
Et	økosystemkan	fx	være	en	eng,	en	skov,	et	vandløb	osv.	-
Økologi	er	læren	om	forholdet	mellem	de	levende	organismers	samspil	med	
hinanden	og	med	det	omgivende	livløse	miljø.	

-

Intraspecifik	konkurrence:	Det	er	konkurrence,	inden	for	samme	art,	fx	
bæveren.

-

Interspecifik	konkurrence:	Det	er	konkurrence på	tværs	af	forskellige	arter,	fx	
om	føden.

-

Eutrofiering:	Det	er	tilføjelse af	næringssalte.-

Økosystemet:
Et	økosystemer	et	udsnit	af	naturen	med	alle	dens	biotiske og	abiotiske
bestanddele	og	de	processer,	der		foregår	imellem	dem.	Det	er	et	afgrænset	
område.		

-

Økosystemeter	det	overordnede	område.-
Et	økosystemkan	inddeles	i	mindre	dele,	som	kaldes	biotoper.	Der	kan	leve	
mange	forskellige	dyr	i	et	økosystem.	

-

Et	habitat er	organismernes	levested	i	økosystemet.	-
Eksempelvis er	den	blandede	skov	et	økosystem,	hvor	granskoven	er	en	
biotop,	mens	et	enkelt	grantræ	er	et	habitat.	

-

En	niche er	en	arts	levevej	med	hensyn	til	fx	fødevalg,	forplantning,	
levesteder	og	fjender.	

-

Nedbryderne	spiser det	organiske	stof som	der	er	blevet	frigivet.	Man	kan	
sige,	at	nedbryderne	er	økosystemets	skraldemænd.	

-

Abiotiske	og	biotiske	faktorer:
De	biotiske	faktorerer	alle	de	levende	organismer,	fx	svampe,	dyr,	planter	og	
bakterier.	

-

De	abiotiske	faktorerer	de	såkaldte	miljøfaktorer,	som	er	fysiskeog	kemiske
faktorer,	der	påvirker	livet	for	organismerne.	Altså	de	"ikke-levende"	
faktorer.

-

Abiotiske	faktorerkan	eksempelvis	være	lys, næring og	temperatur.	-

Skovens	træer	er	afhængige	af	de	abiotiske	faktorer.	-
Træerne	kan	fx	ikke lave	fotosynteseuden	lys,	vand	og	CO2.	Desuden	bruges	
uorganiske	stoffer til	vækst.	

-

Træerne	giver	føde	og	danner	levesteder	for	mange	af	skovens	dyr,	og	
træerne	får	samtidig	spredt	frø	og	nødder	via	dyrene.	

-

De	abiotiske	faktorerpåvirker	dyrene,	fordi	dyrene	har	brug	for	ilt	og	bliver	
påvirket	af	temperaturen.	

-

Dyrene	påvirker	hinanden,	hvor	eksempelvis	bestanden	af	egern	og	mus	er	
biotiske	faktorer for	ræven,	fordi	de	udgør	føde for	den.	

-

Ræven	påvirker	samtidig	bestanden	af	egern	og	især	mus,	som	er	en	stor	del	
af	rævens	føde.	

-

De	abiotiske	faktorerhar	betydning	for	organismernes	vækstog	formering.	-
En	lille	plante,	der	står	i	skygge	af	en	stor	plante,	og	som	samtidig	mindre	
effektivt	optager	vand	og	næring,	bliver	begrænset	i	sin	vækst.	

-

I	økosystemeter	det	ikke	kun	de	abiotiske	faktorer,	der	påvirker	vækst.	
Samspillet mellem	organismernehar	ligeledes	en	stor	betydning	for	livet	i	
økosystemet.	

-

Enkelte	organismer	i	økosystemethar	tilpasset	sig,	så	de	er	afhængige	af	en	
anden	art	for	at	kunne	leve.	Det	kaldes	for	symbiose og	er	altså	et	samliv	
mellem	arter.

-

Symbioseer	et	samliv	mellem	arter.-

Et	eksempel	på	symbioseer	bælgplanter,	der	har	et	symbiotisk	forhold	med	
knoldbakterier.	

-

Bakterierne danner	knolde	på	bælgplantens	rødder	og	er	i	stand	til	at	fiksere	
kvælstof fra	luften,	således	at	planten	kan	få	næring	og	klare	sig	på	
næringsfattig	jord.	

-

Knoldbakterierne får	til	gengæld	kulhydrater	tilført	fra	planten,	så	de	kan	
danne	energi.	Det	er	altså	en	fordel	for	både	planten	og	bakterien.	

-

Knoldbakterien afgiver	også	kvælstof til	den	omgivende	jordbund,	og	derfor	
har	de	planter,	der	findes	omkring	bælgplanten,	en	fordel,	idet	det	de	tilføres	
næring.	

-

Kolloider er	en	abiotisk	faktor,	som	har	indflydelse	på	jordpartiklens	størrelse.-
Kolloider er	ladede	partikler og	man	kan	have	kolloider af	både	mineralsk og	
organisk	oprindelse.	

-

Kolloidernes	tiltrækningskraftpåvirker	jordens	evne til	at	holde på	
næringssaltene.	

-

Kolloiderne har	også	indflydelse på	jordens	porøsitet (løst/lufthuller).	-

Producenter:
Producenter er	organismer,	der	selv	kan	danne	organisk	materiale ud	fra	
uorganisk	materiale.

