
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΩΝ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΩΝ



104 10 1 0,1 10-6Μήκορ 

κύμαηορ λ

Οπαηή

ακηινοβολία

Ζλιακή

ακηινοβολία

Κύμαηα παδιοθώνος
Τπέπςθπη

ακηινοβολία
Τπεπιώδηρ

ακηινοβολία
Ακηίνερ Υ

Ακηίνερ γ



ύνολο 18% ύνολο 32%

Αποππόθηζη

από ηη γη

50%

Έδαθορ 6%

ύννεθα 21%

ύννεθα 3%

Γιάσςζη 5%

Αλάθιαζε

κόνη και μόπια

15%

Απνξξόθεζε



ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΚΑΗ ΕΩΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΑΜΟΤ

• Απηόηξνθνη (παξαγωγνί)

α) Φωηναπηόηξνθνη

β) Υεκεηναπηόηξνθνη

• Δηεξόηξνθνη

α) Καηαλαιωηέο

β) Απνζπλζέηεο



Αηκόζθαηξα Ήιηνο

Απνζπλζέηεο Παξαγωγνί Απνζήθεπζε

Γεμακελή

(έδαθορ ή νεπό)

O2 CO2 O2+CO2 CO2+ O2 Ζλιακή ακηινοβολία

Ανόπγανα Οπγανικέρ οςζίερ Ανόπγανα

και νεπό
Οπγανικέρ οςζίερ



ΖΛΗΟ

(C) ΑΚΥΑΡΑ

ςμπςκνωμένη

μοπθή ενέπγειαρ 

(B) ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ

(Α) ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ



ΦΩΣΟΤΝΘΔΖ

(ζςνολική ππωηογενήρ παπαγωγή)

ΑΝΑΠΝΟΖ

Γαπάνη

βιοζύνθεζηρ

Γαπάνη

ζςνηήπηζηρ

ΒΗΟΤΝΘΔΖ

Ανάπηςξη ιζηών

και αναπαπαγωγή

(καθαπή ππωηογενήρ

παπαγωγή)

ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ



ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ : kcal/yr ή gr/yr

ΒΗΟΜΑΕΑ : kcal/m2 ή gr/m2

ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ: kcal/m2/yr ή gr/m2/yr



ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ

ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΩΝ

Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο
(απνηξνπή επηξνθηζκνύ εμαηηίαο Ν/Ρ)

Νόκνο ηνπ ειαρίζηνπ
(Μείωζε παξαγωγηθόηεηαο, αλάπηπμεο, αλαπαξαγωγήο)

βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία

Νόκνο ηεο αλνρήο
(Ηρζπνθαιιηέξγεηα ζε θαζαξά αιιά ρακειήο ζεξκνθξαζίαο λεξά)



Εώνη

ανοσήρ

Αποςζία

ειδών

Εώνη

ανοσήρ

Αποςζία

ειδών

Εώνη

stress

πάνια

είδη

Εώνη

stress

πάνια

είδη

Βέληιζηη διακύμανζη

Δίδη ζε αθθονία

Δλάσιζηο

όπιο ανοσήρ

Μέγιζηο

όπιο ανοσήρ
Βέληιζηο

Καμπύλη αθθονίας ειδών μέζα ζηα όρια ανοτής περιβαλλονηικών

περιοριζηικών παραγόνηων



Αβηνηηθνί παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ 

ηελ πξωηνγελή παξαγωγηθόηεηα

Σύπνο νηθνζπζηήκαηνο Φπζηθνί παξάγνληεο Υεκηθνί παξάγνληεο

Τδάηηλα Γιείζδςζη ηος θωηόρ Γιαλςμένα θπεπηικά

νηθνζπζηήκαηα (εξαπηάηαι από ηα (κςπίωρ νιηπικά και 

αιωπούμενα ζηεπεά) θωζθοπικά)

Θεπμοκπαζία Γιαλςμένο οξςγόνο

Τδάηινα πεύμαηα Αλαηόηηηα

Υεξζαία Φωρ Γιαλςμένα θπεπηικά

Οηθνζπζηήκαηα ζηο εδαθικό νεπό

(κςπίωρ νιηπικά και  

θωζθοπικά)

Θεπμοκπαζία

Νεπό (καηακπημνίζειρ)

Γονιμόηηηα εδάθοςρ

Άνεμοι



ΡΟΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑ





Γιαθέζιμη 

παπαγωγικόηηηα 

για καηανάλωζη από ηο 

ηποθικό επίπεδο (n-1)

