
II.1. SYSTEM PRZYRODNICZY 

System przyrodniczy jest otwartym, odnawialnym, przekształcalnym, dynamicznie 
zrównoważonym i hierarchicznie uporządkowanym układem ekologicznym, w skład którego 
wchodzą komponenty abiotyczne (nieożywione) i biotyczne (ożywione) powiązane wza-
jemnymi oddziaływaniami umożliwiającymi utrzymanie życia w postaci, jaka występuje na 
ziemi. Posiada własną strukturę, zmienność, historię oraz swoistą dynamikę i sposób 
funkcjonowania. Elementem tego systemu jest człowiek i społeczeństwo. 

Komponentami abiotycznymi są fizyczne i chemiczne czynniki danego środowiska, 
występujące w atmosferze, litosferze i hydrosferze, związane z klimatem (mezoklimat, 
topoklimat, mikroklimat), rzeźbą terenu (morfologia, budowa geologiczna i wiek form oraz 
endogeniczne i egzogeniczne siły, a także procesy formujące powierzchnię ziemi), 
zjawiskami falowymi i bioelektronicznymi. Każdy z komponentów posiada swoistą strukturę 
fizyczną i chemiczną. Najważniejsze czynniki owego środowiska to: temperatura, wilgotność, 
wiatr, promieniowanie słoneczne, pierwiastki i związki chemiczne, woda.  

Komponentami biotycznymi są składniki wszystkich poziomów organizacji życia: 
molekuły, organoidy, komórki, tkanki, narządy i układy narządów, organizmy (osobniki), 
populacje, gatunki prokariontów, grzybów, roślin i zwierząt, biocenozy, zbiorowiska roślinne  
i zwierzęce, ekosystemy, krajobrazy ekologiczne i biosfera. Każdy z komponentów posiada 
swoistą strukturę fizyczną i chemiczną oraz biologiczną i ekologiczną. 

Komponentem integrującym nieożywione czynniki danego środowiska i żywe skład-
niki systemu przyrodniczego jest pedosfera, czyli pokrywa glebowa. 

Wszelkie komponenty abiotyczne i biotyczne wchodzące w skład systemu przyrod-
niczego są ze sobą wzajemnie i funkcjonalnie powiązane, tak że zjawiska zachodzące  
w jednych składnikach wpływają na procesy i stany w innych składnikach systemu, a zjawi-
ska w poszczególnych składnikach uwarunkowane są przez stan systemu jako całości. 
Wskazuje to na przemożny wpływ stosunków wewnętrznych na procesy zachodzące  
w obrębie systemu przyrodniczego. 

System przyrodniczy zbudowany jest i zorganizowany zgodnie z następującymi 
zasadami biocenotycznymi: 1/ jedności organizmu ze swym środowiskiem, 2/ jedności 
komponentów abiotycznych i biotycznych, 3/ organizacji systemu, 4/ autonomii systemu,  
5/ równowagi ekologicznej, 6/ sukcesji ekologicznej, 7/ ewolucji, 8/ optymalizacji produkcji 
biologicznej, 9/ stabilizacji procesów, 10/ zachowania obiegu materii i energii. 

Wzajemne uwarunkowania wszystkich składników systemu, organizacja wewnętrzna  
i odrębność terytorialna systemu stanowią o jego autonomii. Jednakże układ autonomiczny 
jest jednocześnie układem otwartym (autarchicznym), gdyż w systemie przyrodniczym 
zachodzi import i eksport materii i energii, a łańcuchy pokarmowe i terytoria niektórych 
osobników przekraczają granice biocenoz i innych poziomów organizacji życia. 

Najważniejsze cechy strukturalne systemu przyrodniczego, to: właściwości fizyczne, 
skład chemiczny i genetyczny, wielkość i kształt, obszar i granice, skład gatunkowy, liczeb-
ność i zagęszczenie, śmiertelność i rozrodczość, wiek, płeć, rozmieszczenie pionowe i po-
ziome, powiązania pokarmowe (łańcuchy i sieci pokarmowe) oraz zależności socjalne i zes-
poły konkurencyjne. Populacje różnych gatunków występują w przyrodzie w postaci 
skomplikowanych zgrupowań biotycznych, charakteryzujących się niezwykle złożonymi zale-
żnościami między poszczególnymi organizmami oraz pomiędzy nimi a fizycznymi i chemicz-
nymi czynnikami środowiska. Pomiędzy organizmami i gatunkami zachodzą następujące 
oddziaływania biotyczne: neutralizm, konkurencja, mutualizm, protokooperacja, komen-
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salizm, amensalizm, pasożytnictwo i drapieżnictwo. Osobniczymi strukturami przestrzennymi 
systemu przyrodniczego są: miejsca, ciągi i strefy. Najważniejszymi miejscami dla osobników 
są: miejsca żerowania, miejsca (terytoria) godowe, miejsca (terytoria) rozrodcze, miejsca 
wychowywania, miejsca śmierci biologicznej oraz miejsca innych bytowań czasowych  
i zachowań (odpoczynku, pierzowiska,...). Charakter liniowy posiadają następujące ciągi  
i strefy: żerowania, wodopojowe, godowe, rozrodcze, propagacji, migracyjne (związane, np. 
z cyklami klimatycznymi: „wiosna-jesień” czy „pora sucha – pora deszczowa”, lub inne ruchy 
imigracyjne i emigracyjne). W ujęciu ogólnym miejsce życia danego organizmu (a także 
rozwoju gatunku, zbiorowiska, biocenozy) nazywamy siedliskiem (biotopem), na które składa 
się całokształt warunków glebowych, wodnych i klimatycznych (oraz – w przypadku 
organizmów zwierzęcych – roślinność). Wiele właściwości strukturalnych zostało ustalonych 
w przeszłości skutkiem działania doboru naturalnego w procesie ewolucji, przystoso-
wującego je do panujących wówczas warunków swego środowiska. Struktura fizyczna, 
chemiczna, biologiczna i ekologiczna komponentów systemu wykazuje zmienność czasową 
(dobową, sezonową, roczną, wieloletnią) oraz przestrzenną (pionową i poziomą). 

