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Dlaczego niektóre gatunki występują wyłącznie w określonej lokalizacji? Co decyduje, że żyją właśnie
tam? W jaki sposób wpływają na siebie, zamieszkując to samo środowisko? Odpowiedź na te pytania jest
złożona i wymaga analizy wielu czynników. Wszystkie organizmy występujące na tym samym terenie
łączy bowiem oparta na wzajemnych interakcjach gęsta sieć zależności, której naruszenie niesie ze sobą
poważne konsekwencje dla całego ekosystemu. Interakcje te są wyznaczane przez oddziaływanie
międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe organizmów, a także warunki środowiska, które wpływają na
możliwość występowania gatunków, ich liczebność oraz rozmieszczenie.

Twoje cele

Scharakteryzujesz czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na organizmy.
Omówisz przykłady interakcji między organizmami.
Przeanalizujesz wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na zdolność organizmów do
przystosowania się do określonych warunków środowiska.

Interakcje między organizmami a
środowiskiem

Bawoły i ptaki bąkojady żyją w nieantagonistycznej interakcji – protokooperacji. Nie są od siebie całkowicie uzależnione, ale
ich relacja przynosi obu gatunkom wymierne korzyści. Ptaki, wyjadając owady żerujące na bawołach, mają zapewniony
pokarm. Bawoły pozbywają się w ten sposób pasożytów.
Źródło: S g Nygaard, flickr.com, licencja: CC BY-SA 2.0.
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Czynniki wpływające na interakcje między organizmami
a środowiskiem
Interakcje pomiędzy organizmami a środowiskiem zależą od czynników biotycznychczynników
biotycznych i czynników abiotycznychczynników abiotycznych. Pierwsze z tych czynników odnoszą się
do wszystkich organizmów żywych, które zasiedlają określony ekosystemekosystem i które wywierają
wpływ na siebie nawzajem oraz na środowisko, w którym żyją. Drugi rodzaj czynników określa
występujące w danym ekosystemie czynniki fizykochemiczne, które determinują życie związanych z tym
ekosystemem organizmów. Oba rodzaje czynników tworzą zatem wzajemne powiązania między
organizmami a środowiskiem.

R1JCN3IGXCPQh1
Mapa pojęć przedstawiająca czynniki wpływające na interakcje między organizmami a środowiskiem.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Czynniki biotyczne
Czynniki biotyczne mogą wpływać na współwystępowanie organizmów lub ograniczenie
rozprzestrzeniania któregoś z nich. Dany gatunek może uniemożliwiać życie i rozwój innego gatunku,
zamieszkującego ten sam teren, ale jednocześnie zdarza się dość często, że istnienie określonego
gatunku warunkuje drugi. Ze względu na rodzaj tych zależności wyróżniamy interakcje antagonistyczne,
czyli takie, które są niekorzystne dla jednego z dwóch organizmów oddziałujacych na siebie, oraz
interakcje nieantagonistyczne, czyli takie, podczas których żadna ze stron nie ponosi szkody na skutek
wzajemnego wpływu.
RIt9GvfualdVm

INTERAKCJE ANTAGONISTYCZNE

Allelopatia
Interakcja, w której populacja jednego gatunku wydziela do środowiska substancje chemiczne
ograniczające lub hamujące wzrost i rozwój osobników populacji drugiego gatunku. Przykładem tej
zależności jest zjawisko wydzielania do otoczenia przez strzępki pędzlaka substancji antybiotycznych,
które hamują rozwój bakterii i innych grzybów.

Roślinożerność
Interakcja polegająca na zależności między roślinożercą a rośliną. Populacje zwierząt roślinożernych
zjadają fragmenty organizmu roślinnego, co daje możliwość przetrwania roślinie. Jednak uszkodzone
osobniki mogą przegrać konkurencję z innymi roślinami, które nie zostały nadgryzione przez zwierzęta.
Zarówno roślinożercy, jak i zjadane rośliny wykształcają szereg przystosowań pozwalających jednym
zdobyć i strawić pokarm rośliny, a drugim uniknąć zjedzenia.