-

Producenter er	derfor	typisk	planter,	alger eller	cyanobakterier,	der	alle	kan	
producere	glukose ud	fra	CO2 ved	deres fotosyntese.		

-

Organismer,	der	selv	kan	danne	organisk	stof ud	fra	uorganisk	stof,	kalder	
man	forautotrofe organismer.

-

Herbivorer er	planteædere.-

Konsumenter:
Konsumenterer	organismer,	der	ikke selv	kan	producere	organisk	stof ud	fra	
uorganisk	stof.

-

Derfor	kan	disse	organismer kun	overleve ved	at	optage	organisk	stof,	som	
andre	organismer har	dannet – f.eks.	ved	at æde	andre	organismer.

-

Producenter og	konsumenterer	på	den	måde	forbundet til	hinanden	i	en	
fødekæde.

-

Producenterne,	som	er	planterne,	producerer	organisk	stof vha.	fotosyntesei	
form	af	glukose og	ilt.	

-

Organismer,	der	lever af	organisk	stof dannet	af	andre	organismer,	kalder	
man	også	for heterotrofe	organismer.

-

Konsumenterer	typisk	enten planteædere (kaldes	også	græssere)	
eller rovdyr (kaldes	også	prædatorer).	

-

Dog	er nedbrydere en	tredje	type	konsumenter,	som	man	ofte	kategoriserer	
for	sig	selv.

-

Nedbrydere:
Nedbrydere er	også	heterotrofe	organismer.	-
Nedbrydere	lever dog	udelukkende af dødt	organisk	materiale – dvs.	rester
af	planter,	dyr og	andre	organismer,	der	ender	på	jordoverfladen.	

-

Der	findes	mange	forskellige	slags	nedbrydere,	som	hver	især	er	specialiseret
i	at	udføreen	bestemt	form for	nedbrydning.	

-

F.eks.	æder	regnorme	blade i	jorden,	hvorved	en	del	store	organiske	
molekyler i	bladene	nedbrydes.	Herefter	nedbryder	bakterier i	
jorden regnormenes	afføring	yderligere.	

-

På	den	måde	opstår	der	en nedbryderfødekæde i	økosystemet,	som	forløber	
parallelt	med	økosystemets	fødekædeaf	producenterog	konsumenter.

-

Energistrømme	og	fødekæder:
Energien	vej	gennem	økosystemetbetegnes	som	energistrøm.-
Energi kommer	ind	i	økosystemetgennem	sollys,	som	driver	hele	
økosystemet.

-

Ved	fotosyntesedanner	planten	organisk	stof i	form	af	sukker	ud	fra	
uorganiske	forbindelserog	energien	fra	sollys.	

-

Organismer,	som	kan	lave	fotosyntese,	kaldes	for	autotrofe	organisme.-
Reaktionen	bruger	kuldioxid	(CO2)	og	vand	(H2O),	som	vha.	energi	fra	sollyset	
danner	glukose	(C6H12O6)	og	ilt	(O2).	
Fotosyntesen foregår	i	de	af	plantens	celler,	der	er	grønne.	Disse	indeholder	
nemlig	grønkorn,	også	kaldet	kloroplaster,	og	det	er	her,	fotosyntesen
foregår.	

-

Planter,	alger og	cyanobakterier indeholder	grønkornog	kan	dermed	lave	
fotosyntese.

-

Grønkornene får	den	grønne	farve,	fordi	de	indeholder	det	grønne	pigment	
klorofyl.	

-

Klorofyl	kan	opfange	og	udnytte	solenergi	til	fotosyntesen.-
Nogle	planter	er	tilpasset	livet	i	delvis	skygge,	mens	andre	er	tilpasset	direkte	
sollys.	Disse	planter	kaldes	henholdsvis	for	skyggeplanter og	lysplanter.

-

Skyggeplanterne er	effektive	til	at	indfange	svagt	lys,	idet	de	ofte	også	har	
violette og	røde farvepigmenter ud	over	de	grønne.	

-

Skyggeplanter har	til	gengæld	ikke	så	mange	grønkorn som	lysplanterne.	
Derfor	når	de	den	maksimale	fotosyntesefør	lysplanterne,	som	har	en	højere	
maksimal	fotosynteseaktivitet.

-

Fotosyntesener	afhængig	af	sollys,	som	opfanges	af	farvestoffet	klorofyl i	
cellernes	grønkorn.	

-

Gennem	rødderne	optages	næringssalteog	vand.	Vandet	benyttes	i	
fotosyntesen sammen	med	CO2,	som	optages	gennem,	spalteåbningerne,	til	
at	danne	glukose.	

-

Herefter	kan	den	bruges	til	energi	eller	vækst	i	form	af	stivelse og	cellulose.-

Kuldioxiden,	der	benyttes	i	fotosyntesen,	optager	fra	atmosfæren	gennem	
plantens	spalteåbninger.	

-

Spalteåbningerne sidder	på	bladenes	underside,	og	det	er	også	her,	at	den	
dannede	ilt udskilles.

-

Vedkar transporterer	vand og	næring fra	rødderne gennem	plantens	stængel	
til	bladene.

-

Den	dannede	glukose bruges	af	planten	dels	til	vækstog	dels	til	
energidannelse.	

