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Ekologia jezior
dr hab. Stanisław Czachorowski prof. UWM

www.uwm.edu.pl/czachor

Wykłady w formie notatek w 
pdf „dla studenta”, „ekologia 

jezior” 

Ekologia jezior
• Forma realizacji: wykład, ćwiczenia 

laboratoryjne i terenowe
• Wymiar godzinowy: wykład 10 godz., 
ćwiczenia 20 h (dr. Joanna Pakulnicka, dr 
Alicja Kurzątkowska)Alicja Kurzątkowska)

• Forma zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe i 
laboratoryjne, konwersatorium, studium 
przypadku, 

• Warunki zaliczenia: pisemne sprawozdanie

Cel zajęć

• Celem zajęć jest zapoznanie ze strukturą i 
funkcjonowaniem ekosystemów jeziornych w 
kontekście antropogenicznych przekształceń 
krajobrazukrajobrazu. 

• Cel dodatkowy: pogłębienie rozumienia 
zagadnień z ekologii ogólnej.

• Wiem, rozumiem, działam (rynek pracy dla 
absolwenta biologii)

Treść przedmiotu
Typy jezior, procesy eutrofizacji, dystrofizacji, geneza fauny i 

flory jezior polodowcowych oraz  jej synantropizacja. 
Siedliskowe zróżnicowanie litoralu, sublitoralu, profundalu, 
pelagialu oraz przystosowania roślin i zwierząt do życia w 
jeziorach śródlądowych. 

Studenci poznają typologie jezior w oparciu o cechy fizyczno-
chemiczne i biocenozy śródjezierza i litoralu, analizować 
będą wpływ otoczenia (zlewni) na strukturę i 
funkcjonowanie ekosystemów jeziornych oraz zmiany 
sukcesyjne w szeregu harmonicznym i dysharmonicznym (z 
uwzględnieniem prac terenowych jak i symulacji 
komputerowych). Omówiona będzie także problematyka 
ochrony jezior, rekultywacja oraz czynna ochrona 
hydrobiontów.

Tematy wykładów
1. Program przedmiotu. Czy jezioro jest ekosystemem.
2. Co to jest jezioro, definicje, typologie w oparciu o klasy abstrakcji i klasy 

dyskrecji, ciągłość siedlisk wodnych i specyfika stref jeziornych. Geneza 
jezior, antropopresja. Endemizm fauny jeziornej na przykładzie jezior 
tektonicznych. Metody badań limnologicznych.

3. Czynniki środowiskowe kształtujące jezioro. Strefowość, ekologiczne 
formacje roślin i zwierząt, przystosowania do życia w jeziorze, 
funkcjonalne grupy troficzne analiza cykli życiowych Regulacyjna rolafunkcjonalne grupy troficzne, analiza cykli życiowych. Regulacyjna rola 
drapieżnictwa i pasożytnictwa.

4. Chruściki jezior Polski (przykład), historia badań, zróżnicowanie fauny 
w skali regionu, krajobrazu, zróżnicowanie wewntarzjeziorne. 
Eurytopowość jako adaptacja do życia w zmiennym krajobrazie 
polodowcowym i dużych dolin rzek nizinnych.

5. Przyczyny degradacji i eutrofizacji, czy można „naprawić” ekosystem 
jeziorny. Metody rekultywacji jezior. Metody biomanipulacji, 
wykorzystanie ryb roślinożernych, wykorzystanie drapieżców (top down). 
Udane eksperymenty biomanipulacji.

6. Filogeneza owadów – niezwykła ewolucja w jeziorach

Literatura zalecana:
• Choiński A., 1995. Zarys limnologii fizycznej Polski. Wyd. 

Nauk. UAM, Poznań, 298 str.
• Czachorowski S., 1998. Chruściki (Trichoptera) jezior Polski –

charakterystyka rozmieszczenia larw. Wyd. WSP w Olsztynie, 
156 str.

• Lampert W., Sommer U.,1996. Ekologia wód śródlądowych. 
Wyd Nauk PWN Warszawa 390 strWyd. Nauk. PWN., Warszawa, 390 str.

• Mikulski J. S., 1974. Biologia wód śródlądowych. PWN, 
Warszawa, 433 str.

• Starmach K., Wróbel S., Pasternak K., 1976. Hydrobiologia –
limnologia. PWN, Warszawa, 621 str.

• Żmudziński L., 1997. Hydrobiologia – życie wód słodkich i 
morskich. Wyd. WSP w Słupsku, Słupsk, 290 str.