Amensalizm
Typ interakcji, w której jeden z organizmów hamuje rozwój drugiego i nie ponosi przy tym strat, ani nie
odnosi korzyści. Przykładem takiej interakcji jest działalność bobrów, które budując żeremie, czyli
konstrukcje służące im za schronienie, spiętrzają wody, doprowadzając do wystąpienia rzeki
z dotychczasowego koryta. Woda zalewając okoliczne tereny, zmienia stosunki wodne panujące
w środowisku, co działa niekorzystnie na warunki życia wielu roślin i zwierząt.

Konkurencja
Interakcja polegająca na współistnieniu organizmów o podobnych wymaganiach życiowych. Wzmaga się



tym bardziej, im ściślej pokrywają się potrzeby życiowe osobników (np. bawołów, antylop i zebr żyjących
na sawannach) oraz występuje między osobnikami tego samego gatunku lub gatunków spokrewnionych
(np. u szczura wędrownego i szczura śniadego). W wyniku konkurencji dochodzi do wypierania
osobników populacji jednego gatunku przez osobniki populacji drugiego gatunku, które efektywniej
wykorzystują zasoby środowiska oraz szybciej się rozmnażają (np. populacje jaszczurki żyworódki zostały
wyparte z terenów, które pierwotnie zajmowały populacje jaszczurki zwinki).

Drapieżnictwo
Interakcja opierająca się na zabijaniu i zjadaniu jednych gatunków przez drugie (np. rysie będące
drapieżnikami polują na zające). Drapieżnictwo jest jednym ze sposobów regulujących liczebność
organizmów w środowisku. Zarówno na drapieżcę, jak i na ofiarę działa dobór naturalny, co oznacza, że
ofiara wykształca mechanizmy mające chronić ją przed zabiciem (np. kolce u jeży), a drapieżca –
przystosowania uskuteczniające atak (np. ostre zęby i pazury u kotowatych).

Pasożytnictwo 
Interakcja polegająca na zależności między pasożytem a żywicielem. Pasożyty żyją kosztem żywiciela
i jednocześnie nie mogą bez niego funkcjonować. Wyróżniamy pasożyty zewnętrzne – stale lub okresowo
przyczepiające się do żywiciela (np. kleszcze, pijawki, jemioła) oraz pasożyty wewnętrzne – żyjące we
wnętrzu żywiciela przez całe jego życie lub tylko jakąś część (np. tasiemce, zarodziec malarii).
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Liście orzecha włoskiego (Juglans regia) po opadnięciu z drzewa wydzielają do gleby substancje allelopatyczne, które utrudniają innym roślinom
wzrost w jego pobliżu.
Źródło: h ps://pixabay.com, licencja: CC 0.
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Koala (Phascolarctos cinereus) jest występującym w Australii roślinożercą żywiącym się liśćmi eukaliptusa (Eucalyptus). Układ pokarmowy tego
zwierzęcia zasiedlają wybrane grupy bakterii, które pozwalają na strawienie bogatej w toksyczne związki rośliny.
Źródło: pixabay.com, licencja: CC 0.
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Do przygotowania ogórków kiszonych wykorzystuje się bakterie mlekowe (Lactobacteriaceae), które zakwaszają środowisko wodne w słoiku.
Dzięki temu zahamowany zostaje rozwój bakterii gnilnych. Jest to przykład amensalizmu.
Źródło: h ps://pixabay.com, licencja: CC 0.
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Będące chwastami chabry bławatki (Centaurea cyanus) konkurują z użytkowymi roślinami uprawnymi o dostęp do światła i składników
mineralnych.
Źródło: h ps://pixabay.com, licencja: CC 0.

R1TnEokYaWwlJ











R1G7GFZozoJzm

INTERAKCJE NIEANTAGONISTYCZNE

Komensalizm
Interakcja, w której osobniki populacji jednego gatunku odnoszą korzyści w kontakcie z osobnikami
populacji drugiego gatunku, nie przynosząc im ani szkody, ani pożytku. O zależności takiej możemy
mówić np. w przypadku hien korzystających z resztek pożywienia pozostawionego przez innego
drapieżnika.

Protokooperacja (mutualizm fakultatywny)
Typ interakcji, w wyniku której oddziałujące na siebie organizmy odnoszą korzyści,ale nie są od siebie
całkowicie uzależnione. Przykładem takiej interakcji jest współżycie mrówek z mszycami: mrówki
spożywają słodką wydzielinę wytwarzaną przez mszyce, tzw. spadź, jednocześnie chroniąc je przed
atakiem ze strony drapieżników, np. biedronek.

