο ηνπο. 

Οη βξνρέο ζρεκαηίδνπλ ρείκαξξνπο πνπ παξαζχξνπλ ην ρψκα. Όηαλ κάιηζηα ε θιίζε 

ηνπ εδάθνπο είλαη κεγάιε θαη αθνινπζήζνπλ θαηαξξαθηψζεηο βξνρέο (ραξαθηε-

ξηζηηθό ζηνηρείν ησλ κεζνγεηαθώλ νηθνζπζηεκάησλ), ηφηε ε δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε θαη νδεγεί βαζκηαία ζηελ εξεκνπνίεζε. 

 

 

Αηηίεο πξόθιεζεο εξεκνπνίεζεο 

Καηαζηξνθή ησλ θπηψλ 

πνπ ζπγθξαηνχλ ην ρψκα 

Όμηλε βξνρή Απνςίισζε Ππξθαγηέο Τπεξβόζθεζε 

Καηαζηξνθή δαζψλ 

Βφξεηαο Δπξψπεο 

Καηαζηξνθή 

ηξνπηθψλ δαζψλ 

Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εξεκνπνίεζεο εδαθψλ απφ ππξθαγηέο ή ππεξβόζθεζε 

απνηεινχλ πνιιά απφ ηα βνπλά ηεο ρψξαο καο θαη θπξίσο ηα εδάθε πνιιψλ λεζηψλ 

καο, ζηα νπνία έρνπλ απνκείλεη κφλν ηα ζθιεξά πεηξψκαηα, αθνχ ην ρψκα έρεη 

παξαζπξζεί απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο 
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Μεζνγεηαθό νηθνζύζηεκα 

Υαξαθηεξίδεηαη   απφ   αιιεινδηαδνρή   ελφο   πγξνχ   θαη   ζρεηηθά   ήπηνπ 

ζεξκνθξαζηαθά ρεηκψλα κε έλα ζεξκφ θαη μεξφ θαινθαίξη 

ηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα επλνείηαη ε εθδήισζε ππξθαγηάο ιόγσ: 

πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ 

κεγάιεο  

μεξαζίαο 

πζζψξεπζεο κε απνηθνδνκεκέλσλ 

μεξψλ θαη άξα εχθιεθησλ πιηθψλ 

ζην έδαθνο (π.ρ. μεξά θχιια) 

 

 

Σα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα κπνξνύλ λα επαλαθάκςνπλ ζε ιηγόηεξν από δέθα 

ρξόληα, γηαηί 

θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο πεξηνδηθήο εκθάληζεο ηεο θσηηάο ηα θπηά πνπ δνπλ ζ' απηά 

αλέπηπμαλ πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο 

Παξαβιαζηάλνπλ, δειαδή ζρεκαηίδνπλ 

λένπο βιαζηνύο θαη θύιια από 

ππόγεηνπο απξόζβιεηνπο νθζαικνύο 

(π.ρ. πνπξλάξη, ζρίλνο, θέδξνο, θνπκαξηά). 

Δπαλαθάκπηνπλ κε απμεκέλε θύηξσζε 

ησλ ζπεξκάησλ ηνπο 

(π.ρ. πεχθα, ιαδαληέο) 

 

 

Παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ αλαγέλλεζε ησλ κεζνγεηαθώλ 

νηθνζπζηεκάησλ κεηά από ηε θσηηά 

φηαλ απηφ έρεη θαεί επαλεηιεκκέλα φηαλ κεηά ηε θσηηά επηρεηξνχληαη 

αλαζηαιηηθέο επεκβάζεηο φπσο ε βφζθεζε.  

 

Οη κεραληζκνί απνηειεζκαηηθήο 

αληίδξαζεο απέλαληη ζηε θσηηά δελ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εάλ ε θσηηά 

εκθαλίδεηαη θαη μαλαεκθαλίδεηαη πξηλ 

πξνιάβνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα λα 

αλαθάκςνπλ 

Ο θξηζηκφηεξνο ίζσο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. Σα θακέλα 

νηθνζπζηήκαηα βνζθνχληαη γηαηί ηα 

πξψηα ρξφληα κεηά ηε θσηηά, ζε απηά 

θπξηαξρνχλ ηα πνψδε θπηά (ρσξίο μχιν) 

φπσο ηα ςπραλζή, πνπ κε ην πςειφ 

πεξηερφκελν ηνπο ζε άδσην απνηεινχλ 

άξηζηε θηελνηξνθή. 

 

 

πλέπεηεο ηεο θσηηάο ζηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα: 

Απμάλεηαη ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, αθνχ θαηαζηξέθνληαη ηα θπηά πνπ ζα ην 

ζπγθξαηνχζαλ κε ηηο ξίδεο ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε: 

Έληνλεο θιίζεηο Καηαξξαθηώδεηο βξνρέο 

Ζ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε 

Καηάξξεπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

Δξεκνπνίεζε 
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Ρύπαλζε 

ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε θάζε παξάγνληα (ξχπν) πνπ έρεη βιαπηηθέο 

επηδξάζεηο ζηνπο νξγαληζκνχο 

 

Καηεγνξίεο ξύπσλ 

ρεκηθέο νπζίεο, ζεξκφηεηα ήρνο αθηηλνβνιίεο. 

 

θξηηήξην γηα ηελ απεηιή πνπ ζπληζηά έλαο ξύπνο γηα ην πεξηβάιινλ δελ είλαη ηόζν ε 

πνηόηεηά ηνπ όζν ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν πξνζηίζεηαη ζε έλα νηθνζύζηεκα. 

 

Ζ ξύπαλζε, αλάινγα κε ην ηκήκα ηεο βηόζθαηξαο πνπ πιήηηεη, δηαθξίλεηαη 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ξχπαλζε ησλ πδάησλ ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο 

 

αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε 

 Ζ απαξρή ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ αλζξώπηλε 

δξαζηεξηόηεηα έγηλε απφ ηφηε πνπ ν άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ αλαθάιπςε ηε 

θσηηά.  

 Ζ ζπζηεκαηηθή φκσο επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο μεθίλεζε θαηά ηε 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε κε ηελ εληαηηθή θαύζε νξπθηώλ θαπζίκσλ 

(γαηαλζξάθσλ θαη πεηξειαίνπ). 

 Ζ επηβάξπλζε απηή ππνβνεζήζεθε απφ ηελ αλέγεξζε κεγάισλ βηνκεραληθώλ 

κνλάδσλ ζηηο πόιεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αικαηώδε αύμεζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ θαη ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ζ' απηέο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε κε ηε ζπλερηδφκελε 

εθπνκπή αέξησλ βηνκεραληθψλ ξχπσλ θαη κε ηε καδηθή ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ 

 

ύγρξνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αηκνζθαηξηθή 

ξύπαλζε 

Σν θαηλόκελν  

ηνπ  

ζεξκνθεπίνπ 

Σν  

θσηνρεκηθό  

λέθνο 

Ζ εμαζζέλεζε ηεο 

ζηηβάδαο  

ηνπ όδνληνο 

Ζ  

όμηλε  

βξνρή 

 

Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ πέθηεη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο απνξξνθάηαη θαηά έλα κέξνο απφ 

απηήλ, ελψ θαηά έλα άιιν κέξνο εθπέκπεηαη πίζσ ζηελ αηκφζθαηξα κε ηε κνξθή ππέξπζξεο 

αθηηλνβνιίαο (ζεξκόηεηαο) 

Απφ ην ζχλνιν ηεο αθηηλνβνιίαο απηήο έλα κέξνο δεζκεχεηαη απφ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

θαη ηνπο πδξαηκνύο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αηκφζθαηξα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ ήπηα αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε Σν ππφινηπν δηαπεξλά ηελ αηκφζθαηξα θαη δηαθεχγεη ζην 

δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα λα απνηξέπεηαη ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε καο. 

Δμαηηίαο ηεο ππέξκεηξεο θαχζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζηελ αηκφζθαηξα έρεη απμεζεί. Έηζη φκσο απμάλεηαη θαη ην πνζνζηφ ηεο ππέξπζξεο 

αθηηλνβνιίαο πνπ δεζκεύεηαη από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο αηκφζθαηξαο, κε απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε 

Σελ νλνκαζία «θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ » ηελ θαζηέξσζε ην 1822 ν Γάιινο 

καζεκαηηθφο Φνπξηέ 
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Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Ζ ηήμε ησλ πνιηθψλ πάγσλ ζα νδεγήζεη ζε 

αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη 

επνκέλσο ζηελ απψιεηα κεγάισλ 

ρεξζαίσλ εθηάζεσλ νη νπνίεο ζα 

θαιπθζνχλ απφ ην λεξφ 

Δίλαη επίζεο πηζαλφ πνιιέο γφληκεο 

πεξηνρέο λα κεηαηξαπνχλ ζε άγνλεο θαη 

αληίζηξνθα. θαη λα εμαθαληζηνχλ είδε 

νξγαληζκψλ πνπ δελ ζα αλαπηχμνπλ 

κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο 

 

 

 

Φσηνρεκηθό λέθνο 

Πξνθαιείηαη απφ ηελ αληίδξαζε κηαο ζεηξάο νπζηψλ, νη νπνίεο παξάγνληαη απφ ηηο 

κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο (απηνθηλήησλ, αεξνπιάλσλ, εξγνζηαζίσλ), κε ην νμπγφλν 

ηεο αηκφζθαηξαο, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

πξσηνγελείο ξύπνη 
νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη δηάθνξνη πδξνγνλάλζξαθεο.  

δεπηεξνγελείο ξύπνη, (πξντφληα ηεο αληίδξαζήο ησλ πξσηνγελψλ ξχπσλ κε ην νμπγφλν 

ηεο αηκφζθαηξαο, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιία)  

φδνλ θαη ληηξηθφ ππεξνμπαθεηχιην (PAN). 

 

 

Δπηπηώζεηο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό  

πξσηνγελείο ξύπνη δεπηεξνγελείο ξύπνη 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

παξεκπνδίδεη, ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο, 

ηε κεηαθνξά νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο, γηαηί 

αληαγσλίδεηαη ην νμπγφλν γηα ηελ εηδηθή 

ζέζε ζχλδεζεο ζην κφξην ηεο αηκνζθαη-

ξίλεο. 

νμείδηα ηνπ αδώηνπ 

πξνθαινχλ θαηαζηξνθέο ζηνπο ηζηνχο ησλ 

πλεπκφλσλ θαη εμαζζελίδνπλ ηελ αληίζηα-

ζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ πλεπκνλία, ελψ ε 

έθζεζε, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε 

ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ηνπο είλαη ππεχζπ-

λε γηα ηελ πξφθιεζε εκθπζήκαηνο 

πδξνγνλάλζξαθεο 

Μεξηθνί απφ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, 

φπσο ην βελδνππξέλην, έρνπλ θαξθηλνγφλν 

δξάζε. 

όδνλ 

επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηη-

θνχ ζπζηήκαηνο θαηά παξφκνην ηξφπν κε 

ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ θαη εκπνδίδεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ πξνθαιψληαο βιάβεο 

ζηνπο θπηηθνχο ηζηνχο 

PAN 

εξεζίδεη ηα κάηηα 

Οη ξύπνη απηνί, εθηόο από ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ, 

πξνθαινύλ ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. 
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Ο ξόινο ηνπ όδνληνο 

Αξλεηηθόο  Θεηηθόο 

 

 

ζηα θαηψηεξα επίπεδα ηεο αηκφζθαηξαο 

απνηειεί ξχπν 

ζηα αλψηεξα επίπεδα ηεο αηκφζθαηξαο, ζε 

χςνο 15 κε 30 Km  ζρεκαηίδεη κηα ζηηβάδα 

πνπ δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε 

δηαηήξεζε ηεο δσήο, θαζψο απνξξνθά έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο 

 

Ζ ππεξηώδεο αθηηλνβνιία έρεη ζαλαηεθφξν δξάζε ζηνπο κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο, 

πξνθαιεί κεηαιιάμεηο ζην DNA, θαηαξξάθηε ζηα κάηηα θαη θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο.  

 

Ζ εμαζζέλεζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ όδνληνο 

γηα ηελ εμαζζέλεζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ όδνληνο ππεχζπλνη είλαη νη ρισξνθζνξάλζξαθεο 

(εκπνξηθή νλνκαζία freon), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ςπθηηθά πγξά ζηα ςπγεία θαη ζηα 

θιηκαηηζηηθά θαη σο πξνσζεηηθά αέξηα ζηα ζπξέη 

 

Ζ όμηλε βξνρή 

Ζ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, νη δηεξγαζίεο απνηθνδφκεζεο ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ 

απφ ηα βαθηήξηα ηνπ εδάθνπο θαη θπξίσο ε θαχζε πγξψλ θαπζίκσλ  απειεπζεξψλνπλ 

ζηελ αηκφζθαηξα δηάθνξα νμείδηα ηνπ αδώηνπ θαη δηνμείδην ηνπ ζείνπ. Σα αέξηα απηά, 

αθνχ πξψηα κεηαηξαπνχλ, κε ηελ επίδξαζε ησλ πδξαηκώλ ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ληηξηθό 

θαη ζεηώδεο νμύ αληίζηνηρα, επηζηξέθνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο δηαιπκέλα ζην λεξφ 

ηεο βξνρήο, ζην ρηφλη, ζηελ νκίριε ή ζην ραιάδη.  

Όηαλ νη ζπγθεληξψζεηο ησλ νμεηδίσλ απηψλ δελ είλαη απμεκέλεο, ην ληηξηθφ θαη ην 

ζεηψδεο νμχ πνπ βξίζθνληαη δηαιπκέλα ζην λεξφ ηεο βξνρήο ηελ θαζηζηνχλ ειαθξά 

φμηλε, θαζψο έρεη ηηκή γχξσ ζην 5,6 pH 

ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε αηκφζθαηξα έρεη επηβαξπλζεί κε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ησλ 

νμεηδίσλ απηψλ, είηε δηόηη γίλεηαη εληαηηθή θαύζε πγξώλ θαπζίκσλ είηε δηφηη νη 

ξύπνη απηνί έρνπλ κεηαθεξζεί κε ηνλ άλεκν, κεγαιψλεη θαη ε πνζφηεηα ηνπ ληηξηθνχ 

θαη ηνπ ζεηψδνπο νμένο πνπ βξίζθνληαη δηαιπκέλα ζην λεξφ ηεο βξνρήο. Έηζη φκσο ε 

βξνρή γίλεηαη πεξηζζφηεξν φμηλε, θαζψο ε ηηκή ηνπ pH ηεο κπνξεί λα πέζεη αξθεηά 

θάησ από ην 5. 

 

Δπηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο όμηλεο βξνρήο 

 

 

Υεξζαία νηθνζπζηήκαηα 

 

 

Τδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 

 ηζηνξηθά αξρηηεθηνληθά 

κλεκεία θαη έξγα ηέρλεο 

πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ κάξκαξν 

θαηαζηξέθεηαη ην θχιισκα 

ησλ δέληξσλ, ειαηηψλεηαη ε 

γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο 

ζαλαηψλνληαη νη θπηηθνί 

θαη δσηθνί νξγαληζκνί 

ηα νμέα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηε βξνρή δηαβξψλνπλ ηηο 

εμσηεξηθέο επηθάλεηέο ηνπο. 
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Ρύπαλζε ησλ πδάησλ 

θάζε θπζηθή, ρεκηθή ή βηνινγηθή κεηαβνιή πνπ ην θαζηζηά αθαηάιιειν γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο νη νπνίνη δνπλ ζ' απηφ ή ην ρξεζηκνπνηνχλ 

Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ξύπαλζε είλαη: 

1. Σα αζηηθά ιχκαηα 

2. Σα απφβιεηά ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο  

α) ηα βαξέα κέηαιια (ν κφιπβδνο, ν πδξάξγπξνο, ν ςεπδάξγπξνο θ.ά.) 

