
Oddziaływania międzygatunkowe

Zadanie 1 
Na schemacie przedstawiono oddziaływania między populacjami gatunku X a 
przedstawicielami gatunków I, II i III żyjącymi na tym samym terenie.

Do oznaczonych literami A, B i C typów interakcji pomiędzy gatunkiem X a gatunkami 
I, II i III dobierz właściwe określenie (1 - 4).

1. Gatunek żywi się takim samym pokarmem, co osobniki drugiego gatunku.
2. Osobniki gatunku zjadają w całości lub częściowo osobniki drugiego gatunku.
3. Gatunek żyje w ścisłym związku, korzystnym dla obu stron, z drugim gatunkiem.
4. Gatunek nie ponosi strat z powodu korzyści czerpanych przez osobniki drugiego gatunku.

A ............................                         B ............................                         C ............................      

Zadanie 2
Tabela ukazuje różnego rodzaju oddziaływania międzygatunkowe. Znak + oznacza 
oddziaływanie korzystne dla danego gatunku, znak – oddziaływanie niekorzystne, znak 
0 obojętne.
Uzupełnij poniższą tabelę o nazwy oddziaływań międzygatunkowych - konkurencja, 
komensalizm, pasożytnictwo, symbioza, drapieżnictwo.

gatunek 1
+ – 0

gatunek 2
+
– --------------------

Zadanie 3
Przeczytaj uważnie poniższe opisy, następnie określ typ oddziaływania opisany w tekście 
(antagonistyczny / nieantagonistyczny) oraz podaj nazwę zależności międzygatunkowej 
- uzupełnij tabelę.

A. Wróble i bociany są ptakami siedlisk rolniczych. Wróbel jest głównie ziarnojadem, 
natomiast pokarmem bociana są drobne kręgowce i owady. Jedną z przyczyn spadku 
liczebności wróbla może być spadek dostępności miejsc lęgowych. Wróble czasem 
zakładają swoje gniazda w dolnych partiach dużych gniazd bociana białego. 

B. W przyrodzie istnieje wiele przypadków, gdy przedstawiciele jednego gatunku są silniejsi 
od przedstawicieli innego gatunku w sensie dosłownym. Na przykład na ulicach naszych 
miast gawrony odpędzają gołębie, a te z kolei odpędzają wróble od pokarmu wysypanego 
dla nich przed ludzi. Wróble natomiast odbierają sikorkom skrzynki lęgowe.

C. W przewodzie pokarmowym termitów występują organizmy wytwarzające enzymy 
trawienne niezbędne do rozkładu celulozy (składnika budującego drewno). Termity 
korzystają z przetworzonego przez nie pokarmu, zwiększając w ten sposób efektywność 
przyswajania pokarmu.

D. Rośliny mięsożerne występujące zwykle w siedliskach ubogich w składniki mineralne, 
głównie azot. Ich system korzeniowe są słabo wykształcone. Rośliny wykształcają z 
fragmentu lub z całego liścia pułapki w kształcie dzbanka. W dzbanku zbiera się woda 
deszczowa, w  której, w najprostszym przypadku, złapane zwierzęta topią się i ulegają 
strawieniu. Bardziej wymyślne dzbanki wydzielają do wnętrza enzymy trawienne.

E. Dzbanecznik dwuostrogowy jest kolonizowany przez jeden gatunek mrówek, które 
żywią się jego nektarem oraz owadami wpadającymi do dzbanków. Wyciągnięcie ofiary 
z dzbanka może trwać nawet do 12 godzin i w tym czasie mrówki zostawiają w dzbanku 
bogate w azot odchody. Zauważono, że wyławiane są głównie największe ofiary, a ich 
niezjedzone szczątki trafiają z powrotem do dzbanka. Rośliny pozbawione mrówek są 
skarlałe. Mrówki te gnieżdżą się wyłącznie na dzbaneczniku dwuostrogowym i tylko 
wyjątkowo są znajdowane na innych roślinach.
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Zadanie 4
Konkurencja jest powszechnym zjawiskiem zachodzącym w przyrodzie. Organizmy 
konkurują ze sobą o zasoby środowiska. Konkurencja może dotyczyć osobników jednej 
populacji lub populacji różnych gatunków.
Wymień cztery przykłady zasobów środowiska, o które mogą konkurować rośliny 
kukurydzy rosnącej na polu.

