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Przedmowa

K

siążka N.A. Campbella, J.B. Reece i współautorów
jest podręcznikiem biologii przeznaczonym dla
studentów „kursów wprowadzających” na uczelniach
w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że obejmuje
ona ogólną wiedzę biologiczną w polskich warunkach
potrzebną studentom biologii i innych kierunków
pierwszego stopnia studiów. W tej kategorii
podręczników omawiana książka jest najlepszym
podręcznikiem biologii, jaki znam. Kryteria, na
podstawie których taką opinię formułuję są następujące:
• Integralność wiedzy. Podręcznik zawiera kompletny
przegląd zagadnień współczesnej biologii, a przy
tym jest wewnętrznie spójny, podporządkowany
ogólnej teorii ewolucji biologicznej. W kolejnych
częściach konsekwentnie – od cząsteczek po układy
ekologiczne – omawiany jest wzorzec bioróżnorodności
i mechanizmy, które ją kształtują, w przestrzeni
i w czasie, od powstania życia po dzień dzisiejszy.

. Rycina 55.13

• Aktualność. Wiedza zawarta w książce jest aktualna,
a jej opis jest tak zbudowany, by pokazać czytelnikowi,
że nauka jest procesem i polega nie tylko na
gromadzeniu faktów, ale przede wszystkim na stawianiu
i weryfikacji hipotez, które nie są niezmienne.
• Przyswajalność wiedzy. Książka jest perfekcyjna
pod względem dydaktycznym. Proporcje między
tekstem zasadniczym, repetycjami, sprawdzianami
i podsumowaniami, a przede wszystkim znakomitymi
ilustracjami są tak dobrane, by zawartość podręcznika
można było nie tylko zapamiętać, ale także zrozumieć.
• Atrakcyjność formalna. Pod tym względem książka
spełnia najwyższe wymogi. Omawiany podręcznik
jest dziełem jednotomowym, ale jest to tom bardzo
obszerny (liczy ponad 1400 stron dużego formatu plus
obszerne aneksy). Zawarty w nim słownik (ponad
2 000 haseł) i indeks rzeczowy (około 10 000 terminów)
ułatwiają wykorzystywanie książki jako niezwykle
przydatnego w nauczaniu, jak zresztą także w pracy
naukowej, nowoczesnego kompendium wiedzy
biologicznej.
Znany na polskim rynku podręcznik biologii
„Villeego” (Biologia, wyd. 7, E.P. Solomon, L.R. Berg,
D.W. Martin, wyd. amerykańskie 2005, wyd. polskie
2007) moim zdaniem ustępuje omawianemu, podobnie
jak polski podręcznik Biologia. Jedność i różnorodność
(Wyd. Szkolne PWN, 2008) przeznaczony raczej dla
kandydatów na studia.
Jestem przekonany, że wydanie polskiego przekładu
dzieła Campbella i współautorów jest bardzo potrzebne,
a z podobnymi opiniami spotkałem się wielokrotnie
na uczelni, w której pracuję.
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8 Producenci pierwotni przekształcają energię światła

Pracujący ekosystem
Każdego lata, podczas krótkiego, dwumiesięcznego okresu
wegetacyjnego, ekosystem arktycznej tundry kipi życiem.
W ekosystemach organizmy wchodzą w różnego rodzaju
interakcje z innymi organizmami oraz otaczającym je
środowiskiem. Przykłady takich oddziaływań przedstawiono
na ilustracji.
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1 Populacje zmieniają wielkość w wyniku rozrod-

9 Łańcuchy pokarmowe w tundrze są przeważnie krótkie,
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10 Kiedy jeden organizm zjada inny, wydajność przepływu
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energii z jednego poziomu troficznego na kolejny jest
zwykle niższa niż 10%. Patrz rycina 55.11.
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11 Destruenci odzyskują pierwiastki chemiczne

dla producentów. Patrz ryciny 55.3 i 55.4.
środowiskiem fizycznym a organizmami.
Patrz rycina 55.14.

2 Gęsi śnieżne i inne gatunki ptaków wędrują

do Arktyki z powodu obfitości pożywienia, które
znajduje się tam latem. Patrz zagadnienie 51.1.
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 Rozrodczość i śmiertelność wpływają na zagęszcze-

nie wszystkich populacji. Śmierć w tundrze następuje z wielu różnych powodów, takich jak drapieżnictwo, konkurencja o zasoby i brak pokarmu
zimą. Patrz rycina 53.18.
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 Drapieżnictwo – osobnik jednego gatunku zabija i zjada

przedstawiciela innego gatunku. Patrz zagadnienie 54.1.

 Roślinożerność – osobnik jednego gatunku zjada część
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rośliny lub innego producenta, tak jak na przykład karibu
zjada porosty. Patrz zagadnienie 54.1.

6 Symbioza – dwa lub więcej gatunków żyje w bezpośrednim

bliskim kontakcie. Na przykład porost jest efektem symbiozy
między grzybami a glonami lub sinicami.
Patrz zagadnienie 54.1 oraz ryciny 31.22 i 31.23.

Prof. dr hab. Jan Strzałko
Wydział Biologii
Uniwersytet im. A.Mickiewicza
w Poznaniu
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12 Pierwiastki takie jak węgiel i azot krążą pomiędzy

czości i śmiertelności oraz poprzez imigrację
i emigrację. Co roku karibu migrują poprzez
tundrę, aby wydać na świat młode na terenach
rozrodczych. Patrz rycina 53.3.
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Nowości tego wydania
Poniżej zamieszczamy przegląd nowości, które
wprowadziliśmy do dziesiątego wydania; zapraszamy
do zapoznania się ze stronami X-XVII w celu uzyskania
dodatkowych informacji i przykładów.
• Stwórz powiązania – ryciny łączące tematy
poruszane w różnych rozdziałach, w celu
uwidocznienia, w jaki sposób są one ze sobą

•

Destruenci
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STWÓRZ POWIĄZANIA
Porosty są ważnymi producentami
w tundrze i mogą stanowić ponad połowę zimowej diety ka-

ribu. Dlaczego możemy przypuszczać, że w tundrze jest więcej
porostów niż w większości innych ekosystemów na świecie?
(Patrz zagadnienie 31.5).

zasoby. Na przykład zarówno gęsi śnieżne, jak i karibu
żywią się wełniankami. Patrz zagadnienie 54.1.
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•

powiązane „na dużym obrazie”. Poprzez wzmocnienie
podstawowych powiązań konceptualnych w obrębie
biologii schematy te pomagają w przezwyciężeniu
tendencji studentów do grupowania informacji.
Ćwiczenia umiejętności naukowych znajdują
się w każdym rozdziale, wykorzystują rzeczywiste
dane i stanowią przewodnik dla studentów w nauce
i praktycznej interpretacji danych, tworzeniu
wykresów, układów eksperymentalnych i nabywaniu
umiejętności matematycznych.
Pytania typu Zinterpretuj dane angażują studentów
w badania naukowe poprzez zaproszenie ich do
samodzielnej interpretacji danych zawartych na
wykresach, rycinach lub w tabelach.
Szeroki wpływ genomiki na biologię jest w wydaniu
dziesiątym odkrywany za pomocą przykładów,
które pokazują, jak bardzo nasza umiejętność
szybkiego sekwencjonowania DNA i białek zmienia
całe obszary biologii, od biologii molekularnej
i biologii komórki po filogenetykę, fizjologię
i ekologię. Rozdział 5 stanowi punkt startowy
dla tej problematyki w postaci nowego w książce
zagadnienia kluczowego: „Genomika i proteomika
zmieniły oblicze badań naukowych i zastosowań
praktycznych w biologii”. Przykłady są rozmieszczone
w dalszych rozdziałach.
W pytaniach typu Podsumuj swoją wiedzę,
znajdujących się na końcu każdego rozdziału,
prosimy studentów o dokonanie syntezy materiału
zawartego w danym rozdziale i wykazanie się jego
ogólnym zrozumieniem. Spektakularna fotografia
z prowokującym do myślenia pytaniem pomaga
studentom uświadomić sobie, w jaki sposób materiał,
którego się uczyli w danym rozdziale, koresponduje
z otaczającym ich światem i pozwala spojrzeć w głąb
zjawisk natury.
Tak jak każde nowe wydanie BIOLOGII Campbella,
tak i dziesiąte wydanie wprowadza nową treść
i usprawnienia organizacyjne.

