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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2o 
 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΩΝ 
 

2.1 Ζ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

 Ζ θύξηα πεγή ελέξγεηαο ζηε βηόζθαηξα είλαη ν ήιηνο. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη 

ζηε γε εθηείλεηαη ζε κηα πεξηνρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο από 380 έσο 760 nm θαη 

απνηειεί ην νξαηό ηκήκα. Αθόκε πεξηιακβάλεη ην ππεξηώδεο ηκήκα, θαζώο θαη ην ππέξπζξν. 

Σα κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο (315 – 380 nm) απνξξνθάηαη από ην 

ζηξώκα ηνπ όδνληνο (Ο3) πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο 

(ζηξαηόζθαηξα) θαη πξνζηαηεύεη ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο επεηδή ε έθζεζε ζηελ 

ππεξηώδε αθηηλνβνιία είλαη θαηαζηξεπηηθή γηα ην πξσηόπιαζκα. Από ηελ άιιε πιεπξά ηνπ 

νξαηνύ θάζκαηνο είλαη ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία ε νπνία θαη ζεξκαίλεη ηε βηόζθαηξα (ζρήκα 

2.1). Ζ ειηαθή ελέξγεηα πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο απνηειείηαη πεξίπνπ από 10% 

ππεξηώδε, 45% νξαηή θαη 45% ππέξπζξε αθηηλνβνιία.  

 

 

ρήκα 2.1. Ζιεθηξνκαγλεηηθό θάζκα. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηνπ 

θάζκαηνο (Odum, 1997). 

 

Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία θηάλνληαο ζηελ αηκόζθαηξα, πθίζηαηαη θαηά έλα κέξνο ηεο 

απνξξόθεζε από ηα ζύλλεθα θαη ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα (πεξίπνπ ην 18%) θαηά έλα 

κέξνο αλάθιαζε  ζηα ζύλλεθα θαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο (πεξίπνπ ην 32%), ελώ ην 

ππόινηπν 50% απνξξνθάηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο (ζρήκα 2.2).  

 

Σειηθά, ε αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζηε γε απνηειείηαη από ηελ άκεζε θαη ηε δηάρπηε. 

Σν άζξνηζκά ηνπο είλαη γλσζηό σο παγθόζκηα αθηηλνβνιία. Ζ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο 

εμαξηάηαη από ην γεσγξαθηθό πιάηνο, ην πςόκεηξν, ηε γσλία πξόζπησζεο, ηε λέθσζε θαη ηα 

αησξνύκελα ζσκαηίδηα. 
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     ρήκα 2.2. Καηαλνκή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ θηάλεη ζηελ αηκόζθαηξα ηεο γεο 

(Doerr, 1990) 

 

 

2.2 ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΕΩΗΚΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

 Οη νξγαληζκνί πξνκεζεύνληαη ελέξγεηα από ηξεηο πεγέο. Σελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

(θσηναπηόηξνθνη), ηελ νμείδσζε νξγαληθώλ  ελώζεσλ (εηεξόηξνθνη) θαη ηελ νμείδσζε 

αλόξγαλσλ ελώζεσλ (ρεκεηναπηόηξνθνη). 

 Οη νξγαληζκνί, αλάινγα κε ηελ πεγή άλζξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, θαηαηάζζνληαη 

ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Απηόηξνθνη (παξαγωγνί): αθνκνηώλνπλ άλζξαθα σο CO2 θαη θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα γηα 

λα ην κεηαηξέςνπλ ζε νξγαληθή κνξθή. Οη απηόηξνθνη νξγαληζκνί δηαθξίλνληαη ζε 

θωηναπηόηξνθνπο θαη ρεκεηναπηόηξνθνπο. 

Οη θσηναπηόηξνθνη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα σο πεγή ελέξγεηαο γηα ην 

κεραληζκό ηεο θσηνζύλζεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ όια ηα πξάζηλα θπηά θαη άιγε. 

Οη ρεκεηναπηόηξνθνη ρξεζηκνπνηνύλ θαη απηνί ην CO2 σο πεγή άλζξαθα αιιά απηνί 

πξνκεζεύνληαη ελέξγεηα από ηελ νμείδσζε αλόξγαλσλ ελώζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο όπσο ηεο ακκσλίαο (Nitrosomonas, Nitrosococcus), ησλ ληηξσδώλ 

(Nitrobacter), ηνπ πδξόζεηνπ (Thiobacillus) θ.α. 

Δηεξόηξνθνη: απηνί πξνκεζεύνληαη ηνλ άλζξαθα ζε νξγαληθή κνξθή από άιινπο 

νξγαληζκνύο θαη νξγαληθά ζξύκκαηα. Οη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί δηαθξίλνληαη ζε 

θαηαλαιωηέο θαη απνζπλζέηεο.  
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από ηε γε
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ρήκα 2.3. Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο θσηναπηόηξνθσλ παξαγσγώλ θαη απνζπλζεηώλ 

νξγαληζκώλ (Chapman and Reiss, 1992) 

 

Οη θαηαλαισηέο νξγαληζκνί πξνκεζεύνληαη ηνλ άλζξαθα από δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο (θπηνθάγα θαη ζαξθνθάγα δώα, άλζξσπνο), ελώ νη απνζπλζέηεο από λεθξνύο 

νξγαληζκνύο ή νξγαληθά ζξύκκαηα θαη πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλα βαθηήξηα, κύθεηεο θαη 

αζπόλδπια. ην ζρήκα 2.3 παξνπζηάδεηαη έλα δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο θσηναπηόηξνθσλ 

παξαγσγώλ θαη απνζπλζεηώλ νξγαληζκώλ. 

 

2.2.1 ΝΟΜΟΗ ΣΖ ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη από δύν λόκνπο ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Ο 

πξώηνο λόκνο αλαθέξεη όηη ε ελέξγεηα κπνξεί λα κεηαζρεκαηίδεηαη από κηα κνξθή (όπσο ε 

ειηαθή) ζε κηα άιιε (όπσο ε ρεκηθή ελέξγεηα) αιιά πνηέ δελ δεκηνπξγείηαη ή θαηαζηξέθεηαη.  

