
 

 

Drodzy Uczniowie,  

Proszę zapoznać się z materiałem, który będzie obowiązywał do najbliższej 

lekcji online. 

Temat: Powtórzenie materiału z działu Ekologia 

EKOLOGIA to nauka, która bada jak różne organizmy wpływają na siebie, 

strukturę i funkcjonowanie środowiska. Ekologia to nie to samo, co ochrona 

środowiska (jej celem jest minimalizowanie szkodliwego wpływu rozwoju 

cywilizacji na środowisko) ani ochrona przyrody (jej celem jest zachowanie 

środowiska naturalnego). 

Organizmy do przeżycia i wydania potomstwa mają określone wymagania, to 

nisza ekologiczna. Zakres, w którym może zmieniać się dany czynnik 

środowiska, w którym dany organizm może żyć to zakres tolerancji 

ekologicznej (np. zakres poziomu azotu w glebie – za niski to liście np. 

pomidora żółkną, za wysoki – liście są powykręcane i ciemnozielone, tylko w 

odpowiednim, optymalnym zakresie roślina rozwija się prawidłowo). Czynnik, 

którego nieodpowiednie wartości ograniczają rozwój organizmu to czynnik 

ograniczający. Obszar, na którym zamieszkują organizmy, który został 

wyodrębniony na podstawie cech geograficznych, klimatycznych i glebowych to 

siedlisko. 

Woda ma podstawowe znaczenie dla wszystkich organizmów na Ziemi. Jej 

duże ciepło parowania służy organizmom m.in. do ochładzania się. Rogowe 

łuski gadów zabezpieczają ciało przed nadmierną utratą wody. Wiele 

organizmów wodnych nie wykształca żadnych struktur podtrzymujących ciało, 

ponieważ ich ciało utrzymuje woda. 



 

 

POPULACJA to organizmy tego samego gatunku zamieszkujące określony 

obszar w tym samym czasie. Siedem cech charakteryzuje populację: 

- liczebność (liczba wszystkich osobników danej populacji) - na liczebność 

populacji wpływają rozrodczość, śmiertelność i migracje. 

- zagęszczenie (liczba osobników populacji na jednostkę obszaru np. na m2) 

- rozrodczość (liczba potomstwa wydanego na świat w określonym czasie) 

- śmiertelność (liczba osobników, która zginęła w określonym czasie) 

- struktura przestrzenna (sposób rozmieszczenia osobników na danym 

obszarze) – rozmieszczenie osobników może być równomierne (jednakowo 

oddalone od siebie osobniki), skupiskowe (osobniki żyją w skupiskach) i losowe 

(pojedynczo lub grupami). 

- struktura wiekowa (Udział różnych grup wiekowych w populacji) – jeśli 

przeważają osobniki młodociane to populacja jest rozwijająca się, jeśli osobniki 

starzejące się to populacja jest wymierająca, jeśli liczba osobników 

młodocianych oraz zdolnych do rozmnażania jest podobna, a osobników 

starzejących się niższa, to populacja jest ustabilizowana 

- struktura płciowa (Stosunek liczby osobników męskich do żeńskich) 

Migracje to przemieszczanie się osobników w poszukiwaniu dogodnych 

warunków życia, emigracja to odłączanie się osobników od populacji, 

imigracja to przyłączanie się osobników do nowych grup. Wędrówki 

sezonowe nie są migracjami, polegają na przenoszeniu się całych populacji w 



związku z porami roku (np. odloty ptaków na zimę do Afryki). Hierarchia to 

ustalona ważność osobników w stadzie. 

ANTAGONIZM (oddziaływanie ujemne) to zależności między organizmami, 

w których co najmniej jedna ze stron ponosi straty. Zależności antagonistyczne 

to konkurencja, roślinożerność, drapieżnictwo i pasożytnictwo. Zależności 

nieantagonistyczne (dodatnie) nie przynoszą strat żadnej ze stron, należą do nich 

komensalizm i mutualizm. 

KONKURENCJA to zależność, w której obie strony ponoszą straty, głównie 

jest to walka o zasoby, może być wewnątrzgatunkowa (do konsekwencji 

należy ustalenie hierarchii, podział terytorium, również wymieranie słabszych 

osobników) oraz międzygatunkowa (do konsekwencji należy wypieranie 

jednego gatunku przez drugi, czasami również zmuszenie jednej strony do 

zmiany sposobu życia). Rośliny konkurują głównie o dostęp do wody, światła i 

soli mineralnych, zwierzęta głównie o terytorium (chronią je oznaczając 

zapachem), pokarm, wodę, schronienie i partnera do rozrodu (np. jelenie walczą 

w potyczkach). 

ROŚLINOŻERNOŚĆ to rodzaj antagonizmu, w którym jeden gatunek ponosi 

straty (zjadane rośliny) a drugi korzyści (roślinożerca zdobywa pokarm). Do 

roślinożerców należą niektóre ssaki, ptaki, owady i mięczaki. W wyniku 

działania roślinożerców inne gatunki mogą odnosić korzyści, np. ogryzanie 

roślin ułatwia słabszym roślinom rozwój, rozsiewanie nasion np. przez ptaki, 

ogryzanie wyższych partii roślin doprowadza światło do niższych roślin. 

