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CO TO JEST 
„BIORÓŻNORODNOŚĆ”? 

Bioróżnorodność - oznacza 
rozmaitość form życia na Ziemi 

(MCALLISTER 1991). 

W Ekologii roślin różnorodność biologiczna kojarzy się  
z BOGACTWEM SZATY ROŚLINNEJ. 

  

Przedmiotem zainteresowania są dwa elementy  
szaty roślinnej:  

FLORA (gatunki) i ROŚLINNOŚĆ (zbiorowiska)  
(PIOTROWSKA 1966, GRODZIŃSKA 1975, HEREŹNIAK 1993). 



Ryc. Czynniki wpływające na różnorodność gatunkową zbiorowisk.  
Grubość linii wskazuje na ważność współzależności między czynnikami (GILLER 1984) 
 

heterogenność = niejednorodność 



BOGACTWO SZATY ROŚLINNEJ zależy od: 
 

 stopnia zróżnicowania warunków środowiska 
 bogactwa flory lokalnej 
 działalności człowieka  
 

CZĘSTO NA NIEWIELKIEJ PRZESTRZENI SZATA ROŚLINNA  
JEST B. BOGATA I RÓŻNORODNA 
 

 Wyspa Wolin i południowo-wschodni Uznam (326 ha)  
- 60 zbiorowisk roślinnych (leśne, łąkowe, psammofilne, 
haliofilne, kserotermiczne).  

 Obecnych jest tutaj 1302 gat. m. in. gatunki rzadkie 
i pospolite, rodzime i obce (FALIŃSKA 1997). 



MAGURSKI PARK NARODOWY 
 

 zbiorowiska nieleśne zajmują ok. 10% powierzchni 
 

 27 zbiorowisk nieleśnych z 7 klas fitosocjologicznych 
 

 występowało w nich 390 gat. - ok. połowy wszystkich taksonów 
MPN (230 zdjęć fitosocjologicznych) 
 

 rzadkie gatunki storczyków: Dactylorhiza incarnata, D. maculata, 
D. majalis, Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea, Listera 
ovata, Platanthera bifolia, P. chlorantha, Traunsteinera globosa 

Dactylorhiza incarnata Traunsteinera globosa 



GORCE 
 

 41 zbiorowisk nieleśnych z 8 klas fitosocjologicznych 
 

 wykonano 367 zdjęć fitosocjologicznych 
 

 rzadkie gatunki roślin: Coeloglossum viride, Epipactis palustris, 
Luzula sudetica, Pseudorhis albida, Anthennaria dioica, 
Gentianella lutescens, Trifolium spadiceum 

Coeloglossum viride Pseudorhis albida 

Gentianella lutescens 

Trifolium spadiceum 



POGÓRZE DYNOWSKIE 
 

 zbiorowiska nieleśne zajmują ok. 65% powierzchni 
 

 30 zbiorowisk nieleśnych z 5 klas fitosocjologicznych 
 

 występowało w nich 363 gatunków (690 zdjęć fitosocjologicznych) 
 

 rzadkie gatunki roślin: Dactylorhiza maculata, D. majalis, Epipactis 
palustris, Platanthera bifolia, Centaurium erythraea, Gentiana 
asclepiadea, G. cruciata, Gentianella ciliata. Colchicum autumnale, 
Equisetum telmateia, Frangula alnus, Menyanthes trifoliata 

Gentiana asclepiadea Colchicum autumnale 



BIORÓŻNORODNOŚĆ   
 

obejmuje 3 poziomy organizacji przyrody: 
 

 wewnątrzgatunkową  (zróżnicowanie genetyczne organizmów) 

Rozmnóżki u żyworodnej formy wiechliny alpejskiej 



 wewnątrzgatunkową  (zróżnicowanie genetyczne organizmów) 

Złocień Zawadzkiego na szczycie Trzech Koron 



 gatunkową  

Aster solny 

Świbka morska 



















 biocenotyczną 
(dotyczy 

zgrupowań 
gatunków) 