 Ο δεύηεξνο λόκνο αλαθέξεη όηη θακηά δηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνύ ελέξγεηαο από κηα 

ζπκππθλσκέλε κνξθή (ηξνθή, βελδίλε) ζε κηα δηαζπαξκέλε (ζεξκόηεηα)   δελ κπνξεί λα 

ζπκβεί ρσξίο ππνβάζκηζε ελέξγεηαο. Δπεηδή πάληνηε κηα πνζόηεηα ελέξγεηαο δηαζπείξεηαη ζε 

κε δηαζέζηκε ζεξκηθή ελέξγεηα, θαλέλαο κεηαζρεκαηηζκόο δελ κπνξεί λα έρεη απνδνηηθόηεηα 

100%. Ο δεύηεξνο λόκνο είλαη γλσζηόο θαη σο λόκνο ηεο ρήκα 2.4. Οη δύν λόκνη ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο. Ο πξώηνο παξνπζηάδεηαη κε ηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο (Α) ζε 

ζάθραξα (C) κε ην κεραληζκό ηεο θσηνζύλζεζεο (Α = B + C). Ο δεύηεξνο λόκνο ππνδειώλεη 

όηη ην (C ) είλαη πάληνηε κηθξόηεξν από ην (Α) ιόγσ ηεο ζεξκηθήο απώιεηαο (Β) θαηά ην 

κεηαζρεκαηηζκό (Odum, 1997)  
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εληξνπίαο. Έηζη, αλ θαη ε ελέξγεηα νύηε δεκηνπξγείηαη νύηε θαηαζηξέθεηαη, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ κέξνο απηήο ππνβαζκίδεηαη ζε κηα κνξθή κε δηαζέζηκε ή ιηγόηεξν 

δηαζέζηκε, όπσο είλαη ε ζεξκόηεηα (ζρήκα 2.4). 

 

2.3 ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 Οη απηόηξνθνη νξγαληζκνί είλαη νη κνλαδηθνί πνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέπνπλ ηα απιά αλόξγαλα κόξηα 

ηνπ CO2 θαη ηνπ Ζ2Ο ζε ζύλζεηα κόξηα γιπθόδεο κε απειεπζέξσζε νμπγόλνπ, κε ην 

κεραληζκό ηεο θωηνζύλζεζεο:  

                             Ζιηαθή ελέξγεηα 

 6Ζ2Ο + 6CO2                                     C6H12O6 + 6O2 

 

 Ζ θσηνζπλζεηηθή δηαδηθαζία κεηαηξέπεη ηελ ελέξγεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε 

ρεκηθή ελέξγεηα. Απηή ε ρεκηθή ελέξγεηα απνζεθεύεηαη ζηα κόξηα ηεο γιπθόδεο θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξάγεη άιιεο νπζίεο όπσο ην άκπιν θαη ε θπηηαξίλε. Ζ 

απνζεθεπκέλε απηή ελέξγεηα κπνξεί λα απειεπζεξσζεί κε ηελ νμείδσζε ησλ 

θσηνζπλζεηηθώλ πξντόλησλ. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη αλαπλνή θαη κπνξεί λα 

παξαζηαζεί κε ηελ γεληθή εμίζσζε: 

C6H12O6 + 6O2                6Ζ2Ο + 6CO2 + ελέξγεηα 

Ζ θσηνζύλζεζε παξέρεη ηνπο πδαηάλζξαθεο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ έλα θπηό 

ρξεηάδεηαη γηα λα ζπλζέζεη ηνπο ηζηνύο ηνπ θαη λα αλαπηπρζεί. Με ηελ αλαζύλζεζε ησλ 

πδαηαλζξάθσλ παξάγνληαη ιίπε, έιαηα, άκπιν, θπηηαξίλε θαη καδί κε Ν, Ρ, S, Mg νη απινί 

πδαηάλζξαθεο παξάγνπλ πξσηεΐλεο θαη λνπθιετθά νμέα. 

 Αλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο αεξόβηαο θσηνζύλζεζεο είλαη ζρεδόλ παγθνζκίσο ε 

κνλαδηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο γιπθόδεο, ππάξρνπλ κεξηθέο νκάδεο 

αλαεξόβησλ θσηνζπλζεηηθώλ βαθηεξίσλ, όπσο απηά ηνπ γέλνπο Chromatium, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύλ ην πδξόζεην αληί γηα ην λεξό ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Ζιηαθή ελέξγεηα 

 12H2S + 6CO2                            C6H12O6 + 6H2O + 12S  

 Σα θπηά βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη γηαπηό ην ιόγν θαινύληαη 

πξωηνγελείο παξαγωγνί ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ αθνκνηώλεηαη από 

ηνπο παξαγσγνύο κε ηελ θσηνζύλζεζε νλνκάδεηαη ζπλνιηθή πξωηνγελήο παξαγωγή. Σα 

θπηά ρξεζηκνπνηνύλ έλα κέξνο απηήο ηεο ελέξγεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο δόκεζεο ησλ ηζηώλ 

θαη ηεο ζπληήξεζή ηνπο θαη έηζη ε βηνκάδα ηνπο πεξηέρεη ιηγόηεξε ελέξγεηα από απηή πνπ 

ζπλνιηθά αθνκνίσζαλ. Ζ ελέξγεηα πνπ αθνκνηώζεθε από ηα θπηά θαη ε νπνία είλαη δηαζέζηκε 

ζηνπο θαηαλαισηέο νλνκάδεηαη θαζαξή πξωηνγελήο παξαγωγή. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ηεο 

ζπλνιηθήο θαη ηεο θαζαξήο πξσηνγελνύο παξαγσγήο είλαη ε ελέξγεηα ηεο αλαπλνήο, δειαδή 

ε πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ μνδεύεηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηε βηνζύλζεζε 

(ζρήκα 2.5). 
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ρήκα 2.5. Γηάγξακκα θαηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο από ηα θπηά. 