-

Sikar transporterer	glukose.-

Ved	respirationsprocessen spaltes	glukose,	hvorved	der	frigøres	energi.	-
Respirationsprocessen sker	i	cellens	mitokondrier,	hvor	glukosespaltes	til	
kuldioxid og	vand under	forbrug	af	ilt.	

-

Respirationsprocessengenopbygger det	energiholdige	molekyle	(ATP),	som	
nedbrydes	til	ADP ved	energikrævende	processer.	

-

Vækst:
Den	glukose,	som	planten	ikke	bruger	til	energi,	bruges	til	vækstog	til	
oplagsnæring i	form	af	stivelse.	

-

Glukosen indgår	i	dannelsen	af	fedt,	protein og	andre	kulhydrater i	planten.-
Disse	tre	betegnes	som	organiske	stoffer,	fordi	de	indeholder	carbon,	oxygen	
og	hydrogen.	

-

Næringssalteoptages	sammen	med	vand	gennem	planternes	rødder.	-
Fedt og	kulhydratdannes	ud	fra	glukose,	som	stammer	fra	fotosyntesen.		
Glukosen	benyttes	endvidere	i	respirationsprocessen.	

-

Proteiner,	DNA,	RNAog	ATP kræver	desuden	næringssalte	og	mineraler	for	at	
blive	dannet.	

-

Fotosyntesen:

Hele	processen	i	fotosyntesener	en	redoxproces ,	hvor	den	indfangede	
lysenergi flytte	elektroner fra	iltatomerne	i	vand	til	kulstofatomerne	i	
kuldioxid,	så	de	hhv.	oxideres og	reduceres.

-

Plantecellernes	grønkorn indeholder	bl.a.	pigmentet	klorofyl	a,	som	er	
bundet	til	proteiner	i	grønkornenes	membraner.

-

Pigmenterne kan	absorbere	lys,	og	de	er	derfor	en	forudsætning	for,	at	
fotosyntesen	kan	begynde.

-

I	grønkorn findes	desuden	ribosomer,	stivelse og	ringformet	DNA.	-
De	biokemiske	processer	i	fotosyntesener	afhængige	af	energien	fra	sollyset
og	katalyseres	af	enzymer,	som	er	ansvarlige	for	flytningen	af	elektroner,	som	
bevirker	at	protoner	(H+) også	flyttes.

-

Grundformen for	en	aminosyreer:-

Lys	og	mørkeprocessen:
De	enzymatiske	mørkeprocesser sker	i	grønkornets	stroma,	mens	
lysprocessen foregår	i	thylakoidernes	membran,	hvor	der	findes	tre	typer	
proteinkomplekser,	der	er	ansvarlige	for	lysprocessen.

-

Stroma findes	i	den	indre	membran,	og	er	en	slags	væske,	der	indeholder	
membransystemer,	thylakoider.

-

Fotosystem	I	og	II:	Indeholder	pigmenter,	som	kan	absorbere	lys.-
Cytokrom	bf:	Transporterer	elektroner	fra	fotosystem	II til	fotosystem	I,	men	
der	samtidig	pumpes	protoner.

-

ATP-syntase:	Ansvarlig	for	fosforylering	af	ATP.-

I	fotosystem	I og	II findes	de	grønne	pigmenter,	klorofyl	a	og	b,	som	
absorberer	lyset	inden	for	det	synlige	spektrum	(400	nm	- 700	nm).	

-

Klorofylabsorberer	blåt	og	rødt	lys,	og	derfor	kommer	bladet	til	at	fremstå	
grønt.	

-

Calvins	 cyklus:
CO2 bindes	til	ribulose- 1,5-difosfat,	som	spaltes	til	to	3-fosfoglyceraldehyd.	1.
3-fosfoglyceraldehyd	reduceres	til	glyceraldehyd-3-fosfat,	hvilket	kræver	
energi	og	sker	ved,	at	NADPH	afgiver	H+ og	e-.	Desuden	nedbrydes	ATP	til	ADP	
+	P,	så	der	frigives	energi	til	processen.

2.

Størstedelen	af	det	dannede	glyceraldehyd-3-fosfat	går	videre	i	cyklus	for	at	
gendanne		ribulose- 1,5-difosfat,	så	Calvins	cyklus	kan	fortsætte.	Processen	
kræver	energi	i	form	af	ATP.	Dog	omdannes	noget	af	det	dannede	
glyceraldehyd-3-fosfat	til	glukose.	Der	skal	to	molekyler	glyceraldehyd-3-
fosfat	til	at	danne	glukose.	

3.

Primærproduktion:
Planternes	produktion	af	organisk	stof er	det	første	led	i	de	fleste	fødekæder,	
og	derfor	kaldes	planter	for	primærproducenter.

-

Fotosyntesener	samtidig	den	eneste	proces,	der	danner	organisk	stof ud	af	
sollys og	uorganiske	forbindelser.	

-

Primærproducenterer	organismer	som	selv	kan	lave	den	energi,	som	de	har	
brug	for.	Disse	organismer	kaldes	for	autotrofe	organismer (kan	selv	lave	
fotosyntese).	

-

Andre	organismer	skal	optage	organisk	stof for	at	kunne	producere	energi,	og	
de	kaldes	for	heterotrofe	organismer.

-

Produktionen	af	organisk	stof	i	fotosyntetiserende	organismer kaldes	for	
primærproduktion.	

-

Plantens	samlede	produktion	ved	fotosyntesen	kaldes	for	
bruttoprimærproduktion (BPP).