Roślinność rzeczywista zlewni jeziora 
Łękuk (Puszcza Borecka) 

Objaśnienia: 1 - zręby, 2 - tyczkowiny, 3 - drągowina, 4 - łąki, 5 - grądy, 6 - świerkowe bory mieszane, 

7 - łęgi, 8 - olszyny, 9 - bór bagienny, 10 - świerczyna na torfie, 11 - Aceri-Tilietum, 12 - Ficario-

Ulmetum, 13 - pastwiska, 14 - pola orne, 15 - Phragmitetum australis, 16 - Acoretum calami, 17 - 

Typhetum latifoliae, 18 - Sparganietum erecti, 19 - Caricetum acutoformis, 20 - Caricetum rostratae, 

21 - Myriophylletum spicati, 22 - Ranunculetum circinati, 23 - Ceratophylletum demersi, 24 Nupharo-

Nymphaeetum albae 



Roślinność rzeczywista  
Parku Narodowego Gór Stołowych 



Roślinność rzeczywista  
Gór Bystrzyckich 



 biocenotyczną 
(dotyczy 

zgrupowań 
gatunków) 















 biogeograficzny - analiza w skali globalnej - wyróżnia 
obszary najbogatsze w liczbę gatunków 
 

 ekologiczny i ekologiczno-krajobrazowy - określenie: 
 

• różnorodności biologicznej w skali lokalnej  
i regionalnej  

• mechanizmów zależności liczby gatunków  
od procesów i otaczających warunków 

 

 taksonomiczny - analiza zróżnicowania w obrębie 
jednostek systematycznych 
 

 

KIERUNKI BADAŃ  
RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 



PRZYCZYNY ZMNIEJSZANIA SIĘ 

BIORÓŻNORODNOŚCI  
W SKALI GLOBALNEJ 

Najstarsza znana mapa Ziemi 
 z VI wieku p.n.e. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Baylonianmaps.JPG


 Niszczenie zbiorowisk pierwotnych i tworzenie krajobrazów 
kulturowych  

PRZYCZYNY ZMNIEJSZANIA SIĘ 

BIORÓŻNORODNOŚCI  
W SKALI GLOBALNEJ 

















 Zanik tradycyjnych form krajobrazu kulturowego 

PRZYCZYNY ZMNIEJSZANIA SIĘ 

BIORÓŻNORODNOŚCI  
W SKALI GLOBALNEJ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Rusinowa_Polana_a7.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Farmer_plowing.jpg




Przykład środowiska pierwotnego 





Okres wczesnego osadnictwa. Przykład kombinacji środowisk 
pierwotnego, naturalnego i antropogenicznego 





Kombinacja środowisk naturalnych, seminaturalnych  
i antropogenicznych 





Stopień przekształcenia szaty roślinnej Ziemi w wyniku działalności człowieka 



Obszary z dużymi, nierozczłonkowanymi kompleksami roślinności naturalnej, z udziałem zbiorowisk pierwotnego pochodzenia; roślinność półnaturalna 

i synantropijną ma liczne cechy prymitywne. 
 

Obszary z dużymi kompleksami roślinności naturalnej z przewagą zbiorowisk o zmienionej strukturze lub zbiorowisk wtórnego pochodzenia; roślinność 

półnaturalna i synantropijną ma liczne cechy prymitywne. 
 

Obszary z fragmentami roślinności naturalnej, pozostawionymi jedynie na siedliskach skrajnie ubogich albo niedostępnych dla rolnictwa lub 

osadnictwa; na większości stanowisk roślinność naturalna została zastąpiona przez półnaturalna roślinność użytków zielonych. 
 

Obszary z fragmentami roślinności naturalnej, pozostawionymi jedynie na siedliskach skrajnie ubogich albo niedostępnych dla rolnictwa lub 

osadnictwa; na większości stanowisk roślinność naturalna została zastąpiona przez roślinność synantropijną. 
 

Obszary, na których roślinność naturalna została prawie całkowicie zastąpiona przez roślinność synantropijną. 