Symbioza (mutualizm obligatoryjny)
Interakcja, dzięki której osobniki dwóch populacji różnych gatunków, wchodzące w relację, odnoszą

Zęby jadowe oraz niebywała szybkość pozwalają grzechotnikom (Crotalus sp.) na łowienie drobnej zwierzyny, a zarazem umożliwiają obronę
przed innymi drapieżnikami.
Źródło: h p://pixabay.com, licencja: CC 0.
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Komar tygrysi, znany również jako komar azjatycki (Aedes albopictus), to pasożytujący krwiopijca. Samice tuż po zapłodnieniu poszukują
żywiciela. Po nakłuciu skóry przy pomocy specjalnego aparatu gębowego kłująco-ssąsego pobierają krew. Kilka dni później składają jaja.
Źródło: h ps://wikimedia.org, domena publiczna.



korzyści, przy czym jeden z nich jest całkowicie uzależniony od drugiego. Przykładem tej zależności jest
np. współżycie korzeni roślin z grzybami. Rośliny przekazują część produktów fotosyntezy strzępkom
grzyba, a grzyb przekazuje organizmowi roślinnemu wodę, sole mineralne i substancje wzrostowe.
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Również nieobecność niektórych organizmów może decydować o braku sukcesu rozrodczego innych. Heliconia – roślina należąca do rzędu
imbirowców – jest zapylana przez kolibry (Trochilus sp.) i bez ich obecności nie jest w stanie wydać owoców. Interakcja zachodząca między
tymi gatunkami jest przykładem symbiozy.
Źródło: Pat1479 photos, h ps://flickr.com, licencja: CC BY-NC 2.0.
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Płetwy grzbietowe podnawkowatych (Echeneidae) są przekształcone w przyssawki, umożliwiające tym rybom przyleganie do gładkich
powierzchni. Dzięki temu spędzają one swoje życie przyczepione do swojego nosiciela, którym może być żółw, rekin, a nawet wieloryb i żywią
się resztkami zostawionymi przez niego. Taki związek pomiędzy podnawkowatymi a ich gospodarzami określa się mianem komensalizmu.
Źródło: Dan's photos, h ps://flickr.com, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.
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Czynniki abiotyczne
Na organizmy żyjące na danym obszarze oddziałują również czynniki środowiskowe: temperatura,
dostępność wody, zasolenie, światło słoneczne oraz właściwości gleby. Czynniki te zmieniają się w czasie
i przestrzeni, więc organizmy są zmuszone do wykształcenia przystosowań, za pomocą których będą
mogły poradzić sobie w niesprzyjających warunkach. Mechanizm ten jest jednym z motorów procesu
ewolucji i prowadzi do zjawiska bioróżnorodności.
R8tMlMX2m8r8o

Temperatura
Temperatura środowiska jest jednym z najważniejszych czynników oddziałujących na organizmy: ma
znaczący wpływ na procesy biologiczne zachodzące w komórkach. Istnieje zakres temperatur, w którym
funkcjonuje i przejawia aktywność większość organizmów: mieści się on w przedziale od 0–30°C.
W dolnej granicy tego zakresu woda zamarza, a kryształki lodu mogą uszkodzać błony komórkowe.
W temperaturze 40-50°C zachodzi z kolei denaturacja białka. Aby zabezpieczyć się przed temperaturami
spoza preferowanego przez większość gatunków zakresu, organizmy wykształciły szereg mechanizmów
podtrzymujących wewnętrzną temperaturę. Służy temu np. wytworzenie przez drzewa kory chroniącej
je przed mrozem oraz termoregulacja właściwa ptakom i ssakom.

Woda
Wpływ wody na organizmy zaznacza się głównie w środowiskach lądowych. W środowiskach wodnych
ma znaczenie jedynie tam, gdzie następują okresowe wahania jej poziomu. Deficyt wody w glebie
nazywany jest suszą, przy czym może być ona spowodowana ujemnymi temperaturami (woda zamarza
i jest dla organizmów niedostępna). Organizmy przystosowały się do niedoboru wody na wiele różnych
sposobów. Niektóre rośliny, np. sukulenty, potrafią magazynowanać ją w liściach i łodygach; z kolei ciała
zwierząt zabezpiecza przed wysychaniem skóra pokryta śluzem lub skorupą, a także wytworami skóry,
takimi jak pióra lub włosy.