β) νη νξγαληθνί δηαιχηεο  

γ) πεηξειαηνεηδή 

3. Σν ζεξκφ λεξφ απφ ηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ θαη 

ησλ εξγνζηαζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νξπθηά θαχζηκα 

4. Οη ηνμηθέο νπζίεο θαη ηα παξαπξντφληα ησλ ρεκηθψλ θαηεξγαζηψλ ηεο 

βπξζνδεςίαο θαη ηεο κεηαιινπξγίαο. 

5. Σα ιηπάζκαηα 

6. Σα δηάθνξα παξαζηηνθηφλα θαη εληνκνθηφλα 

7. Σα θπζηθά ή ξαδηελεξγά απφβιεηα θαη ηα παξαπξντφληα ησλ ξαδηελεξγψλ 

εθξήμεσλ 

 

Δπηξνθηζκόο 

Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζε πδάηηλν νηθνζχζηεκα, πνπ δέρεηαη αζηηθά ιύκαηα 

ή ιηπάζκαηα πνπ απνπιέλνληαη απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο, κε απνηέιεζκα λα 

εκπινπηίδεηαη κε ηα ληηξηθά θαη ηα θσζθνξηθά άιαηα πνπ απηά πεξηέρνπλ. Δπεηδή 

φκσο νη νπζίεο απηέο απνηεινχλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηνπο πδξφβηνπο 

θσηνζπλζεηηθνχο νξγαληζκνχο (θπηνπιαγθηόλ), πξνθαιείηαη ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο. Έηζη απμάλεηαη θαη ν πιεζπζκφο ησλ κνλνθχηηαξσλ δσηθψλ 

νξγαληζκψλ (δσνπιαγθηόλ) πνπ εμαξηψληαη ηξνθηθά απφ ην θπηνπιαγθηφλ. Με ην 

ζάλαην ησλ πιαγθηνληθψλ νξγαληζκψλ ζπζζσξεχεηαη λεθξή νξγαληθή ύιε, ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο ππξνδνηεί ηελ αχμεζε ησλ απνηθνδνκεηώλ, δειαδή ησλ βαθηεξίσλ πνπ 

ηελ θαηαλαιψλνπλ. Με ηελ αχμεζε φκσο ησλ κηθξννξγαληζκψλ ν ξπζκφο θαηαλάισζεο 

νμπγφλνπ γίλεηαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ην ξπζκφ παξαγσγήο ηνπ. Έηζη ε πνζφηεηα ηνπ 

νμπγφλνπ πνπ βξίζθεηαη δηαιπκέλε ζην λεξφ γίλεηαη νινέλα κηθξφηεξε, γεγνλφο πνπ 

πιήηηεη ηνπο αλψηεξνπο νξγαληζκνχο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, φπσο ηα ςάξηα, πνπ 

πεζαίλνπλ απφ αζθπμία.  

 

Βηνζπζζώξεπζε 

Σν θαηλφκελν θαηά ην νπνίν απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνμηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηνπο 

ηζηνχο ησλ νξγαληζκψλ θαζψο πξνρσξνχκε θαηά κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο 

Αο παξαθνινπζήζνπκε φκσο κε έλα παξάδεηγκα πψο απνηππψλεηαη πνζνηηθά ε αύμεζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο κηαο κε βηνδηαζπώκελεο νπζίαο ζε έλαλ νξγαληζκό. Έζησ φηη ζε 

θάζε θηιφ ελφο θπηνχ έρεη απνηεζεί 1 mg κηαο κε βηνδηαζπψκελεο νπζίαο. Έλα 

θπηνθάγν, γηα λα απμήζεη ηε βηνκάδα ηνπ θαηά 1 θηιφ, ζα πξέπεη λα θάεη 10 θηιά απφ ην 

θπηφ, ηα νπνία βεβαίσο ζα πεξηέρνπλ 10 mg ηεο νπζίαο. Αθνχ ε νπζία απηή δελ κπνξεί 

λα δηαζπαζηεί θαη λα απνβιεζεί απφ ην θπηνθάγν νξγαληζκφ, ε ζπγθέληξσζή ηεο ζηνπο 

ηζηνχο ηνπ ζα θηάζεη ηα 10 mg αλά θηιφ. ε έλα ζαξθνθάγν ε ζπγθέληξσζε ζα γίλεη 

100 mg αλά θηιφ θ.ν.θ. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε ζπγθέληξσζε κηαο κε βηνδηαζπώκελεο 

νπζίαο απμάλεηαη θαζώο πεγαίλνπκε ζε αλώηεξα ηξνθηθά επίπεδα. 
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Σν έδαθνο 

Έρεη πξνέιζεη  απφ ηελ απνζάζξσζε πεηξσκάησλ ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηνλ 

άλεκν, ην λεξφ, ηνλ πάγν θαη ηε δξάζε ησλ νξγαληζκψλ ζηε δηάξθεηα δεθάδσλ εηψλ 

Σν ιεπηφ ζηξψκα ρψκαηνο πνπ θαιχπηεη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ αιιά θαη ηε δξάζε ησλ απνηθνδνκεηψλ. 

Δμαηηίαο φκσο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ην έδαθνο δηαβξψλεηαη απφ ηνμηθέο 

νπζίεο (ξαδηελεξγά απφβιεηα, εληνκνθηφλα, βαξέα κέηαιια θ.ά.), κε ζπλέπεηα ηελ 

εξεκνπνίεζε θαη ηε δηνρέηεπζε ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ή 

ζηα ππφγεηα λεξά. 

Ζ ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο, παξά ην όηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηε ξύπαλζε ησλ 

πδάησλ θαη ζπλδέεηαη κ' απηήλ, άξγεζε λα γίλεη αληηιεπηή, γηαηί πξνρσξεί κε 

αξγόηεξν ξπζκό από απηήλ.  
 

 

 

Ζρνξξύπαλζε 

Ο ζόξπβνο απνηειεί κηα κνξθή ξχπαλζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο αζηηθέο θαη 

βηνκεραληθέο δψλεο θαη επεξεάδεη φρη κφλν ην ππνδεθηηθφ φξγαλν ηεο αθνήο ηνπ 

αλζξψπνπ αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

Ζ έληαζε ηνπ ήρνπ κεηξηέηαη ζε ληεζηκπέι 

Έλα ληεζηκπέι αληηπξνζσπεχεη ηελ ειάρηζηε δηαθνξά ζηελ έληαζε δχν ήρσλ, ψζηε λα 

γίλνληαη απηνί δηαθξηηνί απφ ην αλζξψπηλν απηί. 

Ο έληνλνο ήρνο  

 επεξεάδεη θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ 

 απμάλεη ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο  

 πξνθαιεί ζηξεο  

 κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζειψλνληαη θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

 απμάλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε  

 απμάλεη ηελ έθθξηζε ησλ γαζηξεληεξηθψλ πγξψλ, κηα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε έιθνπο. 

 Ζ ζπλερήο έθζεζε ηνπ αλζξψπνπ ζε ήρν έληαζεο κεγαιχηεξν απφ 85 ληεζηκπέι 

είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη απψιεηα ηεο αθνήο 
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ΑΚΗΕΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΣΗΝ ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά  ξνήο ηεο ελέξγεηαο εξκελεχνπλ θαη ηε βηνζπζζψξεπζε ηνμηθψλ νπζηψλ 

ζηνπο αλψηεξνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ απεθθξηηηθνχο κεραληζκνχο γηα 

ηηο απνβάιινπλ, νη νπζίεο απηέο απνηίζεληαη ζηνπο ηζηνχο ησλ νξγαληζκψλ. Γειαδή ζην 

νηθνζχζηεκα ηνπ πξνβιήκαηνο ζα ππάξρεη θαη θάπνηα νπζία πνπ δε δηαζπάηαη θαη ηεο νπνίαο 
είηε ζα καο δεηνχλ ηε ζπγθέληξσζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξνθηθφ επίπεδν είηε ζα καο δεηνχλ 

ηελ πνζφηεηα. 

Θα πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην εμήο: Οη νπζίεο πνπ δε δηαζπψληαη κεηαθέξνληαη 
ζρεδφλ αλαιινίσηεο απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν, αιιά ε βηνκάδα ησλ νξγαληζκψλ 

ειαηηψλεηαη θαζψο πξνρσξάκε ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο νπζίαο. 

. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο κε βηνδηαζπψκελεο νπζίαο ζε έλα ηξνθηθφ επίπεδν πξνθχπηεη απφ 
ηνλ ιφγν ηεο πνζφηεηαο ηεο κε βηνδηαζπψκελεο νπζίαο πξνο ηε βηνκάδα ηνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ. 

πλεπψο ελψ ν αξηζκεηήο παξακέλεη ζηαζεξφο θαη ν παξνλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο 

ππνδεθαπιαζηάδεηαη, ε ηηκή ηνπ ιφγνπ δεθαπιαζηάδεηαη. Γεληθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 
ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα θαζψο πξνρσξάκε ζηα ηξνθηθά επίπεδα ζα έρνπκε, ηελ βηνκάδα ησλ 

νξγαληζκψλ λα ππνδεθαπιαζηάδεηαη απφ επίπεδν ζε αλψηεξν επίπεδν θαη ε πνζφηεηα ηεο κε 

βηνδηαζπψκεvεο νπζίαο λα παξακέλεη ε ίδηα. Άξα ηειηθά ε ζπγθέληξσζε  ηεο κε 
βηνδηαζπψκεvεο νπζίαο δεθαπιαζηάδεηαη απφ επίπεδν ζε αλψηεξν επίπεδν 

<=============================================================> 

1. Οι αρχές μιας αγροτικής περιοχής προκειμένου να απαλλάξουν τις καλλιέργειες από 

ένα είδος παρασιτικής κάμπιας, αποφάσισαν να τις ψεκάσουν με μεγάλες ποσότητες 

εντομοκτόνου. Αρκετούς μήνες αργότερα διαπιστώθηκε ότι στην τροφική αλυσίδα: 

φυτά => κάμπιες => έντομα => σπίνοι, οι τελευταίοι παρουσίαζαν στους ιστούς τους 

μεγάλη συγκέντρωση εντομοκτόνου. Αν η ποσότητα εντομοκτόνου που 

χρησιμοποιήθηκε στην περιοχή ήταν 30 Kg και η βιομάζα των φυτών 600.000 Kg α 

Να κατασκευάσετε την τροφική πυραμίδα του οικοσυστήματος που παρουσιάζει τη 

μεταβολή της βιομάζας στα διάφορα τροφικά επίπεδα. β. Να υπολογίσετε την 

αναμενόμενη τιμή που έχει η βιομάζα κάθε τροφικού επιπέδου. γ. Ποιοι από τους 

οργανισμούς της πυραμίδας χαρακτηρίζονται, παραγωγοί, ποιοι καταναλωτές 

πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης; δ. Πώς ονομάζεται το φαινόμενο της 

συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων εντομοκτόνου στους σπίνους; ε. Ποιες ιδιότητες 

πρέπει να έχει μια ουσία ώστε να συγκεντρώνεται στα ανώτερα επίπεδα των 

καταναλωτών;  στ. Πόσα gr εντομοκτόνου αναμένετε να υπάρχουν ανά gr 

βιομάζας σπίνων, γιατί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α. 
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  β. Θεσξψληαο φηη ην 10% ηεο βηνκάδαο ελφο ηξνθηθνχ επηπέδνπ αληηπξνζσπεχεηαη ζην 

επφκελν νη δηαδνρηθέο βηνκάδεο απφ ηνπο παξαγσγνχο  πξνο ηνπο θνξπθαίνπο 

θαηαλαισηέο είλαη 600.000 Kgr, 60.000 Kgr, 6.000Kgr, 600 Kgr 

 γ.  παξαγσγνί   => θπηά 

     πξσηνγελείο  θαηαλαισηέο  => θάκπηεο 

     δεπηεξνγελείο θαηαλαισηέο  => έληνκα 

     ηξηηνγελείο  θαηαλαισηέο => ζπίλνη  

 δ. Βιοζςζζώπεςζη ή βιολογική μεγέθςνζη: Τν θαηλόκελν θαηά ην νπνίν έρνπκε ζηαδηαθή 

αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνμηθώλ ή ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο ηζηνύο ησλ νξγαληζκώλ, θαζώο 
πξνρσξνύκε θαηά κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο . 
 ε. Να κε δηαζπψληαη θαη λα κε απνβάιινληαη κε ηνπο απεθθξηηηθνχο κεραληζκνχο  
ζη. 0,05 Kgr εληνκνθηφλνπ αλά Kgr ζπίλνπ. 

2. ε ένα οικοσύστημα ψεκάσαμε τους παραγωγούς με 100g DDΣ (μη βιοδιασπώμενο 

εντομοκτόνο). Αν η βιομάζα των παραγωγών είναι 100.000 kg, να βρεθούν:  α. Η 

βιομάζα των καταναλωτών 3
ης

 τάξης. β. Η συγκέντρωση του DDΣ στους καταναλωτές 

4
η

ς τάξης. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Αθνχ ε βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ είλαη 100.000 kg, ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 1
εο

  

ηάμεο ζα είλαη 10.000 kg, ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 2
εο

  ηάμεο ζα είλαη 1.000 kg, ε 

βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 3
εο

  ηάμεο 100 kg θαη ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 4
εο

  ηάμεο 

ζα είλαη 10 kg. 

Ζ πνζφηεηα ηνπ DDΣ πνπ ζα θαηαιήμεη ζηνπο θαηαλαισηέο 4
εο

  ηάμεο ζα είλαη 100 g, 

φζε δειαδή πέξαζε ζηνπο παξαγσγνχο. Άξα ε ζπγθέληξσζε ηεο νπζίαο απηήο ζε απηφ 

ην ηξνθηθφ επίπεδν ζα είλαη: 

100 g /10 kg = 10 g DDΣ /kg βηνκάδαο θαηαλαισηψλ 4
εο

  ηάμεο 

3. ε μια γεωργική έκταση ρίχτηκαν μεγάλες ποσότητες εντομοκτόνου προκειμένου 

καταπολεμηθεί ένα είδος καταστροφικής για τις καλλιέργειες κάμπιας. Μετά από 

μερικούς μήνες διαπιστώθηκε ότι από τους ζωικούς οργανισμούς του 

οικοσυστήματος αυτοί που επλήγησαν περισσότερο, λόγω της δράσης του 

εντομοκτόνου, ήταν τα πουλιά που αποτελούν τους κορυφαίους καταναλωτές. α. Για 

ποιο κατά τη γνώμη σας λόγο συμβαίνει αυτό; β. Τποθέστε ότι αντί του εντομοκτόνου 

επιλεγόταν η προσθήκη στις καλλιέργειες ενός εντόμου που είναι ανταγωνιστικό της 

κάμπιας αλλά δεν βλάπτει τα φυτά Ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας τα 

πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου; 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  
α. Σν εληνκνθηφλν είλαη πξνθαλψο κε βηνδηαζπψκελε νπζία. Γηα ην ιφγν απηφ 
ζπγθεληξψλεηαη (βηνινγηθή ζπζζψξεπζε) ζηνλ θνξπθαίν θαηαλαισηή. 
β. ηα πιενλεθηήκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ν θπζηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο πνπ δελ 
ξππαίλεη ρεκηθά ην πεξηβάιινλ. Ζ εηζαγσγή ελφο λένπ είδνπο ζε έλα νηθνζχζηεκα 
κεηαηνπίδεη ηηο ηζνξξνπίεο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζηηο ζρέζεηο ησλ νξγαληζκψλ πνπ δνπλ 
ζ' απηφ. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφ κηα ηέηνηα εηζαγσγή λα πξνθαιέζεη κηα κφληκε δηαηαξαρή 
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 
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4. Η συγκέντρωση του DDΣ στους παραγωγούς ενός οικοσυστήματος είναι 1 mg/kg. 