11 (glebowe grzyby

7 Konkurencja – osobniki chcą zdobyć te same ograniczone

1242

Naszym punktem wyjściowym, jak zawsze, pozostaje
staranność, z jaką tworzymy tekst i grafiki, tak aby były
one dokładne, aktualne i stanowiły odbicie naszej pasji
w nauczaniu i uczeniu się biologii.

•

ponieważ produkcja pierwotna jest mniejsza niż
w większości innych ekosystemów. Patrz rycina 54.14.
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słonecznego w energię chemiczną w procesie fotosyntezy.
Ich rozwój jest często ograniczony przez czynniki
abiotyczne, takie jak niska temperatura, mała zawartość
glebowych składników odżywczych i brak światła zimą.
Patrz ryciny 10.6, 52.11 i 55.4.

J

esteśmy zaszczyceni, mogąc zaprezentować
dziesiąte wydanie BIOLOGII Campbella. W ciągu
ostatniego ćwierćwiecza książka ta stała się wiodącym
podręcznikiem licealnym i akademickim w naukach
biologicznych. Została przetłumaczona na kilkanaście
języków i dostarczyła solidnych podstaw w nauce
biologii milionom uczniów i studentów. Sukces
ten zawdzięczamy nie tylko oryginalnej wizji Neila
Campbella, ale też tysiącom recenzentów, którzy
wspólnie z redaktorami, plastykami i pozostałymi
współpracownikami byli źródłem inspiracji dla tej pracy
i nadali jej ostateczny kształt. Chociaż wydanie dziesiąte
stanowi kamień milowy, nauka oraz dydaktyka nie są
statyczne – one ewoluują, podobnie jak BIOLOGIA
Campbella.
W wydaniu dziesiątym chcieliśmy osiągnąć m.in.
następujące cele:
• pomóc studentom w stworzeniu wizualnych
powiązań pomiędzy różnymi tematami biologii
• dać mocny fundament dla ich zdolności naukowego
myślenia i rozumowania ilościowego
• zafascynować ich osiągnięciami nowoczesnej biologii,
zwłaszcza na polu genomiki.
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W powiększeniu
Podsumowanie zagadnień kluczowych jeszcze raz skupia
uwagę studentów na głównych kwestiach poruszanych w rozdziale.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE
Każdy rozdział jest podzielony na kilka Zagadnień
kluczowych, które pomagają się skoncentrować na głównej
treści i stworzą kontekst dla szczegółowych rozważań.
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Przegląd rozdziału

PODSUMOWANIE ZAGADNIEŃ KLUCZOWYCH
• Zwierzęta różnią się sposobem odżywiania. Roślinożercy odżywiają
się głównie roślinami; mięsożercy zjadają głównie inne zwierzęta;
a wszystkożercy zjadają oba rodzaje pokarmu. Zaspokajając potrzeby
pokarmowe, zwierzęta muszą zachować równowagę pomiędzy spożywaniem, przechowywaniem i zużywaniem pokarmu.
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ZAGADNIENIE

41.1

? Jak kofaktor enzymu niezbędny dla procesu, który jest podstawowy
dla wszystkich zwierząt, może być podstawowym składnikiem pokarmowym (witaminą) tylko dla niektórych z nich?
ZAGADNIENIE

41.2
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41.2

Główne etapy odżywania
to pobieranie, trawienie
i wchłanianie pokarmu oraz
usuwanie niestrawionych resztek

41.3

Narządy wyspecjalizowane
w kolejnych etapach odżywiania
tworzą układ pokarmowy ssaków

41.4

Ewolucyjne adaptacje układów
pokarmowych kręgowców
korelują z dietą

41.5

Pętle sprzężeń zwrotnych regulują
trawienie, magazynowanie energii
oraz apetyt

Potrzeba odżywiania się

N

adeszła pora obiadowa dla wydry morskiej z Ryciny 41.1 (oraz dla kraba, chociaż
w całkiem innym sensie). Mięśnie i inne narządy kraba zostaną pogryzione na
kawałki, rozłożone przez kwas i enzymy trawienne układu pokarmowego i ostatecznie
wchłonięte przez organizm wydry jako małe cząsteczki. Na tym właśnie polega proces
odżywiania zwierzęcia: pobieranie, rozłożenie i wchłonięcie pokarmu.
Mimo że ryby, kraby, jeżowce i słuchotki są ulubionym pokarmem wydry morskiej,
wszystkie zwierzęta zjadają inne organizmy – martwe lub żywe, kawałek po kawałku
lub w całości. W odróżnieniu od roślin, zwierzęta muszą pobierać pokarm stanowiący
zarówno źródło energii, jak i cząsteczki organiczne niezbędne do budowy nowych
cząsteczek, komórek i tkanek. Pomimo tej wspólnej potrzeby zwierzęta mają zróżnicowane sposoby odżywiania. Roślinożercy, tacy jak bydło, nagie ślimaki morskie i gąsienice, żywią się głównie roślinami lub glonami. Mięsożercy, tacy jak wydry morskie,
jastrzębie i pająki, przeważnie zjadają inne zwierzęta. Szczury i inne zwierzęta wszystkożerne (z łac. omnis – „wszystko”) w zasadzie nie jedzą wszystkiego, ale regularnie
konsumują zarówno zwierzęta, jak i rośliny lub glony. Ludzie są typowymi wszystkożercami, podobnie jak karaczany i wrony.
Określenia „roślinożerca”, „mięsożerca” i „wszystkożerca” wskazują na rodzaj pokarmu, który zwierzę zazwyczaj zjada. Warto jednak pamiętać, że większość zwierząt
to oportunistyczni konsumenci, którzy zjadają pożywienie spoza swojej standardowej
diety, gdy ich zwykły pokarm nie jest dostępny. Na przykład jelenie są zwierzętami roślinożernymi, ale oprócz trawy i innych roślin od czasu do czasu zjadają owady, robaki

41.4

c. jelitem grubym.
W jaki sposób anatomia człowieka wskazuje, że nasi przodkowie
d. odbytnicą.
wśród naczelnych nie byli ścisłymi wegetarianami?
3. Który z wymienionych narządów jest n i e p r a w i d ł o w o połączony ze
swoją funkcją?
ZAGADNIENIE
a. żołądek – trawienie białek
b. jelito grube – produkcja żółci
Pętle sprzężeń zwrotnych regulują trawienie,
c. jelito cienkie – wchłanianie składników pokarmowych
magazynowanie energii oraz apetyt d.(s.trzustka
908–912)
– produkcja enzymów.

Niestrawiony
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• Zwierzęta różnią się w sposobach uzyskiwania i trawienia pokarmu.
Wiele z nich należy do zwierząt odżywiających się dużymi kęsami,
które zjadają duże części pożywienia. Inne strategie to filtratorzy,
zwierzęta odżywiające się substratem i płynożercy.
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8. KO NT EKST EW O LU C Y J NY
Ludzki przełyk i tchawica mają wspólne przejście prowadzące z ust
i przewodów nosowych, co może powodować problemy. Po przeanalizowaniu ewolucji kręgowców (patrz rozdział 34) wyjaśnij, jak ewolucyjna teoria pochodzenia z modyfikacjami tłumaczy tę „niedoskonałą”
anatomię.

b NOWOŚĆ! Seria
pytań Podsumuj
swoją wiedzę
wymaga od
studentów
zastosowania wiedzy
uzyskanej w danym
rozdziale do
objaśnienia
intrygującej
fotografii.