Zasolenie
Stężenie soli w środowisku wodnym (zarówno wysokie, jak i niskie) jest istotnym czynnikiem, który
wpływa na bilans wodny organizmu. Środowisko o wysokim stężeniu soli ma wyższe ciśnienie
osmotyczne aniżeli wewnętrzne środowisko organizmu, dlatego zwierzęta żyjące w wodzie morskiej są
narażone na stałą utratę wody. Z kolei zwierzętom występującym w wodzie słodkiej, mającej niższe
stężenie osmotyczne niż ich wewnętrzne środowisko, grozi jej nadmiar. Organizmy przystosowały się
jednak do życia w środowisku wodnym, zarówno ubogim jak i zasobnym w sól, a przebiega to zgodnie

Błazenki (Amphiprion sp.) współpracują z niektórymi gatunkami ukwiałów. Macki ukwiałów zapewniają rybom schronienie, natomiast ryby
bronią ukwiałów przed drapieżnikami, zjadającymi te koralowce. Jest to przykład protokooperacji (mutualizmu fakultatywnego). 
Źródło: Chika Watanabe, h ps://flickr.com, licencja: CC BY 2.0.



z ich optimum zasolenia. Umożliwia to osmoregulacja, czyli zdolność organizmów do regulowania składu
chemicznego płynów ustrojowych oraz równoważenia pobierania i wydzielania wody.

Światło słoneczne
Światło słoneczne jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Jest ono absorbowane przez organizmy
fotosyntetyzujące. Jego wpływ zależy od natężenia, jakości i czasu naświetlania. Zacienienie roślin (np.
poprzez korony drzew) wpływa na silną ich konkurencję o dostęp do światła. W środowisku wodnym
światło stanowi istotny czynnik ograniczający wzrost, gdyż na różnych głębokościach różne jego zakresy
są absorbowane i rozpraszane. Dla zwierząt światło jest czynnikiem, który poprzez intensywność
i długość oddziaływania reguluje czynności życiowe (np. wpływa na rozrodczość) oraz determinuje
interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe (przede wszystkim decyduje o dynamice interakcji
antagonistycznych, np. życie po zmroku ogranicza liczbę konkurentów o zasoby środowiska, jak
i pozwala lepiej ukryć się przed drapieżnikiem). Zwierzęta, które prowadzą nocny tryb życia, wykształcają
przystosowania, dzięki którym mogą dostosować się do funkcjonowania przy znikomej ilości światła, co
przejawia się np. w budowie ich oczu. Sowy prowadzące nocny tryb życia mają duże gałki oczne i bardzo
duże źrenice, co pozwala na widzenie przy bardzo słabym oświetleniu.

Właściwości gleby
Właściwości gleby, takie jak skład mineralny i odczyn także oddziałują na występowanie organizmów.
Odczyn gleby wpływa na rozpuszczalność w roztworze glebowym zarówno związków pokarmowych, jak
i związków toksycznych,co determinuje istnienie organizmów, przystosowanych do życia w określonych
warunkach środowiska.

Poniższa galeria zdjęć prezentuje przykłady przystosowań wybranych organizmów do życia
w środowiskach zdeterminowanych przez wybrane czynniki abiotyczne.
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Termofilne prokarionty żyjące w Parku Narodowym Yellowstone w USA są wyjątkowymi organizmami, ponieważ są aktywne w temperaturach,
które dla innych organizmów są ekstremalne. Żyją w gorących źródłach, gdzie temperatura waha się od 64–87°C.
Źródło: Tom Driggers, www.flickr.com, licencja: CC BY 2.0.
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Rośliny z rodzaju Aloes występujące w suchym środowisku wykształciły mięsiste, pokryte kutykulą liście, które gromadzą wodę.
Źródło: Nikodem Nijaki, h p://commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
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Namorzyny (mangrowce) występują w strefie międzyzwrotnikowej przy brzegach zbiorników wodnych. Mają korzenie powietrzne
(pneumatofory), które pozwalają na korzystanie z tlenu atmosferycznego w czasie zalania. Dodatkowo korzenie przybyszowe są odporne na
duże zasolenie i chronią rośliny przed nadmiernym falowaniem, stabilizując je w grząskim nawodnionym podłożu.
Źródło: h p://pixabay.com, licencja: CC 0.
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Dorsze w zasolonej wodzie morskiej tracą wodę, a jej niedobór równoważą, dużo pijąc. Jest ona następnie filtrowana z nadmiaru soli przez
nerki i skrzela.
Źródło: Joachim S. Müller, www.flickr.com, licencja: CC BY-NC-SA 2.0.
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Słownik
czynniki biotyczne