 

 Ζ δσληαλή ύιε πνπ ππάξρεη ζε έλα νηθνζύζηεκα αλά κνλάδα επηθάλεηαο νλνκάδεηαη 

βηνκάδα. Ζ βηνκάδα απνηειεί ηελ πνζόηεηα ηεο ύιεο ή ηεο ελέξγεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηε 

ζηηγκή ηεο κέηξεζεο θαη εθθξάδεηαη ζε kcal/m
2
 ή g/m

2
, ελώ ε πξωηνγελήο παξαγωγή 

απνηειεί ηελ πνζόηεηα ηεο ύιεο ή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από έλα δεδνκέλν 

νηθνζύζηεκα ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο θαη εθθξάδεηαη ζε kcal/yr ή g/yr. Ζ ζσζηόηεξε όκσο 

έθθξαζε απνηειεί ν ξπζκόο ηεο βηνκάδαο πνπ παξάγεηαη αλά κνλάδα επηθάλεηαο ζηε κνλάδα 

ηνπ ρξόλνπ θαη νλνκάδεηαη πξωηνγελήο παξαγωγηθόηεηα ηεο θνηλόηεηαο (kcal/m
2
/yr ή 

g/m
2
/yr). 

 

2.3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ 

ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 Με ζηόρν ηελ αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή, κε έλα άξηζην ξπζκό, νη πξσηνγελείο 

παξαγσγνί ρξεηάδνληαη νξηζκέλεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ζπλζήθεο όπσο ην θσο, ην λεξό, ηα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θ.α. Αλ έλαο από απηνύο ηνπο αβηνηηθνύο παξάγνληεο βξίζθεηαη ζε 

αλεπάξθεηα απηόο πεξηνξίδεη ην επίπεδν ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγηθόηεηαο, παξά ην 

γεγνλόο όηη νη ππόινηπνη βξίζθνληαη ζε ππεξεπάξθεηα. Απηόο ν παξάγνληαο νλνκάδεηαη 

πεξηνξηζηηθόο παξάγνληαο. Ο όξνο πεξηνξηζηηθόο παξάγσλ θαηαγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά 

ην 1840, όηαλ ν Γεξκαλόο ρεκηθόο von Liebig παξαηήξεζε όηη ε παξαγσγή κπνξεί λα απμεζεί 

παξέρνληαο ζηα θπηά πεξηζζόηεξα ζξεπηηθά ζηνηρεία από εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

κηθξόηεξεο πνζόηεηεο. Απηό νδήγεζε ηνλ Liebig λα δηαηππώζεη ην λόκν ηνπ ειαρίζηνπ θαηά 

ηνλ νπνίν «ε παξαγσγηθόηεηα, ε αλάπηπμε θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ νξγαληζκώλ κεηώλεηαη 

εάλ έλαο ή πεξηζζόηεξνη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο έρνπλ ηηκή κηθξόηεξε από έλα ειάρηζην 

όξην». Όπσο νη θάησ ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ηηκέο νξηζκέλσλ παξαγόλησλ πξνμελνύλ αλαζηνιή 

ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ, έηζη θαη νη απμεκέλεο ηηκέο ησλ παξαγόλησλ απηώλ 

πέξαλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ είλαη δπλαηόλ λα επηθέξνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. Δπνκέλσο, 

νη δσληαλνί νξγαληζκνί κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ θάησ από ηελ επίδξαζε παξαγόλησλ αιιά 

κόλν κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εύξνο ηηκώλ, δειαδή κεηαμύ ελόο κεγίζηνπ θαη ελόο 

ειαρίζηνπ. Οη ηηκέο ησλ νξίσλ ησλ παξαγόλησλ αλάπηπμεο θαζνξίδνπλ θαη ηα όξηα αλνρήο 

ησλ νξγαληζκώλ (λόκνο ηεο αλνρήο).  ην ζρήκα 2.6 παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε 

θακπύιε αθζνλίαο εηδώλ κέζα ζηα όξηα αλνρήο πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζηηθώλ 

παξαγόλησλ.  

ΦΩΣΟΤΝΘΔΖ

(ζπλνιηθή πξσηνγελήο παξαγσγή)

ΑΝΑΠΝΟΖ

Γαπάλε

βηνζύλζεζεο

Γαπάλε

ζπληήξεζεο

ΒΗΟΤΝΘΔΖ

Αλάπηπμε ηζηώλ

θαη αλαπαξαγσγή

(θαζαξή πξσηνγελήο

παξαγσγή)
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ρήκα 2.6.  Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο, όξηα αλνρήο θαη αθζνλία εηδώλ  

(Cunningham and Saigo, 1992) 

Οη θπξηόηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1. 

 

 

Πίλαθαο 2.1. Αβηνηηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξσηνγελή 

παξαγσγηθόηεηα 

Σύπνο νηθνζπζηήκαηνο Φπζηθνί παξάγνληεο  Υεκηθνί παξάγνληεο 

Τδάηηλα   Γηείζδπζε ηνπ θσηόο  Γηαιπκέλα ζξεπηηθά 

νηθνζπζηήκαηα     (εμαξηάηαη από ηα      (θπξίσο ληηξηθά θαη  

       αησξνύκελα ζηεξεά)          θσζθνξηθά) 

   Θεξκνθξαζία   Γηαιπκέλν νμπγόλν 

   Τδάηηλα ξεύκαηα   Αιαηόηεηα 

Υεξζαία   Φσο    Γηαιπκέλα ζξεπηηθά 

Οηθνζπζηήκαηα      ζην εδαθηθό λεξό 

(θπξίσο ληηξηθά θαη  θσζθνξηθά) 

   Θεξκνθξαζία 

   Νεξό (θαηαθξεκλίζεηο) 

   Γνληκόηεηα εδάθνπο 

   Άλεκνη 

  

 

2.3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΩΝ  

 

 Ζ παξαγσγηθόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. ηνπο πίλαθεο 2.2 θαη 2.3 παξνπζηάδνληαη εθηηκήζεηο ηηο πξσηνγελνύο 

παξαγσγήο θαη παξαγσγηθόηεηαο ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. πγθξίλνληαο ηα 

ρεξζαία κε ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα δηαπηζηώλεηαη όηη ε παξαγσγηθόηεηα ησλ ρεξζαίσλ 

είλαη κεγαιύηεξε από εθείλε ησλ πδάηηλσλ. πγθξίλνληαο, όκσο, ηε ζπλνιηθή παξαγσγή 

δηαπηζηώλεηαη όηη απηή είλαη κεγαιύηεξε ζηα πδάηηλα αθνύ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ 

πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο γεο είλαη ηξεηο θνξέο κεγαιύηεξε από εθείλε ησλ ρεξζαίσλ 

(ζρήκα 2.7). Αθόκε έρεη δηαπηζησζεί όηη ε θαζαξή πξσηνγελήο παξαγσγηθόηεηα ησλ 

Εώλε

αλνρήο

Απνπζία

εηδώλ

Εώλε

αλνρήο

Απνπζία

εηδώλ

Εώλε

stress

πάληα

είδε

Εώλε

stress

πάληα

είδε

Βέιηηζηε δηαθύκαλζε

Δίδε ζε αθζνλία

Διάρηζην

όξην αλνρήο

Μέγηζην

όξην αλνρήο
Βέιηηζην
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γεσξγηθώλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη εμίζνπ πςειή κε εθείλε ησλ δαζηθώλ. Απηό νθείιεηαη ζην 

γεγνλόο όηη ηα 

γεσξγηθά νηθνζπζηήκαηα δέρνληαη, από ηνλ άλζξσπν, κεγάιεο πνζόηεηεο επηθνπξηθήο 

ελέξγεηαο.  