 

Obszary, na których roślinność synantropijna, zastępująca roślinność naturalną ulega degeneracji pod działaniem człowieka. 

 
 

Obszary z roślinnością intensywnie kultywowaną (uprawy ogrodowe, zieleń komunalna), rekultywowaną na nieużytkach poprzemysłowych i 

fragmentami subspontanicznej roślinności ruderalnej, lub obszary pozbawione pokrywy roślinnej. 

Obszary z dużymi, nierozczłonkowanymi kompleksami roślinności naturalnej, z udziałem zbiorowisk pierwotnego pochodzenia; roślinność półnaturalna 

i synantropijną ma liczne cechy prymitywne. 
 

Obszary z dużymi kompleksami roślinności naturalnej z przewagą zbiorowisk o zmienionej strukturze lub zbiorowisk wtórnego pochodzenia; roślinność 

półnaturalna i synantropijną ma liczne cechy prymitywne. 
 

Obszary z fragmentami roślinności naturalnej, pozostawionymi jedynie na siedliskach skrajnie ubogich albo niedostępnych dla rolnictwa lub 

osadnictwa; na większości stanowisk roślinność naturalna została zastąpiona przez półnaturalna roślinność użytków zielonych. 
 

Obszary z fragmentami roślinności naturalnej, pozostawionymi jedynie na siedliskach skrajnie ubogich albo niedostępnych dla rolnictwa lub 

osadnictwa; na większości stanowisk roślinność naturalna została zastąpiona przez roślinność synantropijną. 
 

Obszary, na których roślinność naturalna została prawie całkowicie zastąpiona przez roślinność synantropijną. 

 

Obszary, na których roślinność synantropijna, zastępująca roślinność naturalną ulega degeneracji pod działaniem człowieka. 

 
 

Obszary z roślinnością intensywnie kultywowaną (uprawy ogrodowe, zieleń komunalna), rekultywowaną na nieużytkach poprzemysłowych i 

fragmentami subspontanicznej roślinności ruderalnej, lub obszary pozbawione pokrywy roślinnej. 

Obszary z dużymi, nierozczłonkowanymi kompleksami roślinności naturalnej, z udziałem zbiorowisk pierwotnego pochodzenia; roślinność półnaturalna 

i synantropijną ma liczne cechy prymitywne. 
 
 

Obszary z dużymi kompleksami roślinności naturalnej z przewagą zbiorowisk o zmienionej strukturze lub zbiorowisk wtórnego pochodzenia; roślinność 

półnaturalna i synantropijną ma liczne cechy prymitywne. 
 
 

Obszary z fragmentami roślinności naturalnej, pozostawionymi jedynie na siedliskach skrajnie ubogich albo niedostępnych dla rolnictwa lub 

osadnictwa; na większości stanowisk roślinność naturalna została zastąpiona przez półnaturalna roślinność użytków zielonych. 
 

Obszary z fragmentami roślinności naturalnej, pozostawionymi jedynie na siedliskach skrajnie ubogich albo niedostępnych dla rolnictwa lub 

osadnictwa; na większości stanowisk roślinność naturalna została zastąpiona przez roślinność synantropijną. 
 

Obszary, na których roślinność naturalna została prawie całkowicie zastąpiona przez roślinność synantropijną. 

 

Obszary, na których roślinność synantropijna, zastępująca roślinność naturalną ulega degeneracji pod działaniem człowieka. 

 
 

Obszary z roślinnością intensywnie kultywowaną (uprawy polowe, zieleń komunalna), rekultywowaną na nieużytkach poprzemysłowych  

i fragmentami subspontanicznej roślinności ruderalnej, lub obszary pozbawione pokrywy roślinnej. 