czynniki biotyczne

(z gr. βίος – życie) czynniki występujące w określonym środowisku w wyniku oddziaływania żywych
organizmów na inne żywe organizmy

czynniki abiotyczne

czynniki abiotyczne

(z gr. α̉- (a-) lub (an-) – zaprzeczenie, brak (czegoś), gr. βίος – życie) czynniki fizykochemiczne, takie
jak temperatura, światło, woda, poziom zasolenia czy właściwości gleby, przynależne określonemu
środowisku i wpływające na organizmy żywe

denaturacja białek

denaturacja białek

proces, w którym zniszczeniu ulega przestrzenna struktura białka i staje się ono biologicznie
nieaktywne

Soliród zielny (Salicornia europaea) występujący w pobliżu morza nadmiar soli wydziela poprzez gruczoły solne.
Źródło: Ecomare/Sytske Dijksen, h p://commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0.
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Borówka (Vaccinium) jest rośliną, która przystosowała się do życia w kwaśnym środowisku torfowisk.
Źródło: h p://pixabay.com, licencja: CC 0.



dobór naturalny

dobór naturalny

selekcja naturalna, mechanizm ewolucji biologicznej, w którym organizmy z pewnymi cechami
dziedzicznymi mają większe szanse na przeżycie i rozród niż inne

ekosystem

ekosystem

(gr. oíkos – mieszkanie, gospodarstwo, środowisko, sýstēma – zestawienie, połączenie) złożony układ
ekologiczny, charakterystyczny dla określonego typu środowiska, zasiedlonego przez właściwy mu
zespół organizmów żywych. Równowaga funkcjonowania tego układu oparta jest na szeregu
czynników, wynikających ze wzajemnego oddziaływania na siebie organizmów żywych (czynniki
biotyczne) oraz z interakcji zachodzących między organizmami a fizykochemicznymi, nieożywionymi,
czynnikami środowiska (czynniki abiotyczne)

interakcje antagonistyczne

interakcje antagonistyczne

interakcje między organizmami różnych gatunków, niekorzystne przynajmniej dla jednej ze stron
interakcje nieantagonistyczne

interakcje nieantagonistyczne

interakcje między organizmami różnych gatunków, w których żadna ze stron nie ponosi szkody
osmoregulacja

osmoregulacja

regulacja stężenia wody lub roztworu przez komórkę lub organizm polegająca na przenikaniu wody
z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o stężeniu wyższym przez błonę półprzepuszczalną

osmoza

osmoza

specyficzny rodzaj dyfuzji, w której woda przenika przez błonę półprzepuszczalną z roztworu
o większej zawartości wody do roztworu o mniejszej zawartości wody

populacja

populacja

grupa osobników należąca do jednego gatunku, która występuje w danym czasie na danym terenie,
mogąca się ze sobą swobodnie krzyżować, wydając na świat płodne potomstwo

roślinożercy

roślinożercy

organizmy zwierzęce żywiące się roślinami lub protistami roślinopodobnymi
siedlisko

siedlisko

każdy fragment biosfery, w którym dany gatunek może występować stale lub okresowo
sukulenty

sukulenty

(łac. succulentus – soczysty) rośliny sucholubne gromadzące i magazynujące wodę w tkance wodnej
termoregulacja

termoregulacja



termoregulacja

utrzymywanie wewnętrznej temperatury ciała w optymalnym zakresie dla organizmu



Audiobook



Audiobook

Polecenie 1
Zapoznaj się z nagraniem, a następnie wyjaśnij, czym jest ekosystem oraz zdefiniuj mechanizmy
regulujące jego funkcjonowanie.
RxvIEKn6wocfn