  

Πίλαθαο 2.2. Καη’ εθηίκεζε εηήζηα ζπλνιηθή πξσηνγελήο παξαγσγή ηεο βηόζθαηξαο θαη 

θαηαλνκή ηεο κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ νηθνζπζηεκάησλ, (Odum, 1971). 

 

Οηθνζπζηήκαηα Δκβαδόλ  

(10
6
 km

2
) 

πλνιηθή 

Πξσηνγελήο 

Παξαγσγηθόηεηα 

(kcal/m
2
/yr) 

πλνιηθή 

Πξσηνγελήο 

Παξαγσγή 

(10
16

kcal/yr) 

ΩΚΔΑΝΗΑ    

Αλνηθηόο σθεαλόο 326,0 1.000 32,6 

Παξάιηεο πεξηνρέο 34,0 2.000 6,8 

Εώλεο αλόδνπ 

ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ 

0,4 6.000 0,2 

Δθβνιέο πνηακώλ θαη 

ύθαινη 

2,0 20.000 4,0 

Σύνολο 362,4  43,6 

    

ΥΔΡΑΗΑ    

Έξεκνη θαη ηνύλδξεο 40,0 200 0,8 

Βνζθέο θαη ιεηκώλεο 42,0 2.500 10,5 

Γάζε άλπδξσλ 

πεξηνρώλ 

9,4 2.500 2,4 

Κσλνθόξα δάζε 

αξθηηθώλ πεξηνρώλ 

10,0 3.000 3,0 

Καιιηέξγεηεο ρσξίο ή κε 

κηθξή επηθνπξηθή 

ελέξγεηα 

10,0 3.000 3,0 

Βξνρνδάζε επθξάησλ 

πεξηνρώλ 

4,9 8.000 3,9 

Καιιηέξγεηεο κε κεγάιε 

επηθνπξηθή ελέξγεηα 

4,0 12.000 4,8 

Βξνρνδάζε ηξνπηθώλ 

θαη ππνηξνπηθώλ 

πεξηνρώλ 

14,7 20.000 29,0 

Σύνολο 135,0  57,4 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

(ρσξίο ηηο πνιηθέο 

πεξηνρέο) 

 

500,0 

 

2.000 

 

100,0 

 

Με ηνλ όξν επηθνπξηθή ελέξγεηα ελλννύκε ηελ ελέξγεηα πνπ παξέρνπκε ζηα γεσξγηθά θπξίσο 

νηθνζπζηήκαηα κε ηε κνξθή ιηπαζκάησλ, θπηνθαξκάθσλ, κεραληθήο θαιιηέξγεηαο θ.ι.π.  
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Πίλαθαο 2.3. Δθηηκήζεηο εηήζηαο θαζαξήο πξσηνγελνύο παξαγσγηθόηεηαο, (Kormondy, 1969). 

 

Σύπνο Οηθνζπζηήκαηνο Κιίκα Παξαγωγηθόηεηα 

(kcal/m
2
/έηνο) 

Έξεκνο Άλπδξν 400 ±200 

Φπηνπιαγθηόλ   

Ωθεαλόο ------- 800 ±400 

Λίκλε Δύθξαην 800 ±400 

Ρππαλζείζα ιίκλε Δύθξαην 2400 ±1200 

Μαθξόθπηα ζε θαηάδπζε   

Γιπθά λεξά Δύθξαην 2400 ±480 

Γιπθά λεξά Σξνπηθό 6800  ±1700 

Θάιαζζα Δύθξαην 11600 ±1740 

Θάιαζζα Σξνπηθό 14000 ±2100 

Γάζε   

Φπιινβόια Δύθξαην 4800  ±1200 

Κσλνθόξα Δύθξαην 11200 ±2800 

Βξνρεξώλ 

πεξηνρώλ 

Σξνπηθό 20000 ±4000 

Γεσξγηθά θπηά   

Δηήζηα Δύθξαην 8800 ±1320 

Δηήζηα  Σξνπηθό 12000  ±2400 

Πνιπεηή Δύθξαην 12000  ±2400 

Πνιπεηή Σξνπηθό 30000  ±4500 

Έιε   

Αικπξά έιε ------- 12000 ±2400 

Έιε κε θαιακώλεο Δύθξαην 17100 ±3400 

Έιε κε θαιακώλεο Σξνπηθό 30000 ±4500 

   

  

ρήκα 2.7. ύγθξηζε παξαγσγηθόηεηαο θαη παξαγσγήο κεηαμύ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ (Κηιηθίδεο, 1997). 
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2.4 Ζ ΡΟΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑ 

 

 Ζ ελέξγεηα ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ πξνέξρεηαη από 

ηνλ ήιην. Αληίζεηα κε ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία ζπλερώο αλαθπθιώλνληαη, ε ελέξγεηα 

ξέεη δηακέζνπ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κία θνξά θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα αλαλεώλεηαη. 

Ζ απνδνηηθόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη κεηαμύ ηωλ ηξνθηθώλ επηπέδωλ.   