• Żmudziński L., Pęczalska A., 1984. Słownik hydrobiologiczny. 
PWN Warszawa, 91 str.
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Czy wszystko jest jasne?

• Kto pyta wstydzi się 
raz, kto nie pyta... 
Wstydzi się całe 
życie!

• Zatem do pracy!

Czy jezioro jest 
ekosystemem?

Tylko pozornie to pytanie jest trywialne 
(przykład analizy i rozumienia pojęć naukowych w 

powiązaniu z paradygmatem)

Wiem, rozumiem …

Jaki jest świat?

• Mechanicyzm (XVI w) – model maszyny
Entropia, dyskretne korpuskuły

• Organizmalizm, holizm, teoria systemów 
(XIX ) d l j t i(XIX w.) – modelem jest organizm

Ewolucja, teoria pola

Ekosystem – historia pojęcia

• Narodziny ekologii – organizm w 
środowisku (wspólnotowość)

Środowisko

organizm

Czynniki biotyczne,

Czynniki abiotyczne
Paradygmat 
żywe-
nieożywione

Paradygmat 
żywe-
nieożywione

Adaptacje – związek ze środowiskiem

Ekologia

Środowisko

organizm

Czynniki biotyczne,

Czynniki abiotyczne

Ekologia

• Co to jest ekologia?

środowisko

Środowisko

organizm

Organizm

Organizm

abiotyczne
biotyczne
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Historia pojęcia „ekosystem”
• Mikrokosmos (Forbes i Mobius 1877)
• Holocen (Friedrichs 1930)
• Ekosystem (Tansley 1935)
• Biosystem (Thienemann 1939)

bioinert bod ” (Vernadsk 1944)• „bioinert body” (Vernadsky 1944)
• Fizjocenoza (Wodziczko 1950)
• Biocenoza (Naumow 1955)
• Biogeocenoza (Sukacev i Dylis 1964)
• Pleocen (Trojan 1975)

Paradygmat

• Pojęcia związane są z teoriami i 
paradygmatami

• W nauce nie istnieją „nagie fakty, 
obserwacje” Teoria poprzedzaobserwacje . Teoria poprzedza 
obserwację.

• Składanie w jeden system pojęć z różnych 
paradygmatów czasem przynosi 
koszmarne rezultaty.

język jest narzędziem rozumu

I i II zasada termodynamiki

• Zachowanie masy i energii
• Entropia
• Termodynamiczne (energetyczne) ujęcie 

k tekosystemu

Pierwszy paradygmant, w którym narodził się „ekosystem”, 
(determinizm, mechanicyzm)

Ujęcie termodynamiczne
• „Pierwsza zasada termodynamiki mówi, że w żadnych 

przemianach energetycznych energia nie może powstać 
z niczego ani ulec zanikowi. Nazywa się więc ona 
zasadą zachowania energii.

• Druga zasada termodynamiki głosi, że każdej 
przemianie energetycznej towarzyszy strata wolnejprzemianie energetycznej towarzyszy strata wolnej 
energii w systemie.

• W przemianach energetycznych w sieci troficznej i 
poziomach troficznych część energii tracona jest w 
postaci entropii. W każdym kolejnym poziomie dostępnej 
energii jest mniej. 

• Terminy: wydajność ekologiczna, przepływ energii przez 
ekosystemy. Łańcuchy pokarmowe.

Cybernetyka i teoria systemów

• Sterowanie, samoorganizacja, 
całościowość

• Układ otwarty
Zbi k i t (kl t i• Zbiory zamknięte (klasyczne teoria 
zbiorów), granica, brzeg – zbiory rozmyte

• Ogólna teoria systemów (Bertalanffy) –
całość to więcej niż suma części

drugi paradygmant, (holizm)

Podręcznikowa definicja ekosystemu

• Ekosystem = biotop + biocenoza

„Ekosystem – układ ekologiczny złożony z 
biotopu i zasiedlającej go biocenozy w którym
„Ekosystem – układ ekologiczny złożony z 
biotopu i zasiedlającej go biocenozy w którymbiotopu i zasiedlającej go biocenozy, w którym 
zachodzą charakterystyczne procesy i 
przemiany energetyczne (obieg materii). 
Przykładem ekosystemu jest jezioro lub staw 
(patrz też ekoton)” 

(Żmudziński et al. 2002).

biotopu i zasiedlającej go biocenozy, w którym 
zachodzą charakterystyczne procesy i 
przemiany energetyczne (obieg materii). 
Przykładem ekosystemu jest jezioro lub staw 
(patrz też ekoton)” 

