
Klasa 8 – biologia 

Data: 20.05.2020 

Temat: Abiotyczne czynniki środowiska. 

Czynniki abiotyczne - czynniki fizykochemiczne – czynniki ekologiczne natury 

fizycznej, samodzielnie lub wraz z innymi czynnikami wywierające wpływ na 

ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji. 

Do czynników abiotycznych zaliczamy:  

• ukształtowanie powierzchni terenu, 

• skalistość ziemi, 

• czynniki chemiczne np.: skład chemiczny atmosfery i wód, zwłaszcza ich 

zasolenie, natlenienie, 

• klimat, 

• wilgotność powietrza 

• temperaturę, 

• światło 

• ciśnienie atmosferyczne lub ciśnienie hydrostatyczne, 

• promieniowanie i jonizację powietrza, 

• pole magnetyczne (magnetorecepcja), 

• prądy powietrza i morskie. 

 

Wpływ światła, temperatury, wilgotności i dwutlenku siarki na organizmy 

Rozwój i istnienie każdego gatunku są zależne od czynników, których                                 

w środowisku jest najmniej w stosunku do potrzeb organizmów. Są to tzw. czynniki 

ograniczające. 

 

Światło (promieniowanie słoneczne) to podstawowe źródło energii, warunkujące 

procesy życiowe wielu organizmów, głównie roślin. Roślinom światło jest niezbędne do 

przeprowadzania fotosyntezy, warunkuje porę kwitnienia i wydawania owoców.  

Od długości dnia zależy także aktywność układu hormonalnego regulującego m.in. cykl 

rozwojowy zwierząt, ich zachowanie się i rozród. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czynniki_ekologiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C5%82ad_chemiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasolenie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Natlenienie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie_atmosferyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie_hydrostatyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jonizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_magnetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetorecepcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrkulacja_powietrza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_morski


 

 

 

 



 

 

 



Temperatura otoczenia jest niezmiernie ważnym czynnikiem oddziałującym na 

organizmy. Przystosowaniem (adaptacją) do dużych wahań temperatury jest 

stałocieplność ptaków i ssaków, dzięki której zachowują one stałą temperaturę ciała bez 

względu na temperaturę otoczenia. Ssaki na okres zimy zmieniają futro (jego barwę, 

gęstość), ptaki mają wówczas więcej piór puchowych. Zwierzęta jesienią zwiększają 

warstwę tłuszczu pod skórą – robią tak np. zające, jelenie, lisy, wilki, sarny. Niektóre 

zapadają w sen zimowy (np. niedźwiedzie, borsuki), a jeszcze inne migrują w cieplejsze 

rejony. Z kolei zwierzęta żyjące na obszarach, na których panuje bardzo niska 

temperatura otoczenia, mają grubą warstwę podskórną tłuszczu (np. foki, niedźwiedzie 

polarne) i wielowarstwową sierść (np. pieśce, niedźwiedzie polarne). 

Adaptacją do wysokiej temperatury u stałocieplnych ssaków są np. bogato ukrwione, 

duże małżowiny uszne występujące u fenka i zająca wielkouchego – zwierząt żyjących na 

pustyni, lub pocenie się (np. koń, człowiek), ziajanie (np. psowate) bądź zapadanie w sen 

letni na okres dużych upałów (np. gryzonie). Znaczne wahania temperatury na lądzie 

mocno oddziałują na zwierzęta zmiennocieplne, np. płazy i gady. 

Wilgotność – jej niedobór jest szczególnie odczuwany przez organizmy żyjące                    

w środowiskach suchych, takich jak pustynie. Wiele roślin lądowych jest 

przystosowanych do ograniczania strat wody, np. mają liście przekształcone w ciernie. 

Zwierzęta lądowe mają powłoki ciała, które ograniczają utratę wody. Stawonogi 

wykształciły chitynowy pancerz, gady – skórę pokrytą łuskami, ptaki – ciało pokryte 

piórami, a ssaki – włosami (sierścią). 

Ważnym abiotycznym czynnikiem ograniczającym życie organizmów są gazy zawarte w 

powietrzu: tlen, dwutlenek węgla. Powietrze zawiera też inne gazy, np. dwutlenek siarki 

(SO2), które w zbyt wysokich stężeniach są szkodliwe dla istot żywych. 