Πόση θα είναι η ποσότητα του DDΣ (σε g) στους καταναλωτές 3
ης

 τάξης αυτού του 

οικοσυστήματος αν η βιομάζα των καταναλωτών 1
ης

 τάξης είναι 100 tn; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Δθφζνλ νη θαηαλαισηέο 1
εο

  ηάμεο έρνπλ βηνκάδα 100 tn, ε βηνκάδα ησλ παξαγσγψλ ζα 

είλαη 1.000 tn, δειαδή 1.000.000 kg. Ζ πνζφηεηα ηνπ DDΣ πνπ ζα ππάξρεη ζηνπο ηζηνχο 

ησλ παξαγσγψλ ζα είλαη: 1 mg/kg .1.000.000 kg = 1.000.000 mg = 1.000 g. Απηή ε 

πνζφηεηα DDΣ ζα κεηαθέξεηαη αλαιινίσηε απφ ηξνθηθφ επίπεδν ζε επίπεδν, νπφηε 

ηφζε ζα είλαη θαη ε πνζφηεηα ηνπ DDΣ ζηνπο θαηαλαισηέο 3
εο

  ηάμεο 

5. τις ζωοτροφές ενός πτηνοτροφείου βρέθηκαν 400g μη βιοδιασπώμενου 

απορρυπαντικού. Ποια ποσότητα απορρυπαντικού και γιατί θα μεταφερθεί σε 30 

παιδιά μιας κατασκήνωσης που τράφηκαν με τα κοτόπουλα αυτά; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Αθνχ ην απνξξππαληηθφ δε βηνδηαζπάηαη, ε πνζφηεηα πνπ βξέζεθε ζηηο δσνηξνθέο ζα 
πεξάζεη ζηα θνηφπνπια ηνπ πηελνηξνθείνπ θαη απφ απηά ζηα παηδηά ηεο θαηαζθήλσζεο 
πνπ ζα ηξαθνχλ κε απηά ηα θνηφπνπια. Άξα ζηα παηδηά ζα θαηαιήμνπλ θαη ηα 400g 

απνξξππαληηθνχ εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βηνζπζζψξεπζεο. 

6. ε μια λίμνη συναντάμε φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, ψάρια και ψαροπούλια τα 

οποία τρέφονται αποκλειστικά με ψάρια της λίμνης. Εάν η βιομάζα είναι 100 tn και η 

συγκέντρωση του εντομοκτόνου είναι 1 μg/kg, να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του 

εντομοκτόνου στα ψαροπούλια. Εάν η θανατηφόρος δόση είναι1 mg/kg, πώς 

εξηγείται ο θάνατός τους; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Ζ ηξνθηθή αιπζίδα ζε απηή ηε ιίκλε ζα είλαη 

Φπηνπιαγθηφλ =>δσνπιαγθηφλ =>ςάξηα => ςαξνπνχιηα. 

1
νο

  ηξόπνο ιύζεο. Αθνχ ε βηνκάδα ηνπ θπηνπιαγθηνχ είλαη 100 tn θαη γλσξίδνπκε φηη 

απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν έρνπκε απψιεηεο ηεο ηάμεο ηνπ 10%, ε βηνκάδα 

ησλ ππφινηπσλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ ζα είλαη: Εσνπιαγθηφλ 10tn, Φάξηα 1 tn, 

Φαξνπνχιηα 0,1 tn = 100 kg. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ εληνκνθηφλνπ ζην θπηνπιαγθηφλ είλαη 

1 κg/kg, άξα ζηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ θπηνπιαγθηνχ ζα έρνπκε 100.000 kg 1κg/kg 

= 100.000 κg εληνκνθηφλνπ. Δπεηδή απηή ε νπζία δε βηνδηαζπάηαη, ζα κεηαθέξεηαη 

ζρεδφλ αλαιινίσηε απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν. Άξα θαη ζηα ςαξνπνχιηα ζα 

κεηαθεξζεί απηή ε πνζφηεηα εληνκνθηφλνπ. Ζ βηνκάδα ηνπο φκσο είλαη κηθξφηεξε, άξα 

ε ζπγθέληξσζε ηνπ εληνκνθηφλνπ ζε απηφ ην ηξνθηθφ επίπεδν ζα είλαη απμεκέλε 

(θαηλφκελν βηνινγηθήο ζπζζψξεπζεο) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα είλαη 100.000κg/100 

kg= 1.000κg/kg= 1 mg/kg ίζε δειαδή κε ηε ζαλαηεθφξν δφζε, νπφηε έηζη εμεγείηαη θαη 

ν ζάλαηνο ησλ πνπιηψλ απηψλ. 

2
νο

 ηξόπνοιύζεο: Γλσξίδνπκε φηη ε βηνκάδα ησλ νξγαληζκψλ ειαηηψλεηαη απφ ην έλα 

ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν (ππνδεθαπιαζηάδεηαη) ιφγσ ησλ απσιεηψλ ελέξγεηαο, πνπ 

είλαη πεξίπνπ 10%, αιιά ε πνζφηεηα ηνπ εληνκνθηφλνπ ζα κεηαθέξεηαη απφ ην έλα 

επίπεδν ζην άιιν ζρεδφλ αλαιινίσηε, άξα ε ζπγθέληξσζή ηεο ζα δεθαπιαζηάδεηαη 

θαζψο αλεβαίλνπκε ηξνθηθά επίπεδα. πλεπψο ε ζπγθέληξσζε ηνπ εληνκνθηφλνπ ζε 

θάζε ηξνθηθφ επίπεδν ζα είλαη: Φπηνπιαγθηφλ 1 κg/kg,  Εσνπιαγθηφλ 10 κg/kg,  

Φάξηα 100 κg/kg, Φαξνπνχιηα 1.000 κg/kg = 1 mg/kg. 

Παξαηεξνχκε φηη ε ζπγθέληξσζε ηνπ εληνκνθηφλνπ ζηα ςαξνπνχιηα είλαη ίζε κε ηε 

ζαλαηεθφξν δφζε, νπφηε έηζη εμεγείηαη θαη ν ζάλαηφο ηνπο. 
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7. ε μια λίμνη, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρύπανσης, ανιχνεύτηκε ποσότητα μη 

βιοδιασπώμενης ουσίας με συγκέντρωση 1 mg/kg φυτοπλαγκτού. την περιοχή 

γύρω από τη λίμνη ζουν άνθρωποι οι οποίοι ψαρεύουν και τρέφονται με τα ψάρια της 

λίμνης. Κάθε άτομο καταναλώνει, κατά μέσο όρο, 3 kg ψάρια το μήνα. Εάν τα ψάρια 

είναι καταναλωτές 3ης τάξης στην τροφική αλυσίδα της λίμνης, να υπολογίσετε: α. 

Σην αναμενόμενη ποσότητα μη βιοδιασπώμενης ουσίας ανά kg ψαριών. β. Σην 

ποσότητα της μη βιοδιασπώμενης ουσίας που αναμένεται να βρεθεί σε κάθε άτομο 

μετά την παρέλευση ενός έτους. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Αθνχ ηα ςάξηα ηεο ιίκλεο πνπ ηξψεη ν άλζξσπνο είλαη θαηαλαισηέο 3
εο

 ηάμεο, ε 

ηξνθηθή αιπζίδα ζην παξάδεηγκα ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη 

Φπηνπιαγθηφλ =>δσνπιαγθηφλ =>θαηαλαισηήο 2
εο

  ηάμεο => ςάξηα =>άλζξσπνο. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο, ε ζπγθέληξσζε ηεο κε βηνδηαζπψκελεο, ηνμηθήο γηα 

ηνλ άλζξσπν νπζίαο ζην θπηνπιαγθηφλ είλαη 1 mg/kg. Ζ νπζία απηή πεξλψληαο απφ ην 

έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν παξακέλεη αλαιινίσηε. 

α) χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ηξνθηθή αιπζίδα: 1 kg θπηνπιαγθηφλ ζα ζξέςεη 0,1 kg 

δσνπιαγθηφλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζηεξίμεη 0,01 kg θαηαλαισηέο 2εο ηάμεο θη 

απηφ 0,001 kg ςάξηα. ηελ αξρηθή πνζφηεηα θπηνπιαγθηνχ ππήξρε 1 mg ηνμηθήο 

νπζίαο, ε νπνία πέξαζε δηακέζνπ ησλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ θαη θαηέιεμε θαη ζηα ςάξηα 

αλαιινίσηε. Γειαδή ζην 0,001 kg ςάξηα ζα ππάξρεη 1 mg ηνμηθήο νπζίαο, νπφηε ε ζπ-

γθέληξσζή ηεο ζε απηφ ην επίπεδν ζα είλαη 1 mg 0,001 kg = 1.000 mg/kg = 1 g ηνμηθήο 

νπζίαο /kg ςαξηψλ. 

β) Οη άλζξσπνη πνπ κέλνπλ γχξσ απφ ηε ιίκλε θαηαλαιψλνπλ 3 kg ςάξηα ην κήλα, άξα 

3 12 = 36 kg ςάξηα ην ρξφλν. Ζ ηνμηθή νπζία πνπ πεξηέρεηαη ζ' απηήλ ηελ πνζφηεηα 

ςαξηψλ θαη ε νπνία ζα πεξάζεη θαη ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα βξεζεί αθνχ γλσξίδνπκε ηε 

ζπγθέληξσζή ηεο ζηα ςάξηα θαη ζα ηζρχεη36 kg   g/kg = 36 g, πνζφηεηα πνπ ζα βξεζεί 

ζε θάζε άλζξσπν 

8. ε μια λίμνη, έκτασης 100 στρεμμάτων, η βιομάζα του φυτοπλαγκτού είναι 10 kg σε 

κάθε m
2

. Μετά από μετρήσεις βρέθηκε ποσότητα μη βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου 

ίση με 10
-3

 μg σε κάθε kg φυτοπλαγκτού. Εάν η τροφική αλυσίδα του δεδομένου 

υδάτινου οικοσυστήματος είναι: φυτοπλαγκτόν => ζωοπλαγκτόν => μικρό ψάρια => 

παρυδάτια πτηνά και η βιομάζα των πτηνών είναι 1 tn, να υπολογίσετε:α. Σην 

ποσότητα του εντομοκτόνου που θα βρεθεί στα πτηνά (δεχόμαστε ότι τα πτηνά 

τρέφονται αποκλειστικά με ψάρια). β. Σην ποσότητα του εντομοκτόνου που 

αναμένεται να βρεθεί σε κάθε kg ψαριών. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Γηα λα βξνχκε ηελ πνζφηεηα ηνπ εληνκνθηφλνπ πνπ ζα βξεζεί ζηα πηελά απηήο ηεο 

ηξνθηθήο αιπζίδαο, πξέπεη θαηαξρήλ λα ππνινγίζνπκε ηελ πνζφηεηα ηνπ θπηνπιαγθηνχ 

πνπ ππάξρεη ζηε ιίκλε. Ζ ιίκλε έρεη έθηαζε 100 ζηξέκκαηα, άξα: 

100 1.000 m
2
 = 1 00.000 m

2
 

Αθνχ ε βηνκάδα ηνπ θπηνπιαγθηνχ είλαη 10 kg/m
2 

επηθάλεηαο ηεο ιίκλεο, ζε φιε ηε 

ιίκλε ζα έρνπκε: 10 kg/m
2 100.000m

2
 = 1.000.000 kg = 1 .000 tn 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ εληνκνθηφλνπ είλαη 10
-3

 κg/kg θπηνπιαγθηνχ, άξα ζηε ζπλνιηθή 

πνζφηεηα θπηνπιαγθηνχ ζα ππάξρνπλ: 

1 0
-3

 κg/kg 1.000.000 kg = 10
3
 κg = 1 mg εληνκνθηφλνπ 
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α. Οπφηε ζηνπο 1.000 tn θπηνπιαγθηνχ έρνπκε 1 mg εληνκνθηφλνπ. Απφ απηήλ ηελ 

πνζφηεηα θπηνπιαγθηνχ ζα ηξαθνχλ 100 tn δσνπιαγθηνχ πνπ ζα πεξηέρνπλ επίζεο 1 mg 

εληνκνθηφλνπ. Απηή ε πνζφηεηα δσνπιαγθηνχ ζα ζξέςεη 10 tn ςάξηα θαη απηά 1 tn 

παξπδάηηα πηελά, ζηα νπνία ζα θαηαιήμεη φιε ε πνζφηεηα ηνπ εληνκνθηφλνπ, άξα 1 mg 

εληνκνθηφλνπ.  

β. Ζ πνζφηεηα ηνπ εληνκνθηφλνπ πνπ ζα βξεζεί ζηα ςάξηα, φπσο αλαθέξακε, ζα είλαη 1 

mg εληνκνθηφλνπ/10 tn ςάξηα, άξα 1 mg εληνκνθηφλνπ/10.000 kg ςάξηα, δειαδή ζην 1 

kg ςάξηα ζα έρνπκε10
-4

 mg εληνκνθηφλνπ ή 0,1 κg εληνκνθηφλνπ/kg ςαξηψλ. 

9. ε ένα υδάτινο οικοσύστημα παρατηρήθηκε ότι η ελάχιστη βιομάζα διατήρησης ενός 

τροφικού επιπέδου είναι 2 kg. Η βιομάζα που παρέχουν οι παραγωγοί στο επόμενο 

τροφικό επίπεδο είναι 2 10
3

 kg. α. Να εξετάσετε εάν το δεδομένο οικοσύστημα 

μπορεί να διαθέτει καταναλωτές 5ης τάξης. β. Να υπολογίσετε την ποσότητα της 

βιομάζας που παρέχεται στους αποικοδομητές εάν το ποσοστό της μεταφερόμενης 

προς αυτούς βιομάζας είναι 10%. γ. Εάν στο δεδομένο οικοσύστημα καταλήξουν 10
3

 

μg μη βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου: Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του 

εντομοκτόνου ανά μονάδα μάζας στο τρίτο τροφικό επίπεδο. Να αναφέρετε τις 

επιπτώσεις του φαινομένου στα ανώτερα τροφικά επίπεδα. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α) Ζ βηνκάδα πνπ παξέρνπλ νη παξαγσγνί είλαη 2 10
3 
kg = 2.000 kg, νπφηε  

ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 1
εο

  ηάμεο ζα είλαη 2 10
2
 kg = 200 kg. 

ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 2
εο

 ηάμεο  ζα είλαη 2 10 kg = 20 kg, 

ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ 3
εο

 ηάμεο ζα είλαη 2 kg. 

Πέξα απφ ηνπο θαηαλαισηέο 3
εο

 ηάμεο δελ κπνξεί λα ππάξμεη άιιν ηξνθηθφ επίπεδν, 

αθνχ ε βηνκάδα πνπ ππάξρεη δελ αξθεί γηα λα ζπληεξήζεη θη άιιν ηξνθηθφ επίπεδν. 