9. B A D A NI E NA U KO W E
W populacjach ludzkich pochodzących z Europy Północnej zaburzenie
zwane hemochromatozą powoduje nadmierne pobieranie żelaza z pożywienia i dotyczy jednego na 200 dorosłych. Wśród dorosłych mężczyźni
są dziesięć razy bardziej podatni na to schorzenie niż kobiety. Mając na
uwadze występowanie cyklu menstruacyjnego u ludzi, zaproponuj hipotezę, która wyjaśni tę różnicę.

Nucleus
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10. NA PI SZ NA T E M A T : O R G A NI Z A C J A
Włos w znacznej mierze składa się z białka keratyny. W krótkim eseju
(100–150 słów) wyjaśnij, dlaczego szampon zawierający białko nie jest
skuteczny w zastępowaniu białka w zniszczonym włosie.
11. PO D SU M U J SW O J Ą W I ED Z Ę

KONCEPCJE

Rough
ER
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5. Po chirurgicznym usunięciu pęcherzyka żółciowego pacjent musi być
szczególnie ostrożny i ograniczyć spożywanie
a. skrobi.
Odżywianie
913
b. białka. zwierząt
c. cukru.
d. tłuszczu.
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7. N A R Y S U J T O Sporządź schemat wydarzeń, które zachodzą, gdy
częściowo strawiony pokarm opuszcza żołądek. Użyj następujących
terminów: wydzielanie wodorowęglanu, krążenie, obniżenie kwasowości, wzrost kwasowości, wydzielanie sekretyny, detekcja sygnału. Przy
każdym terminie wskaż przedział(y), które go dotyczą. Każdego terminu
możesz użyć więcej niż raz.

Która z wymienionych
n i e j e s t główną aktywnością żołądka?
• Odżywianie jest regulowane na wielu 4.
poziomach.
Pokarm w przea. trawienie
wodzie pokarmowym wywołuje odpowiedzi
nerwowemechaniczne
i hormonalne,
b. produkcja
HCl
które kontrolują wydzielanie soków trawiennych
i które
wspierają
c. wchłanianie
składników
ruch spożywanego materiału wzdłuż przewodu
pokarmowego.
Do- pokarmowych
wydzielanieprzez
enzymu.
stępność glukozy do produkcji energii jestd.regulowana
hormony:
insulinę i glukagon, które kontrolują syntezę i rozkład glikogenu.
• Kręgowce magazynują nadmiar kalorii
w postaci
glikogenu
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bie i komórkach mięśniowych) i tłuszczu (w adipocytach). Te zapasy
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białka mięśni
glikogen mięśni i wątroby
tłuszcz w wątrobie
tłuszcz w tkance tłuszczowej.
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JUXEH
? Wyjaśnij, dlaczego
twój żołądek może wydawać burczące dźwięki,
kiedy opuścisz posiłek.
Jakie cechy budowy jelita cienkiego powodują, że lepiej nadaje się
do wchłaniania składników pokarmowych niż żołądek?

żernych, łącznie z krowami, posiada komory fermentacyjne, w których
2. Tchawica
i przełykmają
ssaków
łączą się z
mikroorganizmy trawią celulozę. Roślinożercy
zazwyczaj
dłuższy
a. gardłem.
przewód pokarmowy niż mięsożercy, co wynika
z faktu, że trawienie
b. żołądkiem.
pokarmu roślinnego trwa dłużej.

3 :&+$1,$1,(
SRELHUDQLHVNïDGQLNöZ
SRNDUPRZ\FKSU]H]
NRPöUNL

b Każdy rozdział otwiera dynamiczna
fotografia, której towarzyszy
intrygujące pytanie, zapraszające
studentów do lektury rozdziału.

kalorii, niż pozyskuje z pokarmu. Jeśli zwierzę spożywa więcej kalorii,
niż organizm potrzebuje do prawidłowego metabolizmu, czyli następuje przekarmienie, może to prowadzić do poważnego problemu
zdrowotnego, którym jest otyłość.
• Wiele hormonów, łącznie z leptyną
-HOLWRFLHQNLH
2GE\W i insuliną, reguluje apetyt przez
działanie na ośrodek
sytości w mózgu.
:\G]LHOLQ\]bZÈWURE\
-HOLWR

a. u większości zwierząt zachodzą wewnątrz komórek.
• Układ pokarmowy kręgowców wykazuje wiele adaptacji ewolucyjnych
b. przyłączają cząsteczki wody, aby zerwać wiązania.
powiązanych z dietą. Na przykład uzębienie, czyli zestaw zębów, przec. wymagają niskiego pH wynikającego z wytwarzania HCl.
ważnie koreluje z dietą. W formie mutualizmu wiele zwierząt roślinod. zużywają ATP.

Nuclear envelope is connected
112WRF]NDMÈGURZDMHVWSRïÈF]RQD
to rough ER, which is also
](5V]RUVWNLPNWöUH]NROHLVWDQRZL
continuous
with smooth ER.
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4 USUWANIE
NIESTRAWIONYCH
RESZTEK POKARMU
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ZRGD
energetyczne
zostać wykorzystane, gdy zwierzę zużywa więcej

Ewolucyjne adaptacje układów pokarmowych
kręgowców
1. Trawienie tłuszczu
dostarcza kwasów tłuszczowych i glicerolu, natokorelują z dietą (s. 906–908)
miast trawienie białek dostarcza aminokwasów. Oba procesy trawienne

2 TRAWIENIE
(rozpad enzymatyczny
GXĝ\FKF]ÈVWHF]HN

m Rycina 41.1 Czy zjedzenie kraba może korzystnie
wpłynąć na futro wydry?
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ZAGADNIENIE

Etapy
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Pokarm zwierzęcy musi dostarczać
energii chemicznej, cząsteczek
organicznych i niezbędnych
składników pokarmowych
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1 POBIERANIE
(jedzenie)

41.1
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Główne etapy odżywania to pobieranie, trawienie
i wchłanianie pokarmu oraz usuwanie niestrawionych
resztek (s. 897–900)

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

41.3

Narządy wyspecjalizowane w kolejnych etapach odżywiania
tworzą układ pokarmowy ssaków (s. 900–906)

• Pożywienie dostarcza zwierzętom energii do produkcji ATP, szkieletów węglowych do biosyntezy i niezbędnych składników pokarmowych, czyli tych, które muszą być dostarczone w postaci gotowej.
Podstawowe składniki pokarmowe obejmują niezbędne aminokwasy
i kwasy tłuszczowe, których zwierzęta nie mogą syntetyzować; witaminy, które są cząsteczkami organicznymi; oraz minerały, które są
substancjami nieorganicznymi.
• Zwierzęta mogą cierpieć z powodu dwóch typów niedożywienia: niedostatecznego spożycia niezbędnych składników pokarmowych oraz
niedoboru źródeł energii chemicznej. Badania choroby na poziomie
populacji pomagają naukowcom określić zapotrzebowania pokarmowe ludzi.