 Ζ απνδνηηθόηεηα κε ηελ νπνία ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν 

ζην επόκελν είλαη γλσζηή σο νηθνινγηθή απνδνηηθόηεηα ή απνδνηηθόηεηα ηνπ Lindeman 

. Ζ νηθνινγηθή απνδνηηθόηεηα κεηαμύ ησλ ηξνθηθώλ επηπέδσλ είλαη γεληθά ρακειή θαη απηό 

ζπκβαίλεη επεηδή έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ (n-1) 

ράλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο ζην επόκελν ηξνθηθό επίπεδν (n). ην ζρήκα 2.8 

παξνπζηάδνληαη ηα ηξία θύξηα ζηάδηα θαηά ηα νπνία ε ελέξγεηα είλαη δπλαηόλ λα ραζεί θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο. 

  

 

 

ρήκα 2.8. Γηάγξακκα ξνήο ηεο ελέξγεηαο όηαλ δηέξρεηαη από έλα ηξνθηθό επίπεδν (Jackson 

and Jackson, 1996) 

 

Πξώην ζηάδην: Απνδνηηθόηεηα θαηαλάιωζεο 

 Ζ θαζαξή παξαγσγηθόηεηα (net productivity, ΝΡ) ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ δελ είλαη 

εμνινθιήξνπ δηαζέζηκε ζην επόκελν. Ζ % θαζαξή παξαγσγηθόηεηα ε νπνία πξαγκαηηθά 

θαηαλαιώλεηαη είλαη γλσζηή σο απνδνηηθόηεηα θαηαλάισζεο (consumption efficiency, CE). 

Απηή κπνξεί λα παξαζηαζεί από ηελ αθόινπζε εμίζσζε: 

        CE= (In / Pn-1 ) X 100 

Όπνπ: In= ε παξαγσγηθόηεηα πνπ θαηαλαιώζεθε ζην ηξνθηθό επίπεδν n, θαη 

           Pn-1 = ε θαζαξή παξαγσγηθόηεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην ηξνθηθό 

        επίπεδν (n-1). 

Γηαζέζηκε 

παξαγσγηθόηεηα 

γηα θαηαλάισζε από ην 

ηξνθηθό επίπεδν (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
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Ζ απνδνηηθόηεηα θαηαλάισζεο ησλ θπηνθάγσλ είλαη ρακειή, πεξίπνπ 25% γηα ηα 

ρνξηνιίβαδα θαη κόλν 5% γηα ηα δάζε. ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ε απνδνηηθόηεηα 

θαηαλάισζεο ηνπ θπηνθάγνπ δσνπιαγθηνύ είλαη πνιύ πςειόηεξε, κεηαμύ 50 θαη 90%, 

επεηδή ην θπηνπιαγθηό ζηεξείηαη ζθιεξνύ θαη αλζεθηηθνύ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο θαη 

θαηαλαιώλεηαη εύθνια. 

 

Γεύηεξν ζηάδην: Απνδνηηθόηεηα αθνκνίωζεο.  

ην δεύηεξν ζηάδην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο, νη απώιεηεο ηεο 

ελέξγεηαο είλαη κεγαιύηεξεο επεηδή ε θαζαξή παξαγσγηθόηεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη δε 

δηαζπάηαη νιόθιεξε θαη επνκέλσο δελ αθνκνηώλεηαη νιόθιεξε. Μηα πνζόηεηα ηεο ηξνθήο 

δηέξρεηαη άπεπηε δηα ηνπ εληέξνπ θαη απνβάιιεηαη κε ηα θόπξαλα. ηε ζπλέρεηα, ε ελέξγεηα 

πνπ πεξηθιείεηαη ζηα θόπξαλα είλαη δηαζέζηκε γηα ηνπο απνζπλζέηεο νξγαληζκνύο. Ζ % 

θαζαξή παξαγσγηθόηεηα ε νπνία αθνκνηώλεηαη νλνκάδεηαη απνδνηηθόηεηα αθνκνίωζεο 

(assimilation efficiency, ΑΔ) θαη κπνξεί λα παξαζηαζεί από ηελ αθόινπζε εμίζσζε: 

ΑΔ = (Αn / In) X 100 

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

 ηνηρώκαηνο ζην ηξνθηθό επίπεδν n, θαη 

Ηn = ε παξαγσγηθόηεηα πνπ θαηαλαιώζεθε ζην ηξνθηθό επίπεδν n.  

Ζ απνδνηηθόηεηα αθνκνίσζεο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ θαηαλαισηώλ πνηθίιεη εμαηξεηηθά. 

Ζ θπηηθή ύιε πεξηέρεη κεγάιεο πνζόηεηεο άλζξαθα από ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο θαη 

είλαη πινύζηα πεγή ελέξγεηαο κε ηε κνξθή θπηηαξίλεο θαη ιηγλίλεο. ηα πεξηζζόηεξα 

ρνξηνθάγα δώα απνπζηάδνπλ ηα εηδηθά έλδπκα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηάζπαζε απηώλ 

ησλ νπζηώλ. Έηζη, ε απνδνηηθόηεηα αθνκνίσζεο απηώλ ησλ εηδώλ θπκαίλεηαη από 30 έσο 

40%. Τςειή απνδνηηθόηεηα αθνκνίσζεο (κέρξη θαη 60%) θαηαγξάθεηαη ζε ρνξηνθάγα ηα 

νπνία εκθαλίδνπλ ζρέζε νκνζηηηζκνύ κε βαθηήξηα πνπ δηαζπνύλ ηελ θπηηαξίλε θαη ηα νπνία 

δνπλ ζηε κεγάιε θνηιία ησλ κεξπθαζηηθώλ. 

 

Σξίην ζηάδην: Απνδνηηθόηεηα θαζαξήο παξαγωγήο.   

 Καηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ζηαδίνπ ε παξαγσγηθόηεηα (σο ελέξγεηα) πνπ 

αθνκνηώζεθε πξνεγνπκέλσο κεηαηξέπεηαη ζε βηνκάδα. Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηε 

κεηαηξνπή ησλ απιώλ κνξίσλ ηεο αθνκνίσζεο ζε πξντόληα ζύλζεηεο βηνινγηθήο δνκήο 

(πξσηεΐλεο θιπ). Ζ δηαδηθαζία, όκσο, απηή απαηηεί ηελ θαηαλάισζε κηαο πνζόηεηαο ρεκηθήο 

ελέξγεηαο πνπ αθνκνηώζεθε σο ηξνθή θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε ζεξκόηεηα. Αθόκε, κηα 

πνζόηεηα θαηαλαιώλεηαη γηα ηελ θίλεζε θαη γεληθόηεξα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ. Γη’ 

απηνύο ηνπο ιόγνπο ε ρεκηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ηελ παξαγσγηθόηεηα 

αθνκνίσζεο ζηελ παξαγσγή ζε έλα ηξνθηθό επίπεδν δελ κπνξεί λα είλαη 100%. Ζ % 

αθνκνηνύκελε ρεκηθή ελέξγεηα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε βηνκάδα είλαη γλσζηή σο 

απνδνηηθόηεηα θαζαξήο παξαγωγήο (net production efficiency, ΡΔ) θαη κπνξεί λα 

παξαζηαζεί από ηελ εμίζσζε: 

 PE = (Pn / An) X 100 

Όπνπ: Ρn = ε θαζαξή παξαγσγηθόηεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην ηξνθηθό 

 επίπεδν n,  

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

 ηνίρσκα ζην ηξνθηθό επίπεδν n.  

Γεληθόηεξα, ε απνδνηηθόηεηα ησλ δώσλ εμαξηάηαη από ηελ ηαμηλνκηθή θιάζε ζηελ 

νπνία αλήθνπλ. Σα αζπόλδπια έρνπλ πςειή απνδνηηθόηεηα παξαγσγήο (30 – 40%) ελώ ηα 

ζπνλδπισηά έρνπλ πην ρακειή. 
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Πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο απνδνηηθόηεηεο ησλ ηξηώλ παξαπάλσ ζηαδίσλ ιακβάλνπκε κηα ηηκή 

πνπ νλνκάδεηαη νηθνινγηθή απνδνηηθόηεηα (ecological efficiency, EcE) ε νπνία εθθξάδεηαη 

από ηελ εμίζσζε: 

 EcE = CE x AE x PE 

Παιαηόηεξα, ε νηθνινγηθή απνδνηηθόηεηα ηνπνζεηνύληαλ ζην 10% (γλσζηόο θαη σο λόκνο ηνπ 

10%) αιιά ηώξα πηζηεύεηαη όηη απηή θπκαίλεηαη κεηαμύ 5 θαη 20%. 

 

Γεπηεξνγελήο παξαγωγηθόηεηα 

 Ζ δεπηεξνγελήο παξαγσγηθόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη κηα έθθξαζε ηνπ ξπζκνύ 

κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη λέα βηνκάδα αλά κνλάδα επηθάλεηαο από ηε δσηθή θνηλόηεηα. Ωο εθ 

ηνύηνπ ηέηνηεο κεηξήζεηο, αληίζεηα πξνο ηελ πξσηνγελή παξαγσγηθόηεηα, είλαη εμαηξεηηθά 

δύζθνιν λα γίλνπλ. Γηα λα  έρνπκε κηα ινγηθή θαη αμηόπηζηε εηθόλα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε 

θαη λα ζπλεθηηκεζνύλ νη ξπζκνί γελλήζεσλ, ζαλάησλ, ελδνκεηαλάζηεπζεο θαη 

εμσκεηαλάζηεπζεο. Ζ εθηίκεζε ηεο δεπηεξνγελνύο παξαγσγηθόηεηαο ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη 

ζε ιίγα είδε ή αθόκε ζε έλα είδνο ην νπνίν κειεηάηαη ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο.  

 Γεληθόηεξα, ε ξνή ηεο ελέξγεηαο θαη ε ηύρε ηεο θαηά κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο 

παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ζην ζρήκα 2.9.     

           

ρήκα 2.9. Ρνή ηεο ελέξγεηαο θαη ε ηύρε ηεο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα 

(Chapman and Reiss, 1992) 

 

2.5 ΣΡΟΦΗΚΔ ΥΔΔΗ  

 

Σν θύξην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί είλαη ε 

απόθηεζε ελέξγεηαο γηα ηελ επηβίσζε, αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή ηνπο. Ο ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν νη νξγαληζκνί απνθηνύλ ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα, όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ηνπο 

θαηαηάζζεη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηνπο απηόηξνθνπο ή παξαγωγνύο θαη ηνπο 

εηεξόηξνθνπο ή θαηαλαιωηέο. 

Οη απηόηξνθνη ή παξαγσγνί νξγαληζκνί είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

ζπλζέηνπλ νξγαληθή ύιε από αλόξγαλεο κνξθέο, ελώ νη εηεξόηξνθνη ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο ζε ζξεπηηθά πιηθά θαηαλαιώλνληαο ηνπο παξαγσγνύο ή απνζπλζέηνληαο ηε λεθξή 

νξγαληθή ύιε. Με απηή ηελ έλλνηα ππάξρεη ζηα νηθνζπζηήκαηα ζπλερήο αλαθύθισζε ηεο 

αξθνθάγα 3εο ηάμεσο

αξθνθάγα 2εο ηάμεσο

αξθνθάγα 1εο ηάμεσο

Φπηνθάγα

Παξαγσγνί

  (ζάλαηνο)

 (ζάλαηνο)

  (ζάλαηνο)

 (ζάλαηνο)

  (ζάλαηνο)

  (θόπξαλα)

  (θόπξαλα)

  (θόπξαλα)

  (θόπξαλα)

Α
  Π

  Ο
  

  Τ
  Ν

  Θ
  Δ

  Σ
  Δ

  

Α
  Ν

  Α
  Π

  Ν
  Ο

  Ζ

Ζιηαθή αθηηλνβνιία
πνπ δελ

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ

θσηνζύλζεζε
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ύιεο, ε νπνία δελ ράλεηαη αιιά είηε βξίζθεηαη ζε θίλεζε, είηε είλαη απνζεθεπκέλε ζην αβηνηηθό 

πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, ε ελέξγεηα ξέεη  κέζα από ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ράλεηαη. 