Uzupełnij

R10xGOS86Bx2V

Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Polecenie 2
Wskaż czynniki biotyczne i abiotyczne, które wpłynęły na dynamikę zmian ekosystemu leśnego,
wywołanego likwidacją populacji wilków w Parku Narodowym Yellowstone.
RxvIEKn6wocfn

Uzupełnij

Polecenie 3
Na podstawie wiarygodnych źródeł opisz przebieg reintrodukcji populacji wilka szarego w Parku
Narodowym Yellowstone, która miała miejsce w 1995 roku. Wskaż czynniki biotyczne i abiotyczne,
które udało się odtworzyć, oraz przedstaw nieoczekiwane zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu tego
ekosystemu. Jaki wniosek można sformułować w odniesieniu do zebranych faktów?
RxvIEKn6wocfn

Uzupełnij

Polecenie 4
Na podstawie nagrania oraz innych dostępnych ci źródłeł omów rolę środowiskotwórczą bobrów.
Wyjaśnij, dlaczego działalność tych zwierząt może być jednocześnie przykładem amensalizmu.
RxvIEKn6wocfn

Uzupełnij

Na podstawie: Peter Wohlleben, Nieznane więzi natury, tłum. Ewa Kochanowska, Wydawnictwo otwarte, Kraków 2017, s. 7–27.
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Ćwiczenie 1
RSZKbHYZsNbHW
Dlaczego organizmy należące do określonego gatunku występują na określonym terenie? Zaznacz
prawdziwe twierdzenia.

Inne tereny są niedostępne.
Ich zasięgu nie ogranicza konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo.
Odpowiada im temperatura, światło, zasobność w wodę i substancje odżywcze.
Ponieważ nie zależy to od ich behawioru (preferencji).

輸

Ćwiczenie 2
R14aFWvRSR3GV
Zaznacz zdania prawdziwe oraz zdania fałszywe.

Prawda Fałsz

Lód na powierzchni
zamarzniętego zbiornika

stanowi izolację termiczną
i jego osłonę.

□ □

Ocieplenie klimatu nie ma
wpływu na rozmieszczenie

organizmów na Ziemi.

□ □

Odczyn pH gleby i wody nie
wpływa na rozpuszczalność

związków pokarmowych
i trucizn.

□ □

輸

Ćwiczenie 3
R1U4ryG6DYPfs
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

醙
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3

Ćwiczenie 4
Podaj po dwa przykłady konkurencji, drapieżnictwa i pasożytnictwa.
R1UHhJTk8m2fD

Przykłady konkurencji:

Przykłady drapieżnictwa:

Przykłady pasożytnictwa:

Wskazówki i klucze odpowiedzi

醙

Ćwiczenie 5
Wymień po cztery czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałujące na organizmy.
Rm9uh27h7UWFK

Czynniki biotyczne:

Czynniki abiotyczne:

Wskazówki i klucze odpowiedzi

醙



31

Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wskaż prawidłowe dokończenie zdania.

Na podstawie: Tropikalne giganty, [w:] Wiedza i Życie, nr 11, 2014.
RFwe6FIuknR9u

Zależność między raflezjami a lianami to:

konkurencja
pasożytnictwo
komensalizm
mutualizm

難

Raflezje, czyli bukietnice, można spotkać tylko na terenach Azji
południowo‑wschodniej, w wilgotnych lasach równikowych, gdzie występują
niezbędne dla ich rozwoju liany z rodzaju Tetrastigma. Przez raflezje
wytwarzane są bezzieleniowe długie, nitkowate komórki (haustoria)
przerastajace tkanki lian – widoczne są jedynie ich duże kwiaty, wyrastające
z ziemi podłoża pni lian. Najbardziej znanym gatunkiem jest bukietnica
Arnolda, wytwarzająca kwiaty, których średnica dochodzi prawie do 1 metra.
Kwiaty te są rozdzielnopłciowe, mają pięć mięsistych płatków, o różnych
odcieniach czerwieni, brazu i żółci, często pokrytych plamkami. Wyglądem
przypominają gnijące mięso i wydzielają zapach towarzyszący jego rozkładowi.
Cechy te powodują, że kwiatami interesują się muchy, ale w środku kwiatu
owady te nie znajdują pokarmu, dlatego szybko go opuszczają, przenosząc
pyłek na swoim ciele. Obecnie bukietnica Arnolda, podobnie jak inne gatunki
tego rodzaju, jest zagrożona wyginięciem.