Tlen jest ważnym czynnikiem dla organizmów oddychających tlenowo – dla 

większości roślin, zwierząt, grzybów, protistów oraz wielu bakterii. Brak tlenu                                    

w środowisku, np. w zbiornikach wodnych silnie zanieczyszczonych ściekami, staje się 

istotnym czynnikiem ograniczającym występowanie wielu organizmów. 



 

 

 



Dwutlenek węgla (CO2) to uboczny produkt procesu oddychania. Gaz ten jest 

niezbędny roślinom do życia – zużywają go podczas fotosyntezy do tworzenia cukrów. 

CO2 stanowi istotne źródło węgla, będącego podstawowym elementem budowy 

związków organicznych. W wodzie tworzy kwas węglowy, a w takiej postaci jest gorzej 

przyswajany przez rośliny. 

            Dwutlenek siarki (SO2) to gaz wprowadzany do atmosfery podczas wybuchów 

wulkanów oraz w wyniku działalności człowieka. Powstaje m.in. w wyniku spalania 

zanieczyszczonych siarką paliw stałych (np. węgla) w elektrowniach                                                               

i elektrociepłowniach oraz spalania paliw płynnych w silnikach spalinowych.                                   

W dominującym stopniu przyczynia się do powstawania kwaśnych opadów. Kwaśne 

opady negatywnie oddziałują na rośliny, zwierzęta i całe ekosystemy. Kontakt z 

powietrzem zawierającym SO2 powoduje u ludzi podrażnienie górnych dróg 

oddechowych, nieżyty oskrzeli i choroby płuc, zaostrza objawy astmy, wpływa też 
negatywnie na układ krążenia. 

 

Powiązania między czynnikami środowiska 

Czynniki abiotyczne oddziałują na organizmy, a organizmy wpływają na czynniki 

abiotyczne. Przykładem takiego oddziaływania jest tworzenie gleby. Powstaje ona na 

okruchach skalnych przy udziale organizmów. Obumierające organizmy są rozkładane                  

i tworzą warstwę próchniczną. Pogrubiająca się warstwa gleby daje miejsce do życia 

wielu mikroorganizmom, które przyczyniają się do obiegu pierwiastków w przyrodzie. 

Innym przykładem takich powiązań może być zasiedlanie przez glony butelki 

wypełnionej wodą z wodociągu, stojącej na parapecie. Na wewnętrznych ścianach butelki 

po jakimś czasie tworzy się zielony nalot. Gdyby zbadać zawartość tlenu i dwutlenku 

węgla w wodzie świeżo nalanej do butelki, a następnie po pojawieniu się nalotu, to 

okazałoby się, że jest ona różna. Glony zasiedlające wodę przeprowadzają fotosyntezę                     

i wzbogacają ją o tlen. Organizmy wpływają na środowisko, w którym żyją. Wprowadzają 

do niego związki chemiczne w postaci odchodów, obumarłych szczątków, gazów (CO2                



w wyniku oddychania czy O2 w procesie fotosyntezy). W efekcie skład chemiczny 

atmosfery, gleby, wody czy dna morskiego w dużym stopniu zależy od organizmów tam 

bytujących. Przejawem tego obopólnego wpływu abiotycznych i biotycznych czynników 

środowiska może być także stopniowe przekształcenie się stawu w las. Najpierw zbiornik 

wodny się zamula i wypłyca, po jakimś czasie staje się bagnem, a później łąką lub lasem. 

Także elementy przyrody nieożywionej oddziałują na siebie. Wysoka temperatura 

przyspiesza parowanie wody. Ujemna temperatura powoduje jej zamarzanie, w wyniku 

czego powstaje lód, który rozsadza twarde skały. Okruchy skalne pod wpływem wody                           

i temperatury z czasem zamieniają się w piasek. 

 

Praca domowa.  

Proszę o wykonanie notatki w zeszycie pod tematem. 

Odpowiedz na poniższe pytania: 

1. Porównaj środowisko lądowe i wodne pod względem trzech wybranych 

czynników abiotycznych. 

2. Wykaż na wybranych przykładach wpływ temperatury na budowę, 

czynności życiowe i zachowanie zwierząt. 

3. Wykaż na wybranym przykładzie, że organizmy zmieniają środowisko 
abiotyczne. 

Odpowiedzi na pytania wpisz do zeszytu. Następnie wyślij na classroom lub na mail: 

dotczyk7@gmail.com  
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