PLANETA – UN SISTEM COMPLEX ÎN CONTINUĂ TRANSFORMARE

Relații interspecifice și intraspecifice

Pe baza imaginii de mai jos, identifică patru lanțuri trofice între viețuitoarele notate în tabel,
după exemplul dat:

Amintește-ți: cum îşi prepară hrana plantele?
Cu ce se hrănesc animalele erbivore? Dar cele carnivore?
Observă imaginile alăturate.
Ce relații de hrănire există între
viețuitoarele reprezentate?

aplicație

După modul lor de hrănire, organismele se împart în trei categorii: producători, consumatori și
descompunători.
Producătorii sunt organisme care fac fotosinteză: alge, mușchi, ferigi, conifere și plante cu flori.
Toate aceste organisme folosesc lumina soarelui pentru a produce substanțe hrănitoare, proces numit
fotosinteză. Deoarece substanța produsă de aceste organisme devine hrană și pentru alte viețuitoare, ele
se numesc producători.
Cum se numește modalitatea de hrănire prin care un organism își prepară singur substanțele hrănitoare ?
Consumatorii sunt organisme care consumă substanțe hrănitoare provenite din alte organisme.
Exemple: lăcustă, iepure, omidă, vulpe, șarpe, broască, barză.
Cum se numește această modalitate de hrănire?
Descompunătorii sunt organisme care degradează cadavrele, transformând materia conținută în ele în
substanțe minerale necesare creșterii și dezvoltării plantelor. Exemple: bacteriile, ciupercile, râmele. Ele sunt
extrem de importante în cadrul unui ecosistem, deoarece, datorită lor, materia este reciclată și nu rămân
cadavre nedescompuse.
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Într-o biocenoză întâlnim toate aceste categorii de organisme, reprezentate prin diferite specii, iar între
ele se stabilesc relații trofice. Prezentarea înlănțuită a mai multor organisme care se consumă unele pe
altele, începând de la producători, se numește lanț trofic.
Lanțurile trofice nu pot fi foarte lungi; în general, nu au mai mult de 5 viețuitoare. Unele viețuitoare fac
parte din mai multe lanțuri trofice.
La baza fiecărui lanț trofic se găsesc plantele sau algele, care pot fi mâncate de multe specii erbivore. La
finalul oricărui lanț trofic se află descompunătorii. Datorită relațiilor trofice complexe dintr-o biocenoză,
are loc permanent reciclarea materiei dintr-un ecosistem.
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Scrie din ce categorie trofică face parte fiecare viețuitoare din lanțurile trofice
pe care le-ai identificat.

Cele mai importante relații care se stabilesc între viețuitoarele dintr-o biocenoză sunt relațiile de hrănire,
numite și relații trofice.
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