“
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Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z poniższym tekstem i wypisz czynniki wpływające na występowanie kleszczy. Jaki wpływ
na rozprzestrzenianie się kleszczy ma masowy odstrzał dzików?

(Na podstawie: Marta Hajdul‑Marwicz, Kleszcze, patogeny i klimat, [w:] portal naukaoklimacie.pl)
R1GlDF3cxqFRj

Wskazówki i klucze odpowiedzi

難

Obserwowane obecnie w Europie zmiany klimatyczne polegające na
podwyższeniu średnich temperatur oraz towarzyszące im zmiany
w wilgotności i przebiegu pór roku mają istotny wpływ na populację kleszczy.
Nie jest to jednak wpływ proporcjonalny. Do pewnego stopnia wyższe
temperatury umożliwiają przeżycie kleszczy w warunkach do tej pory
trudnych (duża wysokość n.p.m. oraz zasięg – w Europie północnej) sprzyjając
wzrostowi liczebności populacji. Jednak przy zbyt wysokich temperaturach
aktywność kleszczy spada, wykluczając skuteczne pozyskanie żywicieli, oraz
może uniemożliwić krwiopijnym pajęczakom prawidłowy rozwój.
Towarzyszące opisywanym zmianom osuszanie ekosystemów dodatkowo go
zaburza lub wręcz uniemożliwia (wydłużenie okresów do rozwoju, zaburzenie
rozwoju embrionalnego, aż do śmierci jaj), powodując zmniejszenie populacji
na takim obszarze. (...) Wspominając żywicieli, ważnym jest, aby wspomnieć
o najważniejszej ich grupie – małych gryzoniach. Są one najliczniejszymi
zwierzętami w naszych lasach i parkach. Żerują na nich wszystkie stadia
rozwojowe kleszczy, choć dorosłe samice kleszcza pospolitego wyraźnie
preferują większe ssaki, najchętniej jeleniowate.

“



Ćwiczenie 8
Wzrost i rozwój roślin zależny jest od czynników środowiska – zarówno biotycznych, jak
i abiotycznych. Zapoznaj się z poniższym opisem doświadczenia, a następnie sformułuj hipotezę
badawczą i wniosek.

Uczniowie przygotowali dwa zestawy doświadczalne – każdy składał się z 10 doniczek z ziemią
ogrodową, a w każdej znajdowało się po 10 skiełkowanych nasion grochu jadalnego. Zestawy umieścili
w tych samych warunkach temperatury i różnych oświetlenia. Ziemię w doniczkach podlewali wodą
wodociągową.

A. Zestaw nr 1 – został oświetlany światłem o niskim natężeniu.
B. Zestaw nr 2 – został oświetlany światłem o wysokim natężeniu.

Począwszy od trzeciego dnia uczniowie i uczennice co drugi dzień mierzyli długość łodygi grochów
w każdej doniczce w danym zestawie. Wyniki doświadczenia przedstawili w tabeli i wyrazili
w centymetrach.

Dzień obserwacji
Średnia długość łodygi grochu jadalnego (cm)

nr 1 nr 2

3 21 50

5 39 68

7 50 85

9 65 99

R1MAWBiX0INH8

Hipoteza badawcza

Wniosek

Wskazówki i klucze odpowiedzi

難
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Dla nauczyciela

Scenariusz lekcji

Autor: Ilona Kułak

Przedmiot: biologia

Temat: Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na organizmy

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym
i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

X. Ekologia. Uczeń:
1) rozróżnia czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałujące na organizmy.

Zakres rozszerzony

XVII. Ekologia.
1. Ekologia organizmów. Uczeń:
1) rozróżnia czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałujące na organizmy.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; technologii
i inżynierii;
kompetencje cyfrowe;
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:
Uczeń:

poznaje wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na organizmy;
potrafi porównać wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na organizmy;
potrafi wyjaśnić, jakie cechy budowy i fizjologii organizmów odpowiadają za przystosowania do
określonych czynników środowiska;
uczy się formułować hipotezy i wnioski z eksperymentu.

Strategie nauczania:

IBSE (nauczanie przez dociekanie naukowe);
strategia eksperymentalno‑obserwacyjna;
odwrócona klasa.