Odżywianie zwierząt

? Zaproponuj sztuczną dietę, która będzie eliminowała konieczność
jednego z trzech pierwszych kroków w procesie odżywiania.
ZAGADNIENIE

Pokarm zwierzęcy musi dostarczać energii chemicznej,
cząsteczek organicznych i niezbędnych składników
pokarmowych (s. 893–897)

. Zestawy pytań Sprawdź swoją wiedzę,
pojawiające się na końcu każdego rozdziału,
pogrupowane są w trzy kategorie, zgodnie
z taksonomią Blooma:
• Poziom 1: Wiedza/zrozumienie
• Poziom 2: Zastosowanie/analiza
• Poziom 3: Synteza/ocena

• Podział na przedziały trawienne jest niezbędny, aby uniknąć samostrawienia. W trawieniu wewnątrzkomórkowym cząsteczki pokarmu są
pochłaniane w wyniku endocytozy i trawione wewnątrz wakuoli, które
są połączone z lizosomami. W trawieniu zewnątrzkomórkowym, które
dotyczy większości zwierząt, hydroliza enzymatyczna zachodzi na zewnątrz komórek w jamie gastralnej lub w przewodzie pokarmowym.
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Pytania z serii Stwórz powiązania
wymagają od studentów odniesienia
treści danego rozdziału do materiału
przerabianego wcześniej.
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czającą ilość jedzenia, zdradza oznaki niedożywienia, to w jaki
sposób badacz może ustalić, którego składnika pokarmowego mu brakuje?
For suggested answers, see appendix a.
Sugerowane odpowiedzi znajdziesz w Dodatku A.
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Umiejętności naukowe w praktyce
NOWOŚĆ! W Ćwiczeniach umiejętności naukowych, które znajdują
się w każdym rozdziale, wykorzystywane są rzeczywiste dane po to,
aby ćwiczyć podstawowe umiejętności potrzebne w biologii, w tym
. Fotografie powiązania
interpretację danych, tworzenie wykresów i układów eksperymenprzyciągają wzrok i podkreślają
talnych, a także umiejętności matematyczne.
treść kontekstu.
ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI NAUKOWYCH

Inter�retacja wykresu punktowego z linią t�endu

Przebieg eksperymentu W akwarium Biosphere 2 w Arizonie znajduje

Większość Ćwiczeń umiejętności c
naukowych wykorzystuje dane
pochodzące z opublikowanych
badań.
Stopniowanie trudności
c
pytań pomaga studentom
zdobywać nowe umiejętności krok
po kroku i pozwala na
wprowadzanie krytycznego
myślenia na wyższy poziom.

się ogromny system rafy koralowej, zachowujący się jak naturalna rafa.
Przez kilka lat grupa badaczy mierzyła poziom kalcyfikacji przeprowadzanej przez organizmy zamieszkujące rafę i oceniała, jak zmieniał się jej
poziom w zależności od ilości rozpuszczonych w wodzie morskiej jonów
węglanowych.

Dane z eksperymentu Czarne punkty danych tworzą wykres punktowy.
Czerwona linia, zwana linią trendu liniowego, jest najlepiej dopasowaną
linią prostą dla tych punktów.
Zinterpretuj dane

1. Kiedy dane eksperymentalne prezentowane są w formie graficznej,
pierwszym etapem ich analizy jest określenie, co reprezentuje każda
z osi. a. Wyjaśnij słowami, co jest przedstawione na osi x. Pamiętaj
o omówieniu jednostek. b. Co jest przedstawione na osi y (łącznie z jednostkami)? c. Które zmienne są zmiennymi niezależnymi – czyli zmiennymi, którymi może manipulować eksperymentator? d. Które zmienne
są zmiennymi zależnymi – czyli zmiennymi, które odpowiadają na określone traktowanie bądź są od niego zależne i które są mierzone przez
badacza? (Dodatkowe informacje na temat wykresu uzyskasz w Przeglądzie umiejętności naukowych w Dodatku F).
2. Na podstawie przedstawionych na wykresie danych opisz słowami
zależność pomiędzy stężeniem jonów węglanowych i szybkością zachodzącej kalcyfikacji.
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Ćwiczenia umiejętności naukowych
znajdują się w każdym rozdziale

Chapterrozdziału
Review
Przegląd
S umma ry of K ey Con CeptS

Umiejętności naukowe w praktyce

przekazać sąsiednim roślinom informację o stresie indukowanym niedoborem wody, a jeśli tak, to czy używają w tym celu sygnałów nadziemnych czy podziemnych. W tym ćwiczeniu będziesz interpretować wykres
słupkowy odnoszący się do szerokości otwarcia poru szparki, by zbadać,
czy informacja o stresie indukowanym niedoborem wody może być przekazywana od rośliny do rośliny.
grochu (Pisum sativum) ustawiono w szeregu w równych odstępach.
Systemy korzeniowe roślin 6–11 były połączone z korzeniami ich bezpośrednich sąsiadów za pomocą rurek, które umożliwiały związkom
chemicznym przemieszczanie się z korzeni jednej rośliny do korzeni
następnej bez udziału gleby. Systemy korzeniowe roślin 1–6 nie były
połączone. Roślina 6 była poddana szokowi osmotycznemu przy użyciu
stężonego roztworu mannitolu, naturalnego cukru powszechnie używanego do symulowania stresu niedoboru wody w roślinach naczyniowych.

20
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3. a. Jeśli stężenie jonów węglanowych w wodzie morskiej wynosi
270 μmol/kg, jakie jest przybliżone tempo kalcyfikacji i w przybliżeniu
w ciągu ilu dni 1 metr kwadratowy rafy zakumuluje 30 mmol węglanu
wapnia (CaCO3)? b. Jeśli stężenie jonów węglanowych w wodzie
morskiej wynosi 250 μmol/kg, jakie jest przybliżone tempo kalcyfikacji
i w przybliżeniu w ciągu ilu dni 1 metr kwadratowy rafy zakumuluje
30 mmol węglanu wapnia? c. Jeśli stężenie jonów węglanowych obniży
się, jak zmieni się tempo kalcyfikacji i jak wpłynie to na czas wzrostu
koralowców?
4. a. Odnosząc się do równań z ryciny 3.11, określ, który z etapów całego procesu jest mierzony w tym eksperymencie. b. Czy wyniki tego
eksperymentu są zgodne z hipotezą, że wzrost stężenia atmosferycznego [CO2] będzie spowalniać wzrost rafy koralowej? Uzasadnij alternatywne odpowiedzi.
Źródło danych C. Langdon i in., Effect of calcium carbonate saturation state on the
calcification rate of an experimental coral reef, „Global Biogeochemical Cycles” 14,
2000, s. 639–654.

m W każdym Ćwiczeniu umiejętności naukowych
są cytowane publikacje źródłowe.
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Zinterpretuj dane
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PODSUMOWANIE
ZAGADNIEŃ KLUCZOWYCH
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s. 22
16. Praca z danymi w tabeli, s. 316
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Czy rośliny poddane stresowi niedoboru wody informują sąsiadów
o swoim stanie? Naukowcy chcieli się dowiedzieć, czy rośliny mogą

Piętnaście minut po zastosowaniu szoku osmotycznego u rośliny 6 naukowcy zmierzyli szerokość otwarcia poru szparki w liściach wszystkich
roślin. W doświadczeniu kontrolnym roślinę 6 potraktowano wodą zamiast mannitolem.
Dane z eksperymentu
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widują, że zakwaszenie oceanów, powstałe wskutek wysokiego stężenia atmosferycznego CO2, będzie obniżało stężenie rozpuszczonych
w wodzie jonów węglanowych, wykorzystywanych przez koralowce do
budowy raf koralowych z węglanu wapnia. W ćwiczeniu tym będziesz
analizować dane pochodzące z kontrolowanego eksperymentu, w którym badano wpływ stężenia jonów węglanowych ([CO32–]) na odkładanie węglanu wapnia w procesie zwanym kalcyfikacją.

