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1. Σε ένα οικοσύστημα η βιομάζα των καταναλωτών 3ης τάξης ήταν 1.000 
kg. Πόση θα είναι η βιομάζα των παραγωγών και πόση η βιομάζα των 
καταναλωτών 4ης τάξης; 

 
2. Οι παραγωγοί ενός οικοσυστήματος περικλείουν ενέργεια ίση με 108 

kcal. Να βρεθεί το ποσό της ενέργειας που χάνεται από το ένα τροφικό 
επίπεδο στο άλλο μέχρι τους καταναλωτές 2ης τάξης. 

 
3. Αν η βιομάζα των παραγωγών ενός οικοσυστήματος είναι 2.000.000 

kg, να βρεθεί αν μπορεί να υπάρξει επίπεδο καταναλωτών 4ης τάξης, 
όταν, για να υπάρξει ένα τροφικό επίπεδο, απαιτείται βιομάζα 1.000 kg, 
και πόση θα είναι σε αυτήν την περίπτωση η βιομάζα του. 

 
 

Προβλήματα που βασίζονται στην έννοια της παραγωγικότητας. 
 

Για να επιλύσουμε αυτή την κατηγορία προβλημάτων, πρέπει να 
γνωρίζουμε καλά τις έννοιες καθαρή και μεικτή παραγωγικότητα, 
πρωτογενής ή δευτερογενής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει και εδώ να 
δίνουμε στις μονάδες στις οποίες δίνονται τα δεδομένα. Αν δεν είναι όλα τα 
δεδομένα στις ίδιες μονάδες, πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες 
μετατροπές. Χρειάζεται επίσης να θυμόμαστε ότι μόνο το 1 % της ηλιακής 
ενέργειας τελικά δεσμεύεται από τους παραγωγούς προκειμένου να χρη-
σιμοποιηθεί στη φωτοσύνθεση. 

 
4. Η ηλιακή ενέργεια που φτάνει σε ένα οικοσύστημα είναι 1010 Joules και 

οι απώλειες των παραγωγών κατά την αναπνοή είναι 30.000.000 
Joules. Αν οι καταναλωτές 1ης 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 (Μ∆Π).  
δ. Η καθαρή δευτερογενής παραγωγικότητα (Κ∆Π). 

 
Προβλήματα στα οποία με βάση ένα τροφικό πλέγμα πρέπει να 
υπολογίσουμε το μέγιστο και τον ελάχιστο αριθμό τροφικών αλυσίδων. 

 
Σε αυτήν την κατηγορία προβλημάτων θα υπάρχουν διάφορα είδη 
οργανισμών σε κάθε τροφικό επίπεδο, τα οποία θα σχηματίζουν ένα 
τροφικό πλέγμα. Ο μέγιστος αριθμός τροφικών αλυσίδων δίνεται από τον 
τύπο: 
Πλήθος παραγωγών  πλήθος καταναλωτών 1ης τάξης  πλήθος 
καταναλωτών 2ης τάξης  πλήθος καταναλωτών 3ης τάξης  πλήθος 
καταναλωτών 2ης τάξης  πλήθος καταναλωτών 3ης τάξης Κ.Ο.Κ. 
Για να υπολογίσουμε τον ελάχιστο αριθμό τροφικών αλυσίδων (δηλαδή 
τον αριθμό των τροφικών αλυσίδων που πρέπει να υπάρχουν ώστε όλοι οι 
οργανισμοί που αναφέρονται στην άσκηση να περιλαμβάνονται 
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τουλάχιστον σε μία τροφική αλυσίδα), πρέπει να βρούμε ποιο επίπεδο έχει 
το μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών ειδών Όσα είναι τα είδη που 
υπάρχουν σε αυτήν την τροφική αλυσίδα, τόσες θα είναι και οι τροφικές 
αλυσίδες που μπορούν να υπάρξουν. 
 
5. Με βάση το ακόλουθο τροφικό πλέγμα, όπου 1, 2, 3 είναι παραγωγοί, 4 

και 5 καταναλωτές 1ης τάξης, 6, 7, 8 και 9 καταναλωτές 2ης τάξης και 
10 καταναλωτής 3ης τάξης, να υπολογίσετε τον ελάχιστο και το μέγιστο 
αριθμό τροφικών αλυσίδων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
           
       
 
 
 
 
6. Σε ένα νησί, με έκταση 100 km2, παρατηρούμε ότι το έδαφος κατά 20% 

είναι άγονο, κατά 20% καλύπτεται από δασικές εκτάσεις, 30% είναι 
καλλιεργημένες εκτάσεις, ενώ το 30% είναι αστική περιοχή. Στο 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; 

 
7. Σε μια έκταση 1Ο km2 παράγεται βιομάζα 1Ο kg ανά m2 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; 

 
8. Σε ένα οικοσύστημα, το κορυφαίο τροφικό επίπεδο είναι αυτό των 

καταναλωτών 3ης τάξης. Εάν η διαθέσιμη ενέργεια στο αμέσως 
προηγούμενο τροφικό επίπεδο είναι 20.000 kJ, να υπολογίσετε: α) Την 
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ενέργεια του τροφικού επιπέδου των καταναλωτών 3ης τάξης. β) Την 
ενέργεια που υπάρχει στους παραγωγούς. γ) Την ελάχιστη ενέργεια με 
την οποία πρέπει να τροφοδοτεί ο ήλιος το οικοσύστημα, ώστε να 
διατηρούνται όλα τα τροφικά επίπεδα. 