β) Ζ ζπλνιηθή βηνκάδα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη 2.222 kg. Αθνχ ζηνπο απνηθνδνκεηέο 

πεξλά ην 10%, ε βηνκάδα πνπ ζα παξέρεηαη ζε απηνχο ζα είλαη 222 kg. 

γ) Σν εληνκνθηφλν κε ην νπνίν ςεθάζακε ην παξαπάλσ νηθνζχζηεκα ζα πεξάζεη ζηελ 

ηξνθηθή αιπζίδα κέζσ ησλ παξαγσγψλ, δειαδή ηνπ θπηνπιαγθηνχ, θαη απφ εθεί θαη 

πέξα ζε φια ηα ηξνθηθά επίπεδα. Ζ πνζφηεηα εληνκνθηφλνπ παξακέλεη αλαιινίσηε απφ 

ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν, άξα ζην 3
ν
  ηξνθηθφ επίπεδν (θαηαλαισηέο 2

εο
 ηάμεο) 

ζα ππάξρνπλ 10
3
 κg εληνκνθηφλνπ. Ζ βηνκάδα ησλ θαηαλαισηψλ απηνχ ηνπ επηπέδνπ 

βξήθακε φηη είλαη 20 kg, άξα ε ζπγθέληξσζε ηνπ εληνκνθηφλνπ ζε απηφ ην ηξνθηθφ 

επίπεδν ζα είλαη1.000 κg/20 kg = 50 κg εληνκνθηφλνπ αλά kg βηνκάδαο θαηαλαισηψλ 

2
εο

 ηάμεο. 

Παξαηεξνχκε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ κε βηνδηαζπψκελνπ εληνκνθηφλνπ θαζψο 

αλεβαίλνπκε ηξνθηθά επίπεδα. Απηφ ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη βηνινγηθή ζπζζψξεπζε ή 

βηνζπζζψξεπζε θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ έρνπλ εμαθαληζηεί πνιιά είδε δψσλ 

ή απεηινχληαη κε εμαθάληζε, θαζψο ηέηνηνπ είδνπο νπζίεο ζπγθεληξψλνληαη ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο ζην ζψκα ηνπο θαη πξνθαινχλ θαξθηλνγέλεζε, αθφκα θαη ηο ζάλαην. Απφ ην 

θαηλφκελν απηφ πιήηηεηαη θαη ν άλζξσπνο, θαζψο βξίζθεηαη ζηα αλψηεξα ηξνθηθά 

επίπεδα. Καηά θαηξνχο ηέηνηνπ είδνπο νπζίεο έρνπλ βξεζεί θαη ζην κεηξηθφ γάια. 
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ΛΕΞΕΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ: 

Δξεκνπνίεζε: Ζ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο, ε νπνία πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο 

αιιαγήο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ.  

Απνςίισζε: Δίλαη ε θαηαζηξνθή ησλ παξαγσγψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο. 

Μπνξεί λα νθείιεηαη ζε ππξθαγηά, ζε ππεξβφζθεζε ηεο 

πεξηνρήο ή ζε εθρέξζσζε ηεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε γεο ή 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο μπιείαο, θαζψο θαη ζηελ παξνπζία 

ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ. 

Ππξθαγηέο; Ζ κεγάιε ζε έθηαζε ή ρψξν θσηηά. Ζ απμεκέλε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηεο θσηηάο ζηα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα 

νδήγεζε ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δνπλ ζε απηά, λα 

αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο έλαληη απηήο. 

Τπεξβόζθεζε: Ζ εληαηηθή θαηαλάισζε ησλ παξαγσγψλ ελφο 

νηθνζπζηήκαηνο απφ ηα θπηνθάγα δψα. Ζ ππεξβφζθεζε 

είλαη έλα ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηα κεζνγεηαθά 

νηθνζπζηήκαηα κεηά απφ θσηηά. 

Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε: Κάζε πνηνηηθή ή πνζνηηθή αιιαγή ζηε ζχζηαζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα. 

Ρύπνη: Κάζε παξάγνληαο ν νπνίνο ζπληειεί ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ηνπο ξχπνπο αλήθνπλ ζπγθεθξη-

κέλεο ρεκηθέο νπζίεο θαη δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο φπσο 

ε ζεξκφηεηα, ν ήρνο θαη ε αθηηλνβνιία. Κξηηήξην γηα ηελ 

απεηιή πνπ ζπληζηά έλαο ξχπνο γηα ην πεξηβάιινλ δελ είλαη 

ηφζν ε πνηφηεηα ηνπ, φζν ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν 

πξνζηίζεηαη ζε έλα νηθνζχζηεκα. 

Φαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ: Ζ αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε ιφγσ ηεο 

παγίδεπζεο κέξνπο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο πνπ 

θπζηνινγηθά ζα δηέθεπγε πξνο ην δηάζηεκα, απφ ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα θαη ηνπο πδξαηκνχο, ηα νπνία εκθαλίδνληαη 

ζε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ζηελ ζηξαηφζθαηξα, ιφγσ ηεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Φσηνρεκηθό λέθνο:  Αλαγλσξίδεηαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θαθεηί ρξψκα ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ αέξα. Πξνθαιείηαη απφ ηελ αληίδξαζε 

κηαο ζεηξάο νπζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο, κε ην νμπγφλν ηεο 

αηκφζθαηξαο, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο. 

ηηβάδα όδνληνο:  Σν ζηξψκα ηνπ φδνληνο (Ο3) πνπ ππάξρεη ζηελ 

ζηξαηφζθαηξα, ην νπνίν παγηδεχεη κέξνο ηεο βιαβεξήο 

ππεξηψδνπο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ ζα έθηαλε  

θπζηνινγηθά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο πξνθαιψληαο 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ δνπλ ζε 

απηήλ. 
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Σξύπα ηνπ όδνληνο: Ολνκαζία κε ηελ νπνία είλαη γλσζηή ε κείσζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ 

φδνληνο ζηελ αλψηεξε αηκφζθαηξα 

Όμηλε βξνρή: Σν θαηλφκελν ηεο αχμεζεο ηεο νμχηεηαο ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ 

θαη ηνπ αδψηνπ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ 

θαπζίκσλ.  

Ρύπαλζε πδάησλ:  Κάζε θπζηθή, ρεκηθή ή βηνινγηθή κεηαβνιή ζηε ζχζηαζε ηνπ 
λεξνχ, ε νπνία ην θάλεη αθαηάιιειν γηα ηνπο δηάθνξνπο 

νξγαληζκνχο πνπ δνπλ ζε απηφ ή ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

Δπηξνθηζκόο:  Οη ελψζεηο ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ πνπ πεξηέρνπλ ηα 

αζηηθά ιχκαηα θαη ηα ιηπάζκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηα πδάηηλα 

νηθνζπζηήκαηα, νδεγνχλ ζε ππεξβνιηθή αχμεζε ησλ 
παξαγσγψλ, αιιά θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζηεξίδνληαη 

ηξνθηθά ζε απηνχο. Ζ αχμεζε απηή απμάλεη θαη ηελ 

πνζφηεηα ηεο λεθξήο νξγαληθήο χιεο πνπ θαηαιήγεη ζηνπο 
κηθξννξγαληζκνχο-απνηθνδνκεηέο, νη νπνίνη απμάλνληαη κε ηε 

ζεηξά ηνπο ιφγσ ππεξπξνζθνξάο ηξνθήο. Σν γεγνλφο απηφ 

νδεγεί ζε έληνλε θαηαλάισζε νμπγφλνπ, ην νπνίν πιένλ  
δελ επαξθεί γηα  ηα  ςάξηα θαη  ηνπο  άιινπο 

νξγαληζκνχο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Σν θαηλφκελν απηφ 

νλνκάδεηαη επηξνθηζκφο. 

Δπηξνθηθό νηθνζύζηεκα: Υαξαθηεξίδεηαη εθείλν ην πδάηηλν νηθνζχζηεκα πνπ είλαη 

πινχζην ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη έρεη κεγάιε 

παξαγσγηθφηεηα 

Οιηγνηξνθηθό νηθνζύζηεκα:Υαξαθηεξίδεηαη ην πδάηηλν νηθνζχζηεκα πνπ έρεη κηθξή 

ζπγθέληξσζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα. Σν λεξφ ηνπ είλαη δηαπγέο. 

Βηνζπζζώξεπζε Σν θαηλφκελν θαηά ην νπνίν έρνπκε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνμηθψλ ή ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο ηζηνχο ησλ 

νξγαληζκψλ, θαζψο πξνρσξνχκε θαηά κήθνο ηεο ηξνθηθήο 

αιπζίδαο .    

Ρύπαλζε εδάθνπο: Ζ ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο νθείιεηαη ζε ηνμηθέο νπζίεο 

(ξαδηελεξγά απφβιεηα, εληνκνθηφλα, βαξέα κέηαιια θ.α.) πνπ 

απνζέηεη ζ' απηφ ν άλζξσπνο, κε ζπλέπεηα ηελ εξεκνπνίεζε θαη 

ηε δηνρέηεπζε ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 

ή ζηα ππφγεηα λεξά. 

Γηάβξσζε:  Σν ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνθαινχλ ζην έδαθνο δηάθνξνη 
θπζηθνί παξάγνληεο (βξνρή , άλεκνο, θ.ά) κε απνηέιεζκα ηελ 

αξγή απνζχλζεζε ησλ πεηξσκάησλ θαη ηε κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ ηεο απνζχλζεζεο ζε άιιεο πεξηνρέο. 

Ζρνξξύπαλζε:   Ζ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 
αλζξψπσλ πνπ νθείιεηαη ζηνπο ππεξβνιηθνχο ζε αξηζκφ θαη 

έληαζε ζνξχβνπο. 

Ο ζφξπβνο (αλεπηζχκεηνο ήρνο) απνηειεί κηα κνξθή 

ξχπαλζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο αζηηθέο θαη βηνκεραληθέο δψλεο 
θαη επεξεάδεη φρη κφλν ην ππνδεθηηθφ φξγαλν ηεο αθνήο ηνπ 

αλζξψπνπ αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΚΗΕΙ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΦΟΛΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ: 

1. Από μετρήσεις που έγιναν σε λίμνη βρέθηκε μικρή συγκέντρωση εντομοκτόνου DDT 

στο φυτοπλαγκτόν και πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση του ίδιου εντομοκτόνου στα 

ψαροπούλια της λίμνης. Με δεδομένο ότι η τροφική αλυσίδα του λιμναίου 

οικοσυστήματος περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν, ψάρια, ψαροπούλια και ζωοπλαγκτόν: 

α. Να γράψετε την τροφική αλυσίδα της λίμνης. β. Αν η ενέργεια στο τροφικό επίπεδο 

των ψαριών είναι 3.10
2

 KJ, να υπολογίσετε την ενέργεια των άλλων τροφικών 

επιπέδων. γ. Ποια είναι η συγκέντρωση του DDT στα ψαροπούλια με δεδομένο ότι η 

βιομάζα στο φυτοπλαγκτόν είναι 5.10
6 

Kg και η συγκέντρωση του εντομοκτόνου στο 

επίπεδο των ψαριών 20 mg/Kg; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α. Ζ ηξνθηθή αιπζίδα ηεο ιίκλεο είλαη θπηνπιαγθηφλ, δσνπιαγθηφλ, ςάξηα, 

Φαξνπνχιηα. 

β. Γλσξίδνπκε φηη, θαζψο ε ελέξγεηα ξέεη απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν, έρνπκε 

απψιεηεο ηεο ηάμεο ηνπ 90%, δειαδή κφλν ην 10% ηεο ελέξγεηαο πεξλά απφ επίπεδν ζε 

επίπεδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ ε ελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζην ηξνθηθφ επίπεδν ησλ Φαξηψλ 

είλαη 3  10
2
 kJ, ε ελέξγεηα πνπ ζα ππάξρεη ζην πξνεγνχκελν ηξνθηθφ επίπεδν 

(δσνπιαγθηφλ) ζα είλαη 3 10
3
 kJ, ελψ ε ελέξγεηα πνπ ζα ππάξρεη ζην ακέζσο 

πξνεγνχκελν επίπεδν ζα είλαη 3 10
4
 kJ. ηα Φαξνπνχιηα ζα ππάξρεη ππνδεθαπιάζηα 

ελέξγεηα απφ απηήλ πνπ ππάξρεη ζην ηξνθηθφ επίπεδν ησλ ςαξηψλ, δειαδή 30 kJ. 

γ. Καζψο πεξλάκε απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν, ε βηνκάδα ειαηηψλεηαη, αθνχ 

θαη ε δηαζέζηκε ελέξγεηα ιηγνζηεχεη. πλεπψο, αθνχ ε ελέξγεηα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε 

ζε επφκελν ηξνθηθφ επίπεδν ζα είλαη ην 1 0% ηεο ελέξγεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξνθηθνχ 

επηπέδνπ, ηνλ ίδην ξπζκφ ζα αθνινπζεί θαη ε κεηαβνιή ηεο βηνκάδαο. 

Αθνχ  ε βηνκάδα ηνπ θπηνπιαγθηνχ είλαη  5 1 0
6
 kg, 

ε βηνκάδα ηνπ δσνπιαγθηνχ ζα είλαη 5 10
5
 kg,  

ε βηνκάδα ησλ ςαξηψλ ζα είλαη  5 10
4
 kg θαη  

ε βηνκάδα ησλ πηελψλ ζα είλαη  5 10
3
 kg. 

ΣΟ DDT είλαη έλα εληνκνθηφλν πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν άλζξσπνο θαη δελ 

απνηθνδνκείηαη, ζπλεπψο ζα κεηαθέξεηαη απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην άιιν 

αλαιινίσην. Αλ ππνινγίζνπκε ηελ πνζφηεηα DDT πνπ ππάξρεη ζηα ςάξηα, ε ίδηα 

πνζφηεηα ζα ππάξρεη θαη ζηα πνπιηά, νπφηε γλσξίδνληαο ηε βηνκάδα ηνπο κπνξνχκε λα 

βξνχκε θαη ηε ζπγθέληξσζή ηνπ. 

Αθνχ ζηα ςάξηα έρνπκε 20 mg ΟΟΣ /kg, ζηα 5 10
4 
kg ςαξηψλ ζα έρνπκε: 

 20 mg DDT /kg  5 10
4
 kg = 10

6
 mg DDT ζηε βηνκάδα ησλ ςαξηψλ 

 Ζ ίδηα πνζφηεηα DDT ζα ππάξρεη θαη ζηα ςαξνπνχιηα, άξα ε ζπγθέληξσζε ηεο 

νπζίαο απηήο ζα είλαη: 

 10
6
 mg DDT: (5 10

3
 kg) = 200 mg DDT /kg 

2. Ποια είναι τα αίτια και ποιες οι πιθανές συνέπειες του φαινομένου του   θερμοκηπίου; 

Σι θα μπορούσε να κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος για να τις περιορίσει; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

ηελ αηκφζθαηξα ππάξρεη έλα ζηξψκα πδξαηκψλ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 

δεζκεχεη έλα κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην νπνίν δελ απνξξνθήζεθε απφ ηε Γε. 

