
Nauka zdalna (15-19.02.2021) 

Biologia kl. 8 

Temat: Cechy populacji. 

Podstawowe cechy populacji 

-Liczebność 

-Rozrodczość 

-Śmiertelność 

-Rozprzestrzenianie 

- Zagęszczenie 

-Struktura wiekowa 

-Struktura płciowa 

Populacja 

Jest to grupa osobników tego samego gatunku żyjących na określonym obszarze w tym samym 

czasie. Organizmy jednego gatunku tworzą wiele populacji 

Liczebnosć i zagęszczenie populacji 

Liczebność - liczba wszystkich osobników danego gatunku występujących na określonym obszarze w 

tym samym czasie. 

Zagęszczenie - liczba osobników przypadających na określoną jednostkę powierzchni lub objętości 

środowiska. 

Cechy populacji wpływające na jej liczebność  

Cechy 

Imigracja 

Jest to wędrówka mająca na celu zmiany miejsca pobytu na stałę. Imigracja jest całkowicie 

naturalnym zjawiskiem i występuje od dawna. 

Emigracja 

Odejście do innych populacji w celu zmiany środowiska 

Śmiertelność 



Liczba osobników danej populacji, które umarły w okreslonym czasie. Pływ na nią ma wiek 

osobników, ich stan zdrowia, ilośc pokarmu oraz obecnośc naturalnych wrogów 

Rozrodczość 

Jest to liczba potomstwa wydanego na świat w okreslonym czasie. Zależy miedzy innymi od 

dostępności pokarmu oraz jak często dany gatunek przystępuje do rozrodu i ile potomstwa może 

wydać na świat. 

Rozmieszczenie 

Wyróżnia się następujące typy rozmieszczenia: 

Równomierne 

-Równomierne (np.: pingwiny w kolonii, rośliny w sadzie). Bardzo rzadkie w przyrodzie. Obserwuje się 

je w populacjach o ostrej konkurencji międzygatunkowej. 

Losowe 

Losowe ,przypadkowe (np.: niektóre gatunki drzew wiatropylnych w lesie mieszanym) .W przyrodzie 

rzadko spotykane. 

Skupiskowe 

Skupiskowe (np. mszyce, antylopy, kolonie nietoperzy ,dęby ,mniszek lekarski). Najczęściej spotykane 

w przyrodzie. 

 

Życie w grupie 

Zalety 

- Zwierzętom polującym w stadzie łatwiej osaczyć i powaliś nawet o wiele większą od siebie ofiarę. 

-Łatwiejsza obrona swojego terytorium lub przegonienie drapieżnika 

-Zwierzeta wspólnie opiekują się młodymi, które dzięki tej czynności mają wiekszą szansę na 

przeżycie 

Wady 

- Jeśli zasoby są ograniczone, to między osobnikami dochodzi do konfliktu. 

- W populacjach liczących wiele osobników zdecydowanie łatwiej rozprzestrzeniają się choroby i 

pasożyty. 

- W sezonie godowym wiele zwierząt prowadzi zaciekłe walki o dominację partnerki. Takie starcia 

mogą się zakończyć ciężkimi urazami, a nawet śmiercią 



Struktura płciowa 

Struktura płciowa to stosunek liczby osobników żenskich do męskich. Jej właściwe proporcje 

pozwalają zachować populacji odpowiednią liczebność. 

Struktura wiekowa 

W życiu każdego osobnika możemy wyróznić 3 typy: 

- okres młodzieńczy 

- okres rozrodczy 

- okres starości 

 


