
20.04.2020r.  BIOLOGIA  KL. VIII 

 

Witam, dzisiaj realizujemy następny  temat z ekologii. 

 

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

w lekcjach). 

2. Przeczytaj moją notatkę – uporządkuje informacje zawarte w podręczniku.  Możesz przepisać  notatkę  do zeszytu lub 

wydrukować tekst i wkleić do zeszytu. 

3.  W podręczniku na  str . 87-92  przeczytaj tekst,  obejrzyj schematy, rysunki, zdjęcia. 

 

4. Dla zainteresowanych: https://www.youtube.com/watch?v=At9sJbhwJzI 

                 https://www.youtube.com/watch?v=CSJ9dhgeems&t=370s 

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

 

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława Łapczyńska 

 

TEMAT: CHARAKTERYSTYKA   POPULACJI 

 
1. Populacja to zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie na określonym obszarze, w tym samym 

czasie i wzajemnie na siebie wpływających. 
 

2. Cechy  populacji:  

a) liczebność,          b) zagęszczenie     c) rozrodczość  d) śmiertelność, 

e) struktura przestrzenna         f) struktura wiekowa        g) struktura płciowa 

  

a) liczebność – to liczba wszystkich osobników w populacji. 
 

b) zagęszczenie – to liczba osobników przypadających na określoną jednostkę powierzchni lub objętości środowiska np. 

na m
2 
łąki , m

3
 wody w jeziorze. 

 

Na zmianę liczebności i zagęszczenia populacji mają wpływ- rozrodczość i śmiertelność. 
 

c) rozrodczość  to  liczba  potomstwa wydanego na świat w określonym czasie 
 

d) śmiertelność to liczba organizmów, które zginęły z różnych przyczyn w określonym czasie. 
 

 Obraz śmiertelności badanej populacji przedstawia się krzywą przeżywania I typu, II typu, III typu. 

 

    
 

Typ I - do pewnego wieku śmiertelność osobników jest niewielka, a dopiero w późniejszym wieku rośnie np. człowiek  

większość afrykańskich kopytnych (zebry, bawoły), owca śnieżna, małpy, słonie.  W tej populacji jest niska 

umieralność potomstwa ponieważ rodzice wydają na świat niewiele młodych i opiekują się nimi do czasu, aż one 

się usamodzielnią. 
  
Typ II (liniowy) wskazuje na jednakowe prawdopodobieństwo śmierci niezależnie od wieku osobników- taki rozkład 

śmiertelności wykazują np. zgromadzone w glebie nasiona z wielu populacji roślin, ptaki. 
 

Typ III cechuje duża śmiertelność w okresie młodocianym a jednocześnie znaczna przeżywalność osobników  

w wieku zaawansowanym np. ryby morskie, mięczaki, żółw, rośliny. Ta krzywa jest charakterystyczna dla 

populacji, które wydają na świat liczne potomstwo, ale się nimi rodzice nie opiekują.  

https://www.youtube.com/watch?v=At9sJbhwJzI
https://www.youtube.com/watch?v=CSJ9dhgeems&t=370s
mailto:zdzislawalapczynska@psplubniany.pl


Złożone jaja lub wysiane nasiona masowo giną, przeżywają nieliczne. 

Migracje  to bezkierunkowe  przenoszenie się osobników z miejsc, w których odbył się rozród w poszukiwaniu 

dogodnych warunków życia. 

MIGRACJI NIE WOLNO MYLIĆ Z WĘDRÓWKAMI, CZYLI KIERUNKOWYM PRZEMIESZCZANIEM SIĘ ORGANIZMÓW, ZWIĄZANYM 

np. ZE ZMIANĄ PÓR ROKU. 

Emigracje to odłączenie się organizmów od danej populacji.    Imigracje to przyłączanie  się organizmów z innych populacji. 

e) struktura przestrzenna to sposób rozmieszczenia osobników na zajmowanym obszarze: 

• rozmieszczenie  równomierne  

• rozmieszczenie skupiskowe 

• rozmieszczenie losowe/ przypadkowe 
 

f) struktura wiekowa wskazuje, że w życiu każdego osobnika można wyróżnić  3 okresy rozwoju: 

 przedrozrodczy / młodociany/, trwa od narodzin do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej; w tym czasie 

osobniki te nie są zdolne do rozrodu 

 rozrodczy –  / osobniki dorosłe/ osobniki są dojrzałe płciowo i mogą się rozmnażać, 

  porozrodczy / osobniki stare/ - osobniki już nie są zdolne do rozrodu. 
 

W zależności od proporcji grup osobników w poszczególnych okresach rozwojowych wyróżnia się 3 rodzaje populacji: 

rozwijającą się, ustabilizowaną, wymierającą – rysunki podręcznik str. 91 
 

g) struktura płciowa  populacji to stosunek liczby osobników męskich do żeńskich.  

U większości organizmów przedstawiciele każdej płci stanowią około połowy populacji. Często piramidy wieku 

uwzględniają również strukturę płciową populacji. 
 

Graficzne   przedstawienie  struktury  wiekowo – płciowej  / wykres zwany piramidą / 

 

 

 

 

a)  tworzą ją np. organizmy  zasiedlające  nowe  obszary 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  tworzą ją np. organizmy  żyjące przez długi czas  

na danym terenie 

 

 

 

 

 

 

c)  występuje jeśli warunki życia na danym  

terenie ulegają stopniowo długotrwałemu pogorszeniu 

 

 

 

3. Obserwacja liczebności, rozmieszczenia i zagęszczenia wybranego gatunku rośliny zielnej w terenie: 

                       https://www.youtube.com/watch?v=yQPLNDdysz0 

https://www.youtube.com/watch?v=yQPLNDdysz0