Biologia - ucz się sam! C  



Biologia - ucz się sam! C  
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Zadanie 5 
Żółw błotny jest jedynym rodzimym gatunkiem żółwia w Polsce i podlega całkowitej 
ochronie. Zamieszkuje wody słodkie i żywi się głównie bezkręgowcami. Dorosłe osobniki 
lubią wygrzewać się na brzegach zbiorników wodnych. Samica, która osiąga dojrzałość 
płciową po około 20 latach, składa na koniec maja lub czerwca 10-19 jaj. Młode wykluwają się 
po 3-4 miesiącach. Dużym zagrożeniem dla tego gatunku może stać się żółw czerwonolicy, 
pochodzący z Ameryki Północnej, coraz częściej dostający się do środowiska naturalnego 
przez nieuwagę lub bezmyślność hodowców. Jest to również gatunek słodkowodny i chętnie 
wygrzewający się na brzegu zbiorników, w których bytuje. Samce dojrzewają płciowo o 2-5 
latach, a samice po 5-7 latach. Samice składają od 9 do 25 jaj, z których po około 75 dniach  
wylęgają się młode. Zoolodzy ostrzegają, że żółwie czerwonolice mogą przyczynić się do 
wyparcia żółwia błotnego ze środowiska naturalnego.
Na podstawie tekstu podaj dwie cechy żółwia czerwonolicego, które dają przewagę temu 
gatunkowi w konkurencji z żółwiem błotnym w środowisku naturalnym.
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Zadanie 6 
W naturze dwa gatunki pałki - wąskolistna i szerokolistna - różnią się miejscem 
występowania w zbiornikach wodnych. Pałka wąskolistna rośnie zawsze w głębszej 
wodzie niż pałka szerokolistna. Przeprowadzono eksperyment, który wykazał, że 
pałka szerokolistna posadzona osobno nie rośnie w wodzie głębokiej. Natomiast pałka 
wąskolistna posadzona osobno rośnie zarówno w wodzie płytkiej, jak i głębokiej.
a) Narysuj schemat, na którym ukażesz 1.rozmieszczenie obu gatunków, gdy rosną 
razem w jednym zbiorniku wodny, 2. rozmieszczenie pałki wąskolistnej, gdy rośnie 
osobno, 3. rozmieszczenie pałki szerokolistnej, gdy rośnie osobno.

b) Na podstawie powyższych informacji sformułuj wniosek dotyczący wpływu 
konkurencji międzygatunkowej na niszę ekologiczną pałki wąskolistnej.
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Zadanie 7 
Allelopatia to oddziaływanie na siebie rożnych gatunków rośliny. Rośliny poprzez 
wydzielane przez siebie substancje, tzw. związki allelopatyczne, hamują wzrost lub 
kiełkowanie osobników określonych gatunków. Związki allelopatyczne przedostają się do 
atmosfery pod postacią olejków eterycznych, mogą też być wypłukiwanie z liści tych roślin 
podczas deszczu lub wydzielane z ich korzeni bezpośrednio do gleby. Zjawisko allelopatii 
jest spotykane w ekosystemach sztucznych (pole uprawne), jak i naturalnych, np. wśród 
rozmieszczonych równomiernie roślin pustynnych.
a) Wyjaśnij, dlaczego niektóre gatunki działają hamująco na wzrost i rozwój osobników 
innych gatunków, które w danym ekosystemie żyją w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
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b) Podaj przykład praktycznego wykorzystania zajwiska allelopatii w uprawie roślin.
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Zadanie 8
W skład ekosystemu jeziora wchodzą między innymi populacje trzech gatunków 
rybożernych ptaków: czapli siwej, kormorana czarnego i rybołowa. Czapla czatuje na 
swoje ofiary prze brzegu, kormoran nurkuje i łapie je pod wodą, natomiast rybołów chwyta 
z powietrza ryby pływające przy powierzchni wody.

Zaznacz poprawne dokończenie zadania.               

Konkurencja o pokarm między czaplami, kormoranami i rybołowami jest niewielka, 
ponieważ:
A. łańcuchy pokarmowe, do których należą gatunki nie mają wspólnych ogniw.
B. nisze ekologiczne tych gatunków tylko nieznacznie się pokrywają.
C. przedstawione gatunki ptaków są konsumentami różnych rzędów.
D. przedstawione gatunki reprezentują różne poziomy troficzne.


