
Klasa 8 – biologia  

Data: 15.04.2020 (środa) 

Temat lekcji: Drapieżnictwo i roślinożerność. 

Cel główny: Znam cechy drapieżnika i roślinożercy. 

Kryteria sukcesu: 

1. Wiem co to jest drapieżnictwo. 

2. Jakie przystosowania zwiększają szansę drapieżnika na udane polowanie. 

3. Jakie są strategie przetrwania ofiar. 
4. Jak rośliny bronią się przed roślinożercami. 

Przeanalizujcie poniższy materiał   

DRAPIEŻNICTWO 

Drapieżnictwo to typ oddziaływania antagonistycznego, w którym osobnik jednego 

gatunku – drapieżnik (myśliwy) – zabija osobniki innego gatunku – ofiary (zdobycz) – i 

żywi się nimi. 

Drapieżnikami są głównie zwierzęta mięsożerne, m.in. protisty zwierzęce (np. 

pantofelek), parzydełkowce, część owadów (np. mrówki, szerszenie), pająki, ryby (np. 

szczupak, okoń, sandacz, rekin), płazy (np. traszki, żaby), gady (np. jaszczurki), ptaki 

drapieżne (np. sokoły, jastrzębie) i ssaki drapieżne (np. psowate, łasicowate, kotowate). 

Drapieżnik aktywnie zdobywa pokarm, najczęściej poluje na swoją ofiarę. 

Drapieżniki i ofiary wzajemnie wpływają na swoją liczebność. Istnienie drapieżników i 

ofiar jest jednym z ważniejszych mechanizmów regulujących liczebność gatunku w 

środowisku. Spadki i wzrosty liczebności populacji drapieżnika lub ofiary powtarzają się 

co pewien czas, czyli mają charakter cykliczny. 

Zarówno drapieżniki zjadające ofiary wpływają na ich liczebność, jak i ofiary swoją 

dostępnością wpływają na liczebność drapieżników. Ograniczona liczba potencjalnych 

ofiar na danym terenie powoduje spadek liczebności drapieżników. 

 

 
 



Strategie drapieżników i ofiar 

 

Zdolność przystosowywania się drapieżników i ofiar do prowadzonego trybu życia 

jest powodem stopniowych zmian w obrębie ich gatunków. Korzystne zmiany utrwalają 

się z pokolenia na pokolenie, ponieważ tylko najlepiej przystosowane osobniki, zarówno 

ofiar, jak i drapieżników, przeżywają i wydają potomstwo. 

Drapieżniki i ich ofiary starają się wzajemnie przechytrzyć. Te pierwsze usiłują jak 

najskuteczniej polować, a te drugie dążą do unikania i zmylenia napastników. Ofiary 

upodobniają się do groźnych zwierząt lub do otoczenia, korzystają też z kryjówek. 

Drapieżniki atakują z zaskoczenia bądź zastawiają pułapki. 

 

 
 

ROŚLINOŻERNOŚĆ 

 

Przykładem innej relacji antagonistycznej, w której jeden organizm zjada drugi, 

jest roślinożerność. Roślinożercy żywią się wyłącznie roślinami. Należy do nich wiele 

owadów (np. motyle i ich larwy), niektóre ślimaki (np. winniczek), część ptaków (np. 

ziarnojady, kolibry, papugi) i ssaków (np. sarny, kozice, świstaki, bobry, słonie). 

Roślinożercy rzadko zjadają rośliny w całości, dlatego większość roślin przeżywa i może 

się zregenerować. Zjadanie roślin lub ich części oraz trawienie jest możliwe dzięki licznym 

przystosowaniom w budowie organizmów roślinożernych. 

Ptaki, które żywią się nasionami, mają charakterystyczną budowę dzioba. Owady 

wykorzystują specjalne aparaty gębowe. Ssaki roślinożerne należące do przeżuwaczy, np. 

jelenie, żubry, owce, kozice, mają czterokomorowe (a nie jednokomorowe jak u 

drapieżników) żołądki, w których zachodzi wieloetapowe trawienie ciężko strawnej 

celulozy (składnika ścian komórkowych roślin). Pokarm z żołądka trafia z powrotem do 

jamy gębowej, gdzie jest przeżuwany. 



 

 
 

 

 



 