Inter�retowanie wy�ików doświadczenia z wykresu sł�pkowego

Przebieg eksperymentu Jedenaście rosnących w doniczkach roślin

W jaki sposób stężenie jonu węglanowego w wodzie morskiej
wpływa na poziom kalcyfikacji rafy koralowej? Naukowcy prze-

Tempo kalcyfikacji
(mmol CaCO3 /m2 ľG]LHñ

c
Każde Ćwiczenie umiejętności
naukowych bazuje na
eksperymencie powiązanym
tematycznie z treścią rozdziału.
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Źródło danych O. Falik i in., Rumor has it…: Relay communications of stress cues in
plants, „PLoS”, 6(11), 2011, s. e23625.
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1. Jak przedstawia się szerokość otwarcia poru szparki u roślin 6–8
oraz roślin 9 i 10 w porównaniu z otwarciem szparek u innych roślin
w doświadczeniu? Co to sygnalizuje o stanie roślin 6–8 oraz roślin
9 i 10? (Po informacje na temat interpretacji wykresów sięgnij do
Przeglądu umiejętności naukowych w Dodatku F).
2. Czy uzyskane wyniki potwierdzają pogląd, że rośliny mogą przekazywać informacje o stanie stresu niedoboru wody swoim sąsiadom? Jeśli
tak, czy dane wskazują, że komunikacja odbywa się poprzez system
pędowy czy korzeniowy? Zrób szczegółowe odniesienie do wyników
w odpowiedzi na oba pytania.
3. Dlaczego należało się upewnić, że związki chemiczne nie mogą się
przemieszczać z jednej rośliny do drugiej poprzez glebę?
4. Gdy doświadczenie przeprowadzano przez godzinę zamiast przez
15 minut, wyniki były w przybliżeniu takie same, z wyjątkiem otwarcia
poru szparek u roślin 9–11, które było porównywalne z otwarciem
poru szparek u roślin 6–8. Zasugeruj dlaczego.
5. Dlaczego w doświadczeniu kontrolnym do rośliny 6 dodano wodę
zamiast mannitolu? Na co wskazują wyniki doświadczenia
kontrolnego?
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dla większości gatunków obszaru klimatu umiarkowanego
o
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wynoszącej zwykle około 40 C – komórki roślinne zaczynają
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37. Prowadzenie obserwacji, s. 806
38. Wykorzystanie korelacji dodatniej i ujemnej do interpretacji wyników, s. 828
39. Interpretowanie wyników doświadczenia z wykresu słupkowego,
s. 858
40. Interpretacja wykresów kołowych, s. 886
41. Interpretacja danych z eksperymentów z mutantami genetycznymi, s. 912

rozdział 5). Jako białka szoku cieplnego cząsteczki te najprawdopodobniej wiążą się w sposób odwracalny z innymi białkami,
42. Wykonywanie i interpretowanie histogramów,
zapobiegając ich denaturacji.

s. 932
43. Porównywanie dwóch zmiennych na wspólnej osi x, s. 967
Stres
temperaturą
44. spowodowany
Opisywanieniską
i interpretowanie
danych ilościowych, s. 975
Jednym z problemów, z którymi muszą się zmierzyć rośliny,
45.
Projektowanie
eksperymentu
kontrolowanego,
s. 1008
kiedy spada temperatura otoczenia, jest zmiana płynności błony
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48. Interpretacja danych przedstawionych według zapisu naukowego,
s. 1076
49. Projektowanie eksperymentu z wykorzystaniem mutantów
genetycznych, s. 1089
50. Interpretacja wykresu w skali logarytmicznej, s. 1130
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51. Testowanie hipotezy z modelem ilościowym, s. 1144
52. Przygotowanie wykresu słupkowego i liniowego w celu interpretacji wyników, s. 1181
53. Użycie równania logistycznego do modelowania wzrostu populacji, s. 1194
54. Wykonywanie wykresu słupkowego i wykresu rozrzutu, s. 1211
55. Interpretacja danych ilościowych z tabeli, s. 1240
56. Wykonywanie wykresów dla danych cyklicznych, s. 1273

Umiejętności naukowe w praktyce
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dukcję lądów, są azot i fosfor. Globalnie azot ma największy wpływ
na wzrost roślin. Fosfor jest często czynnikiem ograniczającym
w starszych glebach, z których został wypłukany przez przesiąb
kającą wodę, jak dzieje się to w wielu ekosystemach tropikalnych.
Dostępność fosforu jest zwykle niska w glebach pustyń i innych
ekosystemów z zasadowym odczynem gleby, który powoduje wytrącanie się tego pierwiastka do niedostępnego dla roślin osadu. Dodawanie składnika odżywczego, który nie jest ograniczający, nawet
jeśliJaja
jestmewy
rzadki, nie będzie stymulowało produkcji pierwotnej. I odsrebrzystej
wrotnie,
wprowadzenie dodatkowych biogenów ograniczających
124 ppm
będzie zwiększało produkcję pierwotną do momentu, aż jakiś inny
składnik odżywczy stanie się składnikiem ograniczającym.
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55.3

NOWOŚĆ! W dziesiątej edycji nowe przykłady uzmysławiają studentom,
jak bardzo nasza umiejętność szybkiego i niedrogiego
sekwencjonowania DNA i białek wpływa na każdą dziedzinę biologii,
od biologii komórki przez fizjologię aż po ekologię.
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Poznaj wpływ genomiki

tylko 10%

Ilość energii chemicznej w pokarmie konsumentów, która jest
NOWOŚĆ! Zadania z serii
przekształcana w przyrost ich biomasy w jednostce czasu, naZinterpretuj
dane przewijają
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W większości ekosystemów roślinożercy
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Paleontology
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and theenergii
analysis w
of large
Gąsienica magazynuje część pozostałej
związkach orgasets of genes and
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our understanding
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fields.
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Tylko energia chemiczna przechowywana przez roślinożerców
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Identifying the genetic basis for human diseases like cancer helps
researchers focus their search for potential future treatments.
Currently, sequencing the sets of genes expressed in an individual’s
tumor can allow a more
targeted approach to
treating the cancer, a
type of “personalized
medicine.” See Figures
12.20 and 18.27.

A major aim of evolutionary biology is to understand the relationships among species, both living
and extinct. For example, genome sequence
comparisons have identified the hippopotamus as
the land mammal sharing the most recent
common ancestor with whales. See Figure 22.20.
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Species Interactions
Over 90% of all plant
species exist in a mutually
beneficial partnership with
fungi that are associated with Wybrane Ćwiczenia umiejętności
the plants’ roots. Genome
naukowych obejmują pracę
sequencing and analysis of
gene expression in several
z sekwencjami DNA lub białek.
plant-fungal pairs promise major
advances in our understanding of such
interactions and may have implications
for agricultural practices. (See the Scientific Skills
Exercise in Chapter 31.)
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DNA
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New DNA sequencingGłównym celem biologii ewolucyjnej jest zrozumienie powiązań między gatunkami, zarówno żyjącymi,
techniques have allowed
jak i wymarłymi. Na przykład dzięki porównaniu
decoding of minute sekwencji genomowych dowiedziono, że hipopotam,
który jest zwierzęciem lądowym, ma wspólnego
quantities of DNA found
in ancient tissues fromprzodka z waleniami. Patrz ryc. 22.20.
our extinct relatives, the
Neanderthals (Homo
neanderthalensis).
Sequencing the Neanderthal genome has informed
our understanding of their
physical appearance as well
as their relationship with
Hipopotam
34.49.
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zjadają tylko niewielką część materii pochodzenia roślinnego;
globalnie jest to mniej więcej jedna szósta produkcji roślinnej.
Co więcej, nie mogą strawić całej materii roślinnej, którą zjadają, co potwierdzi każdy, kto choć raz był w oborze. Większość
produkcji ekosystemu jest ostatecznie zjadana przez destruentów. Przyjrzyjmy się teraz bliżej procesowi przepływu energii
i krążenia materii.

b Nowa rycina z serii Stwórz powiązania
w rozdziale 5 stanowi przegląd kilku
przykładów tego, jak genomika
i proteomika pomogły rzucić światło na
różne pytania stawiane w biologii. Przykłady
te są omawiane bardziej szczegółowo
w dalszym tekście.
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Gibon
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natomiast człowieka i żabę odróżnia już 67 aminokwasów.
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corresponding
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other vertebrates.
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For suggested answers, see appendix a.

c Rezus
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c Gibon

Ponieważ pełna sekwencja nie zmieściłaby się tutaj w jednej linii, została ona
podzielona na trzy segmenty. Sekwencje trzech różnych gatunków zostały
ze sobą zestawione, aby łatwo można było je porównać. Możesz na przykład zobaczyć, że u wszystkich trzech gatunków pierwszym aminokwasem
jest V (walina), a na pozycji 146 znajduje się H (histydyna).
Zinterpretuj dane

1. Litera po literze przeczytaj sekwencje rezusa i gibona, obrysowując
kołem każdy aminokwas, który nie zgadza się z sekwencją człowieka.
a. Iloma aminokwasami różni się sekwencja rezusa od sekwencji człowieka? b. A jaka jest różnica między sekwencjami gibona i człowieka?
2. Dla obu gatunków małp określ, jaki procent aminokwasów jest identyczny z ludzką sekwencją β-globiny?
3. Na podstawie wyłącznie tych danych postaw hipotezę, który z tych
dwóch gatunków jest bliżej spokrewniony z człowiekiem. Jaki jest
twój sposób rozumowania?

