
Ekosystem rzeki



EKOSYSTEM – fragment przyrody stanowiący 
funkcjonalną całośd, w której zachodzi 
wymiana między jej częścią żywą – biocenozą, 
a nieożywioną – biotopem.



Każdy w pełni rozwinięty ekosystem 
składa się z elementów:

• abiotycznych ( nieożywionych ) 

• biotycznych ( żywych )



Elementami abiotycznymi są:

• woda 

• gleba 

• gazy atmosferyczne ( tlen, azot, dwutlenek 
węgla ) 

• rzeźba terenu 

• klimat 

• temperatura



Elementy biotyczne to wszystkie żywe 
organizmy ( rośliny i zwierzęta ) pozostające 
między sobą w różnego rodzaju zależnościach.



EKOSYSTEM RZEKI

Rzeki są ciekami większymi od potoków i strumieni. Zróżnicowanie 
wielkości jest tu ogromne. Szerokośd 
od paru metrów do kilku kilometrów, długośd od kilku kilometrów 
do kilku tysięcy kilometrów, 
głębokośd od decymetrów do kilkudziesięciu metrów.

Podobnie jak w przypadku strumieni czynnikiem decydującym o 
charakterze rzeki jest szybkośd prądu, 
kształt koryta, rozwój roślinności wyższej i fitoplanktonu, a także 
zooplanktonu, bentosu, ryb. Dla życia w 
rzekach ważne są także inne czynniki takie jak: temperatura, pH, 
stężenie różnych substancji, w tym ilośd i 
jakośd sestonu, a w związku z tym warunki świetlne.

Zespoły fauny na skałach i kamieniach to fauna litoreofilna, na piasku -
psammoreofilna, na glinie -
agrilloreofilna, na mule - peloreofilna.



WYRÓZNIA SIE

• bieg górny rzeki - szybki prąd, twarde skaliste, kamieniste 
podłoże, silna turbulencja wody, bardzo 
dobre warunki tlenowe, plankton nie występuje, główny 
zespół organizmów to peryfiton oraz bentos

• bieg środkowy rzeki - powolniejszy ruch wody, słabsza 
turbulencja, zrównoważony bilans erozji i akumulacji 
materiału, podłoże piaszczyste, występuje 
niekiedy plankton (pierwotniaki i wrotki) i pozostałe 
zespoły 

• bieg dolny - znacznie powolniejszy ruch wód, 
przewaga akumulacji nad erozją, bogatszy plankton 
(skorupiaki), podłoże drobnopiaszczyste, a miejscami 
muliste



Najbogatsze i najbardziej zróżnicowane zespoły flory i 
fauny spotyka się w umiarkowanie szybko 
płynących potokach górskich. Występują tu: jętki, 
widelnice, niektóre ślimaki, chruściki, muchówki. 
Bardzo bogate i zróżnicowane są też zbiorowiska w 
wolno płynących silnie zarośniętych rzekach 
(skąposzczety, jętki, ważki, chruściki, pijawki, ślimaki, 
pluskwiaki). Roślinnośd wyższa zakorzeniona 
rozwija się jedynie w odcinkach rzek wolno płynących. 
W niewielkich i bardzo powolnie płynących 
rzekach roślinnośd może zarastad cały przekrój koryta, 
co hamuje szybkośd prądu.



Czynniki abiotyczne



TEMPERATURA

Temperatura jest czynnikiem, od którego zależy 
występowanie w danym miejscu 
odpowiedniego gatunku organizmów.

W wodach płynących występuje 
charakterystyczna zmiennośd temperatury 
wzdłuż biegu rzeki. Wraz z rosnącą odległością 
od źródeł, temperatura płynącej wody zbliża 
się wyraźnie do średniej temperatury 
powietrza.



NASŁONECZNIENIE

Światło jest czynnikiem , który ma podstawowe znaczenie przede wszystkim 
dla roślin samożywnych żyjących w wodzie , ale także dla zwierząt , 
zwłaszcza posługujących się wzrokiem. Promienie świetlne padające na 
powierzchnię wody częściowo się od niej odbijają, a częściowo przenikają 
w głąb . Ilośd wpadających promieni zależy od ich kąta padania . Czyli 
więcej światła wnika do wody w porze południowej niż rano i wieczorem , 
więcej latem niż w innych sezonach.

W wodzie promienie światła ulegają pochłanianiu przez cząsteczki wody , a 
szczególnie przez cząsteczki sestonu , a także substancji rozpuszczonych , 
zwłaszcza barwnych .

Głównym czynnikiem decydującym o ilości światła przenikającego w wodzie 
jest ilośd sestonu , czyli zawiesiny utrzymującej się w toni wodnej , który 
najsilniej pochłania światlo. 

W rzekach i w zbiornikach o krótkim czasie retencji wody , okresowo także 
zawiesina allochtoniczna , zwłaszcza po ulewnych opadach powodujących 
spływ zawiesin z lądu .



TLEN

Organizmy wodne mają w stosunku do pH określony zakres tolerancji i zakres 
optimum. Zmiana pH wpływa na transport jonów przez błony komórkowe.

Do najważniejszych pośrednich oddziaływao pH należy jego wpływ na 
równowagę w układzie wapo-kwas węglowy, na dysocjację amoniaku i na 
rozpuszczalnośd jonów metali, a szczególnie jonów glinu.
Główne działanie uboczne pH na zwierzęta w zakresie alkaicznym wiąże się 
z przesunięciem równowagi w układzie jony amonowe - nie zdysocjowany 
amoniak . Jony amonowe nie są szkodliwe, natomiast amoniak jest trujący.

Przy niskim pH wzrasta rozpuszczalnośd jonów metali, spośród których wiele 
może byd toksycznych. W procesie zakwaszania zbiorników wodnych 
ważną rolę odgrywa glin. Glin, powszechnie występujący w minerałach i 
skałach krzemianowych, jest jednym z podstawowych składników skorupy 
ziemskiej, który w zlewni wielu zbiorników występuje w znacznych 
ilościach. Rozmaite gatunki wycofują się z zakwaszonych zbiorników na 
skutek łącznego działania stresu kwasowego i toksyczności glinu. 



PRĄD WODNY

Prąd jest czynnikiem powodującym mieszanie się wody . W zbiornikach 
jest on wywołany różnicą gęstości wody i działaniem wiatru . Przy 
czym wiatr powoduje mieszanie się powierzchniowych mas wód . 

W wodach płynących prąd jest jednokierunkowy . Jest bardzo silnie 
działającym czynnikiem selekcyjnym . Jego prędkośd decyduje o 
jakości podłoża i możliwości jego zasiedlania .

W dużych strumieniach i rzekach szybkośd prądu może byd tak mała , 
że powstają warunki zupełnie takie same jak w stojącej wodzie. 

Prąd jest czynnikiem , który sprawia , że istnieje znaczna różnica 
między życiem w strumieniach i w stawie . Szybkośd prądu zależy od 
wielkości spadku , szorstkości podłoża oraz głębokości i szorstkości 
łożyska.



DZIEKUJE 