Roślinożerne zwierzęta nie potrafią trawić celulozy, cukru zawartego w 

roślinach, dlatego np. przeżuwacze mają cztery komory żołądka, w pierwszej 

znajdują się bakterie i pierwotniaki, które pomagają trawić celulozę. Zęby 

roślinożerców są szerokie i płaskie, przystosowane do rozcierania roślin. 



Niektóre rośliny potrafią się bronić przed roślinożercami, np. kaktus ma liście 

przekształcone w kolce a mak wydziela odstraszający zapach. 

DRAPIEŻNICTWO to rodzaj antagonizmu, w którym jeden gatunek ponosi 

straty (ofiara) a drugi korzyści (drapieżnik zdobywa pokarm). Drapieżnikami 

jest wiele zwierząt i niektóre rośliny (np. rosiczka). Drapieżniki polują 

najczęściej na chore, słabe osobniki, takie które odłączyły się od stada (w 

polowaniu pomagają doskonałe zmysły, pazury, silne mięśnie, duża 

powierzchnia płuc). W przyrodzie zachodzi równowaga, zmniejszenie się ilości 

dostępnego pokarmu roślinnego powoduje zmniejszenie się liczby 

roślinożerców, co powoduje pośrednio zmniejszenie się liczby drapieżników, 

mniej drapieżników powoduje, że roślinożercy swobodniej się rozmnażają, 

wzrasta ich liczba, a pośrednio prowadzi to do wzrostu liczby drapieżników. 

Drapieżniki stosują różne strategie polowania, np. paraliżowanie ofiary 

(meduza), tworzenie pułapek (pająk), udawanie rośliny, wabienie przynętą, 

skradanie się, etc. Ich ofiary natomiast też stosują różne strategie ochronne, np. 

zwijanie się w kulę (pancernik), upodabnianie się do roślin (patyczak), 

wydzielanie jadu, udawanie martwego, etc. Obecnie zagrożeniem dla populacji 

ssaków drapieżnych jest zmniejszanie powierzchni ich siedlisk spowodowane 

rozwojem cywilizacji, w tym rozrastaniem się miast, oraz kłusownictwo, czyli 

nielegalne zabijanie gatunków drapieżników dla pieniędzy. 

PASOŻYTNICTWO to rodzaj antagonizmu, w którym jeden gatunek ponosi 

straty (żywiciel) a drugi korzyści (pasożyt). Do pasożytów należą niektóre 

gatunki zwierząt i niektóre rośliny. Pasożyty żyjące na powierzchni ciała swoich 

żywicieli to pasożyty zewnętrzne (kleszcze, pijawki, wszy, pchły). Pasożyty 

żyjące wewnątrz ciała swoich żywicieli to pasożyty wewnętrzne (tasiemce, w 

tym tasiemiec uzbrojony, przywry, glista ludzka, owsiki). 



Narządy czepne umożliwiające pasożytom przytwierdzenie się do ciała 

żywiciela to np.: przyssawki i haczyki. Pasożyty wydzielają różne substancje, 

np. znieczulające, żeby utrudnić żywicielowi znalezienie ich i usunięcie. 

Pijawka w ślinie wydziela m.in. hirudynę, która zapobiega krzepnięciu krwi. 

Pasożyty mają uproszczoną budowę ciała, wewnętrzne mają uwstecznione 

narządy zmysłów, gdyż ich nie potrzebują żyjąc wewnątrz żywiciela. Szanse na 

przetrwanie zwiększa pasożytom składanie dużej liczby jaj. Pasożyty są 

szkodliwe dla żywiciela, ponieważosłabiają żywiciela żywiąc się jego krwią 

bądź pokarmem, chociaż z zasady nie zabijają żywiciela, mogą go jednak 

zarazić śmiertelnymi chorobami. 

MUTUALIZM to zależność nieantagonistyczna, w której oba gatunki odnoszą 

korzyści, niektóre zależności są niezbędne do życia obu stronom (np. termity i 

wiciowce, storczyki i grzyby). Mutualizm występuje między gatunkami roślin, 

zwierząt lub roślin i zwierząt (np. osobnik jednego gatunku zdobywa pokarm dla 

obu a osobnik drugiego tworzy schronienie dla obu – ryba babka  

i krewetka). Mutualizm grzyba i rośliny to mikoryza, polega na tym, że grzyb 

czerpie z rośliny związki organiczne w zamian dostarczając wodę i sole 

mineralne. 

KOMENSALIZM to zależność nieantagonistyczna, w której jeden gatunek 

donosi korzyści a drugiemu zależność jest obojętna (np. podnawka i rekin– ryba 

podnawka transportuje się na ciele rekina, któremu jest to obojętne, hiena i lew 

– hiena zjada resztki upolowanej przez lwa zwierzyny, dla którego zdobycz i tak 

jest zbyt duża). Komensalizm występuje między gatunkami roślin, zwierząt lub 

roślin i zwierząt. 