-

Planten	bruger	selv	en	stor	det	af	bruttoprimærproduktion	til	respiration.	Det	
der	så	er	tilbage,	kaldes	for	nettoprimærproduktion (NPP).

-

Nettoprimærproduktion	bruges	til	vækst,	og	kan	spises	af	andre	organismer	i	
fødekædenog	tilføre	dem	energi.	

-

90	% af	den	energimængdesom	planter har	spist,	går	til	spilde	i	form	af	
respiration.	De	resterende	10	% går	til	plantens	vækstog	formering.

-

Primærproducenternes	produktioner	altså	grundlaget	for	økosystemets	
energistrømme,	som	følger	fødekæderne.

-

Sammenhængen	mellem	primærproduktion	og	respiration	kan	opskrives	ved:	
bruttoprimærproduktion=	nettoprimærproduktion	+	respiration.

-

Fødekæder:
Energistrømmene i	økosystemetkan	følge	to	overordnede	typer	af	
fødekæder,	nemlig	græsningsfødekædenog	nedbrydningsfødekæden.

-

En	fødekædeer	en	model,	der	viser	rækkefølgen,	hvormed	organismer	bliver	
spist.	

-

Fødekæderneer	forbundne	i	et	stort	fødenet,	som	kan	opstilles	på	baggrund	
af	organismerne i	et	økosystemog	giver	et	overblik	over,	hvordan	de	biotiske	
faktorer er	afhængige	af	hinanden.	

-

Organismerne,	der	indgår	i	fødekæderne,	kan	inddeles	i	primærproducenter
og	konsumenter,	som	udgøres	af	økosystemets	planteædere,	rovdyrog	
nedbrydere.	

-

Konsumenterne		(nedbryder)	er	heterotrofe,	da	de	udnytter	energi,	som	
andre	organismer	har	produceret.	

-

Konsumenterkan	både	være	mikrodyr og	makrodyr.	-
En	fødekædebestår	normalt	af	3-5	led,	hvor	hvert	led	kaldes	for	et	trofisk	
niveau.

-

Ved	hvert	trofisk	niveau går	der	energi	tabt	pga.	organismernes	respiration.	
Dette	kaldes	for	respirationstab.	Dette	tab er	90%.

-

Det	er	respirationstabet som	er	skyld	i	fødekædensbegrænsede	antal	af	
trofiske	niveauer.	

-

Græsningsfødekæden starter	med	primærproducenter (1.	trofiske	niveau)	fx	
planteplankton.	

-

Disse	ædes	af	planteædere (2.	trofiske	niveau)	fx	dyreplankton,	som	dermed	
står	for	fødekædens	sekundærproduktion.

-

Planteæderne spises	af	rovdyr (3.	trofiske	niveau),	som	i	dette	tilfælde	kan	
være	en	fiskeyngel.

-

Rovdyrene	på	3.	trofiske	niveau kan	i	nogle	tilfælde	blive	ædt	af	toprovdyr
såsom	større	fisk.	

-

Dyrene	kan	kun	udnytte	nettoproduktionen fra	det	foregående	led	i	
fødekæden,	og	kan	samtidig	ikke	udnytte	alt	den	indtagne	føde,	fordi	
plantecellevægge kun	nedbrydes	i	mindre	grad,	fordi	cellulosen i	
cellevæggene er	svær	at	nedbryde.

-

Planteæderne indtager	føde(I)	som	de	omsætter	og	bruger	til	respiration,	R,	
og	vækst (V).	Det	der	ikke	udnyttes	kommer	ud	som	afføring (A).	

-

Dette	giver	udtrykket:	I=R+V+A.-

Størrelsen	på	økosystemets	primær- og	sekundærproduktioner	afgørende	
for,	hvor	mange	organismer,	økosystemetkan	ernære.	Det	kaldes	for	
økosystemets	bæreevne.	

-

Et	områdets	bæreevne er	den	maksimale	populationsstørrelsesom	ikke	
ødelægger	området.

-

Tilsammen	udgør	primær- og	sekundærproduktionenøkosystemets	
biomasse.	

-

Når	dyr	og	planter	dør,	indgår	de	som	det	første	led	i	nedbryderfødekæden.-
En	stor	del	af	planternes nettoprimærproduktionhavner	i	denne	fødekæde	
som	dødt,	organisk	materiale,	også	kaldet	detritus.

-

En	del	af	detritus	er	meget	langsomt	nedbrydeligt	og	kaldes	for	humus.-

Bioakkumulation	=	Bioakkumulation	er	den	stigende	koncentration	af	et	stof	
i	en	organisme	gennem	dens	levetid,	som	kviksølv.

-

Biomagnifikation/magnifisering :	Det	er	ophobningen	gennem	fødekæden.	
Forgiftning	bliver	størst	i	det	4.	trofiske	niveau.	

-

Det	er	en	opkoncentrering	af	eventuelt	miljøfremmede,	persistente	stoffer	
op	gennem	en	fødekæde.

Detritusædere:	Detritus,	som	er	små	orme,	bliver	spist	af	nedbrydere.	
Derefter	bliver	nedbryderne	spist	af	detritusædere.

-

Livsbetingelser		i	en	skov:
Træernes	årringe	bliver	dannet	under	træets	halvårlige	vækst.	Her	er	der	
bedre	livsvilkår	for	træet	i	forhold	til	vand,	næring,	sollys	og	temperatur.	