Organizacja systemu przyrodniczego, to funkcjonalne zależności pomiędzy jego 
składnikami. System przyrodniczy jest stale zmieniającą się całością, a zmiany w nim zacho-
dzące odzwierciedlają skomplikowane zależności tworzące jego organizację. Pod pojęciem 
dynamiki systemu rozumie się zmiany struktury w czasie. Dynamikę wykazują także cykle 
biogeochemiczne biogenów  i cykl hydrologiczny. Procesy warunkujące strukturę i organi-
zację systemu przyrodniczego, to: rozprzestrzenianie się gatunków, oddziaływanie śro-
dowiska abiotycznego, oddziaływanie środowiska biotycznego i różnorodność gatunkowa. 

System przyrodniczy posiada zdolność produkowania materii organicznej w wyniku 
przekształcania fizycznej energii promieniowania w energię wiązań chemicznych doko-
nywanego przez rośliny zielone – tzn. producentów pierwotnych (ta część materii or-
ganicznej, która wytwarzana jest przez osobniki autotroficzne – samożywne, to produkcja 
pierwotna) – oraz przepływ tej związanej energii od producentów do konsumentów I rzędu, 
tzn. do roślinożerców, a przez nie do wyższych poziomów troficznych ekosystemów (ta 
część materii organicznej, która jest wytwarzana przez osobniki heterotroficzne – cudzo-
żywne, to produkcja wtórna). Przemiany te odbywają się zgodnie z I i II zasadą termo-
dynamiki. 

System przyrodniczy znajduje się w stanie równowagi dynamicznej, co oznacza, że 
zarówno stan stosunków wewnętrznych, jak i przebieg procesów ekologicznych waha się 
wokół wartości średnich, będąc wynikiem wzajemnego dopasowania komponentów bio-
tycznych systemu i ich adaptowania do przeciętnych warunków danego środowiska. Rów-
nowaga ta wyraża się przez stabilność układu, jego skład gatunkowy i zmiany liczebności 
całkowitej lub zmiany biomasy organizmów wchodzących w skład biocenozy i innych 
poziomów organizacji życia. Właściwości samoregulujące biocenozy i innych poziomów 
organizacji życia służą im jako całościom, a nie ich poszczególnym składnikom. Komponenty 
biotyczne systemu rozwijają się stopniowo w czasie, poprzez zwiększanie stopnia 
zintegrowania jego składowych oraz dostosowywanie się do zmieniających się warunków 
swego środowiska. W przypadku wprowadzenia do systemu przyrodniczego zmian 
fizycznych, chemicznych, biologicznych i antropogenicznych o dostatecznej sile niszczącej, 
zdolnej do naruszenia mechanizmów regulacyjnych systemu, następuje załamanie równo-
wagi biocenotycznej. Radykalne i nieodwracalne zmiany środowiska przyrodniczego powo-
dują niejednokrotnie całkowite przebudowanie jakościowe komponentów biotycznych sys-
temu. Przy stopniowych i równomiernych zmianach warunków danego środowiska, skład bio-
cenozy i innych komponentów biotycznych systemu nie ulega zazwyczaj większym 
przekształceniom. Mają one wówczas charakter głównie ilościowy (zmniejsza się produkty-
wność oraz biomasa i liczebność organizmów). 
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System przyrodniczy posiada zdolności homeostatyczne, czyli utrzymywania lub 
odtwarzania swej struktury i funkcji (powracania do stanu normalnego po jego naruszeniu) za 
pośrednictwem mechanizmów biotycznych (demograficznych) i biogeochemicznych. System 
przyrodniczy odznacza się stabilnością, czyli zdolnością utrzymywania podstawowych funkcji 
systemu w warunkach zmian zewnętrznych. 