(Żmudziński et al. 2002).
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Biotop

„Biotop – całokształt warunków abiotycznych na 
względnie jednolitym fizycznie obszarze, zasiedlony 
przez określoną biocenozę, wraz z którą tworzy 
ekosystem, czyli jednostkę ekologiczną, będąca w 

„Biotop – całokształt warunków abiotycznych na 
względnie jednolitym fizycznie obszarze, zasiedlony 
przez określoną biocenozę, wraz z którą tworzy 
ekosystem, czyli jednostkę ekologiczną, będąca w 
stanie równowagi dynamicznej” (Żmudziński et al. 
2002).
stanie równowagi dynamicznej” (Żmudziński et al. 
2002).

Mamy więc tłumaczenie nieznanego przez 
nieznane, oraz pojawia się jednorodność i 
równowaga dynamiczna (nie było w 
definicji ekosystemu).

Biotop cd.

• „Przykładem ekosystemu jest jezioro, staw lub 
rzeka. W ostatnim przypadku biotopem jest koryto 
rzeczne z osadami dennymi oraz płynącą w nim 
wodą. Wraz z zasiedlającą je biocenozą tworzy 

W oparciu o definicję ekosystemu 
bez trudu można udowodnić, że rzeka 
nie jest ekosystemem (dopływ materii 

allochtonicznej, sieć rzeczna, 
zlewnia, ruch wody)

ekosystem rzeczny.” 

Definiowanie przez pokazanie przykładu i 
wskazanie granicy (jednorodny układ 
wyróżniający się z ziarnistego otoczenia)

Biotop cd. (antropopresja)
„W zależności od stopnia zachowania okresowego 

przestrzennie zespołu czynników fizyczno-chemicznych 
można wyróżnić biotop: 

pierwotny – po raz pierwszy w danym miejscu uformowany; 
naturalny – rozwijający się bez jakiejkolwiek ingerencji 

człowieka;

„W zależności od stopnia zachowania okresowego 
przestrzennie zespołu czynników fizyczno-chemicznych 
można wyróżnić biotop: 

pierwotny – po raz pierwszy w danym miejscu uformowany; 
naturalny – rozwijający się bez jakiejkolwiek ingerencji 

człowieka;
seminaturalny – częściowo zmieniony przez człowieka oraz 
zdegradowany – mający znamiona cech wtórnych, 

nienaturalnych, będących skutkiem działalności człowieka
oraz jego wzmożonej produkcji rolniczej i przemysłowej”.  

seminaturalny – częściowo zmieniony przez człowieka oraz 
zdegradowany – mający znamiona cech wtórnych, 

nienaturalnych, będących skutkiem działalności człowieka
oraz jego wzmożonej produkcji rolniczej i przemysłowej”.  

Trzeci paradygmant – człowiek obok przyrodyTrzeci paradygmant – człowiek obok przyrody

Biotop cd. (granica)

„Na pograniczu różnych biotopów wyróżnia się 
strefę przejściową – ekoton. 
Zgodnie z etymologią, termin biotop oznacza 
miejsce życia, stąd też zapewne bywa różnie 
rozumiany Na przykład do biotopu zwierząt często

„Na pograniczu różnych biotopów wyróżnia się 
strefę przejściową – ekoton. 
Zgodnie z etymologią, termin biotop oznacza 
miejsce życia, stąd też zapewne bywa różnie 
rozumiany Na przykład do biotopu zwierząt częstorozumiany. Na przykład do biotopu zwierząt często 
zalicza się także roślinność, która jest częścią 
biocenozy. W tym ujęciu termin biotop utożsamiany 
jest z siedliskiem (habitat)” (Żmudziński et al. 2002).

rozumiany. Na przykład do biotopu zwierząt często 
zalicza się także roślinność, która jest częścią 
biocenozy. W tym ujęciu termin biotop utożsamiany 
jest z siedliskiem (habitat)” (Żmudziński et al. 2002).