Απηφ ην θαηλφκελν επζχλεηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο ζε 
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επίπεδα επλντθά γηα ηε δσή (15 °C). Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα εμαηηίαο ηεο ππέξκεηξεο 

ρξήζεο θαπζίκσλ, ηδηαίηεξα δε κεηά ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα απμάλεηαη ζπλερψο (κε ξπζκφ 0,3% ην ρξφλν), 

κε απνηέιεζκα λα εληείλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αθνχ απμάλεηαη ην 

πνζνζηφ ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο πνπ δεζκεχεηαη απφ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, θαη 

έηζη λα απμάλεηαη ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο. 

Ζ αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο αθφκα θαη 5 °C φπσο πξνβιέπεηαη, αλ 

απηνί νη ξπζκνί ζπλερηζηνχλ κέρξη ην 2040, ζα έρεη ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο. Μία απφ απηέο είλαη ε ηήμε ησλ πάγσλ, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ αλχςσζε 

ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, κε απνηέιεζκα πνιιέο ρεξζαίεο εθηάζεηο λα θαιπθζνχλ. 

Δπίζεο, ζα γίλνπλ πνιιέο αιιαγέο ζηα ππάξρνληα νηθνζπζηήκαηα, κε απνηέιεζκα λα 

απεηινχληαη κε εμαθάληζε θάπνηα είδε νξγαληζκψλ, ελψ ππάξρνπλ θφβνη εκθάληζεο θαη 

εμάπισζεο πνιιψλ αζζελεηψλ πνπ κέρξη ηψξα εκθαλίδνληαλ ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο 

ηνπ πιαλήηε. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ηδηαίηεξα αλ νη αζζέλεηεο απηέο κεηαδίδνληαη κε 

θάπνηνπο νξγαληζκνχο (π.ρ. θνπλνχπηα) νη νπνίνη επηβηψλνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ζε 

ζεξκά θιίκαηα. Αθφκα, πνιιέο γφληκεο εθηάζεηο κπνξεί λα γίλνπλ άγνλεο, δειαδή 

εκθάληζε θαηλνκέλνπ εξεκνπνίεζεο. 

3. Σο διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου συμβάλλουν στη δημιουργία όξινης 

βροχής. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του φαινομένου ρύπανσης και τι θα μπορούσε 

να κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος για να τις περιορίσει; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Α. Δμαηηίαο ηεο φμηλεο βξνρήο: 

 θαηαζηξέθεηαη ην θχιισκα ησλ δέληξσλ, 

 ειαηηψλεηαη ε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο, 

 ζαλαηψλνληαη νη θπηηθνί θαη δσηθνί νξγαληκνί ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Δπίζεο, πξνθαινχληαη θαηαζηξνθέο ζηα καξκάξηλα αξρηηεθηνληθά κλεκεία θαη έξγα 

ηέρλεο, επεηδή ην ληηξηθφ θαη ην ζεηψδεο νμχ ζηελ φμηλε βξνρή δηαβξψλνπλ ηηο 

εμσηεξηθέο επηθάλεηέο ηνπο. 

Β. Σν δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία φμηλεο βξνρήο, παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε πγξψλ θαπζίκσλ (απηνθίλεηα, 

εξγνζηάζηα, βηνκεραλίεο). πρλά κεηαθέξνληαη κε ηνλ αέξα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, κε 

απνηέιεζκα ε φμηλε βξνρή λα κελ πέθηεη ζηελ πεξηνρή παξαγσγήο ησλ αεξίσλ απηψλ 

αιιά πάλσ απφ δάζε, ιίκλεο, πνηάκηα ή ζάιαζζεο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αεξίσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηελ φμηλε βξνρή πξέπεη: 

 Να κεησζνχλ νη κεηαθηλήζεηο κε ηδησηηθά απηνθίλεηα. Απηφ κπνξνχκε λα ην 

επηηχρνπκε αλ ν θαζέλαο απφ εκάο ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (ιεσθνξεία, ηξέλα, κεηξφ). 

 Να κεησζνχλ νη εθπνκπέο ησλ ξχπσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ φμηλε βξνρή. Απηφ, 

ζε αηνκηθφ επίπεδν, κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ κεησζεί ε ππεξθαηαλάισζε αγαζψλ. 

Δπίζεο, ζε επίπεδν πνιηηείαο, κπνξεί λα λνκνζεηεζεί ε κείσζε απηψλ ησλ ξχπσλ 

θαη λα επηβιεζεί ζηα εξγνζηάζηα ρξήζε θίιηξσλ. 
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4. ε μια λίμνη που περιβάλλεται από χωράφια τα οποία καλλιεργούνται συστηματικά 

με χρήση λιπασμάτων διοχετεύονται πολλά από τα νερά της βροχής που δέχεται η 

περιοχή αυτή. Να θεωρήσετε ότι στη λίμνη ζουν υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί 

οργανισμοί, ζωοπλαγκτόν και ψάρια, που αποτελούν τροφική αλυσίδα. το 

παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή στον πληθυσμό των οργανισμών αυτών 

μετά το τέλος της περιόδου των βροχοπτώσεων.  

 

α. Να ερμηνεύσετε τη μορφή των καμπυλών του διαγράμματος. β. Να περιγράψετε το 

φαινόμενο το οποίο προκαλεί τις μεταβολές στις καμπύλες του διαγράμματος. γ. Να 

εξηγήσετε πώς μεταβάλλεται ο πληθυσμός των αποικοδομητών σ' αυτή τη λίμνη. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
Αθνχ ε ιίκλε πεξηβάιιεηαη απφ ρσξάθηα ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε ρξήζε 

ιηπαζκάησλ , ηα λεξά ηεο βξνρήο πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηή ζα ζπκπαξαζχξνπλ θαη κεγάιεο 
πνζφηεηεο απηψλ ησλ ιηπαζκάησλ, νπφηε ζα έρνπκε ην θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ. Γειαδή ζα 

πάςεη λα ππάξρεη ν αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ ππήξρε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγψλ θαη 

ήηαλ ε έιιεηςε ληηξηθψλ ηφλησλ. 0 εκπινπηηζκφο ηεο ιίκλεο κε ληηξηθά ηφληα απφ ηα ιηπάζκαηα, 
κεηά ηηο βξνρνπηψζεηο, νδεγεί ζε ππεξαχμεζε ησλ παξαγσγψλ (πδξφβησλ θσηνζπλζεηηθψλ 

νξγαληζκψλ). Ζ αχμεζε ησλ παξαγσγψλ νδεγεί θαη ζε αχμεζε ηνπ δσνπιαγθηνχ, αθνχ ε 

δηαζέζηκε ηξνθή είλαη πεξηζζφηεξε, θαη κε ηε ζεηξά ηνπ ε αχμεζε ηνπ δσνπιαγθηνχ νδεγεί ζε 

αχμεζε ησλ ςαξηψλ ηεο ιίκλεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο ιεηηνπξγνχλ νη ξπζκηζηηθνί 
κεραληζκνί ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη νη νξγαληζκνί πνπ αλαθέξακε επαλέξρνληαη ζηαδηαθά ζηα 

αξρηθά ηνπο επίπεδα. Απηφ γίλεηαη γηαηί ζηαδηαθά νη παξαγσγνί επαλέξρνληαη ζηα αξρηθά ηνπο 

επίπεδα, αθνχ ε πνζφηεηα ησλ ληηξηθψλ ηφλησλ ιηγνζηεχεη, κε ζπλέπεηα θαη ην δσνπιαγθηφλ πνπ 
ηξέθεηαη απφ ην θπηνπιαγθηφλ λα ειαηηψλεηαη θαη ηειηθά λα επαλέξρνληαη ζηα αξρηθά επίπεδα 

θαη ηα ςάξηα ηεο ιίκλεο. 

Οη απνηθνδνκεηέο ηεο ιίκλεο ζα απμεζνχλ γηαηί απμάλεηαη ην νξγαληθφ πιηθφ πνπ είλαη 
δηαζέζηκν ζε απηνχο. Καζψο απμάλνληαη νη παξαγσγνί, φηαλ απηνί πεζαίλνπλ, θαηαιήγνπλ ζηνπο 

απνηθνδνκεηέο, νη νπνίνη ππεξαπμάλνληαη αθνχ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο άθζνλε πνζφηεηα 

νξγαληθήο χιεο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ θαηλνκέλνπ ζα επαλέιζνπλ ζηα αξρηθά επίπεδα. 
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 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΣΗΝ ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 

Γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο γχξσ απφ νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πξέπεη λα έρνπκε 

ππφςε καο ηα παξαθάησ: 

1. Ζ γλψζε ηεο πνζφηεηαο ελφο κε βηνδηαζπνχκελνπ ζπζηαηηθνχ ζηνπο ηζηνχο 

δηάθνξσλ νξγαληζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο απνηειεί θαιή έλδεημε γηα ηελ ζέζε 

ηνπο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Γεληθά ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζεκαίλεη θαη 

αλψηεξε ζέζε ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Σα παξαπάλσ εμεγνχληαη απφ ην 

θαηλφκελν ηεο βηνζπζζψξεπζεο.  

2. Οη πιεζπζκνί ησλ εηδψλ κέζα ζε έλα νηθνζχζηεκα  αιιεινεμαξηψληαη κεηαμχ 

ηνπο. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ελφο είδνπο πξνθαιεί αχμεζε θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπ είδνπο.  Αληίζεηα ε αχμεζε ησλ θαηαλαισηψλ ελφο είδνπο 

πξνθαιεί κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 

3. Ζ δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ εμαηηίαο ελφο νηθνινγηθνχ 

πξνβιήκαηνο (π.ρ. επηξνθηζκφο, ππεξπιεζπζκφο θάπνηνπ είδνπο θ.ι.π.) καο δίλεη 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θαηλφκελν απηφ. Πνιχ ζπρλά κε ηελ ρξήζε 

δηαγξακκάησλ πιεζπζκνχ κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ην θαηλφκελν. 

4. Δίλαη απαξαίηεηε ε πξνζνρή καο ζηελ αλάιπζε δηαγξακκάησλ γηαηί πξέπεη ε 

αλάιπζή καο λα θαιχπηεη ηελ κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο ζε φιν ην κήθνο ηνπ θαη 

φρη κφλν ζε θάπνηα ζεκεία θακπήο. 

5. Πνιιέο θνξέο δχν νηθνινγηθά πξνβιήκαηα  κπνξεί λα έρνπλ ηηο ίδηεο επηδξάζεηο 

πάλσ ζηα άηνκα ελφο ηξνθηθνχ επηπέδνπ. Π. ρ. ε ειάηησζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

ςαξηψλ κηαο ιίκλεο κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην επηξνθηζκφ ιφγσ εηζξνήο ζηελ 

ιίκλε ιηπαζκάησλ είηε ζηε βηνζπζζψξεπζε ηνμηθψλ νπζηψλ. Δπνκέλσο γηα λα 

δψζνπκε κηα αθξηβή αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα εθηηκήζνπκε ην είδνο 

ηεο νπζίαο πνπ εηζέξεπζε ζηε ιίκλε.  

1. ε μια βραχονησίδα του Αιγαίου ζουν αγριοκούνελα. Παρατηρώντας το οικοσύστημα 

αυτό για πολλά χρόνια διαπιστώνουμε τη θερινή περίοδο πολλά αγριοκούνελα 

πεθαίνουν από έλλειψη νερού. Κάποια χρονιά έγινε μεταφορά νερού από ανθρώπους 

στην βραχονησίδα και η ενέργεια αυτή είχε σαν  αποτέλεσμα την δραματική 

ελάττωση τελικά του πληθυσμού των αγριοκούνελων. Να σχεδιάσετε τη μορφή της 

καμπύλης μεταβολής του πληθυσμού των αγριοκούνελων και να εξηγήσετε τη μορφή 

της. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

ηε πξψηε πεξίπησζε ν πιεζπζκφο ησλ αγξηνθνχλεισλ παξακέλεη ζηαζεξφο παξά ηηο 

επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ (κεγαιχηεξνο ηνλ ρεηκψλα ιφγσ ησλ γελλήζεσλ θπξίσο) θαη 

κηθξφηεξνο ην θαινθαίξη ιφγσ ζαλάηνπ ησλ πην αδχλακσλ δψσλ ιφγσ έιιεηςεο λεξνχ. 

Σν νηθνζχζηεκα βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία θαη ην ηξνθηθφ επίπεδν ησλ αγξηνθνχλεισλ 

κπνξεί λα ζπληεξεζεί απφ ηελ πξνζθεξφκελε ηξνθή. 

Ζ κεηαθνξά λεξνχ ζην λεζί ην θαινθαίξη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβίσζε 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αγξηνθνχλεισλ. Ζ παξερφκελε ηξνθή απφ ηνπο παξαγσγνχο ήηαλ 

φκσο ζπγθεθξηκέλε θαη θάπνηα ζηηγκή δελ επαξθνχζε γηα ηελ δηαηξνθή απηνχ ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ αγξηνθνχλεισλ. Σψξα ηα αγξηνθνχλεια πεζαίλνπλ απφ έιιεηςε ηξνθήο 

κε απνηέιεζκα ν πιεζπζκφο ηνπο λα κεησζεί δξακαηηθά.  

Οη κεηαβνιέο απηέο παξηζηάλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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2. την εξέταση των οργανισμών που ζούσαν μέσα ή κοντά σε μια λίμνη ευρέθηκαν από 

αναλύσεις των ιστών τους οι παρακάτω ποσότητες DDT ανά είδος: 

Οξγαληζκνί 

 

Πνζόηεηα DDT / ppm 

 Καξθηλνεηδή 

 

10 ppm 

 Σξνρόδσα θιπ 

 

5 ppm 

 Φπηνπιαγθηόλ 

 

1 ppm 

 νινκνί 

 

100 ppm 

 Νεξό ηεο ιίκλεο 

 

0,3 ppm 

 Φαξνπνύιηα 

 

1.500 ppm 

 
α) Ποια η κατάταξη των παραπάνω οργανισμών σε μια τροφική αλυσίδα; β) Πώς 

δικαιολογείται το φαινόμενο οι οργανισμοί να περιέχουν διαφορετικές ποσότητες 

DDT ανά μονάδα μάζας; γ) Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις θεωρείται το DDT σαν 

ένα βιοδιασπώμενο ή όχι προϊόν; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α) Κάζε νξγαληζκφο αλψηεξνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ έρεη βηνζπζζσξεχζεη πνζφηεηα απφ 

ην DDT κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνχ ηνπ επηπέδνπ. Άξα 

ε ηξνθηθή αιπζίδα ζα εμαρζεί κε ηε ηνπνζέηεζε ησλ νξγαληζκψλ θαηά αχμνπζα 

πνζφηεηα DDT. Δίλαη δειαδή: Φπηνπιαγθηφλ – Σξνρφδσα θιπ – Καξθηλνεηδή - νινκνί 

–Φαξνπνχιηα. 

