
 

Γαριπίδης Ιορδάνης 

Βιολόγος 3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου 

2.2.2 τροφικές πυραμίδες 
 

αποτελούν απεικόνιση των ποσοτικών τροφικών σχέσεων μεταξύ των οργανισμών του οικοσυστήματος  

 

Αποτελούνται από τροφικά επίπεδα που είναι επάλληλα ορθογώνια σε καθένα από τα οποία 

περιλαμβάνονται όλοι οι οργανισμοί που τρέφονται απέχοντας ίδιο αριθμό βημάτων από τον ήλιο 

 

Διακρίνονται με βάση την μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν σε: 

ενέργειας ( μεταβολή της δεσμευμένης ενέργειας ) 

βιομάζας ( μεταβολή της δεσμευμένης βιομάζας – ξηρή μάζα οργανισμών / μονάδα επιφάνειας ) 

πληθυσμού ( μεταβολή του πληθυσμού ) από το ένα επίπεδο στο άλλο 

 

        Διακρίνονται με βάση τη μορφή τους σε: 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε όλες τις πυραμίδες  

ανεξάρτητα του ποιο μέγεθος απεικονίζουν 

( ενέργεια, βιομάζα, πληθυσμό )  

και τι μορφή έχουν                                                                               

( κανονική ή ανεστραμμένη )                                                                  καταναλωτές Β΄ τάξης                                  

πάντα στο πρώτο επίπεδο υπάρχουν οι παραγωγοί                                 καταναλωτές Α΄ τάξης 

στο δεύτερο οι καταναλωτές Α΄ τάξης                                                           παραγωγοί 

στο τρίτο οι καταναλωτές Β΄ τάξης κ.ο.κ  

   

Στις πυραμίδες ενέργειας έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού    

επιπέδου περνάει στο επόμενο και το 90% χάνεται γιατί: 

α. ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται με την αναπνοή σε μη αξιοποιήσιμες μορφές ( θερμότητα ) 

β. δεν τρώγονται όλοι οι οργανισμοί 

γ. ορισμένοι οργανισμοί πεθαίνουν 

δ. μέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται με τα κόπρανα , τα οποία αποικοδομούνται 

 

Γενικά η ίδια τάση παρουσιάζεται και στις τροφικές πυραμίδες βιομάζας , καθώς όταν μειώνεται η ενέργεια 

που προσλαμβάνει κάθε τροφικό επίπεδο είναι λογικό να μειώνεται και η ποσότητα της οργανικής ύλης που 

μπορούν να συνθέσουν οι οργανισμοί του και συνεπώς μειώνεται και η βιομάζα του 

 

Οι πυραμίδες πληθυσμού εμφανίζουν και αυτές την ίδια μορφή αλλά εδώ εμφανίζεται και μια εξαίρεση όταν 

στο οικοσύστημα υπάρχουν παρασιτικές τροφικές σχέσεις. Τότε ο πληθυσμός των ανώτερων επιπέδων 

γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος από τον πληθυσμό των κατώτερων. Πχ μια βελανιδιά με τις κάμπιες και τα 

παράσιτα  

 

       Η κατάταξη των καταναλωτών στα τροφικά επίπεδα δεν είναι πάντοτε εύκολη, επειδή  

 

α. υπάρχουν οργανισμοί που είναι ταυτόχρονα φυτοφάγοι και σαρκοφάγοι (πχ. άνθρωπος) 

β. υπάρχουν οργανισμοί που μπορούν να αλλάζουν διατροφικές συνήθειες (π.χ η αλεπού) 

γ. αλλάζουν οι διατροφικές προτιμήσεις ανάλογα με το στάδιο της ζωής τους (π.χ ο βάτραχος) 

Ανεστραμμένες είναι 

η πυραμίδες στις 

οποίες έστω και ένα 

επίπεδο είναι 

μεγαλύτερο από το 

κατώτερό του 

Κανονικές 


