
18.05.2020r.  BIOLOGIA  KL. VIII 

Witam, 

1. Dzisiaj piszecie kartkówkę  z oddziaływań międzygatunkowych. 

    Zaplanowana jest na EduNect  /  hasło w  e-dzienniku (wiadomości) i na EduNect  - do odczytania rano. 

2. Po kartkówce wpiszcie do zeszytu temat i plan. Notatkę  z lekcji macie zrobioną; nie musicie jej drukować, możecie 

przenieść do folderu utworzonego na komputerze.  

 

3. Wszystkie informacje znajdziecie: 

a) w podręczniku str. 121 – 124 

b) na  https://epodreczniki.pl/a/lancuch-pokarmowy-i-siec-pokarmowa/D16biIvOb 

 
4. Odpowiedzi z  zadania prześlij  do  22  maja  2020r. na adres zdzislawalapczynska@psplubniany.pl 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Z. Łapczyńska  

 

Temat:    Struktura  troficzna   biocenozy 

 
1. Biocenoza to ożywiona część ekosystemu, czyli naturalny zespół wszystkich organizmów zajmujących określone 

nieożywione środowisko, powiązanych ze sobą wzajemnymi zależnościami. 

2. Każda biocenoza charakteryzuje się określoną strukturą troficzną, czyli  pokarmową. 

Są to powiązania pokarmowe pomiędzy jej elementami strukturalnymi, tj. producentami, konsumentami 

i reducentami. 

a) producenci to organizmy samożywne (autotroficzne), które są zdolne do wytwarzania materii organicznej  

w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy – rośliny i niektóre bakterie, 

b) konsumenci to organizmy cudzożywne (heterotroficzne), głównie zwierzęta przystosowane do pobierania, 

konsumowania gotowej materii organicznej wyprodukowanej przez rośliny lub zawartej w  tkankach zwierząt: 

- konsumenci I rzędu – roślinożercy i pasożyty roślinne 

- konsumenci II rzędu – drapieżcy, pasożyty zwierzęce 

- konsumenci III rzędu  - organizmy odżywiające się mięsożernymi konsumentami II rzędu  itd. 

c) reducenci (destruenci) to organizmy heterotroficzne głównie bakterie i grzyby saprofityczne, które rozkładając  

i redukując substancje organiczne (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego) powodują ich mineralizację. 

3. Łańcuchy troficzne czyli pokarmowe to szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca 

grupę (ogniwo) jest podstawą pożywienia następnej: 

a) łańcuch spasania zaczyna się od roślin zielonych (producentów) np.  

 

PRODUCENCI 

/ rośliny / 

 KONSUMENCI 

I RZĘDU 

/ roślinożercy / 

 KONSUMENCI 

II RZĘDU 

/ drapieżcy I / 

 
KONSUMENCI 

III RZĘDU 

/ drapieżcy II / 

 

np.     liście     

ziemniaka 
     stonka  bażant  człowiek 

         

koniczyna       ślimak           jaszczurka   

       

marchewka      człowiek     

 

b) łańcuch detrytusowy zaczyna się od martwej materii organicznej pochodzenia roślinnego lub   zwierzęcego   

MARTWA MATERIA 
ORGANICZNA 

 

 
KONSUMENCI 

I RZĘDU 

 

 

KONSUMENCI 

II RZĘDU 

/ drapieżcy I / 

 

 

KONSUMENCI 

III RZĘDU 

/ drapieżcy II / 

Obumarłe liście roślin 

wodnych 

 Nicienie  larwy owadów       Traszka 

       

Obumarłe szczątki 

zwierząt wodnych 

 wieloszczet  ślimak        Ryba 
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4. Organizmy zajmujące taką samą pozycję w łańcuchu pokarmowym stanowią jeden poziom troficzny. 

 Liczba poziomów zależy od stopnia złożoności biocenozy  np. 

