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 Funcționarea lanțurilor trofice 
Structura și tipurile lanțurilor trofice 

 
Care sunt personajele care fac parte din relațiile trofice? 
Lanțul trofic este un sistem de relație nutrițională existentă între viețuitoarele 
ecosistemelor caracterizată prin flux de energie și de substanțe organice printre 
aceștia. Baza lanțului trofic este dată de așa numitele organisme producătoare, 
adică plantele verzi, care sunt capabile de a realiza substanțe organice din cele 
anorganice. Ceilalți membri ai sistemului trăiesc în sens invers, adică ei 
descompun substanțe organice transformând acestea din nou în substanțe 
anorganice. Din organismele producătoare se hrănesc, consumatorii primari, 
adică animalele ierbivoare, cu aceștia se hrănesc consumatorii secundari adică 
carnivorii, iar pe vârful lanțurilor trofice se află așa numitele consumatori terțieri 
sau prădători de vârf. Organismele degradatoare se ocupă de descompunerea și 
transformarea în substanțe anorganice ale reziduurilor tuturor nivelelor. 
 

Ce este piramida trofică? 
Între nivele există proporționalitate directă în privința rației dintre numărul de 
indivizi și biomasa totală, adică cantitatea de substanțe biologice produse. Nivelul 
organismelor producătoare este prezentă cu cel mai mare număr de indivizi, 
acestea formând nivelul de bază, nivelul cel mai vast al piramidei trofice. În 
comparație cu aceasta, următoarele nivele formate din consumatoare sunt 
reprezentate cu un număr descrescent de indivizi și implicit de o cantitate de 
biomasă mai mică. Pe vârful piramidei stau consumatorii terțieri, în cazul cărora 
nu mai există prădători în ecosistemul respectiv, care s-ar hrăni cu aceștia.  
 

Cum se va schimba cantitatea de material și energie în cadrul sistemului? 
Conform structurii piramidei, între diferite nivele apare o pierdere de material și 
energie, care se va materializa prin intermediul nivelului precedent, în activitatea 
organismelor degradatoare. Energia care ajunge de la Soare pe Pământ respectiv 
energia fixată de către plante va deveni din ce în ce mai mic din nivel în nivel, 
concentrându-se în final în vârful piramidei. 
 

Ce se întâmplă dacă se pierde un ochi din lanț? 
Complexitatea proceselor torfice este prezentată și prin faptul că majoritatea 
acestora nu poate fi descrisă ca un proces linear ci mai degrabă ca un sistem 
trofic. Astfel dispariția unora dintre elemente va avea efecte greu de prezis, prin 
faptul că aceștia vor lipsi dintr-o dată din mai multe relații trofice. Cele mai stabile 
sunt sistemele complexe și variate, iar cele mai vulnerabile sunt acelea, care se 
compun din puține elemenete. 
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 Nivelul producătorilor 
 

Din ce se compun plantele verzi? 
Pentru a realiza țesuturile și organele lor, plantele preiau din mediu doar cele mai 
elementare substanțe: cărbunele din dioxidul de carbon al aerului, azotul din sol 
și celelalte elemente necesare, din care utlilizând energia radiațiilor solare și cu 
ajutorul organitelor celulare denumite cloroplaste, sunt sintetizate substanțe 
organice. Organismele care sintetizează substanțe organice din substanțe 
anorganice se numesc organisme cu nutriție autotrofă. Datorită acestui proces, în 
cadrul lanțului trofic au primit denumirea de ”nivel de producție2”. 
 

Ce este biomasa? 
Biomasa este cantitatea totală a substanțelor organice existente pe un anumit 
teritoriu și într-un anumit moment. Aceasta cuprinde și totalitatea substanțelor 
organice care se află în structura organismelor, existente pe suprafața solului sau 
în sol (sau chiar în fundul apelor în nămolul acestora) și care încă nu a fost supusă 
procesului de descompunere, nu s-a descompus în componente anorganice. 
Cantitatea totală a biomasei definește producția biologică întreagă a unui anumit 
teritoriu. Această cantitate de substanță este cea mai mare în organismele care 
formează cenozele de climax, în cadrul biocenozelor naturale. Biocenozele climax 
la clima noastră sunt reprezentate de fiecare dată de una dintre tipurile de 
fitoasociații de pădure, iar componența de specii ale pădurii se schimbă în funcție 
de dotările solului.  
 