-

Økologi
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Et	økosystemkan	fx	være	en	eng,	en	skov,	et	vandløb	osv.	-
Økologi	er	læren	om	forholdet	mellem	de	levende	organismers	samspil	med	
hinanden	og	med	det	omgivende	livløse	miljø.	

-

Intraspecifik	konkurrence:	Det	er	konkurrence,	inden	for	samme	art,	fx	
bæveren.

-

Interspecifik	konkurrence:	Det	er	konkurrence på	tværs	af	forskellige	arter,	fx	
om	føden.

-

Eutrofiering:	Det	er	tilføjelse af	næringssalte.-

Økosystemet:
Et	økosystemer	et	udsnit	af	naturen	med	alle	dens	biotiske og	abiotiske
bestanddele	og	de	processer,	der		foregår	imellem	dem.	Det	er	et	afgrænset	
område.		

-

Økosystemeter	det	overordnede	område.-
Et	økosystemkan	inddeles	i	mindre	dele,	som	kaldes	biotoper.	Der	kan	leve	
mange	forskellige	dyr	i	et	økosystem.	

-

Et	habitat er	organismernes	levested	i	økosystemet.	-
Eksempelvis er	den	blandede	skov	et	økosystem,	hvor	granskoven	er	en	
biotop,	mens	et	enkelt	grantræ	er	et	habitat.	

-

En	niche er	en	arts	levevej	med	hensyn	til	fx	fødevalg,	forplantning,	
levesteder	og	fjender.	

-

Nedbryderne	spiser det	organiske	stof som	der	er	blevet	frigivet.	Man	kan	
sige,	at	nedbryderne	er	økosystemets	skraldemænd.	

-

Abiotiske	og	biotiske	faktorer:
De	biotiske	faktorerer	alle	de	levende	organismer,	fx	svampe,	dyr,	planter	og	
bakterier.	

-

De	abiotiske	faktorerer	de	såkaldte	miljøfaktorer,	som	er	fysiskeog	kemiske
faktorer,	der	påvirker	livet	for	organismerne.	Altså	de	"ikke-levende"	
faktorer.

-

Abiotiske	faktorerkan	eksempelvis	være	lys, næring og	temperatur.	-

Skovens	træer	er	afhængige	af	de	abiotiske	faktorer.	-
Træerne	kan	fx	ikke lave	fotosynteseuden	lys,	vand	og	CO2.	Desuden	bruges	
uorganiske	stoffer til	vækst.	

-

Træerne	giver	føde	og	danner	levesteder	for	mange	af	skovens	dyr,	og	
træerne	får	samtidig	spredt	frø	og	nødder	via	dyrene.	

-

De	abiotiske	faktorerpåvirker	dyrene,	fordi	dyrene	har	brug	for	ilt	og	bliver	
påvirket	af	temperaturen.	

-

Dyrene	påvirker	hinanden,	hvor	eksempelvis	bestanden	af	egern	og	mus	er	
biotiske	faktorer for	ræven,	fordi	de	udgør	føde for	den.	

-

Ræven	påvirker	samtidig	bestanden	af	egern	og	især	mus,	som	er	en	stor	del	
af	rævens	føde.	

-

De	abiotiske	faktorerhar	betydning	for	organismernes	vækstog	formering.	-
En	lille	plante,	der	står	i	skygge	af	en	stor	plante,	og	som	samtidig	mindre	
effektivt	optager	vand	og	næring,	bliver	begrænset	i	sin	vækst.	

-

I	økosystemeter	det	ikke	kun	de	abiotiske	faktorer,	der	påvirker	vækst.	
Samspillet mellem	organismernehar	ligeledes	en	stor	betydning	for	livet	i	
økosystemet.	

-

Enkelte	organismer	i	økosystemethar	tilpasset	sig,	så	de	er	afhængige	af	en	
anden	art	for	at	kunne	leve.	Det	kaldes	for	symbiose og	er	altså	et	samliv	
mellem	arter.

-

Symbioseer	et	samliv	mellem	arter.-

Et	eksempel	på	symbioseer	bælgplanter,	der	har	et	symbiotisk	forhold	med	
knoldbakterier.	

-

Bakterierne danner	knolde	på	bælgplantens	rødder	og	er	i	stand	til	at	fiksere	
kvælstof fra	luften,	således	at	planten	kan	få	næring	og	klare	sig	på	
næringsfattig	jord.	

-

Knoldbakterierne får	til	gengæld	kulhydrater	tilført	fra	planten,	så	de	kan	
danne	energi.	Det	er	altså	en	fordel	for	både	planten	og	bakterien.	

-

Knoldbakterien afgiver	også	kvælstof til	den	omgivende	jordbund,	og	derfor	
har	de	planter,	der	findes	omkring	bælgplanten,	en	fordel,	idet	det	de	tilføres	
næring.	

-

Kolloider er	en	abiotisk	faktor,	som	har	indflydelse	på	jordpartiklens	størrelse.-
Kolloider er	ladede	partikler og	man	kan	have	kolloider af	både	mineralsk og	
organisk	oprindelse.	

-

Kolloidernes	tiltrækningskraftpåvirker	jordens	evne til	at	holde på	
næringssaltene.	

-

Kolloiderne har	også	indflydelse på	jordens	porøsitet (løst/lufthuller).	-

Producenter:
Producenter er	organismer,	der	selv	kan	danne	organisk	materiale ud	fra	
uorganisk	materiale.