 
9. 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. 

 
10. Μια βιοκοινότητα περιλαμβάνει ένα είδος παραγωγών, τρία είδη 

καταναλωτών 1ης τάξης, δύο είδη καταναλωτών 2ης τάξης και ένα 
είδος 3ης τάξης. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός τροφικών αλυσίδων 
που μπορεί να υπάρχει και ποιος ο ελάχιστος; Να σχεδιάσετε τα 
αντίστοιχα πλέγματα. 

 
11. Σε ένα οικοσύστημα, η ενέργεια που περιέχεται στο 1ο τροφικό 

επίπεδο είναι 109 kJ Η ελάχιστη ενέργεια που χρειάζεται για να 
επιβιώσουν οι καταναλωτές της 1ης τάξης είναι 1Ο kJ, της 2ης τάξης 
100 kJ, της 3ης τάξης 1.000 kJ και της 4ης 10.000 kJ. Πόσους 
καταναλωτές μπορεί να στηρίξει το δεδομένο οικοσύστημα σε κάθε 
τροφικό επίπεδο; Να σχεδιαστούν οι αντίστοιχες τροφικές πυραμίδες. 

 
12. Σε μια καρυδιά παράγεται τροφή για πολλά έντομα τα οποία με τη 

σειρά τους αποτελούν τροφή για τα πτηνά. ∆ίνεται ότι υπάρχουν 1.000 
μικρά πτηνά βάρους 250 g το καθένα και ότι το βάρος του κάθε 
εντόμου είναι 20 g. Να υπολογίσετε: α) Τη βιομάζα της καρυδιάς β) Τον 
αριθμό των εντόμων που παρασιτούν στην καρυδιά. 

 
13. Ένας βιότοπος έχει παραγωγικότητα 2.000 kg/m2 και έκταση 100 m2. 

Πόση θα είναι η βιομάζα των καταναλωτών 4ης τάξης; 
 
14. Η παραγωγικότητα ενός οικοσυστήματος σε τροφική ενέργεια είναι 

400.000 kcal/m2 και η έκτασή του είναι 400 m2. Με δεδομένο ότι για την 
ύπαρξη ενός τροφικού επιπέδου καταναλωτών απαιτείται ενέργεια 400 
kcal, πόσα επίπεδα καταναλωτών έχει το οικοσύστημα; 

 
15. Ένα οικοσύστημα έχει παραγωγικότητα 800.000 kcal/m2 και έκταση 

200 m2. Αν για να υπάρξει ένα τροφικό επίπεδο απαιτείται ενέργεια 
τουλάχιστον 80 kcal, πόσα τροφικά επίπεδα μπορούν να υπάρξουν σε 
αυτό το οικοσύστημα; 

 
16. Η παραγωγικότητα ενός οικοσυστήματος είναι 600.000 kcal/m2 και ένα 

τροφικό επίπεδο υπάρχει μόνο αν η ενέργειά του είναι 60 kcal κατ' 
ελάχιστο. Α ν έκταση του οικοσυστήματος είναι 100 m2, να βρείτε πόσα 
τροφικά επίπεδα θα υπάρχουν στο οικοσύστημα. 

 
17. Βιότοπος παραγωγικότητας 10.000 kg/έτος θα μπορούσε να θρέψει 

καταναλωτές 3ης τάξης αν η βιομάζα τους ήταν 12 kg; 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ_ΚΕΦ2_ΓΠ  -3- 
  



Σημειώσεις Βιολογίας Γ! λυκ. Γ.Π                                                       Κεφ 2ο 

19. Σε ένα οικοσύστημα, η βιομάζα των καταναλωτών 6ης τάξης είναι 1 kg. 
Να βρεθεί η βιομάζα των παραγωγών που πρέπει να καταναλωθεί για 
να στηρίξει τη βιομάζα των καταναλωτών 6ης τάξης 

 
20. Αν μια φάλαινα μάζας 103 kg τρέφεται αποκλειστικά με φυτοπλαγκτόν, 

ποια ποσότητα παραγωγών χρειάζεται για να τη στηρίξει; 
 
21. Σε ένα οικοσύστημα συνολικής έκτασης 100 m2, η ενέργεια των 

παραγωγών είναι 107 kcal. Αν για να υπάρξει ένα τροφικό επίπεδο 
καταναλωτών απαιτείται ενέργεια τουλάχιστον 12 kcal/m2, πόσα 
τροφικά επίπεδα καταναλωτών μπορεί να υπάρξουν σε αυτό το 
οικοσύστημα; 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

C:\Users\ΓΙΩΡΓΟΣ-nb\Documents\∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ\ΥΛΙΚΟ WIKI\ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ WIKI\ΑΣΚΗΣΕΙΣ_ΚΕΦ2_ΓΠ.doc -
4- 