θσηοπιαγθηό

1ppm

υαροπούιηα

1500 ppm

υάρηα

100 ppm

θαρθηλοεηδή

10 ppm

Τροτόδφα θιπ

5 ppm

 
β) Οη νξγαληζκνί λα πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο DDT αλά κνλάδα κάδαο ιφγσ 

ηνπ θαηλφκελνπ ηεο βηνζπζζψξεπζεο ηνμηθψλ νπζηψλ (φπσο ην DDT) ζηνπο αλψηεξνπο 

θαηαλαισηέο. Δπεηδή νη νξγαληζκνί δελ έρνπλ  κεραληζκνχο δηάζπαζεο ή απέθθξηζεο 

απηψλ ησλ νπζηψλ νη νπζίεο απνηίζεληαη ζηνπο ηζηνχο ηνπο θαη έηζη κεηαθέξνληαη ζηελ 

ηξνθηθή αιπζίδα. Έλαο νξγαληζκφο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαθνξάο ηεο 

ελέξγεηαο ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο, γηα λα απνθηήζεη θάπνηα κάδα πξέπεη λα θαηαλαιψζεη 
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δεθαπιάζηα κάδα ηξνθήο απφ ην πξνεγνχκελν ηξνθηθφ επίπεδν. Αθνχ φκσο νη ηνμηθέο 

νπζίεο δελ απνβάιινληαη εκθαλίδνληαη ζε δεθαπιάζηα ζπγθέληξσζε ζην νξγαληζκφ απφ 

φηη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ πνπ απεηέιεζαλ ηε ηξνθή ηνπ. 

γ) Αθνχ ην DDT ζπζζσξεχεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηα αλψηεξα ηξνθηθά 

επίπεδα πξνθαλψο είλαη κε βηνδηαζπψκελν πξντφλ. 

3. Από μετρήσεις που έγιναν σε μια λίμνη βρέθηκε ποσότητα μη βιοδιασπώμενου 

εντομοκτόνου ίση με 1/1000 του μικρογραμμαρίου ανά χιλιόγραμμο φυτοπλαγκτού, 

του οποίου η συνολική μάζα φθάνει τους 10.000 τόνους. Με δεδομένο ότι η τροφική 

αλυσίδα του οικοσυστήματος περιλαμβάνει το φυτοπλαγκτόν, το ζωοπλαγκτόν, τα 

ψάρια και τα παρυδάτια πτηνά και ότι τα παρυδάτια πτηνά ζυγίζουν όλα μαζί 10 

τόνους να υπολογιστεί: α) Πόση ποσότητα από αυτό το εντομοκτόνο αναμένεται να 

βρεθεί στα παρυδάτια πτηνά με την προϋπόθεση πως τρέφονται αποκλειστικά με 

ψάρια της λίμνης. β) Πόση ποσότητα αυτού του εντομοκτόνου αναμένεται να βρεθεί 

σε ένα κιλό ψάρια. γ)Να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με τη διαδικασία της ροής 

ενέργειας στο οικοσύστημα αυτό. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε βηνκάδα ελφο ηξνθηθνχ επηπέδνπ έρεη πξνέιζεη απφ θαηαλάισζε 

δεθαπιάζηαο βηνκάδαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ. Με βάζε απηφ νη 10 tn 

παξπδαηίσλ πηελψλ έρνπλ πξνέιζεη απφ 100 tn ςαξηψλ. Οη 100 tn ςαξηψλ έρνπλ 

πξνέιζεη απφ ηελ θαηαλάισζε 1000 tn δσνπιαγθηφλ ην νπνίν έρεη πξνέιζεη κε ηελ 

ζεηξά ηνπ απφ 10000 tn θπηνπιαγθηφλ. 

α) Άξα ζηε βηνκάδα (10 tn) ησλ παξπδάηησλ πηελψλ έρεη βηνζπζσξεπζεί ε πνζφηεηα 

εληνκνθηφλνπ πνπ ππάξρεη ζε 10000 tn (= 10
7
 kg) θπηνπιαγθηφλ. Με δεδνκέλν φηη ζε 

έλα kg θπηνπιαγθηφλ ππάξρνπλ 1/1000 κg = 10
–9

 g  εληνκνθηφλνπ ε πνζφηεηα απηή 

είλαη: 10
7
 kg ·10

–9
 g  /kg = 10

-2
 g. 

β) ε 100 tn (10
5
 kg) ςάξηα έρεη βηνζπζσξεπζεί ε πνζφηεηα εληνκνθηφλνπ πνπ ππάξρεη 

ζε 10000 tn (= 10
7
 kg) θπηνπιαγθηφλ, δειαδή πνζφηεηα ίζε κε  10

-2
 g. Άξα ζε 1 kg 

ςάξηα ππάξρεη:  10
-2

 g · 1 kg / 10
5
 kg = 10

-7 
g ή 1/ 10 κg 

γ) Γηα λα έρνπκε ζαθή εηθφλα ησλ πνζνηήησλ εληνκνθηφλνπ αλά kg βηνκάδαο ζε θάζε 

επίπεδν ζπκπιεξψλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Οξγαληζκνί Βηνκάδα 

επηπέδνπ 

Πνζφηεηα 

εληνκνθηφλνπ 

ζην ηξνθηθφ 

επίπεδν 

Πνζφηεηα 

εληνκνθηφλνπ 

ζε κg/kg 

θπηνπιαγθηφλ 10000 tn 10
-2

 g 1/ 1000 κg 

δσνπιαγθηφλ 1000 tn 10
-2

 g 1/ 100 κg 

ςάξηα 100 tn 10
-2

 g 1/ 10 κg 

παξπδάηηα πηελά 10 tn 10
-2

 g 1κg 

 Απφ ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην αλψηεξφ ηνπ έρνπκε 

δεθαπιαζηαζκφ ηεο πνζφηεηαο ηνπ εληνκνθηφλνπ αλά kg κάδαο. Αληίζεηα  ε ελέξγεηα 

απφ ην έλα επίπεδν ζην αλψηεξφ ηνπ ππνδεθαπιαζηάδεηαη.  
ε νησάκια της Αλάσκας εισήχθηκαν το 1910, 26 ελάφια από τα οποία τα 24 ήσαν 

θηλυκά. Σο 1935 ο πληθυσμός των ελαφιών είχε φτάσει στα 2000 άτομα. Σο 1950 ο 

αριθμός των ελαφιών είχε μειωθεί στα 8 μόλις άτομα. Αν θεωρήσετε ότι στην εξέλιξη του 

πληθυσμού μετά την εισαγωγή των ελαφιών δεν είχαμε παρέμβαση του ανθρώπου 

δικαιολογείστε τις παραπάνω μεταβολές του πληθυσμού. 
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Μια τροφική αλυσίδα περιλαμβάνει καρπούς φυτών, ζώα που τρέφονται με τους καρπούς 

των φυτών και σαρκοφάγα ζώα που τρέφονται με τα καρποφάγα ζώα. Η παραγωγή 

καρπών βελτιώνεται με την καταπολέμηση εντόμων με την βοήθεια εντομοκτόνων. Με 

βάση τις παραπάνω πληροφορίες εξηγείστε την μορφή που έχουν οι καμπύλες μεταβολής 

της παραγωγή καρπών, και των πληθυσμών καρποφάγων και σαρκοφάγων στις τρεις 

περιόδους που εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Καρποί

Καρποθάγα δώα

Σαρθοθάγα δώα

Περίοδος 1ε Περίοδος 3εΠερίοδος 2ε

Χροληθή ζηηγκή 

εθαρκογής εληοκοθηόλφλ  
 
Σο διάγραμμα δείχνει πως μεταβάλλονται το ποσό του οξυγόνου, ο αριθμός των 

βακτηρίων και ο αριθμός των ψαριών σε συνάρτηση με την απόσταση από μια περιοχή 

του ποταμού στην οποία διοχετεύονται θαλάσσια λύματα μη επεξεργασμένα Να 

ερμηνεύσετε την μορφή που εμφανίζουν οι τρεις καμπύλες του διαγράμματος. 

(Β)

(Γ)

(Α):σςγκέντπωση διαλςμένος οξςγόνος

(Β): πληθςσμόρ ψαπιών.

(Γ): πληθςσμόρ βακτηπίων

Απόζηαζε από ζεκείο απόρρηυες ισκάηφλ

(Α)

Σεκείο απόρρηυες

ισκάηφλ

 
 

Σα τροπικά δάση καταλαμβάνουν το 5% της συνολικής επιφάνειας της γης, αλλά 

παράγουν το 25% της συνολικά παραγόμενης οργανικής ύλης της γης.  

α) Κατά ποιο ποσοστό θα ελαττωθεί η συνολική παραγωγή της οργανικής ύλης της γης αν 

ελαττωθούν τα δάση κατά 50% και αντικατασταθούν από οικοσυστήματα με 

παραγωγικότητα ίση με το 1/5 της παραγωγικότητας των τροπικών δασών;  

β) Πως δικαιολογείται ότι η μείωση αυτή των τροπικών δασών προκαλεί ένταση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου; 

(Απάληεζε α) 10 % β) ιόγσ κηθξόηεξεο απνξξόθεζεο ηνπ CO2 από ηα θπηά ησλ 
ηξνπηθώλ δαζώλ) 
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Σο διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει πως μεταβάλλονται σε συνάρτηση με το 

χρόνο ο αριθμός των ακάρεων και των ψαλίδων στο έδαφος μετά τον ψεκασμό 

με εντομοκτόνο. Εξηγείστε τις μορφές των καμπυλών του διαγράμματος, αν 

γνωρίζετε ότι τα ακάρεα αποτελούν τροφή για τις ψαλίδες. 
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Από μετρήσεις, που έγιναν σε μια λίμνη, βρέθηκε μικρή συγκέντρωση εντομοκτόνου DDΣ 

στο φυτοπλαγκτόν και πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση του ίδιου εντομοκτόνου στα 

ψαροπούλια της λίμνης. Με δεδομένο ότι η τροφική αλυσίδα του λιμναίου 

οικοσυστήματος περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν, ψάρια, ψαροπούλια και ζωοπλαγκτόν:  

α. Να γράψετε την τροφική αλυσίδα της λίμνης.  

β. Αν η ενέργεια στο τροφικό επίπεδο των ψαριών είναι 3.102 kJ, να υπολογίσετε την 

ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων.  

γ. Πώς εξηγείται η μεγάλη συγκέντρωση του DDT που βρέθηκε στα ψαροπούλια; 

(Απάληεζε: α) θπηνπιαγθηόλ, δσνπιαγθηόλ, ςάξηα, ςαξνπνύιηα β) 3·104 kJ, 3·103 kJ, 
3·102 kJ, 3·101 kJ γ) βηνζπζζώξεπζε 

 
Η τροφική αλυσίδα του οικοσυστήματος μιας λίμνης περιλαμβάνει το φυτοπλαγκτόν, το 

ζωοπλαγκτόν, τα ψάρια και τα παρυδάτια πτηνά. Από μετρήσεις που έγιναν στη λίμνη 

βρέθηκε ποσότητα DDT ίση με 0,1 ng ανά 1 kg φυτοπλαγκτού.  

α) Πόση ποσότητα από αυτό το εντομοκτόνο αναμένεται να συσσωρευτεί μέσα σε ένα 

χρόνο σε ένα παρυδάτιο πτηνό μάζας 2 kg; Δεχόμαστε ότι κάθε οργανισμός απαιτεί 

τροφή δεκαπλάσια του βάρους του για την συντήρησή του για ένα χρόνο και ότι το 50% 

της ποσότητας του εντομοκτόνου που λαμβάνει κάθε οργανισμός με την τροφή του 

κατακρατείται από τους ιστούς του.  

β) Πόση ποσότητα αυτού του εντομοκτόνου αναμένεται να βρεθεί σε ένα κιλό ψάρια;  

 (Απάληεζε: α) 25 ng β) 2,5 ng 

 
Μια τροφική αλυσίδα περιλαμβάνει το φυτά, έντομοφάγα πουλιά και σαρκοφάγο ζώο. Η 

ποσότητα DDT ανά kg βιομάζας στα εντομοφάγα πουλιά βρέθηκε 1 μg (10-6 g).   

α) Πόση ποσότητα βρίσκεται σε 1 kg φυτών; Δεχόμαστε ότι κάθε οργανισμός έχει 

καταναλώσει τροφή δεκαπλάσια του βάρους του και ότι το 50% της ποσότητας του DDT 

που λαμβάνει κάθε οργανισμός με την τροφή του κατακρατείται από τους ιστούς του.  

β) Πόση ποσότητα αυτού του εντομοκτόνου αναμένεται να βρεθεί στο σαρκοφάγο ζώο αν 

αυτό ζυγίζει 4 kg;  
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Δίδεται το διάγραμμα μεταβολής της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στον 

ατμοσφαιρικό αέρα κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Να υπολογίσετε το 

ποσοστό μεταβολής της συγκέντρωσής του κατά την διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων 
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2000 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 16 ΗΟΤΝΗΟΤ 2000 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

3. Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ νξγαληζκνχο ραξαθηεξίδεηαη σο απηφηξνθνο; 

α. αιεπνχ 

β. βάηξαρνο 

γ. βειαληδηά 

δ. ςχιινο. 

Μνλάδεο 5 
4. Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ραξαθηεξίδεηαη σο αβηνηηθφο; 

α. κχθεηαο 

β. θπηφ 

γ. βαθηήξην 

δ. λεξφ. 

Μνλάδεο 5 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

Α.  Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά κε ηηο 

ζσζηέο ιέμεηο. 
1. Οη πεξηνρέο ηεο Γεο θαη ηεο αηκφζθαηξαο  πνπ επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε δσήο ζπληζηνχλ ηε 

.............................. 

2. Σα άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ δνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή απνηεινχλ έλαλ 

............................. 
3. Ζ αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, ιφγσ ζπζζψξεπζεο CO2 ζηελ 

αηκφζθαηξα, νλνκάδεηαη θαηλφκελν .............................. 

5.     Οη ....................... κεηαηξέπνπλ ηε λεθξή νξγαληθή χιε ζε αλφξγαλε. 

Μνλάδεο 10 
Β.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηα γξάκκαηα ηεο ζηήιεο Η θαη δίπια ζε θάζε γξάκκα ηνλ 

αξηζκφ ηεο ζηήιεο ΗΗ, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

ΣΖΛΖ Η ΣΖΛΖ ΗΗ 

α. Μεηάζηαζε 1.Δπηηπγράλεηαη κε νξφ 

β. Οκνηφζηαζε 2.Γεπηεξνγελήο εζηία 

  θαξθίλνπ 

γ. Μφιπλζε 3.Δπηηπγράλεηαη κε 

  αληηβηνηηθά 

δ. Παζεηηθή αλνζία 4.Δπηηπγράλεηαη κε εκβφιηα 

ε. Δλεξγεηηθή αλνζία 5.Ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα δηαηεξεί ζηαζεξέο 

ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ζπλζήθεο 

 6.Δίζνδνο ελφο παζνγφλνπ κηθξννξγαληζκνχ ζηνλ 

νξγαληζκφ καο 

Μνλάδεο 15 
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ΘΕΜΑ 4
ο

 

Απφ κεηξήζεηο, πνπ έγηλαλ ζε κηα ιίκλε, βξέζεθε κηθξή ζπγθέληξσζε εληνκνθηφλνπ 

DDT ζην θπηνπιαγθηφλ θαη πνιχ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ ίδηνπ εληνκνθηφλνπ ζηα 

ςαξνπνχιηα ηεο ιίκλεο. Με δεδνκέλν φηη ε ηξνθηθή αιπζίδα ηνπ ιηκλαίνπ 

νηθνζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη θπηνπιαγθηφλ, ςάξηα, ςαξνπνχιηα θαη δσνπιαγθηφλ: 

α. λα γξάςεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ηεο ιίκλεο     

                                           Μνλάδεο 7 
β.  αλ ε ελέξγεηα ζην ηξνθηθφ επίπεδν ησλ ςαξηψλ είλαη 310

2
 KJ, λα ππνινγίζεηε 

ηελ ελέξγεηα ησλ άιισλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ                           

                                                                                                Μνλάδεο 8 
γ.  πψο εμεγείηαη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε ηνπ DDT πνπ βξέζεθε ζηα ςαξνπνχιηα;  

Μνλάδεο 10 

2000 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ  

ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

3. Σηο θπςγανηθό οηθοζύζηεκα ζςνανηάκε 

α. θαιιηεπγούκενα είδε όπυρ ηο ζηηάπη θαη ηο θπηζάπη. 