Οη δηαηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ θαη ε αιιεινπρία απηώλ ησλ 

ζρέζεσλ (πνηνο ηξέθεηαη κε ηη) νλνκάδνληαη ηξνθηθέο αιπζίδεο. Πξαθηηθά, όκσο, ζηα 

νηθνζπζηήκαηα δελ ππάξρεη απνθιεηζηηθόηεηα ζηε δηαηξνθή, δειαδή θάζε είδνο θαηαλαισηή 

δελ ηξέθεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε έλα είδνο. Αληίζεηα, ππάξρεη επηιεθηηθόηεηα ε νπνία 

θαζνξίδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο, όπσο π.ρ. από ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ βξώζηκσλ, θαηά 

πεξίπησζε εηδώλ. Γίλεηαη ινηπόλ αληηιεπηό όηη νη ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ 

ζηα νηθνζπζηήκαηα ζπλίζηαληαη κελ από ηξνθηθέο αιπζίδεο, νη νπνίεο όκσο εκπιέθνληαη 

κεηαμύ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ ηα ηξνθηθά δίθηπα. Ζ δηαηξνθηθή απηή ζύλδεζε ησλ εηδώλ ζ’ 

έλα νηθνζύζηεκα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε δηαηαξαρή ηεο αθζνλίαο ελόο είδνπο έρεη 

επίδξαζε ζ’ νιόθιεξν ην νηθνζύζηεκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κειέηε ελόο νηθνζπζηήκαηνο ζε ό,ηη αθνξά ηηο 

ηξνθηθέο ζρέζεηο ησλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζ’ απηό, θαζηεξώζεθε ν όξνο ηξνθηθό επίπεδν, 

ην νπνίν δειώλεη ηε ζέζε ησλ νξγαληζκώλ κέζα ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο. ηελ πξώηε ζέζε 

(πξώην θξίθν) ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ, δειαδή ζην πξώην ηξνθηθό επίπεδν, θαηαηάζζνληαη 

νη απηόηξνθνη ή πξωηνγελείο παξαγωγνί νξγαληζκνί, νη νπνίνη είλαη είηε ρεξζαίνη είηε 

πδξόβηνη θπηηθνί νξγαληζκνί. ην δεύηεξν επίπεδν, θαηαηάζζνληαη νη θπηνθάγνη δσηθνί 

νξγαληζκνί ή πξωηνγελείο θαηαλαιωηέο. ην επόκελν ηξνθηθό επίπεδν αλήθνπλ νη 

ζαξθνθάγνη ή δεπηεξνγελείο θαηαλαιωηέο πνπ δηαηξέθνληαη κε θπηνθάγνπο δσηθνύο 

νξγαληζκνύο θαη αθνινπζνύλ νη ηξηηνγελείο θαηαλαιωηέο πνπ είλαη νη ζαξθνθάγνη πνπ 

δηαηξέθνληαη κε άιινπο ζαξθνθάγνπο. Γεδνκέλνπ όηη πνιινί νξγαληζκνί είλαη πακθάγνη, ε 

ζέζε ηνπο ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ηεο ηξνθήο. 

Παξάιιεια κε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα, πνπ σο πξώην θξίθν έρεη ηνπο πξσηνγελείο 

παξαγσγνύο θαη ε αξρή ηεο ζηεξίδεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη 

σο «θπηνθάγνο ηξνθηθή αιπζίδα», αλαπηύζζεηαη θαη ε «ζαπξνθπηηθή ηξνθηθή 

αιπζίδα» πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο απνζπλζέηεο θαη ηνπο ζξπκκαηνθάγνπο νξγαληζκνύο. Οη 

νξγαληζκνί απηνί απνζπλζέηνπλ ηε λεθξή νξγαληθή ύιε κεηαηξέπνληάο ηελ ζε αλόξγαλε, 

δηαζέζηκε ζηνπο πξσηνγελείο παξαγσγνύο.  

Ζ νκάδα ησλ απνζπλζεηώλ νξγαληζκώλ, πνπ απνηειείηαη από βαθηήξηα θαη κύθεηεο, 

απνζπλζέηεη ηελ νξγαληθή ύιε κε ηε βνήζεηα εμσθπηηαξηθώλ πεπηηθώλ ελδύκσλ θαη 

κεηαηξέπεη ηελ πνιύπινθε κνξηαθή δνκή ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ ζε απινύζηεξεο κνξθέο 

ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα θαιύςεη ηηο βηνηηθέο ηεο αλάγθεο. Οη νξγαληζκνί 

πνπ δηαηξέθνληαη κε ηνλ παξαπάλσ ηξόπν θαινύληαη ζαπξνθάγνη ή ζαπξόθπηα. Σα 

ζαπξόθπηα, αλάινγα κε ηα έλδπκα πνπ εθθξίλνπλ, «εμεηδηθεύνληαη» ζηε δηάζπαζε ηεο λεθξήο 

νξγαληθήο ύιεο (ζαθράξσλ, ακύινπ, πξσηετλώλ, θπηηαξίλεο, ιηγλίλεο θιπ.) θαη ε δξάζε ηνπο 

είλαη δηαδνρηθή, πξνρσξώληαο πξνο ηε δηάζπαζε ησλ δπζθνιόηεξα απνδνκνύκελσλ 

ελώζεσλ. 

Οη ζξπκκαηνθάγνη απνζπλζέηεο είλαη αζπόλδπινη νξγαληζκνί (ζθνπιήθηα, λεκαηώδε, 

θαξθηλνεηδή) θαη ραξαθηεξίδνληαη από ην γεγνλόο όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζξύκκαηα ηεο λεθξήο 

νξγαληθήο ύιεο (>2 mm) γηα λα θαιύςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο, όπσο αθξηβώο όινη 

νη θαηαλαισηέο νξγαληζκνί. Ο ξόινο ηνπο ζηελ απνζύλζεζε ηεο νξγαληθήο ύιεο ζπλίζηαηαη 

ζην γεγνλόο όηη απνβάιινπλ ην νξγαληθό πιηθό ζε ζξύκκαηα κηθξόηεξνπ κεγέζνπο (<2 mm), 

ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ην έξγν ησλ απνζπλζεηώλ. Ζ απνπζία ησλ ζξπκκαηνθάγσλ 

νξγαληζκώλ από ηε δηαδηθαζία ηεο απνζύλζεζεο, ζα θαζπζηεξνύζε απιώο ηελ 

αλνξγαλνπνίεζε ηεο λεθξήο νξγαληθήο ύιεο, πνπ απνηειεί ηνλ θπξίαξρν ξόιν ηεο 

ζαπξνθπηηθήο αιπζίδαο. 