Cum se apără plantele împotriva animalelor ierbivoare? 
Mecanismele de apărare ale plantelor sunt cel puțin atât de variate cum sunt 
practicile de autoprotejare cunoscute din lumea animalelor. De cele mai multe ori 
întâlnim formațiuni exterioare; care îngreunează consumul corpului plantei: țepi, 
spini sau pilozitatea vegetală. Acestea de multe ori joacă rol și în protecția 
împotriva frigului. De asemenea constituie un mod de autoprotecție frecventă 
sintetizarea diferitelor tipuri de substanțe vegetale necomestibile, sintetizarea de 
alcaloizi, care fie sunt toxice (de exemplu în mărul lupului), sau au un gust 
neplăcut acru sau usturător (specii de euphorbia). În cazuri speciale, plantele își 
limitează funcțiile vitale ale organelor verzi pe o durată minimă (de ex. specii de 
orchidee), sau fac invizibile prin diferite metode de camuflaj (specii de piatră-vie). 
 

Care sunt efectele pozitive ale suprafețelor verzi existente în jurul nostru? 
Plantele verzi ale localităților pot îmbunătăți într-o mare măsură starea generală a 
mediului înconjurător. Îndeplinesc un rol vital prin capacitatea de sintetizare de oxigen, 
dar pe lângă aceasta fixează praful și impuritățile volatile, micșorează poluarea fonică și 
nu în ultimul rând prin umbra lor, au efect benefic asupra climei. 
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Nivelurile consumatorilor, prădătorii 
 

Este indiferent pentru vacă ce anume paște? 
Primul nivel ale consumatorilor, adică consumatorii primari sunt animalele ierbivore, 
adică primul cerc ale viețuitoarelor heterotrofe care consumă viețuitoare autotrofe. Cu 
ocazia nutriției lor, acestea vor descompune substanțele organice realizate de către 
plante iar în cadrul procesului vor extrage energie din aceste substanțe, respectiv își vor 
construi propriile lor corp și țesuturi. Datorită acestui fapt, sistemul digestiv ale 
ierbivorilor s-a adaptat și la digerarea fibrelor vegetale mai greu comestibile cum este 
celuloza, cel mai specializat organ în acest sens fiind stomacul rumegătorilor care este 
împărțit în patru compartimente. Calitatea nutrientelor de origine vegetală consumate 
afectează în mare măsură utilizabilitatea metabolică ale acestora astfel animalele 
selectează printre plantele pe care le vor consuma. Animalele cele mai nepretențioase 
sunt capabile și de digerarea plantelor uscate, cu conținut ridicat de fibre vegetale, în 
timp ce alții preferă speciile de plante mai ușor prelucrabile. 
 
Prin ce fel de tehnici vânează prădătorii? 
Prădătorii sunt acei consumatori secundari care se hrănesc cu animale ierbivore. Ei 
consumă alimente cu o concentrație mai ridicată de energie, obținând substanțele 
necesare dezvoltării corpului lor, din corpul ierbivorilor. Strategiile lor sunt variate, unii 
dintre ei vânează în haite sau în grup, există prădători singuri și prădători, care atacă din 
ascuns. Constituția corporală ale animalelor din categoria consumatorilor secundari 
arată modalitatea cum aceștia își vânează prada, membrele acelora, care ajung prada 
prin alergare, sunt adaptate acestei forme de mișcare, iar în cazul acelora care atacă din 
ascuns putem observa nuanțe pentru camuflarea corpului. Unele specii folosesc tehnici 
speciale pentru a le captura prada prin utilizarea de ustensile, cum sunt de ex. păianjenii 
care vânează pești cu ajutorul firelor. 
 
Poate să apară ouă de cuc în lanțul trofic? 
Există posibilități de trecere între diferitele nivele, o anumită specie poate să aparțină 
atât categoriei consumatorilor secundari cât și consumatorilor terțieri, sau – ca și în 
cazul plantelor carnivore – este un organism producător și totodată consumator. Un caz 
special al consumatorilor secundari reprezintă modul de viață al paraziților, care poate fi 
parazitism extern sau viață parazită internă. 
 
Care sunt speciile care reprezintă categoria prădătorilor de vârf în cadrul unui anumit 
ecosistem? 
Acei consumatori terțieri, deasupra cărora nu se mai găsește alt nivel de consumator în 
lanțul trofic se numește nivelul prădătorilor de vârf. Bineînțeles nici ei nu vor rămâne 
nevătămați, exemplarele tinere pot deveni victima altor prădători sau pot avea și ele 
paraziți. Însă exprimă foarte bine complexitatea biocenozelor din care fac parte, faptul 
că, cât de lată este aceea bază de alimente, care este strânsă prin activitatea lor. 
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Reciclarea substanțelor organice în circuitul natural ale elementelor 
 

Unde sunt sintetizate materialele organice în cadrul lanțului trofic? 
Transformarea substanțelor organice au loc pe fiecare nivel al sistemelor trofice și astfel 
solicitarea pentru degradarea substanțelor este permanentă. Cea mai mare cantitate în 
mod firesc apare pe nivelul producătorilor și în comparație cu aceasta fiecare nivel de 
consumator are la dispoziție ceva mai puțină cantitate de substanță organică respectiv 
în cazul fiecărui nivel apar și pierderi. Faza terminală a ciclului de viață a fiecărei 
viețuitoare este procesul de degradare, în cadrul căruia componentele organice ale 
acestora se vor degrada în substanțe anorganice. 
 

