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BIOTOP
Biotop to nieożywiona część ekosystemu. 

Do głównych elementów biotopu należą: podłoże 
(np. gleba, skały), woda, powietrze (skład gazów 

atmosferycznych). Ważną rolę odgrywają również 
ukształtowanie terenu oraz klimat. Na kształtowanie 

biotopu ekosystemu duży wpływ mają też 
występujące na jego terenie organizmy.

BIOCENOZA
Biocenoza to wszystkie organizmy 
(rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy) występujące 
w danym ekosystemie. Biocenozę ekosystemu 
tworzą populacje różnych gatunków powiązanych 
ze sobą różnymi zależnościami ekologicznymi, 
np. pokarmowymi. Skład biocenozy ekosystemu 
zależy od jego biotopu.

Ekosystem
Struktura ekosystemu. 
Krążenie materii i przepływ 
energii w ekosystemie

Organizmy 
występujące na 
terenie danego 
ekosystemu 
są ze sobą 
połączone 
zależnościami 
pokarmowymi. 
W każdym 
ekosystemie 
wyróżniamy trzy 
poziomy troficzne: 
producentów, 
konsumentów 
oraz destruentów 
(reducentów).

EKOSYSTEM

MIKROORGANIZMYPOWIETRZE

ZWIERZĘTAWODA

ROŚLINYSKAŁY

E K O L O G I A

Materia organiczna wytworzona przez producentów ze związków 
nieorganicznych krąży w ekosystemie. Najpierw zostaje wbudowana w tkanki 
konsumentów, a następnie – po ich śmierci – związki organiczne zostają rozłożone 
do nieorganicznych przez reducentów i po raz kolejny mogą zostać wykorzystane 
przez producentów. W odróżnieniu od materii energia przepływa przez ekosystem, 
dlatego musi być cały czas do niego dostarczana. Dzieje się tak dlatego, że na każdym 
poziomie troficznym następuje strata energii (rozproszenie w postaci ciepła, 
wykorzystanie na podtrzymanie funkcji życiowych producentów i konsumentów). 

Struktura ekosystemu
Ekosystem to podstawowa jednostka ekologiczna obejmująca wszystkie organizmy 
zamieszkujące dany teren wraz z ich środowiskiem życia. Główne typy ekosystemów 
to ekosystemy wodne, lądowe, naturalne i sztuczne.
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Konsumenci  
I, II i III rzędu 
żywią się innymi 
organizmami, które 
są ich pokarmem.

Do konsumentów 
należą też 
destruenci, którymi 
są m.in. pierścienice, 
liczne owady 
i ich larwy oraz 
mikroorganizmy 
i grzyby, rozkładające 
martwą materię 
organiczną.

Materia organiczna 
wytworzona przez 
producentów 
jest pokarmem 
dla konsumentów.

Destruenci 
rozkładadają 
związki organiczne 
zawarte w martwych 
organizmach na 
proste związki 
nieorganiczne, 
które są ponownie 
wykorzystywane 
przez producentów 
do wytwarzania 
materii organicznej.

Im wyższy poziom 
w piramidzie troficznej, tym 
dociera do niego mniejsza ilość 
energii. Z jednego poziomu 
troficznego na drugi przechodzi 
tylko ok. 10% energii.

Najniższy poziom 
piramidy energii 
w ekosystemie stanowią 
producenci. Gromadzą 
oni największą 
ilość energii, którą 
przekształcają w energię 
wiązań chemicznych 
w wytworzonych 
w procesie fotosyntezy 
związkach organicznych.

Energia związania 
przez producentów 
przepływa przez ekosystem 
i jest stopniowo uwalniana 
na każdym z poziomów 
troficznych.

producenci
związki 

nieorganiczne 
w glebie

konsumenci  
I rzędu

destruenci

konsumenci  
II rzędu

konsumenci  
III rzędu

KONSUMENCI  
III RZĘDU

KONSUMENCI  
II RZĘDU

KONSUMENCI  
I RZĘDU

PRODUCENCI



Ekosystem
Łańcuchy  
i sieci pokarmowe

W każdym 
ekosystemie 
organizmy należące 
do poszczególnych 
poziomów 
troficznych 
są powiązane 
ze sobą 
zależnościami 
pokarmowymi 
i tworzą łańcuchy 
pokarmowe.

E K O L O G I A

foka 
pospolita

zooplankton

fitoplankton

konsument  
I rzędu

konsument  
I rzędu

makrela

W typowym łańcuchu 
pokarmowym organizmy 
są ułożone w takiej 
kolejności, że stanowią 
dla siebie kolejno źródło 
pokarmu. Łańcuchy, 
których pierwsze ogniwo 
stanowią producenci 
nazywamy łańcuchami 
spasania. Tego typu 
łańcuchy występują 
zarówno w ekosystemach 
lądowych, jak i wodnych.

ŁAŃCUCHY EKOSYSTEMU  
WODNEGO

ŁAŃCUCHY EKOSYSTEMU 
LĄDOWEGO

producent

konsument  
II rzędu

konsument  
II rzędu

konsument  
III rzędu

konsument  
IV rzędu

konsument  
III rzędu

producent

tchórz
mysz 

zaroślowa

lis

ziarna traw

niedźwiedź 
polarny
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Łańcuchy pokarmowe funkcjonujące 
w ekosystemach są ze sobą połączone i tworzą 
sieci pokarmowe. W sieci pokarmowej jeden 
organizm może wchodzić w skład kilku 
łańcuchów pokarmowych i być pokarmem 
dla różnych organizmów.

Złożoność sieci pokarmowych zależy od liczby 
organizmów odżywiających się jednym rodzajem 
pokarmu oraz od liczby organizmów odżywiających 
się zróżnicowanym pokarmem. Im mniej tych 
pierwszych a więcej drugich, tym bardziej złożone 
sieci pokarmowe występują w ekosystemie.

Organizm w sieci pokarmowej 
może być konsumentem 
różnych rzędów, w zależności 
od analizowanego łańcucha 
pokarmowego. 

kuna

lis

sikora

trawa

producent

producent

konsument  
II rzędu

konsument  
III i IV rzędu

konsument  
III i IV rzędu

konsument  
II i III rzędu

konsument  
II rzędu

konsument  
II i III rzędu

konik polny

konsument  
I rzędu

konsument  
I rzędu

konsument  
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bielik

jaszczurka
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mysz
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dzierzba  
gąsiorek