 Πξαθηηθά όκσο, δελ επηηπγράλεηαη ε πιήξεο απνζύλζεζε ηεο λεθξήο νξγαληθήο ύιεο 

θαη ε επαλαδηάζεζε ησλ αλόξγαλσλ ζηνηρείσλ ζηνπο πξσηνγελείο παξαγσγνύο 
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νξγαληζκνύο. Έλα κέξνο ηεο νξγαληθήο ύιεο θαηαθξαηείηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο 

απνζπλζέηεο. Δπίζεο, ε ρακειή ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ν θησρόο αεξηζκόο θαη ην 

ρακειό pH, είλαη παξάγνληεο πνπ κεηώλνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ απνζπλζεηώλ θαη 

ζξπκκαηνθάγσλ νξγαληζκώλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε θαη ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη γηα 

νξγαληθή ύιε θπηηθήο πξνέιεπζεο, ην νξγαληθό πιηθό παξακέλεη ζην έδαθνο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο ρνύκνο (humus). 

 

2.6 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΤΡΑΜΗΓΔ 

 

 Οη ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ θαζνξίδνπλ ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη ηα 

ηξνθηθά επίπεδα ζ’ έλα νηθνζύζηεκα. Ζ πνζνηηθή, όκσο, ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ηξνθηθώλ 

επηπέδσλ κειεηάηαη είηε κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ είηε κε ηε βηνκάδα είηε 

ηέινο κε ηελ ελέξγεηα ζε θάζε επίπεδν. O αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην πξώην 

ηξνθηθό επίπεδν είλαη κεγάινο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηα 

επόκελα ηξνθηθά επίπεδα. Παξαηεξείηαη, δειαδή, αξηζκεηηθή κείσζε ησλ αηόκσλ όζν 

πξνρσξνύκε πξνο ην ηέινο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Με απηή ηελ έλλνηα ζρεκαηίδεηαη κηα 

ππξακίδα κε πιαηεηά βάζε πνπ θζίλεη πξνο ηελ θνξπθή ηεο θαη νλνκάδεηαη ππξακίδα ηωλ 

αξηζκώλ (ζρήκα 2.10). Δπεηδή, όκσο, ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ ζε θάζε 

ηξνθηθό επίπεδν ελόο νηθνζπζηήκαηνο είλαη πνιιέο θνξέο αλέθηθηνο, ε πξνζέγγηζε ησλ 

ηξνθηθώλ επηπέδσλ γίλεηαη θαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο βηνκάδαο ηνπο. Αληίζηνηρα ινηπόλ κε 

ηηο ππξακίδεο ησλ αξηζκώλ, πξνθύπηεη θαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ ππξακίδωλ ηεο βηνκάδαο. 

Καηά ηξόπν αλάινγν κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο βηνκάδαο γίλεηαη θαη ε εθηίκεζε ηεο ελέξγεηαο 

πνπ πεξηθιείεηαη ζε θάζε ηξνθηθό επίπεδν, 

ρήκα 2.10. Σππηθή ππξακίδα αξηζκώλ ζηε θπηνθάγν ηξνθηθή αιπζίδα. 

 

νπόηε πξνθύπηνπλ θαη νη ππξακίδεο ηεο ελέξγεηαο. Σόζν νη ππξακίδεο ησλ αξηζκώλ θαη ηεο 

βηνκάδαο, όζν θαη απηέο ηεο ελέξγεηαο (απώιεηεο ελέξγεηαο σο ζεξκόηεηα) έρνπλ θζίλνπζα 

κνξθή όζν αλέξρνληαη ηα ηξνθηθά επίπεδα. ε νξηζκέλεο, όκσο, πεξηπηώζεηο παξαηεξνύληαη 

θαη αλεζηξακκέλεο ππξακίδεο. ηηο παξαζηηηθέο αιπζίδεο, π.ρ., παξαηεξείηαη αλαζηξνθή 

ηεο ππξακίδαο ησλ αξηζκώλ (ζρήκα 2.11), επεηδή πιήζνο παξαζίησλ ηξέθεηαη από έλα 

μεληζηή (θπηό ή δών). Αλεζηξακκέλε ππξακίδα κπνξεί λα πξνθύςεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ππξακίδσλ βηνκάδαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα (ζρήκα 2.12), όπνπ 

πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη κηθξόηεξε βηνκάδα θπηνπιαγθηνληθώλ νξγαληζκώλ ζε ζρέζε κε 

ηε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηώλ ηνπο (δσνπιαγθηόλ). Δδώ όκσο, ππεηζέξρεηαη ν παξάγνληαο 

ηνπ πςεινύ ξπζκνύ αλαπαξαγσγήο ησλ θπηνπιαγθηνληθώλ νξγαληζκώλ πνπ δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ππάξρεη δηαξθώο ηθαλή πνζόηεηα ηξνθήο γηα ηνπο δσνπιαγθηνληθνύο 

νξγαληζκνύο. 

Φπηνθάγνη νξγαληζκνί

αξθνθάγνη α΄επηπέδνπ

αξθνθάγνη 
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αξθνθάγνη 

γ΄επηπέδνπ
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 Οη ππξακίδεο ηεο ελέξγεηαο αλαπαξηζηνύλ ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο ζε θάζε ηξνθηθό 

επίπεδν. ην ζρεκαηηζκό ησλ ππξακίδσλ ελέξγεηαο ππεηζέξρεηαη θαη ν παξάγνληαο 

«ρξόλνο» δεδνκέλνπ όηη ε εθηίκεζή ηνπο 

 

ρήκα 2.11. Αλάζηξνθε ππξακίδα αξηζκώλ ζηελ παξαζηηηθή ηξνθηθή αιπζίδα. 

ρήκα 2.12. Αλάζηξνθε ππξακίδα βηνκάδαο ζηε θπηνθάγν αιπζίδα πδάηηλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ. 

 

γίλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ νξγαληζκώλ ζε θάζε ηξνθηθό επίπεδν ζε 

δεδνκέλε ζηηγκή, (Smith and Smith,1998). Οξηζκέλεο θνξέο, νη ππξακίδεο ηεο ελέξγεηαο 

θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο ππξακίδεο ηεο βηνκάδαο, εμαηηίαο ηνπ όηη 

νξηζκέλνη νξγαληζκνί, παξά ηε κηθξή βηνκάδα ηνπο, ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξν ζηε ξνή ηεο 

ελέξγεηαο κέζα ζ’ έλα νηθνζύζηεκα. 
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