1.Organizm i jego środowisko 

2. Biocenoza versus abiotyczne środowisko

1.Organizm i jego środowisko 

2. Biocenoza versus abiotyczne środowisko

Ekoton

„Ekoton – pogranicze dwóch środowisk lub biocenoz, 
np. strefa przejściowa pomiędzy wodą i lądem, lub 
wodą i atmosferą (neustal), względnie na pograniczu 
dwóch ekosystemów, np. rzeki i jeziora lub morza. 
Często układ ten ma charakter kateny Zwykle strefa ta

„Ekoton – pogranicze dwóch środowisk lub biocenoz, 
np. strefa przejściowa pomiędzy wodą i lądem, lub 
wodą i atmosferą (neustal), względnie na pograniczu 
dwóch ekosystemów, np. rzeki i jeziora lub morza. 
Często układ ten ma charakter kateny Zwykle strefa taCzęsto układ ten ma charakter kateny. Zwykle strefa ta 
charakteryzuje się zwiększoną bioróżnorodnością oraz 
zagęszczeniem i biomasą organizmów, a także 
swoistą funkcją biologiczną (efekt styku)” (Żmudziński 
et al. 2002). 

Często układ ten ma charakter kateny. Zwykle strefa ta 
charakteryzuje się zwiększoną bioróżnorodnością oraz 
zagęszczeniem i biomasą organizmów, a także 
swoistą funkcją biologiczną (efekt styku)” (Żmudziński 
et al. 2002). 

katena nie jest definiowana w „Słowniku” !

Granice

woda ląd



2008-04-10

5

Jezioro w krajobrazie Granice… jeziora
Wyspy

Głęboczki 
profundalu

Torfowisko

Jezioro, rzeka, … ekosystem?

Zasilanie z 
zewnątrz 
( t i

Zasilanie z 
zewnątrz 
( t i

Stosunek brzegu 
(granicy) do wnętrza 
(jednorodne?)

(materia 
organiczna), 
jednokierunko
wy ruch wody

(materia 
organiczna), 
jednokierunko
wy ruch wody

Biocenoza

„Biocenoza, cenoza – ukształtowany zespół organizmów 
żywych określonego biotopu, wraz z którym składa się na 
ekosystem, stanowiący zwartą jednostkę ekologiczna 
będącą w stanie równowagi dynamicznej”. 

„Biocenoza, cenoza – ukształtowany zespół organizmów 
żywych określonego biotopu, wraz z którym składa się na 
ekosystem, stanowiący zwartą jednostkę ekologiczna 
będącą w stanie równowagi dynamicznej”. 

• ekosystem definiujemy przez biocenozę i biotop, 
biocenozę przez biotop i ekosystem – czyli klasyczne 
nieznane przez nieznane,

• więcej o ekosystemie dowiadujemy się z definicji biotopu 
i biocenozy niż definicji ekosystemu

Biocenoza c.d.

„Charakteryzuje się ona swoistym składem 
gatunkowym oraz określonymi stosunkami 
ilościowymi i ma zdolność do odtwarzania swej 
struktury (homeostaza ekosystemu)”. 

„Charakteryzuje się ona swoistym składem 
gatunkowym oraz określonymi stosunkami 
ilościowymi i ma zdolność do odtwarzania swej 
struktury (homeostaza ekosystemu)”. 

Pojęcie homeostazy, stabilności, całościowości

Biocenoza c.d.
„W hydrobiologii wyróżnia się biocenozę pełną, czyli 

złożoną z organizmów autotroficznych i heterotroficznych, 
oraz biocenozę niepełną, czyli zależną, obejmującą 
wyłącznie lub głównie organizmy heterotroficzne. W skład 
biocenozy wchodzą zarówno zespoły roślinne, składające 
się na fitocenozę oraz zwierzęce tworzące zoocenozę, jak 
i b kt j t i b kt i t k ł

„W hydrobiologii wyróżnia się biocenozę pełną, czyli 
złożoną z organizmów autotroficznych i heterotroficznych, 
oraz biocenozę niepełną, czyli zależną, obejmującą 
wyłącznie lub głównie organizmy heterotroficzne. W skład 
biocenozy wchodzą zarówno zespoły roślinne, składające 
się na fitocenozę oraz zwierzęce tworzące zoocenozę, jak 
i b kt j t i b kt i t k łi bakteryjne w postaci bakteriocenozy, a także złożone z 
grzybów i niektórych innych mikroorganizmów”. 

Patrz też biogeocenoza [brak w słowniku], biota, 
ekoton, ichtiocenoza, malakocenoza.” (Żmudziński et al. 
2002).

i bakteryjne w postaci bakteriocenozy, a także złożone z 
grzybów i niektórych innych mikroorganizmów”. 