 Spadek zmienności genetycznej w obrębie dzikich gatunków, 
zmienności odmianowej u gatunków hodowlanych 

PRZYCZYNY ZMNIEJSZANIA SIĘ 

BIORÓŻNORODNOŚCI  
W SKALI GLOBALNEJ 







 klimat i położenie geograficzne 

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE 
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ 



Obszar polarny  
(arktyczny i antarktyczny) 



 

Charakterystyka krajobrazów lodowych w oparciu o dane stacji meteorologicznej Tiksi, 
usytuowanej w kontynentalnej części północnego Sybiru. 



Tundra 



Czynnikiem limitującym jest tu niska temperatura (letnia temperatura zawsze 
niższa niż 10 C) i krótki sezon wegetacyjny (ok. 60 dni) 

Klimatogram strefy tundry leśnej. 



Tajga 



Na półkuli północnej TAJGI zajmują strefy ze stosunkowo niedużą ilością opadów 
(250-700 mm), przy czym maksimum opadów przypada na okres letni. 
Respiracja igieł nie jest duża, co pozwala tym lasom łatwo przeżywać surowe zimy 
pomimo małej ilości dostarczanej wody 



Strefa subborealnych lasów liściastych  
- strefa klimatu umiarkowanego 



Klimatogram strefy lasów liściastych 



Stepy i sawanny 



Preria 



Pampa 



Sawanna 



Wielki Step - ciągły pas stepu zaczynający się od ujścia Dunaju, przechodzący 

przez Europę południowo-wschodnią i środkowe obszary Azji Środkowej,  
a kończący się na pograniczu Mongolii i Mandżurii. 



Wielkość opadów w strefie krajobrazów stepowych wynosi 300-400 mm, chociaż w 
jej części wschodnioeuropejskiej ilość opadów na południu dochodzi do 450 mm. 

Charakterystyczne są coroczne letnie susze.  

Klimatogram strefy półsuchych krajobrazów wschodnioeuropejskich. 



Krajobrazy pustynne - pustynie i półpustynie Oaza 

Atacama 



Algieria 







Klimatogram krajobrazów pustynnych. 



Lasy tropikalne 







Klimatogram strefy lasów tropikalnych. 



Góry wysokie 



Piętra roślinne w Tatrach i w górach strefy równikowej. 



WAŻNE!!! 
Wysokościowe uwarstwienie krajobrazu w wielu przypadkach jest zgodne z 

położeniem geograficznym  
stref krajobrazowych 

 Schemat rozmieszczenia biomów w zależności od wysokości i szerokości geograficznej  



 zróżnicowanie 
siedliska 
abiotycznego: gleba 

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE 
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ 



 czynnik biocenotyczny = stadium rozwojowe biocenozy  ze 
wzrostem dojrzałości zbiorowiska - wzrasta liczba gatunków 

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE 
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ 

 Agregacja - zbiorowisko jednogatunkowe zbliżone do monokultury. Powstaje na zupełnie 
wolnej, nieopanowanej przez roślinność powierzchni. Rozwój roślinności ogranicza się tu do 
jednego gatunku. Agregacje powstają zwykle w surowych warunkach ekologicznych, gdzie 
rozwój roślinności napotyka na różne przeszkody. Występujące tu gatunki charakteryzują się 
dużą agresywnością, wytrzymałością i specyficznymi cechami przystosowawczymi.  

 Aglomeracja - zbiorowisko roślin, składające się z 2-3 gatunków o zbliżonych wymaganiach 
ekologicznych. Gatunki te są luźno rozmieszczone na powierzchni i nie wykorzystują w pełni 
całego stanowiska, tworząc tzw. porost otwarty. Ze względu na wciąż jeszcze trudne warunki 
siedliskowe, osiedlanie się tu innych, licznych gatunków jest niemożliwe.  

 Asocjacja - zbiorowisko wielu różnorodnych gatunków na pewnym areale, przy czym każdy 
gatunek ma tu swoje miejsce i pełni swoista rolę tworząc pewną całość. Każde miejsce w 
asocjacji jest zajęte przez osobniki, które się najlepiej do danego miejsca nadają, przez co 
powierzchnia gleby jest to wykorzystana do maximum i tworzy się piętrowa budowa 
roślinności. Im żyzność gleby i jej zasobność w wodę jest wyższa, tym liczebność gatunków na 
jednostce powierzchni w asocjacji większa. 

















http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Salix_alba_021.jpg










W dziejach Świata na Ziemi żyło ok. 500 mln gatunków 

 

Aktualnie na świecie występuje 16-18 mln gatunków 

 

„Wielkie wymieranie 
gatunków” 

- Co 20 min ginie 1 gatunek! 