Metody i techniki nauczania:

ćwiczenia interaktywne;
metoda ćwiczeń laboratoryjnych;
mapa pojęć;
metoda informacji zwrotnej.

Formy pracy:



praca indywidualna;
praca w parach;
praca w grupach;
praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

komputery z dostępem do internetu;
zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;
tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;
niewielkie kartki z zagadnieniami podsumowującymi.

Przed lekcją

Uczniowie zapoznają się z treścią e‑materiału.

Przebieg zajęć

Faza wstępna

1. Nauczyciel inicjuje burzę mózgów, zadając pytanie: „Od czego zależą warunki życia każdego
organizmu?”. Uczniowie swoje propozycje zapisują na tablicy.

2. Uczniowie wypisane propozycje dzielą na czynniki biotyczne i abiotyczne. Nauczyciel koryguje
ewentualne błędy.

3. Nauczyciel wyjaśnia, że wszystkie organizmy występujące na tym samym terenie łączy gęsta sieć
zależności, której naruszenie niesie ze sobą poważne konsekwencje dla całego ekosystemu.

4. Nauczyciel przedstawia temat i cele lekcji.

Faza realizacyjna

1. Wybrane osoby, korzystając z mapy pojęć zawartej w e‑materiale, omawiają poszczególne
zagadnienia.

2. Nauczyciel odtwarza nagranie pt. Ekosystem jako wielki zegar. Uczniowie, pracując w parach,
wykonują polecenia odnoszące się do nagrania. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów i w razie
potrzeby wyjaśnia wątpliwości podopiecznych. Chętne pary przedstawiają wyniki swojej pracy na
forum klasy. Nauczyciel ocenia poprawność rozumowania uczniów, koryguje ewentualne błędy.

3. Uczniowie wykonują ćwiczenie nr 6. Wybrane osoby uzasadniają swoje odpowiedzi.
4. Nauczyciel wyświetla prezentację multimedialną przedstawiającą zasady przygotowania

eksperymentu naukowego. Wyjaśnia, jak należy stawiać hipotezę badawczą, czym są obserwacje oraz
jak formułować wnioski.

5. Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne nr 8. Ochotnicy przedstawiają swoje rozwiązania na
forum klasy. Nauczyciel ocenia poprawność udzielonych odpowiedzi.

6. Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Odnosząc się do ćwiczenia nr 8, planują eksperyment
pozwalający na zbadanie wpływu dowolnego czynnika abiotycznego na organizm roślinny.
Nauczyciel prosi, by przy wyborze rośliny, zwrócili uwagę, czy jest ona łatwa w uprawie (np. groch
czy fasola szybko kiełkują i nie sprawiają trudności w hodowli), natomiast przy wyborze czynnika
abiotycznego – na bezpieczeństwo i możliwości jego zbadania. Uczniowie zapisują hipotezę
badawczą oraz przewidywane obserwacje i wnioski.

7. Nauczyciel ocenia poprawność wykonanych zadań, zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami (IZ).

Faza podsumowująca

1. Uczniowie, pracując w parach, wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela.
2. Wybrana osoba losuje kartkę z jednym z kluczowych zagadnienień poznanych w czasie lekcji

(propozycje zagadnień znajdują się w materiałach pomocniczych). Układa pytanie do wylosowanego
zagadnienia. Ochotnicy odpowiadają na nie. Osoba, która poprawnie udzieli odpowiedzi, losuje
kolejną kartkę i układa do niej pytanie.



Praca domowa

Osoby chętne wykonują ćwiczenie zaprojektowane na lekcji. Otrzymane wyniki konfrontują z wynikami
przewidywanymi w czasie zajęć.

Materiały pomocnicze

Zagadnienia podsumowujące (nauczyciel przed lekcją zapisuje je na niewielkich kartkach):

czynniki abiotyczne;
allelopatia;
amensalizm;
pasożytnictwo;
konkurencja;
komensalizm;
mutualizm obligatoryjny;
protokooperacja;
temperatura;
zasolenie;
ekosystem;
światło słoneczne.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium

Nauczyciel może wykorzystać audiobook w fazie wstępnej lekcji, aby wprowadzić pojęcie ekosystemu
oraz czynników biotycznych i abiotycznych.
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