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Wielkość organizmu  – Święty Graal Ekologii ? 
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Epulopiscium  

Eurythenes gryllus

Bathyonomus





Duży roślinożerca na lądzie



Duży roślinożerca w morzu – 5 cm

rośliny – 0,01mm



Ekologia jest nauką o „case studies” 



Zależności pomiędzy wielkością osobnika i ekologią

wg Woodward i inni , TREE 20, 7, 2005 

• Liczba klas wielkości (+)

• Liczebność (–)

• Poziom troficzny (+)

• Szerokość niszy (?)

• Produkcja (+)

• Obrót biogenów (-)

• Bogactwo gatunkowe (-)

• Potencjalny kanibalizm

• Przewaga małych osobników

• Duże osobniki są drapieżne

• Nisza rozszerza się z wiekiem

• Duże osobniki mają niższe P/B

• Duże osobniki mają wolniejszy 

metabolizm



N= N * e r,t

N

Malthus 1798,  Prawo wykładniczego wzrostu populacji 

r – wartość funkcji wzrostu

zależna od wielkości osobnika
t – wstępna

Wielkość 

populacji

czas



Wielkość zwierzęcia w ekosystemie lądowym

wymiana ciepła

P/V=2 Amplituda temp. do 80 stopni

Szkielet wewnętrzny 

P/V=0.2

V=a3

P=6a2



Uchatki   foki   delfiny   wieloryby

Ryjówki  gryzonie   psowate  kopytne  mamuty  

N

Morskie zwierzę stałocieplne nie może być myszą 

Utrata ciepła w wodzie 25X większa niż w powietrzu



Wieloszczety   Małże   Skorupiaki    Kałamarnice

Pajęczaki Owady

N

Lądowe zwierzę bezkręgowe nie może być 

kałamarnicą olbrzymią  

Siła wyporu w wodzie 



Zimna woda – długie życie, duże rozmiary

Bergman 1847  



N

Jensen 1958, 

zależnośc ilości jaj od wielkości ryby/skorupiaka

Wielkość samicy



Średnica 

norki

Smith i inni 2009, PNAS 106, 42 

wpływ temperatury na wielkość organizmów glebowych 

w trzeciorzędzie

Temperatura (paleocen – eocen)



Wielkość organizmu i sieć troficzna

wg. Aquatic Food Web, 2005

• Złożoność sieci troficznej spada ze wzrostem energii w 

systemie, P/B zwiększa się (preferowane małe, szybko rosnące 

organizmy) 

• W systemach o niskiej energii, złożoność sieci troficznej 

rośnie, P/B zwiększa się, (przewagę uzyskują duże, wolno 

rosnące organizmy)



Azovsky 2000, OIKOS, Web Ecology



Warwick 1992, size structure in benthos 

Biomass dw 

meiobenthos macrobenthos

0,63 ug 2 mg

planktonN





RPA – Benguela Current – Man/Arctocephalus/Merlucius 





Morze Barentsa- czterech dużych drapieżników 

Prawie równo po około 25% 



Hopcraft i inni 2009, TREE – selective and oportunistic predators 



Do końca XIX w dobór łowiecki to

usuwanie największych osobników z populacji 



100 lat później zauważyli to biolodzy morza……



Wg Dickman i inni 2009, HELCOM WG

wielkość ryby i jej rozród 1960 i 2005

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8

lata

d
łu

g
o

ś
ć
 c

m



Duży osobnik – więcej, większej ikry

Większy odsetek przeżywających larw

Efekt ewolucyjny intensywnych połowów 

Selekcja w kierunku, coraz mniejszych, 

szybciej rozradzających się osobników



Gatunki i poziomy troficzne



Wiadomość dla zarządu

Jeżeli musisz konkurować o zasoby to 

najlepiej z foką, od biedy z rybą, nie próbuj 

z żebropławem, a z wirusem nie masz 

szans 