-

Producenter er	derfor	typisk	planter,	alger eller	cyanobakterier,	der	alle	kan	
producere	glukose ud	fra	CO2 ved	deres fotosyntese.		

-

Organismer,	der	selv	kan	danne	organisk	stof ud	fra	uorganisk	stof,	kalder	
man	forautotrofe organismer.

-

Herbivorer er	planteædere.-

Konsumenter:
Konsumenterer	organismer,	der	ikke selv	kan	producere	organisk	stof ud	fra	
uorganisk	stof.

-

Derfor	kan	disse	organismer kun	overleve ved	at	optage	organisk	stof,	som	
andre	organismer har	dannet – f.eks.	ved	at æde	andre	organismer.

-

Producenter og	konsumenterer	på	den	måde	forbundet til	hinanden	i	en	
fødekæde.

-

Producenterne,	som	er	planterne,	producerer	organisk	stof vha.	fotosyntesei	
form	af	glukose og	ilt.	

-

Organismer,	der	lever af	organisk	stof dannet	af	andre	organismer,	kalder	
man	også	for heterotrofe	organismer.

-

Konsumenterer	typisk	enten planteædere (kaldes	også	græssere)	
eller rovdyr (kaldes	også	prædatorer).	

-

Dog	er nedbrydere en	tredje	type	konsumenter,	som	man	ofte	kategoriserer	
for	sig	selv.

-

Nedbrydere:
Nedbrydere er	også	heterotrofe	organismer.	-
Nedbrydere	lever dog	udelukkende af dødt	organisk	materiale – dvs.	rester
af	planter,	dyr og	andre	organismer,	der	ender	på	jordoverfladen.	

-

Der	findes	mange	forskellige	slags	nedbrydere,	som	hver	især	er	specialiseret
i	at	udføreen	bestemt	form for	nedbrydning.	

-

F.eks.	æder	regnorme	blade i	jorden,	hvorved	en	del	store	organiske	
molekyler i	bladene	nedbrydes.	Herefter	nedbryder	bakterier i	
jorden regnormenes	afføring	yderligere.	

-

På	den	måde	opstår	der	en nedbryderfødekæde i	økosystemet,	som	forløber	
parallelt	med	økosystemets	fødekædeaf	producenterog	konsumenter.

-

Energistrømme	og	fødekæder:
Energien	vej	gennem	økosystemetbetegnes	som	energistrøm.-
Energi kommer	ind	i	økosystemetgennem	sollys,	som	driver	hele	
økosystemet.

-

Ved	fotosyntesedanner	planten	organisk	stof i	form	af	sukker	ud	fra	
uorganiske	forbindelserog	energien	fra	sollys.	

-

Organismer,	som	kan	lave	fotosyntese,	kaldes	for	autotrofe	organisme.-
Reaktionen	bruger	kuldioxid	(CO2)	og	vand	(H2O),	som	vha.	energi	fra	sollyset	
danner	glukose	(C6H12O6)	og	ilt	(O2).	
Fotosyntesen foregår	i	de	af	plantens	celler,	der	er	grønne.	Disse	indeholder	
nemlig	grønkorn,	også	kaldet	kloroplaster,	og	det	er	her,	fotosyntesen
foregår.	

-

Planter,	alger og	cyanobakterier indeholder	grønkornog	kan	dermed	lave	
fotosyntese.

-

Grønkornene får	den	grønne	farve,	fordi	de	indeholder	det	grønne	pigment	
klorofyl.	

-

Klorofyl	kan	opfange	og	udnytte	solenergi	til	fotosyntesen.-
Nogle	planter	er	tilpasset	livet	i	delvis	skygge,	mens	andre	er	tilpasset	direkte	
sollys.	Disse	planter	kaldes	henholdsvis	for	skyggeplanter og	lysplanter.

-

Skyggeplanterne er	effektive	til	at	indfange	svagt	lys,	idet	de	ofte	også	har	
violette og	røde farvepigmenter ud	over	de	grønne.	

-

Skyggeplanter har	til	gengæld	ikke	så	mange	grønkorn som	lysplanterne.	
Derfor	når	de	den	maksimale	fotosyntesefør	lysplanterne,	som	har	en	højere	
maksimal	fotosynteseaktivitet.

-

Fotosyntesener	afhængig	af	sollys,	som	opfanges	af	farvestoffet	klorofyl i	
cellernes	grønkorn.	

-

Gennem	rødderne	optages	næringssalteog	vand.	Vandet	benyttes	i	
fotosyntesen sammen	med	CO2,	som	optages	gennem,	spalteåbningerne,	til	
at	danne	glukose.	

-

Herefter	kan	den	bruges	til	energi	eller	vækst	i	form	af	stivelse og	cellulose.-

Kuldioxiden,	der	benyttes	i	fotosyntesen,	optager	fra	atmosfæren	gennem	
plantens	spalteåbninger.	

-

Spalteåbningerne sidder	på	bladenes	underside,	og	det	er	også	her,	at	den	
dannede	ilt udskilles.

-

Vedkar transporterer	vand og	næring fra	rødderne gennem	plantens	stængel	
til	bladene.

-

Den	dannede	glukose bruges	af	planten	dels	til	vækstog	dels	til	
energidannelse.	