Patrz też biogeocenoza [brak w słowniku], biota, 
ekoton, ichtiocenoza, malakocenoza.” (Żmudziński et al. 
2002).

w ostatnich dwóch przykładach myli się jednostki 
funkcjonalne z taksonomicznymi, przypadkowo 
wyróżnianymi przez badacza
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Malakocenoza

„Malakocenoza – wielogatunkowy zespół 
mięczaków określonego obszaru, ekosystemu 
lub jego fragmentu, np. merocenozy. Patrz też 
biocenoza, bakteriocenoza i ichtiocenoza.” 

„Malakocenoza – wielogatunkowy zespół 
mięczaków określonego obszaru, ekosystemu 
lub jego fragmentu, np. merocenozy. Patrz też 
biocenoza, bakteriocenoza i ichtiocenoza.” 
(Żmudziński et al. 2002). (Żmudziński et al. 2002). 

Merocenoza

„Merocenoza – zbiorowisko organizmów 
występujących w obrębie fragmentu biocenozy, 
np. na kamieniach podwodnych lub pędach 
określonych roślin wodnych, ewentualnie na dnie 

„Merocenoza – zbiorowisko organizmów 
występujących w obrębie fragmentu biocenozy, 
np. na kamieniach podwodnych lub pędach 
określonych roślin wodnych, ewentualnie na dnie 
akwenu (bentos). Patrz też peryfiton i 
stratocenoza.” (Żmudziński et al. 2002).
akwenu (bentos). Patrz też peryfiton i 
stratocenoza.” (Żmudziński et al. 2002).

Merocenoza, stratocenoza – elementy ekosystemu, opisywanie 
struktury przestrzennej a nie funkcjonalnej

Stratocenoza

„Stratocenoza – zbiorowisko organizmów 
określonej warstwy ekosystemu, np. 
powierzchniowej warstewki wody (neustalu) lub 
dna akwenu (bentalu), określone w pierwszym 

„Stratocenoza – zbiorowisko organizmów 
określonej warstwy ekosystemu, np. 
powierzchniowej warstewki wody (neustalu) lub 
dna akwenu (bentalu), określone w pierwszym 
przypadku mianem neustonu lub pleustonu, a w 
drugim bentosu.” (Żmudziński et al. 2002). 
przypadku mianem neustonu lub pleustonu, a w 
drugim bentosu.” (Żmudziński et al. 2002). 

Szukanie przykładów + 
struktura

• Pojęcie granicy (układ jednorodny)
• Przykłady jeziora, stawu, a więc wyraźnie 

wyróżniających się z otoczenia
Bi f j k ł ” k t b• Biosfera jako „pełny” ekosystem – bo 
wydaje się, że nie ma problemu z granicą

Heterogenność i hierarchia

• Dostrzeżenie niejednorodności 
przestrzeni w wymiarze horyzontalnym, 
warstwowym (heterogenność, strefy, 
warstwy)

• I dostrzeżenie hierarchii (zawieranie się 
jednych w drugich)

• Jak to ująć w teorię spójną i nadać 
logiczne nazewnictwo?

Definicja obszerna

„Ekosystem (gr. oíkos = dom, gospodarstwo + 
sýstema = metoda, układ), biogeocenoza (gr. 
bióo = żyję + gé = ziemia + koinós = wspólny), 
geobiocenoza, układ ekologiczny obejmujący 
zespół organizmów występujących na określonej 

i h i i k śl i j

„Ekosystem (gr. oíkos = dom, gospodarstwo + 
sýstema = metoda, układ), biogeocenoza (gr. 
bióo = żyję + gé = ziemia + koinós = wspólny), 
geobiocenoza, układ ekologiczny obejmujący 
zespół organizmów występujących na określonej 

i h i i k śl i jpowierzchni i w określonym czasie oraz jego 
nieożywione otoczenie”. 
powierzchni i w określonym czasie oraz jego 
nieożywione otoczenie”. 

ujednolicający podejście zachodnie z rosyjską tradycją, 
syntetyczne i integracyjne podejście, definiowany jako 
funkcjonalny zespół organizmów wraz z nieożywionym 
środowiskiem
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cd. definicji obszernej

„Między poszczególnymi organizmami oraz organizmami a 
nieożywioną częścią ekosystemu istnieje stała wymiana 
materii połączona z przemianą energii. Żywe organizmy 
(biocenoza) i ich nieożywione środowisko (biotop) 
wzajemnie na siebie oddziaływają i są ze sobą ściślewzajemnie na siebie oddziaływają i są ze sobą ściśle 
powiązane (np. zależnościami pokarmowymi). 
Obecność jednej rośliny wpływa na obecność innych roślin i 
zwierząt oraz wywołuje zmiany w środowisku nieożywionym 
(czynniki abiotyczne). Określony czynnik środowiska 
nieożywionego, np. temperatura czy wilgotność, warunkuje 
występowanie na danej powierzchni określonych roślin i 
zwierząt.”

cd. definicji obszernej
„Ekosystem nie jest więc sumą osobników, ale swoistą 

funkcjonalną całością,  otwartym układem (układ 
ekologiczny) zdolnym do samoregulacji. 