Zestawienie sekwencji aminokwasowych β-globiny

1 VHLTPEEKSA VTALWGKVNV DEVGGEALGR LLVVYPWTQR FFESFGDLST
1 VHLTPEEKNA VTTLWGKVNV DEVGGEALGR LLLVYPWTQR FFESFGDLSS
1 VHLTPEEKSA VTALWGKVNV DEVGGEALGR LLVVYPWTQR FFESFGDLST
51 PDAVMGNPKV KAHGKKVLGA FSDGLAHLDN LKGTFATLSE LHCDKLHVDP
51 PDAVMGNPKV KAHGKKVLGA FSDGLNHLDN LKGTFAQLSE LHCDKLHVDP
51 PDAVMGNPKV KAHGKKVLGA FSDGLAHLDN LKGTFAQLSE LHCDKLHVDP

4. Jakich innych dowodów
możesz użyć na potwierdzenie twojej hipotezy?
Źródła danych człowiek:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
protein/AAA21113.1;
rezus: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/protein/122634;
gibon: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/protein/122616

101 ENFRLLGNVL VCVLAHHFGK EFTPPVQAAY QKVVAGVANA LAHKYH
101 ENFKLLGNVL VCVLAHHFGK EFTPQVQAAY QKVVAGVANA LAHKYH
101 ENFRLLGNVL VCVLAHHFGK EFTPQVQAAY QKVVAGVANA LAHKYH
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różnych rozdziałów, tworząc wizualne przedstawienie
powiązań dających obraz całościowy.
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Spis rycin z serii
Stwórz powiązania:
Rycina 5.26 Wkład genomiki
i proteomiki w biologię,
s. 88
Rycina 10.23 Pracująca komórka (widoczna po prawej
i na s. 206–207)
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Pracująca komórka
Na rycinie pokazano, w jaki sposób działa typowa
komórka roślinna, integrując procesy komórkowe,
o których uczyliśmy się w rozdziałach 5–10.
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Rycina 18.27 Genomika,
sygnalizacja komórkowa
i nowotwór, s. 387
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DNA

1
mRNA

Rycina 23.17 Allel sierpowatości, s. 496–497

Por
MÈGURZ\

Rycina 33.9 Maksymalizacja
pola powierzchni, s. 689

9 Woda dyfunduje do komórki i poza nią

bezpośrednio przez błonę komórkową oraz
na drodze dyfuzji ułatwionej przy udziale
akwaporyn. Patrz ryc. 7.1.

 W chloroplastach proces fotosyntezy zużywa energię świetlną

 Na drodze biernego transportu odbywa się

do przekształcenia CO2 i H2O w cząsteczki organiczne,
z O2 jako produktem ubocznym. Patrz ryc. 10.22.

2

dyfuzja CO2 wykorzystywanego w fotosyntezie do środka komórki i dyfuzja O2 powstającego jako produkt uboczny fotosyntezy
poza komórkę. Oba gazy przemieszczają się
zgodnie z gradientem ich stężeń. Patrz ryc.
7.10 i 10.22.

 W mitochondriach, w wyniku oddychania komórkowego,

Rycina 39.27 Poziomy obrony roślin przed zwierzętami
roślinożernymi, s. 862–863

%LDïNR

3

Rycina 40.22 Życiowe wyzwania i rozwiązania u roślin
i zwierząt, s. 888–889

5\ERVRP

%LDïNR
ZbSÚFKH
U]\NX

cząsteczki organiczne ulegają rozkładowi, a energia jest
zatrzymywana w cząsteczkach ATP, które są następnie
zużywane do pracy wykonywanej przez komórkę, takiej jak
synteza białek czy transport aktywny. Produktami ubocznymi są tu CO2 i H2O. Patrz ryc. 8.9–8.11, 9.2 i 9.16.

5HWLNXOXP
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mRNA
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4
Aparat
Golgiego

CO2

 )RWRV\QWH]D
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ZbFKORURSODĂFLH

H2O
%LDïNR

dla syntezy mRNA, który przemieszcza się do
cytoplazmy. Patrz ryc. 5.23 i 6.9.

wolny w cytozolu lub wiąże się do ER. Następuje
synteza białek. Patrz ryc. 5.23 i 6.10.

jest energia (zazwyczaj w postaci ATP) do
transportu substancji wbrew gradientowi jej
stężenia. Patrz ryc. 7.16.
Egzocytoza (pokazana w punkcie 5)
i endocytoza to sposoby na przetransportowanie
większych ilości materii poza komórkę i do jej
wnętrza. Patrz ryc. 7.9 i 7.19.

1 W jądrze komórkowym DNA pełni rolę matrycy

2 mRNA przyłącza się do rybosomu, który pozostaje

11 W transporcie aktywnym wykorzystywana

Wakuola

Rycina 44.17 Ruch jonów
i ich gradienty, s. 987
Rycina 55.13 Pracujący
ekosystem, s. 1242–1243
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O2



3 Białka i błona wyprodukowane przez szorstkie ER

przemieszczają się w pęcherzykach do aparatu
Golgiego, gdzie dochodzi do ich obróbki.
Patrz ryc. 6.15 i 7.9.

Pompa
WUDQVSRUWRZD

ATP

Oddychanie komórkowe
ZbPLWRFKRQGULXP

ATP
ATP

4 Pęcherzyki transportowe przenoszą niewielkie

STWÓRZ POWIĄZANIA
Pierwszym enzymem aktywnym w procesie glikolizy jest heksokinaza. Korzystając z powyższej ryciny przedstawiającej komórkę roślinną, opisz cały proces produkcji tego enzymu
i wskaż miejsce jego działania, z określeniem lokalizacji każdego
z etapów (patrz ryc. 5.18, 5.23 i 9.9).

porcje białek poza aparat Golgiego. Patrz ryc. 6.15.

 Niektóre pęcherzyki zlewają się z błoną



komórkową, uwalniając białka na drodze
egzocytozy. Patrz ryc. 7.9.

11

9

6 Białka syntezowane na wolnych rybosomach

pozostają w komórce i pełnią określone funkcje;
przykładem mogą być enzymy, które katalizują
reakcje oddychania komórkowego i fotosyntezy.
Patrz ryc. 9.7, 9.9 i 10.19.
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Fotosynteza

b Stwórz powiązania
wymagają od studentów
odniesienia treści danego
rozdziału do materiału
poznanego wcześniej. Każdy
rozdział ma przynajmniej trzy
takie pytania.
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XIII

Przegląd rozdziału

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Te s ty
p o d s um ow u j ąc e
ka żd y rozd ział ,

PODSUMOWANIE ZAGADNIEŃ KLUCZOWYCH
Poniższa tabela podsumowuje grupy zwierząt omówionych w tym
rozdziale.
Zagadnienie kluczowe
ZAGADNIENIE

Typ

33.1

Calcarea, Silicea
(gąbki)

Gąbki są najbardziej pierwotnymi zwierzętami,
które nie mają właściwych tkanek (s. 684–685)
W jaki sposób gąbki, mimo braku tkanek i narządów,
realizują takie zadania, jak wymiana gazowa, transport
substancji pokarmowych i usuwanie zbędnych metabolitów?
?