-

Sikar transporterer	glukose.-

Ved	respirationsprocessen spaltes	glukose,	hvorved	der	frigøres	energi.	-
Respirationsprocessen sker	i	cellens	mitokondrier,	hvor	glukosespaltes	til	
kuldioxid og	vand under	forbrug	af	ilt.	

-

Respirationsprocessengenopbygger det	energiholdige	molekyle	(ATP),	som	
nedbrydes	til	ADP ved	energikrævende	processer.	

-

Vækst:
Den	glukose,	som	planten	ikke	bruger	til	energi,	bruges	til	vækstog	til	
oplagsnæring i	form	af	stivelse.	

-

Glukosen indgår	i	dannelsen	af	fedt,	protein og	andre	kulhydrater i	planten.-
Disse	tre	betegnes	som	organiske	stoffer,	fordi	de	indeholder	carbon,	oxygen	
og	hydrogen.	

-

Næringssalteoptages	sammen	med	vand	gennem	planternes	rødder.	-
Fedt og	kulhydratdannes	ud	fra	glukose,	som	stammer	fra	fotosyntesen.		
Glukosen	benyttes	endvidere	i	respirationsprocessen.	

-

Proteiner,	DNA,	RNAog	ATP kræver	desuden	næringssalte	og	mineraler	for	at	
blive	dannet.	

-

Fotosyntesen:

Hele	processen	i	fotosyntesener	en	redoxproces ,	hvor	den	indfangede	
lysenergi flytte	elektroner fra	iltatomerne	i	vand	til	kulstofatomerne	i	
kuldioxid,	så	de	hhv.	oxideres og	reduceres.

-

Plantecellernes	grønkorn indeholder	bl.a.	pigmentet	klorofyl	a,	som	er	
bundet	til	proteiner	i	grønkornenes	membraner.

-

Pigmenterne kan	absorbere	lys,	og	de	er	derfor	en	forudsætning	for,	at	
fotosyntesen	kan	begynde.

-

I	grønkorn findes	desuden	ribosomer,	stivelse og	ringformet	DNA.	-
De	biokemiske	processer	i	fotosyntesener	afhængige	af	energien	fra	sollyset
og	katalyseres	af	enzymer,	som	er	ansvarlige	for	flytningen	af	elektroner,	som	
bevirker	at	protoner	(H+) også	flyttes.

-

Grundformen for	en	aminosyreer:-

Lys	og	mørkeprocessen:
De	enzymatiske	mørkeprocesser sker	i	grønkornets	stroma,	mens	
lysprocessen foregår	i	thylakoidernes	membran,	hvor	der	findes	tre	typer	
proteinkomplekser,	der	er	ansvarlige	for	lysprocessen.

-

Stroma findes	i	den	indre	membran,	og	er	en	slags	væske,	der	indeholder	
membransystemer,	thylakoider.

-

Fotosystem	I	og	II:	Indeholder	pigmenter,	som	kan	absorbere	lys.-
Cytokrom	bf:	Transporterer	elektroner	fra	fotosystem	II til	fotosystem	I,	men	
der	samtidig	pumpes	protoner.

-

ATP-syntase:	Ansvarlig	for	fosforylering	af	ATP.-

I	fotosystem	I og	II findes	de	grønne	pigmenter,	klorofyl	a	og	b,	som	
absorberer	lyset	inden	for	det	synlige	spektrum	(400	nm	- 700	nm).	

-

Klorofylabsorberer	blåt	og	rødt	lys,	og	derfor	kommer	bladet	til	at	fremstå	
grønt.	

-

Calvins	 cyklus:
CO2 bindes	til	ribulose- 1,5-difosfat,	som	spaltes	til	to	3-fosfoglyceraldehyd.	1.
3-fosfoglyceraldehyd	reduceres	til	glyceraldehyd-3-fosfat,	hvilket	kræver	
energi	og	sker	ved,	at	NADPH	afgiver	H+ og	e-.	Desuden	nedbrydes	ATP	til	ADP	
+	P,	så	der	frigives	energi	til	processen.

2.

Størstedelen	af	det	dannede	glyceraldehyd-3-fosfat	går	videre	i	cyklus	for	at	
gendanne		ribulose- 1,5-difosfat,	så	Calvins	cyklus	kan	fortsætte.	Processen	
kræver	energi	i	form	af	ATP.	Dog	omdannes	noget	af	det	dannede	
glyceraldehyd-3-fosfat	til	glukose.	Der	skal	to	molekyler	glyceraldehyd-3-
fosfat	til	at	danne	glukose.	

3.

Primærproduktion:
Planternes	produktion	af	organisk	stof er	det	første	led	i	de	fleste	fødekæder,	
og	derfor	kaldes	planter	for	primærproducenter.

-

Fotosyntesener	samtidig	den	eneste	proces,	der	danner	organisk	stof ud	af	
sollys og	uorganiske	forbindelser.	

-

Primærproducenterer	organismer	som	selv	kan	lave	den	energi,	som	de	har	
brug	for.	Disse	organismer	kaldes	for	autotrofe	organismer (kan	selv	lave	
fotosyntese).	

-

Andre	organismer	skal	optage	organisk	stof for	at	kunne	producere	energi,	og	
de	kaldes	for	heterotrofe	organismer.

-

Produktionen	af	organisk	stof	i	fotosyntetiserende	organismer kaldes	for	
primærproduktion.	

-

Plantens	samlede	produktion	ved	fotosyntesen	kaldes	for	
bruttoprimærproduktion (BPP).

