
06.04.2020r.  BIOLOGIA   kl.  VIII   

Witam,  

mam nadzieję, że poradziliście sobie na próbnym egzaminie i będą dobre wyniki. 

1. Nie będę robiła sprawdzianu z działu - Ewolucja dlatego bardzo proszę o przesłanie na email  odpowiedzi  

z testu  zawartego  w temacie: Utrwalenie wiadomości z zakresu ewolucji życia do 08.04.2020r. 

2. Oceny mogą być też wystawiane za pracę domową, więc warto skorzystać i dostać bardzo dobrą ocenę. 

3. Pracuj na bieżąco, wtedy nie zapomnisz co masz do zrobienia. 

4. Oceny z krzyżówek genetycznych będą wpisane w e-dzienniku. 

5. Dzisiaj zaczynamy nowy dział biologii - Ekologia 

TERAZ: 

1. Zapisz temat w zeszycie (Pamiętajcie o systematycznym prowadzeniu zeszytu – jest potwierdzeniem, że 

uczestniczysz w lekcjach). 

2. Przeczytaj moją notatkę – ułatwi oglądanie materiałów na stronie epodręczniki, uporządkuje informacje 

zawarte w podręczniku). 

3.  Możesz przepisać  notatkę  do zeszytu lub wydrukować tekst i wkleić do zeszytu. 

4.  Kliknij w linki: 

 https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D14ISqKu1 

https://epodreczniki.pl/a/organizmy-i-srodowisko/DdGLsbg7 

a) przeczytaj materiały,       b) obejrzyj schematy, rysunki     

6. Jeśli masz do mnie  pytania to  prześlij je na email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl 

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława Łapczyńska 

TEMAT:  PODSTAWOWE  POJĘCIA  EKOLOGICZNE   

1 . Termin  ekologia  pochodzi z j. greckiego:  oikos – dom, miejsce życia      logos – nauka  

Ekologia jest nauką, której przedmiotem badań są wzajemne stosunki między organizmami żywymi oraz między nimi 

a środowiskiem. 

2. Ochrona  przyrody ma na celu zapewnienie trwania naturalnych środowisk wraz zamieszkującymi je organizmami 

np. oznakowanie obiektów cennych przyrodniczo. 

3. Ochrona środowiska opracowuje działania umożliwiające zapobieganie lub łagodzenie niekorzystnych dla 

środowiska skutków działalności człowieka np. budowanie oczyszczalni ścieków. 

4. Środowiskiem życia organizmów jest zespół elementów przyrody: 

a)  nieożywionej czyli są to czynniki abiotyczne(tworzą biotop), np.: - nasłonecznienie, rodzaj podłoża, wilgotność 

powietrza, temperatura,  ruch powietrza, dostępność  światła, tlenu, stężenie CO2, zawartość soli mineralnych w 

glebie 

b) ożywionej, czyli są to czynniki biotyczne (tworzą biocenozę), np.: rośliny, zwierzęta, bakterie, grzyby 

5. Każdy organizm ma określone wymagania wobec środowiska, w którym przyjdzie mu żyć. Rośliny potrzebują światła, 

wody z solami mineralnymi, dwutlenku węgla, zwierzęta natomiast pokarmu w postaci związków organicznych oraz 

miejsc do założenia gniazd i do schronienia. Wszystko to, co jest potrzebne organizmom do prawidłowego rozwoju, 

nazywamy niszą ekologiczną. 

Nisza ekologiczna może mieć różną wielkość, może obejmować tylko biotop, a może rozciągać się na biosferę. 

Na przykład niszą ekologiczną dla koniczyny białej jest: woda z solami mineralnymi, gleba, symbiotyczne bakterie 

żyjące w brodawkach korzeniowych ułatwiające pobieranie azotu z gleby, dwutlenek węgla, energia słoneczna, 

trzmiele zapylające kwiaty koniczyny. Niszą ekologiczną dżdżownicy będzie: gleba o odpowiedniej spoistości, 

wilgotności, odczynie; temperatura, ilość pożywienia w postaci martwych części roślin. 