Ekosystem nie jest odizolowany od innych układów; 
zmiany w jednym ekosystemie wpływają na stanA jak się zmiany w jednym ekosystemie wpływają na stan 
innych ekosystemów. Dzięki zależnościom 
pokarmowym w ekosystemie odbywa się stałe 
krążenie materii i przepływ energii.” 

j ę
to ma do 

rzeki?

cd. definicji obszernej
„Ekosystem jest układem hierarchicznie wyższym niż 

biocenoza, a niższym od krajobrazu. 
Każdy ekosystem charakteryzuje określona struktura i 

funkcje, które z czasem ulegają zmianom (sukcesja 
ekologiczna). 

Ekosystem może mieć różny wymiar; hodowla akwariowaEkosystem może mieć różny wymiar; hodowla akwariowa, 
staw, jezioro, pole uprawne i las są ekosystemami 
dopóki występują w nich podstawowe elementy 
(biocenoza i biotop), które oddziaływają na siebie.”

Niekonsekwencja i sprzeczność obok siebie

Krajobraz „ekologiczny”
• „Krajobraz, fizjocenoza (gr. phýsis = natura + koinós = 

wspólny), zespół różnych ekosystemów (leśnych, łąkowych, 
torfowiskowych, jeziornych i innych) wzajemnie 
oddziałujących na siebie i tworzących wyodrębnioną całość 
strukturalną i funkcjonalną, zajmującą określoną, stosunkowo 
dużą przestrzeń. Krajobraz nie jest tylko dowolnie 
wyodrębnionym elementem charakterystycznym dla jakiejśwyodrębnionym elementem charakterystycznym dla  jakiejś 
okolicy czy większego obszaru, ale jest otwartym układem 
elementów (układ ekologiczny) 

• (Hłuszyk i Stankiewicz 1996). 

de facto to definicja ekosystemu, jedyne 
kryterium wielkościowe, niby ma wskazać, że 
krajobraz to ekosystem większy od 
ekosystemu

de facto to definicja ekosystemu, jedyne 
kryterium wielkościowe, niby ma wskazać, że 
krajobraz to ekosystem większy od 
ekosystemu

cd. definicji obszernej 
ekosystemu

„Określenie granic ekosystemu jest trudne, ponieważ 
składnik lub grupa składników jednego ekosystemu 
może nakładać się na inne, 

np. trudna do określenia jest granica między ekosystemem 
grądu i boru mieszanego, mają one zbliżony skład 
gatunkowy np. ptaków, mają też wiele wspólnych g y p p , ją p y
gatunków drzewostanu (np. dąb szypułkowy, dąb 
bezszypułkowy, lipa drobnolistna) i podszytu (np. 
leszczyna). Jednak obydwa te ekosystemy różnią się 
sposobem krążenia materii.”  

Jest granica… ale czasem trudną ja znaleźć w 
terenie

cd. definicji obszernej
„Ze względu na pochodzenie można wyróżnić ekosystemy 

naturalne, które powstały bez udziału człowieka i 
funkcjonują niezależnie od niego oraz ekosystemy 
sztuczne w różnym stopniu ukształtowane przez 
człowieka. 

Innym kryterium podziału ekosystemów może być y y p y y
charakter biotopu – wyróżnia się wtedy ekosystemy 
lądowe i ekosystemy wodne.” (Hłuszyk i Stankiewicz  
1996).

Dołączony paradygmat miejsca człowieka w 
przyrodzie: człowiek kontra natura
Dołączony paradygmat miejsca człowieka w 
przyrodzie: człowiek kontra natura
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Definicja z roku 2006
• „Ekosystem, biogeocenoza, geobiocenoza [gr. 
oíkos = dom + sýstema = metoda, układ], najwyższa 
jednostka ekologiczna o silnie wykształconych 
mechanizmach regulacyjnych, złożona z biocenozy i 
jej nieożywionego środowiska – biotopu. Jest to układ, 
w którym współdziałają wszystkie poziomy troficzney p ją y p y
(producenci, konsumenci i reducenci), zintegrowane z 
abiotycznym środowiskiem. 