-

Planten	bruger	selv	en	stor	det	af	bruttoprimærproduktion	til	respiration.	Det	
der	så	er	tilbage,	kaldes	for	nettoprimærproduktion (NPP).

-

Nettoprimærproduktion	bruges	til	vækst,	og	kan	spises	af	andre	organismer	i	
fødekædenog	tilføre	dem	energi.	

-

90	% af	den	energimængdesom	planter har	spist,	går	til	spilde	i	form	af	
respiration.	De	resterende	10	% går	til	plantens	vækstog	formering.

-

Primærproducenternes	produktioner	altså	grundlaget	for	økosystemets	
energistrømme,	som	følger	fødekæderne.

-

Sammenhængen	mellem	primærproduktion	og	respiration	kan	opskrives	ved:	
bruttoprimærproduktion=	nettoprimærproduktion	+	respiration.

-

Fødekæder:
Energistrømmene i	økosystemetkan	følge	to	overordnede	typer	af	
fødekæder,	nemlig	græsningsfødekædenog	nedbrydningsfødekæden.

-

En	fødekædeer	en	model,	der	viser	rækkefølgen,	hvormed	organismer	bliver	
spist.	

-

Fødekæderneer	forbundne	i	et	stort	fødenet,	som	kan	opstilles	på	baggrund	
af	organismerne i	et	økosystemog	giver	et	overblik	over,	hvordan	de	biotiske	
faktorer er	afhængige	af	hinanden.	

-

Organismerne,	der	indgår	i	fødekæderne,	kan	inddeles	i	primærproducenter
og	konsumenter,	som	udgøres	af	økosystemets	planteædere,	rovdyrog	
nedbrydere.	

-

Konsumenterne		(nedbryder)	er	heterotrofe,	da	de	udnytter	energi,	som	
andre	organismer	har	produceret.	

-

Konsumenterkan	både	være	mikrodyr og	makrodyr.	-
En	fødekædebestår	normalt	af	3-5	led,	hvor	hvert	led	kaldes	for	et	trofisk	
niveau.

-

Ved	hvert	trofisk	niveau går	der	energi	tabt	pga.	organismernes	respiration.	
Dette	kaldes	for	respirationstab.	Dette	tab er	90%.

-

Det	er	respirationstabet som	er	skyld	i	fødekædensbegrænsede	antal	af	
trofiske	niveauer.	

-

Græsningsfødekæden starter	med	primærproducenter (1.	trofiske	niveau)	fx	
planteplankton.	

-

Disse	ædes	af	planteædere (2.	trofiske	niveau)	fx	dyreplankton,	som	dermed	
står	for	fødekædens	sekundærproduktion.

-

Planteæderne spises	af	rovdyr (3.	trofiske	niveau),	som	i	dette	tilfælde	kan	
være	en	fiskeyngel.

-

Rovdyrene	på	3.	trofiske	niveau kan	i	nogle	tilfælde	blive	ædt	af	toprovdyr
såsom	større	fisk.	

-

Dyrene	kan	kun	udnytte	nettoproduktionen fra	det	foregående	led	i	
fødekæden,	og	kan	samtidig	ikke	udnytte	alt	den	indtagne	føde,	fordi	
plantecellevægge kun	nedbrydes	i	mindre	grad,	fordi	cellulosen i	
cellevæggene er	svær	at	nedbryde.

-

Planteæderne indtager	føde(I)	som	de	omsætter	og	bruger	til	respiration,	R,	
og	vækst (V).	Det	der	ikke	udnyttes	kommer	ud	som	afføring (A).	

-

Dette	giver	udtrykket:	I=R+V+A.-

Størrelsen	på	økosystemets	primær- og	sekundærproduktioner	afgørende	
for,	hvor	mange	organismer,	økosystemetkan	ernære.	Det	kaldes	for	
økosystemets	bæreevne.	

-

Et	områdets	bæreevne er	den	maksimale	populationsstørrelsesom	ikke	
ødelægger	området.

-

Tilsammen	udgør	primær- og	sekundærproduktionenøkosystemets	
biomasse.	

-

Når	dyr	og	planter	dør,	indgår	de	som	det	første	led	i	nedbryderfødekæden.-
En	stor	del	af	planternes nettoprimærproduktionhavner	i	denne	fødekæde	
som	dødt,	organisk	materiale,	også	kaldet	detritus.

-

En	del	af	detritus	er	meget	langsomt	nedbrydeligt	og	kaldes	for	humus.-

Bioakkumulation	=	Bioakkumulation	er	den	stigende	koncentration	af	et	stof	
i	en	organisme	gennem	dens	levetid,	som	kviksølv.

-

Biomagnifikation/magnifisering :	Det	er	ophobningen	gennem	fødekæden.	
Forgiftning	bliver	størst	i	det	4.	trofiske	niveau.	

-

Det	er	en	opkoncentrering	af	eventuelt	miljøfremmede,	persistente	stoffer	
op	gennem	en	fødekæde.

Detritusædere:	Detritus,	som	er	små	orme,	bliver	spist	af	nedbrydere.	
Derefter	bliver	nedbryderne	spist	af	detritusædere.

-

Livsbetingelser		i	en	skov:
Træernes	årringe	bliver	dannet	under	træets	halvårlige	vækst.	Her	er	der	
bedre	livsvilkår	for	træet	i	forhold	til	vand,	næring,	sollys	og	temperatur.	

-
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