- W jednym roku ginie 27000 
gatunków! 

Przemieszczanie się i  inwazje 
gatunków 
Ok. 30% gatunków roślin to 
gatunki obce, z czego: 

-16% archeofity 
-13% kenofity 

Ekspansja niektórych gatunków 
synantropijnych 

DLACZEGO NALEŻY CHRONIĆ 
BIORÓŻNORODNOŚĆ ? 



PRZYSTOSOWANIE - może być: morfologiczne, anatomiczne, 
fizjologiczne, dostosowujące do danych warunków.  

Leży u podstaw zmienności organizmów. 

Wyróżniamy przystosowania: 
 

 modulacyjne - powstałe pod wpływem krótkich zmian 
warunków zewnętrznych; są krótkotrwałe i odwracalne 
 

 modyfikacyjne - zachodzą w ontogenezie organizmu, 
działają długi czas. Mają charakter zmian morfologicznych 
 

 ewolucyjne - powstałe w wyniku bezkierunkowych, 
przypadkowych mutacji i utrwalają się w drodze naturalnej 
selekcji. Są dziedziczone. 
 

Ontogeneza - przemiany anatomiczne i fizjologiczne osobnika od powstania w wyniku 
rozmnażania do śmierci. 

MODYFIKACJE I ADAPTACJE GATUNKÓW 



TEMPERATURA  POWIETRZA 
 

Przystosowania zależą od: 
  

 położenia geograficznego 
 

• rośliny arktyczne żyją w niskich 
temperaturach [x < 50C] 

• rośliny klimatu umiarkowanego  
[5 - 30(40)0C] 

• rośliny strefy międzyzwrotnikowej 
[x > 400C] 

W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 



TEMPERATURA  POWIETRZA 

 organ rośliny 
 

Przykłady przystosowań: 
 

• do suszy zimowej (drzewa iglaste) 
• do wiecznej zmarzliny (płytkie i rozległe systemy 

korzeniowe) 
• kiełkowanie nasion po przejściu niskich temperatur  

(stratyfikacja) 
• przyspieszenie lub uzyskanie zdolności kwitnienia pod 

wpływem obniżonej temperatury (jarowizacja) 
 

W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 





W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

TEMPERATURA  POWIETRZA 

 poprzez wzrost 
  

• niski wzrost roślin występujących w ostrych warunkach 
klimatycznych.  

• gdy temperatura jest dość wysoka i utrzymuje się długo - 
wzrost bez ograniczeń. 



DUŻY DĄB 

KOSODRZEWINA 



 wykształcanie tuniki 
 

• zeschnięte liście + pochwy tworzą termoizolator.  
• chroni on roślinę przed przechłodzeniem jak i przegrzaniem, 

pomaga w gromadzeniu wilgoci 
 

 owłosienie  u wczesnowiosennych gatunków 

W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

TEMPERATURA  POWIETRZA 



 gruba martwica 
 

 poprzez ubarwienie (np. u gajowca żółtego pojawianie się 
w okresie chłodów białosrebrzystych plam) 

W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

TEMPERATURA  POWIETRZA 



W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

TEMPERATURA  POWIETRZA 

 umiejscowienie pąków odnawiających nad powierzchnią 

ziemi lub pod nią 

 przezimowanie w stanie najmniej aktywnym  

i  przeniesienie maksimum rozwoju na okres letni  

(System form życiowych wg Raunkiaera) 



Fanerofity (rośliny jawnopączkowe). Ich pączki umiejscowione są na 
zdrewniałych pędach wyżej niż 0,5 m nad powierzchnią ziemi i nie są w 
zimie osłaniane przez śnieg. Są one szczególnie narażone na działanie 
wiatru i mrozu i dlatego nie występują na obszarach o klimacie 
surowym lub na siedliskach o skrajnych warunkach siedliskowych.  