ZAGADNIENIE

33.2

Cnidaria
(parzydełkowce)

Parzydełkowce (Cnidaria) są pradawnym
typem tkankowców właściwych (Eumetazoa)
(s. 685–687)

uł aOpis
t wia ją c e
s a m odz ielną
we r yf ika c ję
wie dz y

Brak właściwych tkanek; obecność choanocytów (komórek kołnierzykowych, komórek wiciowych, wychwytujących bakterie i drobne
cząsteczki pokarmowe)

Unikatowe struktury parzące
(nematocysty) zawarte w wyspecjalizowanych komórkach (knidocytach); dwuwarstwowe; symetria promienista; jama
gastralna (przestrzeń trawiąca z jednym
otworem)

? Opisz plan budowy ciała parzydełkowców i jego
dwie główne formy.
ZAGADNIENIE

33.3

Lofotrochowce (Lophotrochozoa), klad zidentyfikowany dzięki danym molekularnym,
reprezentują największą różnorodność
zwierzęcych form ciała (s. 688–699)

Wylinkowce (Ecdysozoa) są najliczniejszą
grupą zwierząt (s. 699–707)
? Przedstaw kilka przykładów ról ekologicznych, jakie wypełniają nicienie i stawonogi.

33.5

Szkarłupnie i strunowce należą do
wtóroustych (Deuterostomia) (s. 707–709)
Jak przeczytałeś, szkarłupnie i stawonogi są ściśle
spokrewnione i ewoluowały niezależnie przez ponad
500 milionów lat. Wytłumacz, w jaki sposób oba te
stwierdzenia mogą być równocześnie prawdziwe?
?

Deuterostomia

ZAGADNIENIE

Ecdysozoa

33.4

Bilateria

ZAGADNIENIE

Eumetazoa

Metazoa

Lophotrochozoa

? Czy klad lofotrochowców jest definiowany za
pomocą unikalnych cech morfologicznych wspólnych
dla wszystkich przedstawicieli? Uzasadnij odpowiedź.

Platyhelminthes
(płazińce)

Spłaszczone grzbietobrzusznie, niesegmentowane Acoelomata; ślepo zakończone
jelito (jama gastralna) lub brak układu
pokarmowego

Rotifera (wrotki)

Spłaszczone grzbietobrzusznie, niesegmentowane Acoelomata; ślepo zakończone
jelito (jama gastralna) lub brak układu
pokarmowego

Lophophorata
(lofoforowce):
Bryozoa (mszywioły), Brachiopoda
(ramienionogi)

Wtórnojamowce z lofoforem (wieniec
orzęsionych czułków służący do pobierania
pokarmu)

Mollusca (mięczaki)

Wtórnojamowce z trzema głównymi częściami ciała (umięśniona noga, worek
trzewiowy, płaszcz); celoma zredukowana;
większość wyposażona w twardą muszlę
zbudowaną z węglanu wapnia

Annelida
(pierścienice)

Wtórnojamowce o segmentowanej ścianie
ciała i organach wewnętrznych (z wyjątkiem
jelita, które jest niesegmentowane)

Nematoda
(nicienie)

Cylindryczne, niesegmentowane Pseudocoelomata z zaostrzonymi końcami ciała;
brak układu krążenia; przechodzą linkę

Arthropoda
(stawonogi)

Wtórnojamowce o segmentowanym ciele,
odnóżach zaopatrzonych w stawy i egzoszkielecie zbudowanym z białek i chityny

Echinodermata
(szkarłupnie)

Wtórnojamowce o symetrii dwubocznej
u larw i organizacji ciała dorosłych na planie pięciokąta; unikatowy system wodny;
endoszkielet

Chordata
(strunowce)

Wtórnojamowce ze struną grzbietową;
grzbietowa cewka nerwowa; gardziel ze
szparami skrzelowymi; ogon z tyłu otworu
odbytowego (patrz rozdział 34)

POZIOM 1: WIEDZA/ ZROZUMIENIE
1. Wspólną cechą ślimaka lądowego, małża i ośmiornicy jest
a. płaszcz.
b. radula.
c. skrzela.
d. wyraźna cefalizacja.
2. Który typ charakteryzuje się zwierzętami o segmentowanym ciele?
a. Cnidaria
b. Platyhelminthes
c. Arthropoda
d. Mollusca.
3. Układ wodny u szkarłupni
a. funkcjonuje jako układ krążenia, który rozprowadza substancje pokarmowe do komórek ciała.
b. bierze udział w lokomocji i odżywianiu.
c. zorganizowany jest dwubocznie symetrycznie, mimo że dorosłe zwierzę nie ma symetrii dwubocznej.
d. przemieszcza wodę wewnątrz ciała zwierzęcia w trakcie filtrowania
cząstek pokarmowych z wody.
4. Które z połączeń typu i opisu jest nieprawidłowe?
a. Echinodermata – dwubocznie symetryczne jako larwy, celoma
obecna
b. Nematoda – nicienie, zwierzęta pseudocelomatyczne
c. Platyhelminthes – płazińce, jama gastralna, zwierzęta acelomatyczne
d. Porifera – jama gastralna, wtórnojamowce.

8. BADANIE NAUKOWE
Nietoperze emitują ultradźwięki i następnie wykorzystują powracające
echo do lokalizacji i pochwycenia w ciemności latających owadów, takich jak ćmy. W odpowiedzi na ataki nietoperzy niektóre ćmy z rodziny
niedźwiedziówkowatych wytwarzają własne ultradźwiękowe trzaski. Naukowcy przypuszczają, że trzaski niedźwiedziówek mają za zadanie albo
(1) zakłócać sonar nietoperzy albo (2) ostrzec nietoperze przed toksyczną
obroną chemiczną ciem. Wykres pokazuje dwa wzorce zaobserwowane
w badaniach nad częstością chwytania ciem w czasie.
&]ÚVWRĂÊFKZ\WDQLD
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Nietoperze w tym eksperymencie były „niedoświadczone”, co oznacza,
że przed badaniami nie polowały one na niedźwiedziówki. Czy wyniki
potwierdzają hipotezę (1), hipotezę (2) czy obie? Wyjaśnij, dlaczego naukowcy wykorzystali do badań „niedoświadczone” nietoperze.
9. NAPISZ NA TEMAT: ORGANIZACJA
Napisz krótki esej (100–150 słów), w którym wyjaśnisz, w jaki sposób budowa układu pokarmowego w różnych grupach bezkręgowców wpływa
na wielkość organizmów, które mogą zostać przez nie zjedzone.
10. PODSUMUJ SWOJĄ WIEDZĘ

POZIOM 2: ZAS TOS OWANIE/ ANAL IZA
5. Które dwa główne klady na rycinie 33.2 odgałęziają się od najbardziej
współczesnego wspólnego przodka Eumetazoa?
a. Porifera i Cnidaria
b. Lophotrochozoa i Ecdysozoa
c. Cnidaria i Bilateria
d. Deuterostomia i Bilateria.
6.

STWÓRZ POWIĄZANIA
Załóżmy, że dwie meduzy przedstawione
w punkcie 4 ryciny 33.8 powstały w jednej kolonii polipów. Przejrzyj
zagadnienia 12.1 oraz 13.3 i wykorzystaj swoją wiedzę na temat mitozy
i mejozy, by ocenić, czy następujące zdanie jest prawdziwe (P) czy fałszywe (F). Jeśli jest fałszywe, wybierz odpowiedź, która będzie stanowiła
uzasadnienie jego prawdziwości. Chociaż dwie meduzy są identyczne
pod względem genetycznym, to plemniki wytworzone przez jedną będą
odmienne genetycznie od jaja wytworzonego przez drugą meduzę.
a. F (zarówno meduzy, jak i gamety są genetycznie identyczne)
b. F (ani meduzy, ani gamety nie są identyczne genetycznie)
c. F (meduzy nie są identyczne, ale gamety są)
d. P.