Care sunt acele organisme care fac posibilă degradarea materialelor organice? 
Degradarea materialelor organice este începută într-o oarecare măsură deja de către 
nivelele de consumatori, deoarece nevoile lor de energie sunt obținute în urma acestei 
degradări. Dincolo de procesul digestiei, multe organisme heterotrofe din sol și 
deasupra solului se ocupă de fregmentarea și descompunerea materialelor organice. 
Procesul cel mai complex și totodată cel mai bine observabil este degradarea plantelor 
lemnoase, care este începută deja în poziția verticală a corpului de către bureți cu 
ajutorul filamentelor acestora, care străbat întregul material al corpului lemnos. În 
procesul de fragmentare al lemnului participă și diferite larve de insecte, omizi, și 
organisme microscopice. De asemenea o mare cantitate de filamente ale ciupercilor pot 
fi întâlnite în sol și în stratul frunzelor căzute. Microorganismele și bacteriile,care se 
ocupă de degradarea materialelor organice, însă pot fi găsite nu numai în sol: sunt 
prezente și în tractul intestinal ale viețuitoarelor care aparțin nivelului consumatorilor – 
astfel și în intestinele noastre. 
 

De unde se pot cunoaște ciupercile otrăvitoare? 
Din categoria ciupercilor care sunt organisme cu nutriție heterotrofă și cu rol în 
degradarea materialelor organice, acele ciuperci care formază corpi sporiferi sunt 
consumate de către animale și de către om, reciclându-și astfel materialul corpului lor în 
lanțul trofic. Ca și plantele, și ciupercile de asemenea sunt capabile de a sintetiza toxine 
pentru protecția împotriva faptului de a fi consumate. Deoarece în țara noastră există 
mai mult de 5000 de specii de ciuperci mari, nu există o rețetă exactă pentru 
recunoașterea acestora, astfel înaintea consumării ciupercilor să solicităm de fiecare 
dată părerea unui specialist în acest domeniu! 
 

Ce se întâmplă dacă dintr-o dată se acumulează o cantitate mare de substanță 
organică? 
În procesul degradărilor care decurg în lipsa oxigenului, deci în mod anaerob, au rol alte 
specii de bacterii iar în acest caz vorbim de fermentație sau de putrefacție. Rezultatul va 
fi același: formarea de substanțe anorganice, substanțe minerale însă prin apariția unor 
altor tipuri de substanțe anexe în comparație cu degradarea materialelor în prezența 
oxigenului.  
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 1. Realizează o imagine de proces! 
Realizează schema procesului în cadrul căruia plantele sintetizează substanțe 
organice utilizând substanțe anorganice! Care sunt cuvintele cheie, care trebuie 
să apară în imagine? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Locul sintetizării substanțelor organice 
Plantele sunt capabile de fotosinteză, de sintetizarea substanțelor organice, pe 
întreaga lor suprafață,care are culoare verde. În cazul plantelor cu trunchi lemnos, 
această capacitate se reduce la nivelul frunzelor. Cu ocazia drumețiilor tematice 
cu ce fel de tipuri și structuri de frunze v-ați întâlnit? Realizează schițe despre 
acestea, cu specificarea speciilor de plante! 
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 3. Calcularea cantității de biomasă 
Cantitatea apropiată poate fi calculată chiar și de către noi, în cazul arborelor cu 
metoda interpolării și al estimării. Să efectuăm următorii pași! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Calcularea greutății unui copac 
Se poate calcula și greutatea biomasei aflate în trunchiul lemnos a unui copac, 
aceasta însă nu înseamnă o producție realizată într-un an, ci întreaga cantitate de 
substanță organică acumulată în viața copacului până în acel moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Să alegem o cantitate de material al cărei greutate este cunoscută (de ex. un sau 
o jumătate de kg de făină etc). 

2. Să stabilim o cantitate egală de frunze culese de pe o specie anume, cu ajutorul 
unui cântar simplu cu brațe. Cântarul o putem confecționa și noi cu ajutorul unei 
bucăți de scândure și două vase având aceași dimensiune, sprijinând bucata de 
scândură exact la mijloc. 

