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Взаимодействия в Арктика 

Работен лист 

1. Тунгахогит, или добре дошли в Арктика! Повечето хора мислят за Арктика като за земя, 

покрита със сняг и лед. Арктика обаче изобщо не е земя! "Арктика" се отнася за регион, 

който обгражда Северния полюс, а не за едно конкретно парче земя. Арктика е предимно 

океан – Арктическият (Северен ледовит) океан – със земята около него. Земята включва 

държавите Канада, Гренландия, Русия, Исландия и Финландия. Намерете и опишете 

Арктика.  

 

 

 

 

 

2. Арктика е регион без дървета, където земята е замръзнала през по-голямата част от 

годината. През зимата слънцето напълно изчезва в продължение на шест месеца, а земята 

е покрита със сняг и лед в продължение на над девет месеца. Само много тънък слой 

почва се размразява през лятото и скоро замръзва повторно. Тъй като ледът покрива 

океана, водата не може да се изпари тук, така че валежите са минимални, подобни на тези 

в пустините. Представете си как живеенето в Арктика би повлияло на редовните ви 

ежедневни дейности. 

 

3. В тази дейност ще научим за три вида взаимодействия между организмите: конкуренция, 

хищничество и мутуализъм. Конкуренцията е борбата между организмите в рамките на 

една екосистема за споделени ресурси. Растенията, които оцеляват в Арктика, могат да 

растат само през много краткия летен сезон. Полярните растения като ниско цъфтящите 

растения, храстите-джуджета, треви и мъхове се конкурират за ограничени, споделени 

ресурси. Идентифицирайте два ограничени ресурса, за които тези полярни растения могат 

да се конкурират. 

 



 

2 

 

 

 

4. Полярните растения се конкурират за пространство, вода, слънчева светлина и хранителни 

вещества. Но конкурентните взаимоотношения се появяват и когато животните в рамките 

на дадена екосистема се конкурират за споделени ресурси. Наблюдавайте всички животни 

в тази полярна сцена. Идентифицирайте и опишете два примера за животни, които могат 

да се конкурират за една и съща храна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Полярната мечка и косатката се конкурират за тюлени. Косатката и тюленът се конкурират 

за риба. Наличието на ресурси, или липсата им, може да повлияе на взаимодействията 

между организмите в дадена екосистема. Ако популацията на рибите в тази полярна 

екосистема намалее поради свръхриболов, как това би засегнало размерът на 

популацията на тюлените? Как би бил засегнат размерът на популацията на полярните 

мечки? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Хищничеството е взаимодействие, при което един организъм улавя и убива друг за храна. 

Хищникът е организмът, който улавя и се храни с друг организъм. Плячката е организмът, 

който е заловен за храна. Полярните мечки разчитат на тюлените за по-голямата част от 

диетата (храненето) си. Те трябва да консумират 2/3 от цялата храна, от която се нуждаят 

за годината, от април до юни. Мазнините, които натрупват през това време, са критични за 

оцеляването им. Хищниците имат адаптации, които им помагат да хванат и убият плячката 

си. Адаптацията е физическа черта или поведение, което помага на организъм да оцелее. 

Назовете една адаптация на тази полярна мечка, която ѝ помага да бъде успешен хищник.  
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7. Плячката също има адаптации, които ѝ помагат да избегне изяждането. Тюлените са 

развили поведение, което им помага да определят кога има полярна мечка наблизо. 

Наблюдавайте тюлена и опишете поведенческата му адаптация. 

 

 

 

 

 

8. Два често срещани вида тюлени в Арктика са гренландския тюлен и пръстенчатия тюлен. 

Гренландските тюлени раджат бебетата си на леда и ги хранят около две седмици, преди 

да ги оставят да се хранят самостоятелно. Пръстенчатите тюлени използват ноктите на 

предните си лапи, за да построят ледени пещери, където раждат. Бебето остава в 

пещерата за около два месеца, докато майката го храни и се грижи за него. Обяснете с 

доказателства как поведенческата адаптация на пръстенчатия тюлен помага на 

потомството му да избегне изяждането. 

 

 

 

 

 

9. Симбиозата е тясна връзка между два организма, при която поне един от организмите се 

облагодетелства. Мутуализмът е симбиотична връзка, при която и двата организма се 

облагодетелстват. Например, лишеите са издръжливи организми, които могат да оцелеят 

в някои от най-суровите екосистеми на Земята. Те не са растение, а комбинация от 

водорасло и гъба. Водораслите произвеждат храна по същия начин, както го правят и 

растенията. Гъбата абсорбира вода и хранителни вещества за водораслите и осигурява 

защита. Как мислите, че се облагодетелства гъбата от живота с водораслите?  

 

 

 

 

 

10. Полярната лисица и полярната мечка също имат мутуалистични взаимоотношения. 

Понякога полярната мечка яде само подкожната мазнина на тюлените и оставя останалото 

зад себе си. Полярните лисици следват полярните мечки, докато ловуват. Как полярната 

лисица има полза от тази връзка? 
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11. Полярната лисица следва полярната мечка и изяжда останките от храната ѝ. Когато няма 

налични тюлени, полярните мечки биха се хранила с всяко животно, което могат да уловят. 

Тъй като полярната лисица и полярната мечка имат мутуалистична връзка, как според вас 

полярната мечка има полза от лисицата, която я следва?  

 

 

 

 

 

12. Както видяхте, конкуренцията, хищничеството и мутуализмът се срещат в Арктика. 

Всъщност подобни модели на взаимодействия се срещат в много различни екосистеми. 

Приложете наученото, като свържете надписите с правилните взаимодействия. Направете 

снимка. Съвет 1: И зебрата, и гнута ядат трева. Съвет 2: Молецът опрашват цветето юка, а 

цветето юка осигурява място за молецът да снесе яйцата си. 

 

 

 

 

13. Изберете едно от взаимодействията, за които току-що научихте: конкуренция, 

хищничество или мутуализъм. Обяснете как наличието на ресурси, или липсата им, влияе 

върху взаимодействията между участващите организми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Използвайте доказателства и разсъждения, за да конструирате аргумент, че независимо от 

участващата екосистема или видове, моделите на взаимодействията сред организмите 

(конкуренция, хищничество, мутуализъм) са сходни. 

 

 