Chamefity (gatunki niskopączkowe). Są to rośliny, których pączki 
znajdują się na pędach niższych niż 50 cm nad powierzchnią gleby. 
Występują często na obszarach zimnych, podbiegunowych i 
wysokogórskich (mogą ukryć się pod śniegiem). Nie występują w 
biocenozach poddawanych działaniu ognia.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Rauschbeeren.jpg


Epifity (porośla) - są to samożywne, niewielkie rośliny zielne 
porastające pnie lub gałęzie drzew. Występują najczęściej w 
warunkach klimatu gorącego i wilgotnego. W Polsce ich rolę pełnią 
nadrzewne porosty liściaste i krzaczkowate. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Bromeliaceae20020312.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/DirkvdM_red_flat_epiphyte.jpg


Hemikryptofity (gatunki naziemnopączkowe) - rośliny o pączkach 
umieszczonych na równi z powierzchnią gruntu, chronione przez ściółkę 
i liście odziomkowe. Mają rozbudowane organy podziemne służące 
gromadzeniu substancji zapasowych.  



Kryptofity (gatunki skrytopączkowe) ich pączki ukryte są w ziemi w postaci 
kłączy, bulw, cebul, lub zanurzone pod wodą. Są to gatunki siedlisk suchych 
lub siedlisk o bardzo niskich temperaturach w okresie zimy. 



Terofity (gatunki jednoroczne) - to gatunki przeżywające niekorzystną 
porę roku w formie nasion. Są to rośliny klimatu ciepłego z porą suchą - 
stepy, półpustynie, suche murawy, wydmy. W Polsce rosną najczęściej na 
siedliskach zaburzonych przez czynniki antropogeniczne. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Poa-annua-total.JPG


Strefa 

 klimatyczno-roślinna 

Fanero-
fity 

Chamefity 
Hemikry-

ptofity 
Kryptofity 

Tero- 

fity 

Strefa 
międzyzwrotnikowa 

61.0 6.0 12.0 5.0 16.0 

Strefa zwrotnikowa 9.0-12.0 19.0-21.0 14.0-20.0 5.0-8.0 
42.0-
50.0 

Strefa 
śródziemnomorska 

12.0 6.0 29.0 11.0 42.0 

Strefa klimatu 
umiarkowanego 

8.0 4.0 54.0 15.0 19.0 

Strefa podbiegunowa 1.0 22.0-27.0 52.2-60.0 15.0-18.0 1.6-2.0 

Piętro niwalne gór - 24.5 68.0 4.0 3.5 

SPEKTRA BIOLOGICZNE  RÓŻNYCH  
STREF KLIMATYCZNYCH 



W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

ŚWIATŁO 

 zapotrzebowania roślin na światło: 
 

• rośliny światłolubne (heliofity) - których zapotrzebowanie na 
światło wynosi 100% - rosną w miejscach odkrytych 

• rośliny obojętne - mogą żyć w pełnym oświetleniu jak  
i w znacznie mniejszym 

• rośliny cieniolubne (skiofity) - w warunkach naturalnych nie 
występują w pełnym świetle 



W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

ŚWIATŁO 

 temperatury powietrza - im chłodniej tym bardziej wzrasta 
zapotrzebowanie na światło - w klimacie cieplejszym jest 
istnieje większa wytrzymałość na zacienienie 

 

 warunków edaficznych - na glebach 
żyznych rośliny potrzebują mniej 
światła  
 

 stadium rozwojowego (np. bluszcz 
zakwita przy 25% pełnego światła) 
 

 rodzaj promieniowania - 
promieniowanie ultrafioletowe  
w górach hamuje wzrost (na niżu 
gatunki tworzą formy wyższe) 

zapotrzebowania roślin na światło zależy od: 