Σξνθηθό επίπεδν (n-1) Σξνθηθό επίπεδν (n)

Παξαγωγηθόηεηα 

πνπ ΓΔΝ 

θαηαλαιώλεηαη

 από ην ηξνθηθό 

επίπεδν (n)

Απώιεηεο ελέξγεηαο

ωο θόπξαλα

από ην ηξνθηθό 

επίπεδν (n)

Παξαγωγηθόηεηα 

πνπ θαηαλαιώλεηαη

από ην ηξνθηθό 

επίπεδν (n)

Παξαγωγηθόηεηα 

πνπ αθνκνηώλεηαη

από ην ηξνθηθό 

επίπεδν (n)

Γηαζέζηκε 

παξαγωγηθόηεηα 

ζην ηξνθηθό 

επίπεδν (n)

Απώιεηεο ελέξγεηαο

 ωο ζεξκόηεηα 

εμαηηίαο ηεο

 αλαπλνήο ζην 

ηξνθηθό επίπεδν (n)

Δλέξγεηα ζηε δηάζεζε

ηωλ απνζπλζεηώλ

Απνδνηηθόηεηα

θαηαλάιωζεο
Απνδνηηθόηεηα

αθνκνίωζεο

Απνδνηηθόηεηα

θαζαξήο παξαγωγήο

Οηθνινγηθή απνδνηηθόηεηα

Ληβάδη 25%, δάζνο 5%, πιαγθηό 90%
θπηηαξίλε, ιηγλίλε, κεξπθαζηηθά θαζαξή βηνκάδα



Aπνδνηηθόηεηα θαηαλάιωζεο

CE= (In / Pn-1 ) X 100

Όπνπ: In= ε παξαγωγηθόηεηα πνπ θαηαλαιώζεθε ζην ηξνθηθό

επίπεδν n, θαη

Pn-1 = ε θαζαξή παξαγωγηθόηεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην

ηξνθηθό επίπεδν (n-1).

Απνδνηηθόηεηα αθνκνίωζεο

ΑΔ = (Αn / In) X 100

Όπνπ: Αn = ε ελέξγεηα πνπ αθνκνηώλεηαη θαηά κήθνο ηνπ εληεξηθνύ

ηνηρώκαηνο ζην ηξνθηθό επίπεδν n, θαη

Ιn = ε παξαγωγηθόηεηα πνπ θαηαλαιώζεθε ζην ηξνθηθό επίπεδν n.

Απνδνηηθόηεηα θαζαξήο παξαγωγήο

PE = (Pn / An) X 100

Όπνπ: Ρn = ε θαζαξή παξαγωγηθόηεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην

ηξνθηθό επίπεδν n,

θαη Αn = ε ελέξγεηα ηεο ηξνθήο πνπ αθνκνηώλεηαη από ην εληεξηθό

ηνίρωκα ζην ηξνθηθό επίπεδν n.



ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ

EcE = CE x AE x PE



απκοθάγα 3ηρ ηάξεωρ

απκοθάγα 2ηρ ηάξεωρ

απκοθάγα 1ηρ ηάξεωρ

Φςηοθάγα

Παπαγωγοί

  (θάναηορ)

 (θάναηορ)

  (θάναηορ)

 (θάναηορ)

  (θάναηορ)

  (κόππανα)

  (κόππανα)

  (κόππανα)

  (κόππανα)

Α
  Π

  Ο
  

  Τ
  Ν

  Θ
  Δ

  Σ
  Δ

  

Α
  Ν

  Α
  Π

  Ν
  Ο

  Ζ

Ζλιακή ακηινοβολία
πος δεν

σπηζιμοποιείηαι ζηην

θωηοζύνθεζη



ΣΡΟΦΗΚΔ ΥΔΔΗ

ΡΟΗ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΤΛΗ ΣΗ ΒΙΟΦΑΙΡΑ

Παξαγωγνί – θαηαλαιωηέο θαη απνζπλζέηεο νξγαληζκνί

Σξνθηθέο αιπζίδεο

Σξνθηθά δίθηπα θαη ηξνθηθά επίπεδα

Οηθνινγηθέο ππξακίδεο



ΟΗΚΟΤΣΖΜΑ

ΤΛΖ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΗ

ΦΤΣΟΦΑΓΟΗ

ΑΡΚΟΦΑΓΟΗ

ΑΠΟΤΝΘΔΣΔ



ΣΡΟΦΗΚΔ ΑΛΤΗΓΔ

• ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

(απηόηξνθνη νξγαληζκνί: θσηνζπλζεηηθνί ή 
ρεκεηνζπλζεηηθνί).

• ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

(θπηνθάγνη, ζαξθνθάγνη, πακθάγνη).

• ΑΠΟΤΝΘΕΣΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

– Μακροζκοπικοί 

(πξνλύκθεο εληόκσλ, γαηνζθώιεθεο, λεκαηώδε, 
καιάθηα, ζθώιεθεο).

– Μικροζκοπικοί 

(40% βαθηήξηα, 50% κύθεηεο θαη 5-9% πξσηόδσα).



ΣΡΟΦΗΚΔ ΑΛΤΗΓΔ

• ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

(απηόηξνθνη νξγαληζκνί: θσηνζπλζεηηθνί ή ρεκεηνζπλζεηηθνί).



ΣΡΟΦΗΚΔ ΑΛΤΗΓΔ

• ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

(θπηνθάγνη, ζαξθνθάγνη, πακθάγνη).



ΣΡΟΦΗΚΔ ΑΛΤΗΓΔ

ΑΠΟΤΝΘΕΣΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

– Μακροζκοπικοί  (πξνλύκθεο εληόκσλ, γαηνζθώιεθεο, 
λεκαηώδε, καιάθηα, ζθώιεθεο).

–Μικροζκοπικοί   (40% βαθηήξηα, 50% κύθεηεο θαη 5-9% 

πξσηόδσα).





ΔΗΓΖ ΣΡΟΦΗΚΩΝ ΑΛΤΗΓΩΝ

• ΦΤΣΟΦΑΓΟ

– Φπηνθάγα δώα (πξόζιεςε ηξνθήο, πέςε θαη απνκάθξπλζε 
απνβιήησλ, αμηνπνίεζε ελέξγεηαο).  

Από ηελ πξνζιακβαλόκελε ελέξγεηα:

Αμηνπνίεζε 75%  (θπηηαξηθή αλαπλνή 47%, ηζηνί 18%, 
κεηαβνιηθά πξντόληα), 

Απόβιεηα 25%.

– αξθνθάγα δώα (θνξπθαίνη θαηαλαισηέο, πξνζαξκνγή ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ ζώκαηνο αλάινγα κε ηε δίαηηα).

– Πακθάγα δώα (ρεξζαία θαη πδξόβηα, κε δίαηηα πνπ εμαξηάηαη από 
ηε δηαζεζηκόηεηα ηεο ηξνθήο).

• * ΠΑΡΑΗΣΗΚΖ (αλάπηπμε κέζα ζηε θπηνθάγν αιπζίδα κε 
κέγεζνο παξαζίησλ πνπ ειαηηώλεηαη πξνο ην ηέινο ηεο αιπζίδαο).



(Θεξκνθξαζία, πγξαζία, νμπγόλν). 

Μέιε ηεο ζαπξνθπηηθήο αιπζίδαο απνηεινύλ ηξνθή 

γηα ηα άηνκα ηεο θπηνθάγνπ.

Θξπκκαηνθάγνη αποζσνθέηες (ζθώιεθεο, έληνκα).

Πξαγκαηηθνί αποζσνθέηες (βαθηήξηα, κύθεηεο).

Αεξόβηα:

Αλαεξόβηα:

ΑΠΡΟΦΤΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ

C6H12O6 6CO2+6H2O+686.000 cal
O2

Γιπθόδε

C6H12O6

Γιπθόδε

2C2H5OH+2CO2+56.000 cal

2CH3CH(OH)COOH+52.000 cal

Αηζπιηθή αιθνόιε

Γαιαθηηθό νμύ



Φςηοθάγοι οπγανιζμοί

απκοθάγοι 

α΄ επιπέδος

απκοθάγοι 

β΄ επιπέδος

απκοθάγοι 

γ΄ επιπέδος

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ 

ΠΤΡΑΜΗΓΔ

-Ππξακίδεο αξηζκώλ

-Ππξακίδεο βηνκάδαο

-Ππξακίδεο ελέξγεηαο



Φςηοθάγοι οπγανιζμοί

απκοθάγοι 

α΄ επιπέδος

Παπαζιηικοί οπγανιζμοί

ηων ζαπκοθάγων 

ηος α΄ επιπέδος

Αλεζηξακκέλε ππξακίδα αξηζκώλ



Φςηοπλαγκηόν

Εωοπλαγκηόν

απκοθάγοι β΄επιπέδος

απκοθάγοι γ΄επιπέδος

απκοθάγοι α΄επιπέδος

Αλεζηξακκέλε ππξακίδα βηνκάδαο