β. θςηηθά είδε πος απαηηούν ζςσνέρ βποσοπηώζεηρ. 

γ. θςηά όπυρ ηο ζςκάπη, ε πίγανε, ε ιαδανηά θ.ά. . 

δ. θςηηθά είδε πος έσοςν ηε κεγαιύηεπε παπαγυγηθόηεηα πος έσεη 

θαηαγπαθεί ζηον πιανήηε. 

Μονάδερ 3 

Β. Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδηό ζαρ ηα γπάκκαηα ηερ ζηήληρ Ι θαη, δίπια ζε 
θάζε γπάκκα, ηον απηζκό ηερ ζηήληρ ΙΙ πος δίνεη ηε ζυζηή ανηηζηοίσηζε. 

 
Μονάδερ 10 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

Α. Να κεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδηό ζαρ ηο παπαθάηυ θείκενο, αθού 
ζςκπιεπώζεηε ηα θενά κε ηηρ θαηάιιειερ ιέξεηρ. 

Η ηδηόηεηα ηυν τςσανζών να θέποςν ζηηρ πίδερ ηοςρ αδυηοδεζκεςηηθά βαθηήπηα 

οδήγεζε ηοςρ θαιιηεπγεηέρ ζηεν παπαδοζηαθή γευπγηθή ππαθηηθή ηερ 
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____________. Η εναιιαγή ζηεν θαιιηέπγεηα  ____________ θαη τςσανζών οδεγεί 

ζηον εκπιοςηηζκό ηος εδάθοςρ κε ____________. Άιιορ οηθοιογηθόρ ηπόπορ 

εκπιοςηηζκού ηος εδάθοςρ ζε ανόπγανα ζπεπηηθά ζςζηαηηθά είναη ε 
____________. 

Μονάδερ 10 

Β. Να κεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδηό ζαρ ηεν ενόηεηα πος αθοιοςζεί, αθού 
δηαγπάτεηε έναν από ηοςρ δύο εςπηζθόκενοςρ κέζα ζηεν παπένζεζε όποςρ, 

έηζη ώζηε θάζε ππόηαζε να είναη ζυζηή. 

1. Η αποκάθπςνζε ηος νεπού από ηεν επηθάνεηα ηυν θύιιυν κέζυ ηυν 

ζηοκάηυν ηοςρ ονοκάδεηαη ( επηδεπκηθή εξάηκηζε/δηαπνοή). 

Μονάδερ 5 

ΘΕΜΑ 4
ο

 

∆ίνεηαη ηο παπαθάηυ ηποθηθό πιέγκα: 

 
1. Να γπάτεηε ηηρ ηποθηθέρ αιςζίδερ πος ςπάπσοςν ζηο πιέγκα αςηό θαη να 

ονοκάζεηε ηοςρ θαηαναιυηέρ ηερ 2ερ ηάξερ. 

Μονάδερ 7 

2. Αν ε βηοκάδα ηυν θςηοθάγυν ενηόκυν είναη 18 Kg να ςποιογίζεηε ηε βηοκάδα 

ηυν ενηοκοθάγυν ταπηών θαη ηυν νούθαπυν. 

Μονάδερ 6 

3. Μηα κςθεηηαθή νόζορ αθανίδεη, ππαθηηθά, ηον πιεζςζκό ηυν θαπαβίδυν. Να 

πεπηγπάτεηε ηα αποηειέζκαηα πος ζα έσεη ε αιιαγή αςηή ζηοςρ ςπόιοηποςρ 

πιεζςζκούρ πος ζςγθποηούν ηο παπαπάνυ ηποθηθό πιέγκα. 

Μονάδερ 12 
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2001 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 18 ΗΟΤΝΗΟΤ  2001 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Α.  ηηο εξσηήζεηο 1-3, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο θαη 

δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

2. Ζ εμαζζέλεζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο πξνθαιείηαη απφ: 

 α. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 β. δηνμείδην ηνπ αδψηνπ 

 γ. ρισξνθζνξάλζξαθεο 

 δ. δηνμείδην ηνπ ζείνπ.  

Μνλάδεο 4 
Β. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο 1 θαη 2. 

1.  Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ παξαγσγψλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ απνηθνδνκεηψλ 

ζ' έλα νηθνζχζηεκα;  

Μνλάδεο 6 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

2. Να νξίζεηε ην θαηλφκελν ηεο νηθνινγηθήο δηαδνρήο. 

Μνλάδεο 3 
 Να πεξηγξάςεηε έλα παξάδεηγκα νηθνινγηθήο δηαδνρήο. 

Μνλάδεο 5 
3. Πψο παξεκβαίλεη ν άλζξσπνο ζην βηνγεσρεκηθφ θχθιν ηνπ άλζξαθα; 

Μνλάδεο 5 
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ΘΕΜΑ 4
ο

 

ε κία ιίκλε πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ρσξάθηα ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη ζπζηεκαηηθά κε 

ρξήζε ιηπαζκάησλ, δηνρεηεχνληαη πνιιά απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο πνπ δέρεηαη ε πεξηνρή 

απηή. Να ζεσξήζεηε φηη ζηε ιίκλε ππάξρνπλ πδξφβηνη θσηνζπλζεηηθνί νξγαληζκνί, 

δσνπιαγθηφλ θαη ςάξηα πνπ απνηεινχλ ηξνθηθή αιπζίδα. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

θαίλεηαη ε κεηαβνιή ζηνλ πιεζπζκφ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 

 t1: ηέινο πεξηφδνπ βξνρνπηψζεσλ. 

 (α): πδξφβηνη θσηνζπλζεηηθνί νξγαληζκνί. 

 (β): δσνπιαγθηφ. 

 (γ): ςάξηα. 

1. Να εξκελεχζεηε ηε κνξθή ησλ θακππιψλ ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο. 

Μνλάδεο 12 
2. Να πεξηγξάςεηε ην θαηλφκελν ην νπνίν πξνθαιεί ηηο κεηαβνιέο ζηηο θακπχιεο 

ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο. 

Μνλάδεο 7 
3. Να εμεγήζεηε πψο κεηαβάιιεηαη ν πιεζπζκφο ησλ απνηθνδνκεηψλ ζ' απηή ηε 

ιίκλε. 

Μνλάδεο 6 

 

 

 

 

 

 

t1 ρξόλνο

αξηζκόο
αηόκσλ

(α)

(β)

(γ)
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2001 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ  

ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
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ΘΕΜΑ 3
ο

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
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2002 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

2002 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Σηιρ επυηήζειρ 1-5, να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα 

ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

1.  Πνην απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία ζεσξείηαη κηθξνζξεπηηθφ; 

α. άλζξαθαο 

β. νμπγφλν 

γ. άδσην 

δ. ηψδην. 

Μνλάδεο 5 
5.  Καηά ηελ απνληηξνπνίεζε: 

α. ην κνξηαθφ άδσην κεηαηξέπεηαη ζε ληηξηθά ηφληα 

β. ε ακκσλία κεηαηξέπεηαη ζε ληηξηθά ηφληα 

γ. νη πξσηεΐλεο δηαζπψληαη ζε ακκσλία 

δ. ηα ληηξηθά ηφληα κεηαηξέπνληαη ζε κνξηαθφ άδσην. 

Μνλάδεο 5 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

2. Γηαηί ηα ηξνπηθά δάζε είλαη ηειείσο αθαηάιιεια γηα γεσξγία; 

Μνλάδεο 4 
3.  Με πνηα θξηηήξηα θαηαηάζζνληαη δχν νξγαληζκνί ζην ίδην είδνο; 

Μνλάδεο 6 
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ΘΕΜΑ 4
ο

 

ε έλα ζαιάζζην νηθνζχζηεκα παξαηεξείηαη ην παξαθάησ ππνζεηηθφ ηξνθηθφ πιέγκα: 

 
1.  Να εμεγήζεηε ζε πνην ηξνθηθφ επίπεδν αλήθνπλ νη παξαθάησ νξγαληζκνί: ζθνπκπξί, 

ζαξδέια, θψθηα. 

Μνλάδεο 6 
2.  Αλ κεησζεί ζεκαληηθά ν πιεζπζκφο ηεο ζνππηάο, λα εμεγήζεηε πνηεο επηπηψζεηο ζα 

παξαηεξεζνχλ ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ: 

θσπεπφδσλ, δηαηφκσλ, ζθνπιεθηψλ. 

Μνλάδεο 9 
3.  Με δεδνκέλν φηη ν θχθινο ηνπ αδψηνπ πνπ ηζρχεη ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγεί αλάινγα κε ηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα θαη ην θπηνπιαγθηφλ ησλ πδάηηλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ αληηζηνηρεί κε ηα θπηά ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, λα εμεγήζεηε 

γηαηί παξαηεξείηαη κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ληηξηθψλ ηφλησλ  (NO
- 

3) ζε βάζνο 
0-800 κέηξα φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

 
 

Μνλάδεο 10 
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2002 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ 

ΣΑΞΖ  

ΣΡΗΣΖ 2 ΗΟΤΛΗΟΤ 2002  

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Α. ηηο εξσηήζεηο 1-5, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο θαη 

δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

1.  Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ νξγαληζκνχο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαπξνβηνηηθφο; 

α. θπηνπιαγθηφ 

β. έληνκν 

 γ. κχθεηαο  

δ. βαθηήξην. 
Μνλάδεο 5 

5.  Σν θχξην αίηην γηα ηε κείσζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ  φδνληνο είλαη: 

α. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

β. νη ρισξνθζνξάλζξαθεο 

 γ. ηα ληηξηθά ηφληα 

δ. ην άδσην. 

Μνλάδεο 5 

ΘΕΜΑ 4
ο

 

ε κία ιίκλε ζεσξνχκε φηη ππάξρεη ε παξαθάησ ηξνθηθή αιπζίδα: 

Φπηνπιαγθηφλ => δσνπιαγθηφλ =>κηθξά ςάξηα =>κεγάια ςάξηα 

α. Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε ξνή ελέξγεηαο ζε ηκήκα ηεο παξαπάλσ 

ηξνθηθήο  αιπζίδαο: 

 
Σα αλαγξαθφκελα πνζά ελέξγεηαο είλαη ζε ΚcaΗ/m

2
/έηνο. 

Να ππνινγηζηεί ην επί ηνηο εθαηφ πνζνζηφ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ δελ 

δεζκεχεηαη κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο απφ ην θπηνπιαγθηφλ. 

Μνλάδεο 8 
β. Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη κε ηε κε απνξξνθνχκελε απφ ηνπο παξαγσγνχο 

πξνζπίπηνπζα ειηαθή ελέξγεηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.  
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 Μνλάδεο 10 
γ. ηελ παξαπάλσ ιίκλε εκθαλίζηεθαλ πνιιά θνπλνχπηα. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζή 

ηνπο έγηλε ςεθαζκφο κε DDT. Απφ κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ βξέζεθε ζην 

θπηνπιαγθηφλ πνζφηεηα DDT 40 g. Αλ ε βηνκάδα ησλ κεγάισλ ςαξηψλ ηεο 

ιίκλεο είλαη 1000 Kg, λα ππνινγίζεηε ηελ πνζφηεηα ηνπ DDT ζηνλ νξγαληζκφ 

ελφο αλζξψπνπ ν νπνίνο θαηαλάισζε 10 Kg κεγάια ςάξηα. 

Μνλάδεο 4 
 Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μνλάδεο 3 
 

2002 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ  

ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο
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ΘΕΜΑ 2
ο
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ΘΕΜΑ 2
ο

 

 

2003 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

2003 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

  

 3.   Χο θαηαλαισηέο πξψηεο ηάμεσο ραξαθηεξίδνληαη:  

   α. ηα ζαξθνθάγα δψα  

   β. ηα βαθηήξηα θαη νη κχθεηεο  

   γ. ηα θπηνθάγα δψα  

   δ. νη απνηθνδνκεηέο.  

Μνλάδεο 5  
4.   Σν θπηνπιαγθηφλ αλήθεη:     

  α. ζηνπο παξαγσγνχο  

   β. ζηνπο θαηαλαισηέο  

   γ. ζηνπο απνηθνδνκεηέο  

   δ. ζηα πξσηφδσα.  
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ΘΕΜΑ 2
ο

    

4.   Ση νλνκάδεηαη νηθνζχζηεκα;  

Μνλάδεο 6  
5.   Να αλαθέξεηε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο φμηλεο βξνρήο.  

Μνλάδεο 5  

 ΘΕΜΑ 3
ο

  

Α.   Γχν νηθνινγηθνί ηξφπνη εκπινπηηζκνχ ηνπ εδάθνπο κε άδσην είλαη ε ρξήζε ησλ 

πεξηηησκάησλ ησλ δψσλ (θνπξηά) θαη ε ακεηςηζπνξά. Να πεξηγξάςεηε ηηο  

δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο νη δχν απηνί ηξφπνη ζπκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

εδάθνπο ζε ληηξηθά ηφληα.  

Μνλάδεο 16  
Β.   Ζ ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ νδεγεί ζην θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ. Να 

εμεγήζεηε ην θαηλφκελν απηφ.  

Μνλάδεο 9  

2003 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ  

ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Α.  ηηο εκηηειείο πξνηάζεηο 1 έσο 5, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο 

θξάζεο θαη δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζσζηφ ζπκπιήξσκά ηεο. 

3.  ην θξπγαληθφ νηθνζχζηεκα ζπλαληάκε 

α. θαιιηεξγνχκελα είδε φπσο ην ζηηάξη θαη ην θξηζάξη. 

β. θπηηθά είδε πνπ απαηηνχλ ζπρλέο βξνρνπηψζεηο. 

γ. θπηά φπσο ην ζπκάξη, ε ξίγαλε, ε ιαδαληά θ.ά. . 

δ. θπηηθά είδε πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα πνπ έρεη θαηαγξαθεί 

ζηνλ πιαλήηε. 

Μνλάδεο 3 
Β.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηα γξάκκαηα ηεο ζηήιεο Η θαη, δίπια ζε θάζε 

γξάκκα, ηνλ αξηζκφ ηεο ζηήιεο ΗΗ πνπ δίλεη ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε. 

 
Μνλάδεο 10 
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ΘΕΜΑ 2
ο

 

Α.  Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ην παξαθάησ θείκελν, αθνχ ζπκπιεξψζεηε ηα 

θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο. 

Ζ ηδηφηεηα ησλ ςπραλζψλ λα θέξνπλ ζηηο ξίδεο ηνπο αδσηνδεζκεπηηθά βαθηήξηα 

νδήγεζε ηνπο θαιιηεξγεηέο ζηελ παξαδνζηαθή γεσξγηθή πξαθηηθή ηεο 

____________. Ζ ελαιιαγή ζηελ θαιιηέξγεηα  ____________ θαη ςπραλζψλ νδεγεί 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εδάθνπο κε ____________. Άιινο νηθνινγηθφο ηξφπνο 

εκπινπηηζκνχ ηνπ εδάθνπο ζε αλφξγαλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη ε 

____________. 

Μνλάδεο 10 
Β.  Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, αθνχ δηαγξάςεηε 

έλαλ απφ ηνπο δχν επξηζθφκελνπο κέζα ζηελ παξέλζεζε φξνπο, έηζη ψζηε θάζε 

πξφηαζε λα είλαη ζσζηή. 