Złocień właściwy  
A - okaz rosnący na niżu 
B - okaz wyhodowany w górach 
- przykład wpływu hamującego 
działania promieniowania 
ultrafioletowego na wzrost 
roślin 

A B 



W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

ŚWIATŁO Przykłady przystosowań: 

 przekształcenia liścia - zmierzają do uzyskania największej 
powierzchni asymilacyjnej poprzez odpowiednią budowę 
anatomiczną 
 

 budowa ekwifacjalna (jednakopowierzchniowa) liścia 
(miejsca silnie nasłonecznione) 
 

 miękisz palisadowy znajduje się po górnej i dolnej części 
liścia (liście ustawione pionowo) Gunera olbrzymia 



W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

ŚWIATŁO 

 anizofilia - wykształcenie na łodygach liści podobnych  
ale o różnej wielkości (np. wiąz) 
 

 heterofilia - różnolistność (różne formy liści) 
 

 ustawienie liści na łodydze 
• liście afotometryczne - na obszarach o intensywnym 

nasłonecznieniu 
• liście fotometryczne (u roślin klimatu umiarkowanego) 

 

 modyfikacja pędu 
• piramidalne korony drzew (chroni przed intensywnym 

bezpośrednim oświetleniem) 



W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

ŚWIATŁO 

 przekształcenia innych organów do fotosyntezy 
• ogonek liściowy (liściak) 
• pochwa liściowa 
• łodyga 
• boczne łodygi 
• korzeń  w postaci zielonej plechy (storczyk Taeniophyllum  

zanikły liście i łodygi pędów wegetatywnych) 
 

 liany - nasiona kiełkują na ziemi, łodygi wydłużają się ku 
światłu 
 

 epifity = porośla. Występują na pniach, nie mają łączności z 
 ziemią; nie są pasożytami 



Częściowo 
zredukowane 
blaszki liściowe 
goryszu z silnie 
rozwiniętymi 
pochwami 
- funkcje blaszki 
liściowej przejmuje 
pochwa liściowa 



Storczyk Taeniophyllum  
zanikły liście i łodygi 
pędów wegetatywnych; 
funkcje fotosyntezy 
przejął korzeń (postać 
plechy) 





W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

WODA 

 dla roślin największe znaczenie mają opady 

atmosferyczne, ich ilość i rozkład oraz temperatura  

i wiatry wpływają na wilgotność powietrza i transpirację 



W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

WODA 

 pobieranie wody bezpośrednio z deszczu, mgły, rosy poprzez 
tarczkowate włoski - nie pobierają wody z gleby 

Przykłady przystosowań: 

 korzenie powietrzne 
pokryte welamenem 
(wielowarstwowa epiderma) 
 

 poprzez wykształcenie 
systemu korzeniowego: 

• intensywnego 
• ekstensywnego 
• powierzchniowego 

(sukulenty) 



Systemy korzeniowe: A - intensywny,  B - ekstensywny 

A B 



W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

WODA 

 cewki magazynujące wodę 
 

 organy magazynujące wodę - sukulenty (liściowe, łodygowe, 

podziemne, korzeniowe) 
 

 gutacja przez hydatody (wydzielanie wody w postaci kropelek 

przez liście roślin lądowych) 
 

 pokrycie kutykulą i woskiem (niekiedy kutyną) 
 

 zmniejszenie powierzchni transpirującej (np. zrzucanie liści  
w okresie suchym lub zmniejszenie całego organizmu lub nanizm-

zmniejszenie rozmiarów organów wegetatywnych) 

Przykłady przystosowań: 



Tasznik pospolity 
A - siewka 
B - egzemplarz kwitnący 
normalnie rozwinięty 
C - forma głodowa 
-przykład zmniejszenia się 
rozmiarów całej rośliny,   
a przez to powierzchni 
transpirującej 





W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

CENTRA WYSTĘPOWANIA GATUNKÓW 

Ze względu na różne wymagania ekologiczne gatunków,  
ich przystosowania do różnorodnych siedlisk wykształciły się 
zasięgi oraz centra występowania gatunków. 
 