3. Să calculăm numărul frunzelor, care erau în cantitatea respectivă de greutate!  
4. Pentru a avea o bază de comparație, să calculăm, care era lungimea crengii din 

care proveneau frunzele. 
5. Această cantitate trebuie multiplicată în funcție de câte ori există lungimea 

crengii în lungimea totală ale sistemului crengilor? 
6. Calculând înmulțirea putem obține cantitatea de frunze verzi crescute de întregul 

copac, adică care este valoarea producției biologice în anul respectiv. 
 
Specia aleasă:   ………………………. 
Cantitatea frunzelor: ………………………. 

1. Să măsurăm circumferința trunchiului copacului, la o înălțime de la sol unde nu se mai evidențaiză 
grosimea materialul lemnos al ramificației rădăcinilor (aprox. 30 de cm, în funcție de specie). 

2. Estimăm înălțimea copacului, chiar cu metoda deja cunoscută bazată pe triunghiul lui Pitagora. 
3. Conținutul de material al trunchiului copacului poate fi calculat cu exactitate cu ajutorul formulei 

folosite pentru calcularea volumului conului: pentru aceasta se va calcula suprafața bazei! 
circumferința=diagonală x 3,14; suprafață=circumferință ½ diagonală x ½ diagonală x 3,14 

4. În caz că suprafața este cunoscută: volum = 1/3 suprafața bazei x înălțimea. 
5. Pentru calcularea întregului sistem a crengilor ale unui copac se va utiliza următoarea formulă (în 

cazul copacilor cu coroană întreagă, adică în cazul în care copacul nu are crengi tăiate, nu are 
coroană cu lipse, etc.): cantitatea materialului din sistemul ramificației crengilor este egală cu o 
cantitate de 2/3 din totalul materialului din trunchiul copacului. 

6. Întreaga cantitate de material lemnos conținut de copac este egală cu volumul trunchiului 
înmulțit cu 1,66. 

7. Pentru stabilirea greutății ar trebui să cunoaștem cantitatea de umiditate a copacului: lemnul care 
plutește pe apă, are o greutate specifică mai mică, iar cel care se scufundă are greutatea specifică 
mai mare. Lemnul care plutește în masa de apă, sub nivelul acestuia aproximativ are o greutate 
specifică egală cu apa, această valoare fiind de 1000cm³=1litru, care corespunde cu 1kg. 
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 5. Alcătuiește un lanț trofic! 
Cu ocazia drumețiilor tale tematice notează viețuitoarele observate! Realizează un lanț 
trofic din speciile observate – sau chiar o rețea trofică! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sistemele de relație din interiorul rețelelor trofice 
Asociază următoarele specii cu ajutorul unor săgeți, în funcție de relația acestora în 
cadrul sistemului trofic! Săgețile vor arăta în direcția în care materialul organic și energia 
trece dintr-o specie în alta – din acest punct de vedere pot fi utilizate și săgeți 
bidirecționale... Câte relații posibile ai reușit să descoperi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 lăcustă de câmp    cosaș verde 
 
    raigrasul englez    trestie 
 
 păianjen crab     păianjen cu cruce 
 
  lăcarul mare  coada șoricelului   albinele 
 
 șoarecele de câmp  căprioară   mistreț 
 
  lăcustă călugăriță  vulpe    viezure 
 
 iepurele de câmp  arici   șorecar comun 
 
   trifoi alb  popândău 
 
 melcul de grădină   buretele de câmp  lumbricul 
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 7. Nivelul variabil de energie 
Nivelul de energie preluată stă în proporționalitate directă cu cantitatea de 
substanță organică caracteristică unui nivel anumit al sistemului trofic. Pune-le în 
ordine speciile enumerate mai jos în funcție de apartenența acestora la un anumit 
nivel de energie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Adaptarea la moduri de nutriție 
Apariția unor organe specifice este caracteristică pentru un anumit mod de 
nutriție. Acest fapt este și mai evident în cazul formei ciocului păsărilor. Caută în 
determinatorul de păsări următoarele specii, desenează ciocurile acestora și scrie 
pe lângă fiecare la ce fel de formă de nutriție se referă forma ciocului desenat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. șoarece de pădure ….. 
 
2. nevăstuică  ….. 

 
3. măcrișul pasărelui ….. 

 
4. ciuful de pădure ….. 

 
5. păduchi de pene ….. 

 
Ce fel de ecosisteme pot fi caracterizate prin prezența speciilor enumerate mai sus?  
Realizați sisteme asemănătoare! 
 

    

 a) acvila de câmpie ………………. b) fazanul …………………….. 
 
 
 
 
 c) sticlete  ………………. d) ciocîntors ……………………. 
 
 
 
 
 
 e) rața cu cap castaniu………………... f) ciocănitoarele…………………… 


