PLANETA – UN SISTEM COMPLEX ÎN CONTINUĂ TRANSFORMARE

Relațiile organismelor cu factorii abiotici
Amintește-ți: cum se adaptează diferite viețuitoare schimbărilor legate de anotimpuri?
Observă imaginile alăturate.
În ce medii trăiesc viețuitoarele reprezentate?

Temperatura aerului constituie un factor abiotic important. Animale precum nevertebratele, peștii,
amfibienii și reptilele au temperatura corpului variabilă, în funcție de temperatura mediului lor de viață.
Din acest motiv, aceste animale sunt mult mai răspândite în zonele calde și temperate și mai rare în zonele
reci. Păsările și mamiferele își pot menține temperatura constantă, indiferent de temperatura mediului.
Aceste animale pot rezista pe timp de iarnă și în zone foarte reci, cu ajutorul unor adaptări specifice
(penajul, blana, stratul de grăsime de sub piele), care le oferă protecția necesară.
Mamiferele și păsările care trăiesc în apele marine reci au sub piele un strat gros de grăsime. Acesta
ajută corpul să-și păstreze căldura atunci când animalul se scufundă în apa rece. Asemenea adaptări se
întâlnesc la foci, balene, pinguini, urs polar.
pinguin

Factorii de mediu prezintă diferențe de la o regiune la alta a planetei și chiar în cadrul aceleiași regiuni,
de la o perioadă de timp la alta. Toate aceste diferențe se numesc variații ale factorilor de mediu și
reprezintă condiții la care organismele trebuie să se adapteze pentru a supraviețui.
Solul poate fi foarte diferit de la o zonă la alta. Pe malul mării și în deșert, solul este nisipos și sărac în
substanțe hrănitoare. În păduri și de-a lungul râurilor de câmpie, solurile sunt foarte bogate în substanțe
hrănitoare pentru plante, iar pe vârfurile munților stratul de sol este foarte subțire.
Rădăcinile plantelor prezintă diferite forme, în funcție de tipul de sol pe care cresc. De exemplu,
arborii care cresc în zonele montane, unde stratul de sol este subțire, au rădăcini care nu pătrund adânc,
ci se ramifică la suprafața solului.
Apa este un element esențial pentru existența vieții pe planeta noastră. Toate organismele au nevoie
de apă pentru a supraviețui. Pentru organismele acvatice, ea reprezintă mediul de viață. Apa poate fi
dulce sau sărată, curgătoare sau stătătoare, având diferite adâncimi.
Prezintă exemple de ape stătătoare și de ape curgătoare.
Organismele terestre s-au adaptat în mod diferit pentru satisfacerea necesităților lor
de apă. Aceste adaptări sunt foarte evidente la viețuitoarele din zonele deșertice.
Ce adaptări ale animalelor și plantelor din deșert cunoști?
O adaptare importantă dobândită de animale în cursul evoluției este
legată de înmulțire. Peștii, care trăiesc permanent în apă, și amfibienii, care
depun ouă în mediul acvatic, au ouă cu coajă subțire, cu conținut mare de apă. Reptilele
și păsările, care depun ouă pe uscat, au ouă cu coajă groasă, rezistentă, care împiedică
uscarea oului; altfel, embrionul din interior ar pieri din cauza lipsei de apă.
Curs opțional IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ – planșă tipăribilă gratuit
© Asociația ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Materiale oferite prin amabilitatea

morsă

orcă

Unele animale prezintă, de asemenea, adaptări
comportamentale complexe la anumiți factori de
mediu. Pinguinii imperiali trăiesc în Antarctica,
unde temperaturile sunt foarte scăzute. Pentru a-și
păstra temperatura corpului, pinguinii formează
o grămadă strânsă, în care păsările își schimbă
locurile la anumite intervale: cele care stăteau la
mijlocul grămezii vin la margine, iar cele care au
stat o vreme la margine intră la mijloc.
Cantitatea de lumină este un factor de mediu care
influențează puternic existența unor viețuitoare. Căderea
frunzelor unor copaci toamna reprezintă o adaptare a
acestor plante la scăderea cantității de lumină solară.
În prezența luminii solare, în frunzele copacilor este
preparată hrana pentru întreaga plantă. Procesul are
loc cu ajutorul unei substanțe numite clorofilă, care dă
culoarea verde a plantei. Toamna, razele Soarelui nu mai
sunt așa de puternice, iar zilele sunt mai scurte. Lumina pe
care o primesc frunzele nu mai este de ajuns. Prin urmare,
activitatea de preparare a hranei se reduce treptat, până
se oprește.
Mai puțină lumină de la Soare înseamnă mai puțină
clorofilă; de aceea, frunzele se îngălbenesc, se usucă și cad.
Portofoliu. Realizează un portofoliu despre una dintre următoarele adaptări ale animalelor
la variația unor factori de mediu: migrația păsărilor sau hibernarea. Menționează specii care
prezintă asemenea comportamente și adaugă imagini sugestive.
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