Fumarole, rzeka, małe jeziorko (liście drzew), duże 
jezioro
Fumarole, rzeka, małe jeziorko (liście drzew), duże 
jezioro

Definicja z roku 2006
• Niewystępowanie któregokolwiek poziomu troficznego 

dyskwalifikuje dany układ jako ekosystem. W jego 
obrębie zachodzi nieustanny obieg materii i przepływ 
energii. Dzięki stałemu dopływowi energii słonecznej
ma on możliwość ciągłego podtrzymywania swegoma on możliwość ciągłego podtrzymywania swego 
istnienia. Wielkość jego obszaru zależy od warunków 
środowiskowych. 

Definicja z roku 2006
• Decydującym czynnikiem wyznaczającym jego granice 

jest możliwość pełnej realizacji obiegu materii i 
przepływu energii. 

• Istnieją ekosystemy małe, o powierzchni kilku km2, np. 
źródliska a także ekosystemy o bardzo dużychźródliska, a także ekosystemy o bardzo dużych 
rozmiarach, sięgających setek km2, np. lasy 
tropikalne, stepy. 

Definicja z roku 2006

• Ze względu na rodzaj części abiotycznej 
wyróżnia się lądowe i wodne. Stosując 
jako kryterium sposób powstania, 
wyróżnia się ekosystemy naturalne iwyróżnia się ekosystemy naturalne i 
ekosystemy sztuczne. Termin ekosystem 
został po raz pierwszy zaproponowany w 
1935 prze ekologa brytyjskiego A.G. 
Tansleya” [Łabno 2006]

Definiowanie ekosystemu

• Element teorii (różne teorie, różne 
definiowanie ekosystemu)

• Zbiory zamknięte – pojęcie granicy
Zbi t d l l ( d l• Zbiory rozmyte, model pola (model 
grawitacyjny, bez zdefiniowanej granicy)

Ewolucja pojęcia

• Pierwotnie termin ekosystem był 
elementem termodynamicznego 
spojrzenia na przyrodę. Energetyczne 
ujęcie ekosystemu jest najpełniejszeujęcie ekosystemu jest najpełniejsze 
(przepływ energii i materii, druga zasada 
termodynamiki). 
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• Ekosystem według Tansleya (1935) – to wszystkie rośliny i 
zwierzęta zasiedlające określony obszar wraz ze 
środowiskiem fizycznym i chemicznym, w którym 
organizmy te żyją i z którym pozostają we wzajemnych 
związkach. Wielkość ekosystemów może być bardzo różna 
i zależy od tego, jak duże są biocenozy wchodzące w ich 

kł dskład. 

problem z gatunkami wyróżniającymi i 
integrującym i– w zależności od gatunków 
wziętych pod uwagę, różny będzie 
ekosystem. Ponadto na ogół wyróżnia się 
ekosystem w oparciu o wizualne cechy 
przestrzenne, jezioro, las, a nie w oparciu 
o biocenozy. 

problem z gatunkami wyróżniającymi i 
integrującym i– w zależności od gatunków 
wziętych pod uwagę, różny będzie 
ekosystem. Ponadto na ogół wyróżnia się 
ekosystem w oparciu o wizualne cechy 
przestrzenne, jezioro, las, a nie w oparciu 
o biocenozy. 

• „Współcześnie ekosystem definiuje się na 
podstawie procesów przepływu energii i 
krążenia materii w układzie” Mackenzie et 
al 2005al. 2005

Klasy abstrakcji, klasy 
dyskrecji
Klasy abstrakcji, klasy 
dyskrecji

• W pojęciu ekosystemu widać także 
podejście cybernetyczne (sterowanie) -
ślad epoki w której „ekosystem” powstał.

• Także  ślad dyskusji: jaki jest wszechświat, jaki 
jest człowiek jaki jest sen życia Trzeba tylkojest człowiek, jaki jest sen życia… Trzeba tylko 
zapoznać się z dyskusjami w epoce.

• W zmienionym przez termodynamikę 
nierównowagową paradygmacie i nowych pojęciach 
(metapopulacja, ekologia wysp) pojęcie ekosystemu 
straciło swoją przejrzystość i funkcjonalność. 

• Obecne próby używamy pojęcia „ekosystemu” 
często są niewłaściwe, jako że używają terminów z 
innego paradygmatu. Nowy paradygmat 
ekologiczny potrzebuje nowych terminów: 
przedefiniowania starych i stworzenia nowych 
relacji między tymi pojęciami, a więc wymaga nowej 
teorii.