EKOSYSTEM to biocenoza (organizmy zamieszkujące określony obszar oraz 

zależności między nimi – zwierzęta, rośliny, grzyby, protisty, bakterie) i biotop 

(nieożywione środowisko naturalne – klimat, energia słoneczna, podłoże, woda). 



Ekosystem, który powstał bez udziału człowieka to ekosystem naturalny taki, 

który stworzył człowiek to ekosystem sztuczny (np. sad, staw hodowlany). 

Zachodzące w ekosystemie procesy regulacyjne, utrzymujące wszystkie 

składowe na stałym poziomie oznacza, że ekosystem jest w stanie równowagi 

dynamicznej. Proces tworzenia nowych ekosystemów w wyniku modyfikacji 

biotopu i biocenozy nazywamy sukcesją (wyróżnia się sukcesję pierwotną – 

gdy ekosystem tworzy się np. na skałach w wyniku zasiedlania przez organizmy 

pionierskie; oraz sukcesję wtórną – gdy ekosystem wytworzy się np. po 

powodzi albo pożarze). 

W lesie wyróżniamy warstwy roślin zwane piętrami: warstwa mszysta 

(głównie mech) -> runo (paprocie, rośliny zielone) -> podszyt (krzewy, młode 

drzewa) -> korony drzew. 

ŁAŃCUCH POKARMOWY to ustawione organizmy w kolejności od 

zjadanych do zjadających. Producenci (organizmy samożywne, wytwarzają 

materię organiczną, w tym destruenci (głównie bakterie i grzyby) – rozkładają 

materię organiczną)i konsumenci (organizmy cudzożywne) stanowią poziomy 

pokarmowe. Rozkład materii organicznej to rozdrabnianie  

i rozkładanie chemiczne szczątków zwierząt i roślin. 

Cykl krążenia materii to przepływ pierwiastków przez organizmy tworzące 

ekosystem: podłoże -> rośliny -> zwierzęta -> destruenci -> podłoże. W wyniku 

przepływu energii w ekosystemach na każdym poziomie pokarmowym część 

energii ulega rozproszeniu i na każdym kolejnym poziomie pokarmowym jest 

jej coraz mniej. Woda stanowi 65% składu chemicznego ciała człowieka. Azot, 

fosfor, siarka, tlen, węgiel (występuje w środowisku głównie jako składnik 

dwutlenku węgla), wodór to pierwiastki biogenne co oznacza, że wchodzą w 

skład podstawowych związków budujących organizmy. 



RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA to rozmaitość form życia 

występujących na Ziemi, wyróżnia się różnorodność ekosystemową (bogactwo 

siedlisk wraz z organizmami, które je zamieszkują), różnorodność gatunkową 

(zróżnicowanie gatunków w danym ekosystemie), różnorodność 

wewnątrzgatunkową (różnorodność organizmów jednego gatunku). 

Czynniki zagrażające różnorodności biologicznej to nadmierne polowania,                

w tym kłusownictwo; zanieczyszczenie środowiska; niszczenie siedlisk, w 

tym wycinanie lasów; nadmierne zbieranie roślin; wprowadzenie gatunków 

obcych do ekosystemu; nadmierne połowy ryb. 

 ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM 

Mięsożerne gatunki B i C odżywiają się gatunkiem A. Tabela przedstawia 

zmiany liczebności podanych gatunków w czasie kilkunastu lat. 

 

Oceń prawdziwość stwierdzeń na podstawie danych zawartych w tabeli. 

Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

1.Gatunek B i gatunek C konkurują ze sobą o pożywienie, którym są osobniki 

gatunku A. P F  

2. Gatunek C jest na danym terenie populacją wymierającą. P F  

3. Liczebność gatunku A w latach 2001–2015 stale spadała. P F  

4. Między gatunkami A, B i C zachodzą oddziaływania antagonistyczne. P F 

 



1. Rysunek przedstawia schematyczną mapę rozmieszczenia trzech 

gatunków. Jeden z nich jest pajęczakiem (A), drugi rośliną rozmnażającą 

się za pomocą rozłogów (B), a trzeci jest zwierzęciem terytorialnym (C). 

Przyporządkuj podanym typom rozmieszczenia odpowiednie gatunki. 

Zaznacz w każdym punkcie jedną z odpowiedzi: A, B lub C. 

 

1. Rozmieszczenie skupiskowe: A / B / C  

2. Rozmieszczenie równomierne: A / B / C  

3. Rozmieszczenie losowe: A / B / C 

 

2. Zdjęcia przedstawiają gatunki stanowiące ogniwa łańcucha 

pokarmowego. 

 

Jaka jest prawidłowa kolejność gatunków przedstawionych na zdjęciach w 

łańcuchu pokarmowym? Wybierz odpowiedź spośród podanych.  

A. 4 → 1 → 3 → 2  

B. 4 → 2 → 3 → 1  

C. 4 → 3 → 1 → 2  

D. 4 → 3 → 2 → 1 

 