1.  Ζ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ θχιισλ κέζσ ησλ ζηνκάησλ 

ηνπο νλνκάδεηαη ( επηδεξκηθή εμάηκηζε/δηαπλνή). 

Μνλάδεο 5 

ΘΕΜΑ 4
ο

 

Γίλεηαη ην παξαθάησ ηξνθηθφ πιέγκα: 

 
1.  Να γξάςεηε ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο πνπ ππάξρνπλ ζην πιέγκα απηφ θαη λα 

νλνκάζεηε ηνπο θαηαλαισηέο ηεο 2εο ηάμεο. 

2.  Αλ ε βηνκάδα ησλ θπηνθάγσλ εληφκσλ είλαη 18 Kg λα ππνινγίζεηε ηε βηνκάδα ησλ 

εληνκνθάγσλ ςαξηψλ θαη ησλ λνχθαξσλ. 

3.  Μηα κπθεηηαθή λφζνο αθαλίδεη, πξαθηηθά, ηνλ πιεζπζκφ ησλ θαξαβίδσλ. Να 

πεξηγξάςεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρεη ε αιιαγή απηή ζηνπο ππφινηπνπο 

πιεζπζκνχο πνπ ζπγθξνηνχλ ην παξαπάλσ ηξνθηθφ πιέγκα. 
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2003 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ  

Γ΄ ΣΑΞΖ  

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

3. Ζ εμαζζέληζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ φδνληνο δεκηνπξγείηαη απφ : 

 α. ηνπο ρισξνθζνξάλζξαθεο 

 β. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 γ. ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ 

 δ. ην ζεηψδεο νμχ. 

Μνλάδεο 5 
 

4. Σν δσνπιαγθηφλ αλήθεη ζηνπο : 

 α. παξαγσγνχο 

 β. θαηαλαισηέο 

 γ. αβηνηηθνχο παξάγνληεο 

 δ. ηνχο. 

Μνλάδεο 5 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

2. Ση κειεηά ε επηζηήκε ηεο νηθνινγίαο; 

Μνλάδεο 4 
3. Γηα πνηνπο ιφγνπο εξεκνπνηείηαη έλα νηθνζχζηεκα; 

Μνλάδεο 6 
5. Πνην νηθνζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο θξπγαληθφ; 

Μνλάδεο 5 

ΘΕΜΑ 3
ο

 

 Έλα ρεξζαίν νηθνζχζηεκα ςεθάδεηαη κε ην εληνκνθηφλν DDT. 

Α. Ση επίδξαζε ζα έρεη ν ςεθαζκφο κε ην ζπγθεθξηκέλν εληνκνθηφλν ζηα 

εληνκνθάγα πηελά ηεο πεξηνρήο; 

Μνλάδεο 10 
Πψο νλνκάδεηαη ην θαηλφκελν απηφ; 

Μνλάδεο 5 
Β. Σν εληνκνθηφλν DDT είλαη έλαο ηνμηθφο ξππαληήο ηεο βηφζθαηξαο. ε πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νθείιεηαη ε δξάζε ηνπ ζηνπο νξγαληζκνχο; 

Μνλάδεο 10 
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2004 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΜΑΨΟ 2004 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

4.  Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ νθείιεηαη ζε απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζηελ 

αηκφζθαηξα ηνπ  

α. κνλνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ. 

β. δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

γ. δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ. 

δ. δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ. 

Μνλάδεο 5 
5.  ην θαηλφκελν ηεο βηνζπζζψξεπζεο ε ζπγθέληξσζε ηεο κε βηνδηαζπψκελεο νπζίαο 

…   α. ειαηηψλεηαη, φζν πξνρσξάκε ζηα αλψηεξα ηξνθηθά επίπεδα. 

β. απμάλεηαη, φζν πξνρσξάκε ζηα αλψηεξα ηξνθηθά επίπεδα. 

γ. παξακέλεη ζηαζεξή ζε φια ηα ηξνθηθά επίπεδα. 

δ. παξακέλεη ζηαζεξή, επεηδή κεηαβνιίδεηαη. 

Μνλάδεο 5 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

1.  Πνην είλαη ην θξηηήξην, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλαο 

ξχπνο απεηιή γηα ην πεξηβάιινλ; 

Μνλάδεο 5 
2.      Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζηνπο νξγαληζκνχο; 

Μνλάδεο 5 
4.       Πψο πξνθαιείηαη ην θσηνρεκηθφ λέθνο; 

Μνλάδεο 5 

ΘΕΜΑ 3
ο

 

3.  Πνηνη κηθξννξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη σο απνηθνδνκεηέο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο 

ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο; 

Μνλάδεο 5 
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ΘΕΜΑ 4
ο 

 

H κεηαβνιή ηεο βηνκάδαο ησλ παξαγσγψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε 1 m
2 

επηθαλείαο ελφο 

ρεξζαίνπ, παξαδείγκαηνο ράξε θξπγαληθνχ, νηθνζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζηε γξαθηθή 

παξάζηαζε πνπ αθνινπζεί. 

 
Να ππνινγίζεηε ηελ θαζαξή πξσηνγελή παξαγσγηθφηεηα απφ ην Ννέκβξην έσο ηνλ 

Απξίιην (Μνλάδεο 4), λα πεξηγξάςεηε ηε κέζνδν κε ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

ε θαζαξή πξσηνγελήο παξαγσγηθφηεηα ζε έλα θξπγαληθφ νηθνζχζηεκα (Μνλάδεο 5), λα 

αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο πξσηνγελνχο 

παξαγσγηθφηεηαο ζε έλα ρεξζαίν νηθνζχζηεκα (Μνλάδεο 10), θαη ηέινο λα αλαθέξεηε 

ηέζζεξα θπηά πνπ αθζνλνχλ ζε έλα ηππηθφ θξπγαληθφ νηθνζχζηεκα, θαζψο θαη ην ιφγν 

γηα ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη ζε απηφ ηνλ ηχπν νηθνζπζηήκαηνο (Μνλάδεο 6). 

Μνλάδεο 25 

2004 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Σηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ 1 έυρ 5, να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ θπάζηρ και 

δίπλα ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηο ζυζηό ζςμπλήπυμά ηηρ. 

1.  ηνπο επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο αλήθνπλ 

α. ηα βαθηήξηα θαη νη ηνί. 

β. νη κχθεηεο θαη ηα πξσηφδσα. 

γ. ηα πξσηφδσα θαη νη ηνί. 

δ. ηα βαθηήξηα θαη ηα πξσηφδσα. 

Μνλάδεο 5 
3.  Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ην κεζνγεηαθφ νηθνζχζηεκα ζε εξεκνπνίεζε 

είλαη 

α. ε αιφγηζηε ιίπαλζε. 

β. νη ππξθαγηέο θαη ε ππεξβφζθεζε. 

γ. νη ζπλερείο βξνρνπηψζεηο. 

δ. ε έληνλε θνζκηθή αθηηλνβνιία. 
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ΘΕΜΑ 2
ο

 

Α.  Να μεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηην ενόηηηα πος ακολοςθεί, αθού διαγπάτεηε έναν 

από ηοςρ δύο εςπιζκόμενοςρ μέζα ζηην παπένθεζη όποςρ, έηζι ώζηε κάθε ππόηαζη να 

είναι ζυζηή. 

Ο άλζξαθαο εηζέξρεηαη ζην νηθνζχζηεκα κε ηε κνξθή (δηνμεηδίνπ / κνλνμεηδίνπ) 

ηνπ άλζξαθα. Απηφ παξαιακβάλεηαη απφ ηνπο (θαηαλαισηέο / παξαγσγνχο), 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο (θσηνζχλζεζεο / αλαπλνήο), ζε 

(γιπθφδε / πξσηεΐλεο). 

Μνλάδεο 8 
Β.  Να μεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ και να ζςμπληπώζεηε ηα 

κενά με ηιρ καηάλληλερ λέξειρ. 

1.  Οη νξγαληζκνί ελφο νηθνζπζηήκαηνο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην ίδην είδνο, απνηεινχλ 

έλαλ ____________. 

Μνλάδεο 2 
2.  Οη παξαγσγνί είλαη νξγαληζκνί πνπ θσηνζπλζέηνπλ θαη γη’ απηφ ραξαθηεξίδνληαη 

σο ____________ νξγαληζκνί. 

Μνλάδεο 2 
3.  Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί ελφο νηθνζπζηήκαηνο παξάγνπλ νξγαληθή 

χιε ραξαθηεξίδεηαη σο ____________ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Μνλάδεο 2 
6.  Οη επαλαιακβαλφκελεο θπθιηθέο πνξείεο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηα 

νηθνζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο ____________ ____________. 

Μνλάδεο 2 

ΘΕΜΑ 4
ο

 

’ έλα ρεξζαίν νηθνζχζηεκα ζεσξνχκε φηη ιεηηνπξγεί ε παξαθάησ ηξνθηθή 

αιπζίδα: 

ρνξηάξη → αθξίδεο → κηθξά εληνκνθάγα δώα → θίδηα → αξπαθηηθά πηελά 

Κάζε νκάδα θαηαλαισηψλ ηξέθεηαη απνθιεηζηηθά απφ νξγαληζκνχο ηεο ακέζσο 

πξνεγνχκελεο νκάδαο. Δάλ ε βηνκάδα ησλ κηθξψλ εληνκνθάγσλ δψσλ είλαη 2Υ10
3
 

kg θαη ε ελέξγεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ νκάδα ησλ αθξίδσλ είλαη 8 KJ/kg, λα 

ππνινγηζηνχλ: 

α.  ε βηνκάδα θαζεκηάο απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο. 

Δπίζεο λα ζρεδηαζηεί θαη ε ηξνθηθή ππξακίδα. 

Μνλάδεο 10 

 
β.  ε ελέξγεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζε θάζε νκάδα. 

Μνλάδεο 5 

 
γ. ν αξηζκφο ησλ αξπαθηηθψλ πηελψλ πνπ κπνξεί ε αιπζίδα απηή λα 

ππνζηεξίμεη, αλ ε κέζε βηνκάδα θάζε πηελνχ είλαη 1,0 kg. 

Μνλάδεο 10 
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2004 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ 

ΣΑΞΖ  

ΗΟΤΛΗΟ 2004 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ 

1 έυρ 5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη πος ζςμπληπώνει ζυζηά 

ηην ημιηελή ππόηαζη. 

4. Οη νξγαληζκνί κηαο πεξηνρήο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην είδνο απνηεινχλ ... 

α.    έλα νηθνζχζηεκα.  

β.    έλα βηφηνπν.  

γ.    κία βηνθνηλφηεηα.  

δ.    έλαλ πιεζπζκφ. 

Μνλάδεο 5 

5.    Σα θπηά πξνζιακβάλνπλ ην άδσην απφ ην έδαθνο κε ηε κνξθή ... 

α.    κνξηαθνχ αδψηνπ. 

β.    νπξίαο. 

γ.    ακκσλίαο. 

δ.    ληηξηθψλ ηφλησλ. 

Μνλάδεο 5 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

2. Πνηα   είλαη   ε   επηξξνή   ηνπ   ζνξχβνπ   ζηελ   πγεία   ηνπ αλζξψπνπ; 

Μνλάδεο 6 

4. Πνηεο   είλαη   νη   πηζαλέο   πνξείεο   πνπ   είλαη   δπλαηφλ   λα αθνινπζήζεη ην λεξφ 

πνπ πέθηεη ζηελ μεξά; 

Μνλάδεο 6 

ΘΕΜΑ 4
ο

 

ε έλα απηφηξνθν πδάηηλν νηθνζχζηεκα κειεηήζεθαλ ηέζζεξα είδε νξγαληζκψλ Α, Β, Γ, 

Γ, νη νπνίνη ζρεκαηίδνπλ κία ηξνθηθή αιπζίδα. Κάζε έλα απφ ηα δηαθνξεηηθά είδε 

νξγαληζκψλ απνηειεί έλα ηξνθηθφ επίπεδν. Όινη νη νξγαληζκνί θάζε ηξνθηθνχ επηπέδνπ 

ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε νξγαληζκνχο ηνπ πξνεγνπκέλνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ. Απφ 

κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην παξαπάλσ νηθνζχζηεκα βξέζεθε κηθξή ζπγθέληξσζε 

εληνκνθηφλνπ DDT ζην ηξνθηθφ επίπεδν ησλ παξαγσγψλ θαη πνιχ κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε DDT ζην ηξνθηθφ επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ ηξίηεο ηάμεο. 
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Ζ βηνκάδα ζην ηξνθηθφ επίπεδν ησλ νξγαληζκψλ Α είλαη 1.000 Κg, ησλ νξγαληζκψλ Β 

είλαη 100.000 Κg, ησλ νξγαληζκψλ Γ είλαη 1.000.000 Κg θαη ησλ νξγαληζκψλ Γ είλαη 

10.000 Κg. 

1.    Πνην είδνο    νξγαληζκψλ είλαη παξαγσγνί, θαηαλαισηέο πξψηεο ηάμεο, 

θαηαλαισηέο δεχηεξεο ηάμεο θαη θαηαλαισηέο ηξίηεο ηάμεο (Μνλάδεο 4); Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο (Μνλάδεο 4). 

Μνλάδεο 8 
2. Δάλ ε ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην ηξνθηθφ επίπεδν ησλ παξαγσγψλ είλαη 4X10

8
ΚJ, 

λα    ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα    πνπ    ράλεηαη    κεηαμχ    δεπηέξνπ    θαη    ηξίηνπ 

ηξνθηθνχ    επηπέδνπ (Μνλάδεο 5), αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο 

νθείινληαη νη απψιεηεο απηήο ηεο ελέξγεηαο (Μνλάδεο 6). 

Μνλάδεο 11 

3. Πψο εμεγείηαη ε αχμεζε ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ DDT ζην ηξνθηθφ   επίπεδν   ησλ  

θαηαλαισηψλ ηξίηεο   ηάμεο   ζε ζρέζε   κε   ηε   κηθξή   ζπγθέληξσζε   DDT   ζην  

ηξνθηθφ επίπεδν ησλ παξαγσγψλ; 

Μνλάδεο 6 

2005 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο
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ΘΕΜΑ 2
ο

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
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2005 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο
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ΘΕΜΑ 2
ο
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ΘΕΜΑ 4
ο
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2005 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ 

ΣΑΞΖ  

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
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ΘΕΜΑ 3
ο
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2005 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο
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ΘΕΜΑ 2
ο
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ΘΕΜΑ 4
ο
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2006 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
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ΘΕΜΑ 4
ο
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2006 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
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ΘΕΜΑ 4
ο
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2006 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ 

ΣΑΞΖ  

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
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ΘΕΜΑ 4
ο
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2006 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο
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ΘΕΜΑ 2
ο
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ΘΕΜΑ 4
ο
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2007 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
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ΘΕΜΑ 4
ο
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2007 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

 

 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 126 - 

ΘΕΜΑ 3
ο

 

 
 

2007 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ 

ΣΑΞΖ  

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 127 - 

 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο

 

 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 128 - 

2008 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 129 - 

ΘΕΜΑ 4
ο

 

 

  



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 130 - 

2008 

 

ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

 
 

 

 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 131 - 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο

 

 

  



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 132 - 

2008 

 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 133 - 

ΘΕΜΑ 3
ο

 

 
 

  



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 134 - 

2008 

 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

ΔΠΔΡΗΝΟ  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 

 
 

 

 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Ενιαίου Λυκείου 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

- 135 - 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο

 

 

 


