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1435.
Pod pojęciem niszy ekoiogicznej rozumiemy;

ł. pe*i.n puntt lub obszar ptzesrrzeni, gdzie żyje dany osobnik lub gatunek_

B. zesp ł aiiotycznych warunk w przyrodniczyclr, w jakich żyje dany organizm

C. wielowymiarową przestrze , * o6'ęui. tto..j środowisko umożliwia osobnikowi lub gatunkoivi "
utrzymanie się przy źryciu

D.jednostkę etoiogicznł kt ra obejmuje wszystkie żywe organizmy na danym terenie oraz ich

środowisko nieożywione

1436.
Zasada tolerancji głosi, że w odniesieniu do silnie działających waruŃ w środowiska, takich jak

temperatura, kwaśnosJ gleby czy wody albo zasolenie wody, każdy organizm ma.sw j zakres toleran-

..ii. i'"łz'"i wyLres pri"aiL*ia toleranc;ę temperatury dla jednego z gafunk w ślimaktiw morskich -

rozkolc w' Na śkali nie podano konkretnych temperatur' gdyż dla r źnych gatunk w mogą one być

r żne, niemniej prawidłowości pozostają te same'

Prawidłowy opis czynności życiowych tych organizm w, oznaczonych symbolami cyfr rzymskich,

podaje:' 
i,. l - pozostająprzy życiu; Il _ poruszająsię; III - żerują IV - składająjaja

r. I - stłaaa1ą.;a;a; II ' żerują; III - poruszają się; IV - pozostają przy życit1

C. I - pozostają przy życiu; II - składająjaja; III - poruszająsię; IV - żerują

D. I - pozostająptzy życiu; II _ poruszają się; III - składająjaja; IV - żerują

L437. L999lF
Pola a, b, c, d wntaczają opĘmalne zakresy tem-

peratury i natężenia światła dla wzrostu czterech r' ż- E
ny"t' 

'ostin. 
Ki ra z roślin a,b, c cry d będzie dobrze

rosłu pr'y największej rozpięiości temleratur? 
F

A.. a
B.b
C.c
D.d

kes poniższy przedstawia przeżywalnośÓ larw jednego

z atlantyckich krab w w zależności od temperatury i
zasolenia. optimum życiowe względem tych czynnik w
środowiskowych przedstawia obszar oznaczony symbo-

lem:
A. I
B. II
c.il
D. TV

143E.
Przeżywalność danego organizmu nadko zależy tylko od zmian jednego z czynnik w środowiska'

Granice letalności są zwykle lłynne, za\eżme od oddziĄwania na organizm szeregu czynnik w. Wy-

ś
d
o

zasolęnieo/ą

1439. l99U93lOB 1

Rysunki przedstawiają lozrnve tolerancji par gatunk w wobec pownogo'ozynnlkrr środowiska (X)'

Nalezy oczei<iwa , ze najsihiejsza konkurencja będzie wystęować pomlędzy gatunknmi, i<l rych

krzywe tolerancji przedsuwia wykes:

Ml^bq
c.

E. siła konkuręncji w obrębie par gatunk w przedstawionych na wykesach B' c i D będzie podob-

na

1440. 1990/91/0B- 
ny'*"L przedstawia zakresy tolerancji dw ch czynnik w - zasolenia i temperatury _ dla pięciu

gatuni< w. Ktory gatunek wystęuje najprawdopodobnĘ tylko w morzach arkty^cznych, kt ry tylko

i słodkich jeziorach podzwronrikowych, a kt ry jest najbardziej kosmopolityczny?

r44t. 1990191108* 
wvkr*y przedstawiają toleran9ję zasolenia wody przez pary gatunk w malfu. Ktć:ra par.a Wtoże

stanowi najdogodniejszy wskaźnik (bioindykator) stopnia asolenia wody?

morza jeziora kosmoPolitYcznY
arktyczne Podzwrotnikowe

A. 1 Ż3
8.534
c.342
D. 2' I -' 5

E. 1 42

I44Ż. L994l95loB

c.

Krzywe przedstawiają tolerancje termicme plęclu gan

jest gatunek stałocieplny, to jego krzywą tolerancji przedstawia wykes:
ięciu gatuŃ w złłierząt. Jeśli wśr d tych gatunk w

J.
B.
c.
D.
E.

temperatura