POZIOM  I POZIOM  II POZIOM  III POZIOM  IV 

producenci konsumenci I konsumenci II konsumenci III 

rośliny Roślinożercy drapieżcy I drapieżcy II 

 

W trakcie każdego z kolejnych przekształceń materii w łańcuchu troficznym ubywa znaczna część energii, 

rozpraszając się jako ciepło. Stąd też liczba ogniw w łańcuchu przemian troficzno – energetycznych ogranicza się do 

4 lub 5.  Przepływ z jednego poziomu troficznego na inny łączy się zawsze ze stratami energii.  

Krótkie łańcuchy pokarmowe występują w biocenozach ubogich i mało zróżnicowanych np. tundrowych.  

Im bogatsza i bardziej złożona jest biocenoza, im więcej ma poziomów troficznych, tym większe zachodzą w niej 

straty.  

5.   Proste izolowane łańcuchy pokarmowe zdarzają się w przyrodzie  bardzo rzadko. Częściej spotykamy się z sieciami 

zależności pokarmowych, czyli złożonymi  relacjami pokarmowymi między poszczególnymi gatunkami. Sieć 

pokarmowa najczęściej jest złożona z wielu łańcuchów pokarmowych.  

6. Piramida  ekologiczna to sposób  przedstawienia zależności pokarmowych. Jej podstawę zawsze stanowią producenci 

– pierwszy poziom troficzny. Następne poziomy tworzą konsumenci I, II, III i dalszych rzędów. Piramida może 

obrazować masę organizmów, ich liczebność lub ilość energii zgromadzonej na każdym poziomie np. 

KONSUMENCI  III  RZĘDU 

KONSUMENCI  II RZĘDU 

KONSUMENCI  I  RZĘDU 

PRODUCENCI 
 

7. Przykłady ekosystemów: las   ( runo leśne,  podszyt, drzewostan ),  torfowisko, jezioro, pole, morze. 

8.  Biom to zespoły ekosystemów, tworzące duże i łatwe do rozróżnienia regiony biologiczne na ziemi, w obrębie której 

przeważa jednolita forma życiowa roślinności, będąca w stanie równowagi ( klimaksu) i uwarunkowana klimatem np.  

        https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-ekosystemowa/D19HQ8xg9 

a) tundra 

b) tajga 

c) lasy liściaste klimatu umiarkowanego 

d) step 

e) sawanna 

f) pustynie 

g) puszcza tropikalna 

h) roślinność wysokogórska 

8.  Biosfera (ekosfera) to strefa, w której może istnieć życie, czyli zespół wszystkich występujących na ziemi 

ekosystemów, największy i najbliższy samowystarczalności układ biologiczny zamieszkany przez organizmy żywe. 

Obejmuje dolną część atmosfery. 

 9. Zakres badań ekologii: gatunek           populacja        biocenoza          ekosystem          biom           biosfera 

ZADANIE: 

Obejrzyj materiały na https://epodreczniki.pl/a/lancuch-pokarmowy-i-siec-pokarmowa/D16biIvOb 
Ułatwią  napisanie zadania. 

Na podstawie schematów zależności pokarmowych zamieszczonych poniżej napisz po 3 przykłady łańcuchów spasania  ( 

razem 12)  w następujących biomach: 

1.  tajga: 
 a) złożony z dwóch ogniw 

 b) złożony z trzech ogniw 

 c) złożony z czterech ogniw 

2.  tundra: 
 a) złożony z dwóch ogniw 

 b) złożony z trzech ogniw 

 c) złożony z czterech ogniw 
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3.  las  liściasty klimatu umiarkowanego: 
 a) złożony z dwóch ogniw 

 b) złożony z trzech ogniw 

 c) złożony z czterech ogniw 

 

4.  pustynia Sahara: 
 a) złożony z dwóch ogniw 

 b) złożony z trzech ogniw 

 c) złożony z czterech ogniw 

np.  

a) korzenie  guziec     

b) liście drzew  antylopa   hiena   

c) trawy  chrząszcze  węże  mangusta 

 

 
       

 

            Schemat zależności pokarmowych w tajdze 

 

 

            Schemat zależności pokarmowych w  tundrze 



 

 

 Schemat zależności pokarmowych w lesie liściastym klimatu umiarkowanego 

 

 

 

            Schemat zależności pokarmowych na pustyni Sahara 