6. Siedlisko to przestrzeń, w której występuje dany organizm ( obszar lądowy lub wodny wyodrębniony na podstawie 

cech geograficznych, klimatycznych i glebowych).  
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7. Na każdy organizm żyjący w środowisku oddziałują czynniki biotyczne i czynniki abiotyczne. Czynniki obu kategorii 

są zmienne, dlatego organizmy muszą wykazywać zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków, 

czyli zdolność do adaptacji. Zdolność organizmu do przystosowania się do zmian działającego czynnika nazywamy 

tolerancją ekologiczną. 

Zakres tolerancji obejmuje: 

- minimum, czyli najniższą wartość czynnika, przy której dany organizm jest w stanie bytować 

- maksimum, czyli najwyższą wartość czynnika pozwalającą na przetrwanie 

- optimum, czyli wartość czynnika, w której organizm rozwija się najlepiej. 

Najwięcej przedstawicieli danego gatunku występuje w warunkach optymalnych. W miarę przesuwania się w kierunku 

minimum lub maksimum ilość osobników maleje. 

Wartości badanego czynnika poniżej minimum i powyżej maksimum są letalne (czyli śmiertelne). 

 

Organizmy różnią się między sobą zakresem tolerancji: 

- stenobionty mają wąski zakres tolerancji, czyli ich zdolność do adaptacji przy zmieniającym się czynniku jest 

niewielka; mają zasięgi niewielkie, często rozerwane, gdyż związane są ze specyficznymi warunkami środowiska. 

Czasami występują tylko na jednym niewielkim terenie i nigdzie indziej nie można ich spotkać. Gatunki takie 
nazywamy endemitami. 

- eurybionty maja szeroki zakres tolerancji, tym samym mają dużą zdolność do adaptacji; mają przeważnie duże zasięgi i 

nazywane są organizmami kosmopolitycznymi (powszechnie występującymi na świecie w różnych środowiskach). 

Powyższy podział dotyczy działania tylko jednego czynnika. 

Chcąc dokładnie określić jego rodzaj stosujemy przedrostki steno- i eury- z końcówką:  

 - termiczny - w odniesieniu do temperatury    

 - hydryczny - w odniesieniu do wody 

 - halinowy - w odniesieniu do zasolenia. 

Ten sam organizm pod względem jednego czynnika może być eurybiontem, a pod względem innego stenobiontem. Na 

przykład większość krabów toleruje duże wahania temperatury wody, w której żyją (są eurytermami), ale wymagają wód 

o pełnym zasoleniu (są stenohalinami). 

8. Specyficzne wymagania stenobiontów wobec środowiska sprawiają, że często są one organizmami wskaźnikowymi, 

czyli bioindykatorami, np. kaczeńce są bioindykatorem terenu podmokłego, porosty wskaźnikiem czystości 

powietrza bo nie tolerują zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, niektóre małże, wypławki są wskaźnikami 
czystości wód. 

9. PRAWO MINIMUM LIEBIGA  ( XIX w.  niemiecki chemik Justus  Liebig) -  

O możliwości przeżycia organizmu w środowisku decyduje ten czynnik którego jest najmniej (ten w niedoborze  - 

czynnik ograniczający), bez względu na obfitość wszystkich pozostałych czynników np. rośliny żyjące na terenach 

pustynnych mają pod dostatkiem światła, soli min. i CO2, ale czynnikiem ograniczającym jest niedobór wody. 

 

10.ZASADA TOLERANCJI SHELFORDA ( początek XX w. amerykański biolog Victor Shelford) rozszerzył prawo 

minimum -  O możliwości przetrwania organizmu w środowisku decyduje zarówno ten czynnik, który występuje w 

niedoborze jak i ten który występuje w nadmiarze np. nadmierne podlewanie  lub zbytnie przesuszanie podłoża roślin 

przez dłuższy czas). 

 


