
Temat: Omawiamy cechy charakterystyczne populacji. 

 

Teoria: 

1. Charakterystyczne cechy populacji 

Każdą populację charakteryzują określone cechy: liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, 

śmiertelność, rozmieszczenie na danym terenie (struktura przestrzenna). 

Liczebność to liczba osobników danego gatunku w każdej populacji zamieszkującej 

określony teren. 

Zagęszczenie to liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchni terenu. 

Śmiertelność to liczba osobników ginących w określonym czasie w stosunku do liczebności 

całej populacji. 

Rozrodczość to liczba osobników potomnych powstających w określonym czasie 

w stosunku do liczebności całej populacji. 

 

 



2. Struktury populacji: przestrzenna, wiekowa i płci 

Struktura przestrzenna populacji 

Przedstawiciele różnych gatunków dzielą między sobą zajmowaną przestrzeń. Gdy gatunki 

są sobie obojętne, a środowisko w którym żyją jest zasobne (bogate w składniki 

pokarmowe), wówczas ich rozmieszczenie jest przypadkowe, czyli losowe. 

Najczęściej w populacjach spotykamy rozmieszczenie skupiskowe osobników, co wynika 

z przystosowania się gatunków do różnych warunków środowiska oraz sposobu rozmnażania 

i gromadzenia się osobników potomnych wokół rodzicielskich. 

Rozmieszczenie równomierne charakteryzuje się w miarę równymi, regularnymi odstępami 

między osobnikami w grupie. 

 



Struktura wiekowa populacji 

Liczebność populacji jest ściśle związana z okresami rozwoju osobniczego i wiekiem 

tworzących ją osobników. Strukturę wiekową populacji określa udział osobników 

należących do różnych grup wiekowych. Można je tworzyć poprzez grupowanie osobników 

w określonych przedziałach wieku (np. młode, dojrzałe, starzejące się). 

 

Struktura płciowa populacji 

O strukturze płciowej populacji możemy mówić wyłącznie w przypadku gatunków 

zróżnicowanych płciowo (czyli posiadających zarówno osobniki żeńskie, jak i męskie). 

 

  



Zadanie 1.  

Na podstawie pkt. 1 wymień co najmniej cztery (4) cechy populacji pozwalające 

precyzyjnie ją opisać. 

 

Zadanie 2.  

Na podstawie pkt. 1 przyporządkuj terminy do właściwych określeń. 

 

Zadanie 3. 

Wykonaj zadanie na podstawie pkt. 2. 

Na zdjęciach pokazano przedstawicieli trzech różnych gatunków. 

a. Przedstaw graficznie (za pomocą kropek) typowy sposób ich rozmieszczenia 

w populacji. 

 



b. Określ sposób rozmieszczenia (strukturę przestrzenną) tych organizmów (użyj 

zwrotów losowe, równomierne, skupiskowe). 

 

 

 

 

 

 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy 

biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 9:00 do 13:00 

 

Ankieta 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail 

zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.  

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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