W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

CENTRA WYSTĘPOWANIA GATUNKÓW 

 Przebieg granicy zasięgu każdego gatunku zależy od 
parametrów klimatycznych, zgodnych z jego tolerancją 
ekologiczną 
 

 Zasięgi dzielimy na:  
• ciągłe - w jego granicach  zasiedlane są wszystkie biotopy o 

warunkach ekologicznych odpowiadających wymaganiom 
danego taksonu. Może mieć charakter zwarty lub „z 
wyspami”- endemity lub neoendemity 
 

• nieciągłe - składa się z kilku zasięgów oddzielonych 
przestrzeniami - skrajnie kosmopolici 



W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

WIKARYZM GATUNKÓW 

 WIKARYZM GATUNKÓW -   
w wyniku odizolowania 
obszarów mających niegdyś 
połączenie (PANGEA) i wspólną 
florę - po rozłączeniu 
terytorium wytworzyły się 
różne, ale spokrewnione 
taksony o jednakowych 
właściwościach ekologicznych 
takich samych jak taksony 
macierzyste. 





W JAKI SPOSÓB GATUNKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ  
DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW 

SIEDLISKOWYCH 

WIKARYZM GATUNKÓW 

 dysjunkcje (rozerwanie) pantropikalne świadczą  
o pokrewieństwie florystycznym krajów 
międzyzwrotnikowych (Ameryki Południowej i Afryki) 
 

 dysjunkcje międzybiegunowe (występowanie takich samych 
taksonów zarówno wokół Bieguna Północnego jak i Bieguna 
Południowego) 
 

 dysjunkcje śródkontynentalne 

Przykłady:  



ZALEŻNOŚCI  
MIĘDZY ORGANIZMAMI W BIOCENOZIE 

Korzystne: komensalizm, protokooperacja, mutualizm  

 Komensalizm to typ współżycia między dwoma gatunkami, w którym 
jeden czerpie korzyści nie przynosząc korzyści ani szkody drugiemu. 

 

 Protokooperacja jest to współżycie dwóch gatunków czerpiących 
korzyści, ale jednocześnie nie będących całkowicie uzależnionymi od 
siebie. Każdy z nich jest zdolny do życia bez obecności drugiego. (np. 
krab pustelnik i ukwiał) 

 

 Mutualizm zwany także symbioza obligatoryjną to nieodzowna ścisła 
współzależność dwóch gatunków cierpiących obupulne korzyści, przy 
czym jeden gatunek nie jest zdolny do życia bez obecności drugiego 
(np. rośliny motylkowe i bakterie teradawkowe wiążące azot, termity i 
bakterie ululoityczne, glony i workowce tworzące porosty) 



ZALEŻNOŚCI  
MIĘDZY ORGANIZMAMI W BIOCENOZIE 

Niekorzystne: konkurencja, allelopatia, pasożytnictwo, drapieżnictwo. 

 Konkurencja zachodzi między osobnikami mającymi takie same 
wymagania. Najostrzej zaznacza się ona między osobnikami tego samego 
gatunku lub gatunków blisko spokrewnionych. W wyniku konkurencji 
dochodzi do wypierania słabszego z gatunków. 
 

 Drapieżnictwo - dotyczy przede wszystkim zwierząt i zachodzi w układzie 
drapieżca i ofiara. Istnienie drapieżców i ofiar jest jednym z 
mechanizmów regulujących liczebność zwierząt w biocenozie. Pojawiają 
się spadki i wzrosty liczebności populacji drapieżcy lub ofiary mają 
charakter cykliczny. 

 

 Pasożytnictwo - to negatywny typ zależności między organizmem 
żywiciela a pasożytem, gdyż pasożyt żyje kosztem i działa ze szkodą 
gospodarza, równocześnie nie mogąc bez niego utrzymać się przy życiu. 











Melampyrum arvense i Melampyrum nemorosum 



Gnidosze 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


