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Materiale oferite prin amabilitatea 

Observă imaginile alăturate. 
Prin ce se deosebesc între ele mediile de viață reprezentate?

Amintește-ți mediile de viață despre care ai învățat.

Fiecare organism de pe planeta noastră trăiește într-un anumit mediu de viață.  Acesta trebuie să conțină 
toate componentele necesare supraviețurii și înmulțirii acelui organism. 

Astfel, în mediul de viață trebuie să existe: apă, aer, sol în care o viețuitoare își găsește hrana, alte 
viețuitoare care să constituie hrană pentru ea, structuri cu rol de adăpost, precum și viețuitoare asemă-
nătoare (din aceeași specie) în vederea înmulțirii.

Mediul de viață este alcătuit dintr-o mulțime de elemente, cu viață sau fără viață.

Solul, apa și aerul de pe un anumit teritoriu reprezintă factorii abiotici (fără viață) și formează biotopul. 
Acești factori nu sunt la fel peste tot, iar viețuitoarele trebuie să se adapteze diferitelor variații ale acestor 
factori pentru a supraviețui. 

Toate viețuitoarele care trăiesc pe același teritoriu și sunt adaptate aceluiași biotop formează o comunitate 
de organisme numită biocenoză. 

Biotopul împreună cu biocenoza adaptată acestuia formează un ecosistem. 

ecosistem = biotop + biocenoză 

Diversitatea biologică a ecosistemelor

Ecosistemul este un spațiu caracterizat prin anumite variații ale factorilor abiotici și printr-o comunitate 
de viețuitoare diferite, adaptate condițiilor de biotop. Între viețuitoarele biocenozei se stabilesc relații 
complexe.  

Exemple de ecosisteme: pădure, pajiște, lac, deșert, peșteră, recif de corali.
Toate ecosistemele de pe planetă formează împreună ecosfera, stratul de la suprafața planetei în care 

există viață. 

Omul poate influența mult ecosistemele. Din punct de vedere al prezenței și influenței omului, 
ecosistemele pot fi: 

• naturale – în care omul are o influență foarte mică sau nicio influență
•  antropizate – ecosisteme modificate de om pentru a-i fi utile (de exemplu, lanuri de cereale, livezi, 

grădini)

ecosistem

biotop biocenoză

Compară un lan de grâu cu o pădure de conifere. Notează pe caiet: ce fel de ecosistem este 
fiecare, din punct de vedere al influenței omului; unde se găsesc asemenea ecosisteme în țara 
noastră (în ce forme de relief); ce viețuitoare pot fi întâlnite. Organizează informațiile într-un 
tabel comparativ.

aplicație
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