System przyrodniczy dojrzewa poprzez dążenie do stopniowych zmian struktury  
i funkcji w czasie; zmiany te mają podłoże ekologiczne i ewolucyjne. Wzrasta złożoność 
struktury biotycznej, wydajność procesów wykorzystania składników pokarmowych i energii 
oraz rosną homeostatyczne zdolności regulacyjne. Końcowym etapem dojrzewania 
biocenozy jest klimaks, charakteryzujący się najlepszym dostosowaniem struktury i funkcji do 
panujących aktualnie warunków danego środowiska. 

System przyrodniczy podlega zmianom ewolucyjnym i sukcesyjnym. Organiczne 
procesy zachodzące w systemie przyrodniczym prowadzą zawsze do zmian ewolucyjnych  
u gatunków wchodzących w skład tego systemu, a także do zmian w funkcjonowaniu całego 
systemu. Zmiany ewolucyjne wynikają z procesów doboru naturalnego sprzyjających tym 
cechom gatunków, które decydują o zwiększonej zdolności do wykorzystywania zasobów 
otaczającego je środowiska. Sukcesja jest procesem rozwoju, polegającym na zastępowaniu 
jednych gatunków drugimi. Proces ten może się odbywać na obszarach niezasiedlonych 
przez organizmy żywe (sukcesja pierwotna) i zasiedlonych (sukcesja wtórna). Kulmina-
cyjnym stanem procesu sukcesji jest biocenoza klimaksowa. Zmiany mogą być kierunkowe 
(postępowe i wsteczne) lub niekierunkowe (cykliczne). 

 System przyrodniczy podlega antropopresji, czyli zamierzonym i niezamierzonym 
działaniom człowieka, powodujących – spodziewane i niespodziewane – zmiany w przyro-
dzie, najczęściej negatywne. Skutkiem działalności człowieka jest pojawienie się antropo-
genicznych czynników degradująco oddziaływujących na system przyrodniczy – takich, jak: 
zanieczyszczenia stałe, gazowe i ciekłe, efekt cieplarniany czy „dziura ozonowa” – oraz an-
tropogenicznych składników dotąd w nim niewystępujących, takich jak: organizmy 
genetycznie zmodyfikowane, biocenozy, zbiorowiska roślinne i zwierzęce oraz ekosystemy  
i krajobrazy ekologiczne synantropijne, a także noosfera. W wyniku wzajemnego oddziały-
wania człowieka i przyrody powstały zintegrowane układy naturalno-antropogeniczne,  
w skład których wchodzą struktury przestrzenne o charakterze nieprodukcyjnym (np. parki, 
kompozycje krajobrazowe) i produkcyjnym (np. pola uprawne, łąki i pastwiska, lasy gospo-
darcze). Struktury te pełnią funkcje utylitarne i przyrodniczo-kulturowe. W zależności od sto-
pnia przekształcenia komponentów przyrodniczych w tych układach przez człowieka, ich od-
działywanie może być negatywne (uproszczenie struktury, chemizacja, mechanizacja, ...) lub 
wzbogacające naturalne układy przyrodnicze. W wyniku atropopresji powstają rzeczywiste 
zbiorowiska roślinne i zwierzęce, które swą strukturą i rozmieszczeniem różnią się od 
roślinności i fauny potencjalnej, czyli takiej, która ukształtowałaby się po zaniechaniu 
działalności człowieka. W planowaniu przestrzennym jednostki potencjalne mają duże zna-
czenie w kształtowaniu i odtwarzaniu ekosystemów i krajobrazów ekologicznych. Oddzia-
ływanie człowieka na system przyrodniczy przyjmuje współcześnie skalę globalną, tak że 
życie na ziemi możemy uznać już za układ antropogeniczny, a wolne od wpływów człowieka 
są obecnie niewielkie, trudno dostępne skrawki naszej planety. 

 System przyrodniczy pełni utylitarne funkcje wobec całego systemu życia, zapew-
niając permanentne tworzenie i utrzymywanie podstawowych, niezbędnych warunków do 
istnienia życia na ziemi. Zabezpiecza – dzięki fotosyntezie – potrzebne ilości tlenu, 
utrzymując właściwe proporcje jakościowe składu fizycznego i chemicznego biosfery. Jest  
– poprzez zdolność „destylowania” wód słonych – gwarantem utrzymywania właściwych 
proporcji wody słodkiej na ziemi. Dzięki właściwościom świata roślinnego – zwłaszcza 
wielkich obszarów leśnych – magazynuje (retencjonuje) znaczące ilości słodkiej wody. 
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System przyrodniczy jest wreszcie źródłem wszelkiej energii (w tym: świetlnej, cieplnej, 
elektrycznej, mechanicznej, motorycznej, pokarmowej, ...) oraz – dzięki właściwościom 
akumulacyjnym – wielorodzajowym, nieprzebranym jej rezerwuarem. 

 System przyrodniczy posiada także znaczenie kulturowe. Poszczególne jego 
elementy, procesy i zjawiska oddziałują na sferę duchową i zmysłową człowieka, stając się 
przedmiotem i czynnikiem inspirującym twórczość (literacką, plastyczną, muzyczną, audio-
wizualną, ...), rytuały, wierzenia oraz działania edukacyjne i ideały wychowawcze.  
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