Układ naturalnie wyodrębniony

Wiemy, gdzie środek 
ciężkości, ale nie 
gdzie granica, tak jak 
w teorii pola czyw teorii pola, czy 
grawitacji

Czachorowski 1993Czachorowski 1993
Allen & Hoekstra 1992Allen & Hoekstra 1992
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Allen & Hoekstra 1992Allen & Hoekstra 1992
Allen & Hoekstra 1992Allen & Hoekstra 1992

Ekosystem w ujęciu teorii pola

Allen & Hoekstra 1992Allen & Hoekstra 1992

Ekosystem w ujęciu teorii pola

Allen & Hoekstra 1992Allen & Hoekstra 1992

Dwa paradygmaty (i trzeci 
malutki)

• Pierwsze podejście: termodynamiczne – skupia się na 
zjawiskach chemicznych i fizycznych i termodynamicznych 
(entropia), skupia się na obserwacji krążenia materii i przepływu 
energii – co ogranicza te procesy, w jakich warunkach występuje 
równowaga.

• Drugie podejście: biologiczne (bioróżnorodnościowe, g p j g (
organizmo-centryczne), skupia się na wyjaśnianiu, skąd się 
bierze różnorodność, skupia się na doborze naturalnym i 
procesach ewolucji. 

• (podejścia komplementarne)
• Człowiek i natura (naturalne i sztuczne)
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Czachorowski 1993Czachorowski 1993

Gatunki wyróżniające i integrujące. Ponadto na ogół wyróżnia 
się ekosystem w oparciu o wizualne cechy przestrzenne, 
jezioro, las, a nie w oparciu o biocenozy.

Gatunki wyróżniające i integrujące. Ponadto na ogół wyróżnia 
się ekosystem w oparciu o wizualne cechy przestrzenne, 
jezioro, las, a nie w oparciu o biocenozy.

Definicja ekosystemu

• Ekosystem = system ekologiczny, układ 
ekologiczny,  

• „wszystkie terminy ekologiczne: 
ekosystem, biocenoza, zespół, oraz ich y , , p ,
odmiany i synonimy, są terminami 
umownymi (…) nie ma powszechnej 
zgody co do ich zawsze jednakowego 
używania” Weiner 1999.

Uniwersalna definicja
„Ekosystem: jest to dowolny fragment biosfery, w 
którym grupa organizmów realizuje procesy produkcji i 
dekompozycji, przy chociaż częściowo zamkniętym 
obiegu materii, z wykorzystaniem przepływającej przez 
ten system energii Elementami nieożywionymi

„Ekosystem: jest to dowolny fragment biosfery, w 
którym grupa organizmów realizuje procesy produkcji i 
dekompozycji, przy chociaż częściowo zamkniętym 
obiegu materii, z wykorzystaniem przepływającej przez 
ten system energii Elementami nieożywionymiten system energii. Elementami nieożywionymi
ekosystemu są pule związków chemicznych: akceptorów 
i donorów elektronów, substratów mineralnych i 
organicznych” (Weiner 1999)

ten system energii. Elementami nieożywionymi
ekosystemu są pule związków chemicznych: akceptorów 
i donorów elektronów, substratów mineralnych i 
organicznych” (Weiner 1999)

Dwa podejścia (ekosystem)

• Funkcjonalne (analiza procesów, 
przepływ energii i materii, sterowanie, 
regulacja, zmienność)

• Terytorialne (granice przestrzenne• Terytorialne (granice przestrzenne, 
struktura i hierarchia, typologia 
ekosystemów w terenie, ekologia 
krajobrazu, bazowanie na roślinności i 
geomorfologii) 
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Pytanie: czy jezioro jest 
ekosystemem?y

To zależy co rozumiemy pod 
pojęciem „ekosystem” i „jezioro”!

O tym będzie 
na następnym 

wykładzie

Precyzyjniejsze postawienie pytania

• Czy jezioro jest ekosystemem
• Częścią ekosystemu (jaki to ekosystem, 

którego częścią jest jezioro)
• Zbiorem różnych ekosystemów

Hierarchia ekosystemów (układów 
ekologicznych) – różne skale rozpatrywania 
zjawisk ekologicznych

Hierarchia ekosystemów (układów 
ekologicznych) – różne skale rozpatrywania 
zjawisk ekologicznych

Jakby co to….

Jezioro jest ekosystemem (a 
jednocześnie częścią ekosystemu i 
zbiorem różnych ekosystemów!) w 

sensie funkcjonalnym i terytorialnym
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