POZIOM 3: S YNTEZA/ OCENA
7. KONTEKST EWOLUCYJNY

Narysuj drzewo filogenetyczne Bilateria,
które zawiera dziesięć typów omawianych szczegółowo w tym rozdziale.
Oznacz każdą z gałęzi prowadzącą do typu literą C, P lub A zależnie
od tego, czy typ należy do Coelomata (C), Pseudocoelomata (P) lub
Acoelomata (A). Wykorzystaj swe oznakowane drzewo do odpowiedzi
na następujące pytania:
a. Czy można jednoznacznie wywnioskować w odniesieniu do każdego
z trzech głównych kladów zwierząt dwubocznie symetrycznych,
że przodek kladu miał właściwą jamę ciała (celomę) lub był jej
pozbawiony?
b. W jakim stopniu obecność celomy u zwierząt zmieniała się w trakcie
ewolucji?
ZINTERPRETUJ DANE

Czy przedstawione tutaj chrząszcze wraz ze wszystkimi innymi gatunkami bezkręgowców tworzą grupę monofiletyczną? Uzasadnij swoją odpowiedź i przedstaw ogólny zarys historii ewolucyjnej bezkręgowców.
Wybrane odpowiedzi znajdziesz w Dodatku A.
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Nowe wydanie słynnego
podręcznika: Biologia
Campbella
Redakcja

NAUKA

Nie tak dawno temu, bo od tego czasu minęły zaledwie 3 lata, na łamach kwartalnika EBiŚ umieściliśmy
recenzję pierwszego polskiego wydania podręcznika „Biologia” (EBiŚ 2013/2, s. 76). Wysoce pozytywna
ocena to nie jedyna rzecz, która towarzyszy nowemu
wydaniu, choć pewne zmiany między aktualnym a poprzednim wydaniem można oczywiście zauważyć. Nie
ma sensu powielać tego, co o podręczniku „Biologia”
powiedziano na łamach EBiŚ już 3 lata temu; skupimy
się więc głównie na różnicach, które można zauważyć,
gdy porówna się oba wydania „Biologii”.
Najbardziej aktualny podręcznik do biologii

Biologia Campbella

Nowe wydanie słynnego podręcznika: Biologia Campbella |

Redakcja

Jane B. Reece, Lisy A. Urry, Michaela L. Caina, Stevena
A. Wassermana, Petera V. Minorsky’ego i Roberta B.
Jacksona. Od tego momentu książka nosi tytuł „Biologia Campbella”. Pięknym gestem autorów obecnego wydania jest wzmianka o dokonaniach Campbella w części
„O autorach”. W końcu bez Campbella, nie mielibyśmy
podręcznika „Biologia Campbella”!
Ćwiczenia umiejętności naukowych
Tak nazywają się części podręcznika znajdujące
się w każdym rozdziale. To nowość, która pojawiła się
w aktualnym wydaniu podręcznika. W ćwiczeniach
umiejętności naukowych czytelnik otrzymuje informacje na temat aktualnych problemów naukowych, opis
przebiegu rzeczywistego doświadczenia wraz z danymi, które zostały opublikowane w czasopismach naukowych. Wśród cytowanych prac można znaleźć naprawdę nowe, jak na uwzględnione w tak obszernym
podręczniku, jakim jest „Biologia Campbella”, opracowanie z 2011 r. dotyczące drzewa filogenetycznego
szczepów wirusa grypy H1N1 (rozdział 19., str. 404).
Pytania podane w części „Zinterpretuj dane” mogą
być wyzwaniem dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,
a nawet niektórych studentów, ale z pewnością stanowią
wartościowy punkt wyjścia np. do dyskusji w grupie
wraz z nauczycielem. Nie ulega wątpliwości, że poruszenie tak aktualnego problemu badawczego w oparciu
o rzeczywiste publikacje jest atutem podręcznika, ponieważ dzięki takiemu podejściu czytelnik ma poczucie, że biologia jest nauką, która zajmuje się aktualnymi
i ważnymi problemami. Innym przykładem ćwiczenia
umiejętności naukowych jest publikacja dotycząca
opracowania logo sekwencyjnego, czyli sposobu zapisu wielu sekwencji nukleotydowych w czytelny sposób
z wykorzystaniem elementów graficznych (rozdział 17.,
str. 349). Wprawdzie publikacja źródłowa pochodzi
z 1990 r., ale ta metoda zapisu obecnie znajduje bardzo

|

ebis.ibe.edu.pl

|

ebis@ibe.edu.pl

|

Być może to jest największa różnica między pierwszym a drugim wydaniem polskim podręcznika. Neil
A. Campbell zmarł w 2004 r. O ile miał on wpływ,
jak autorzy piszą w części „O autorach”, na koncepcję
i treść poprzedniego wydania podręcznika (8. wydania
w języku angielskim), to wydaje się, że aktualne wydanie powstało głównie za sprawą pozostałych autorów:
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szerokie zastosowanie i to bardzo dobrze, że czytelnicy „Biologii Campbella” mają szansę zapoznać się z samym sposobem zapisu logo sekwencyjnego, ale także
dowiedzieć się w jaki sposób naukowcy opracowali tę
metodę zapisu. Wydaje się jednak, że autorzy mogli dostosować numerację pozycji w sekwencji nukleotydowej
do najczęściej obecnie stosowanego zapisu, w którym
pierwszy ulegający translacji nukleotyd oznacza się jako
+1, a nie jako pozycję 0.
Niezależnie od drobnych uwag, które wymieniliśmy
wyżej, wprowadzenie ćwiczenia umiejętności naukowych do każdego rozdziału podręcznika to znakomity
pomysł, który podnosi atrakcyjność i tak atrakcyjnego
podręcznika do biologii.
Genomika
W podręczniku można znaleźć wiele części, w których autorzy starają się przekazać czytelnikom wpływ
genomiki na pozostałe dziedziny biologii. Takie podejście wydaje się w pełni uzasadnione, ponieważ koszty
sekwencjonowania genomów maleją z roku na rok i zapewne technologia ta w niedalekiej przyszłości stanie
się naprawdę powszechnie dostępna, podobnie jak dzisiaj sekwencjonowanie DNA metodą Sangera. Zresztą
wiele ćwiczeń umiejętności naukowych, w tym wcześniej wspomniane opracowanie logo sekwencyjnego,
dotyczy badań z dziedziny genomiki. Czytając podręcznik daje się odczuć, że autorzy wybrali genomikę i jej
owoce jako pewien drogowskaz przy opracowywaniu
aktualnego wydania „Biologii Campbella”. Wydaje się,
że to dobry pomysł – przecież dzięki temu każde kolejne wydanie podręcznika ma szansę się nieco różnić
od poprzedniego, a czytelnik zawsze będzie miał poczucie, że obcuje z dziełem zawsze aktualnym. Aż chciałoby się teraz wiedzieć, która dziedzina biologii zostanie
wybrana na Leitmotiv następnego wydania „Biologii
Campbella”.
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Podsumowanie
Mając w ręku „Biologię Campbella” niektórzy na
pewno krzyknęliby – jaka ciężka! Rzeczywiście, książka
nie jest przeznaczona do codziennego noszenia w torbie
czy plecaku. Ale posiadanie tej książki to czysta przyjemność! To książka przeznaczona raczej do użytku
domowego, gdzie możemy ją położyć na solidnym blacie i oddać się poznawaniu kolejnych dziedzin biologii.
Jednym z ważnych atutów podręcznika jest jego, można
by powiedzieć, uniwersalność. Dotyczy to zarówno języka, jak i informacji przedstawionych w książce. Jest
ona napisana w taki sposób, że zadowoli zarówno osobę
rozpoczynającą przygodę z biologią, jak i studenta czy
pracownika naukowego, który chciałby poznać obcy
sobie dział biologii. Podobnie, książka jest znakomitym
wyborem dla osób, które chciałby się „zorientować” co
ciekawego dzieje się we współczesnej (i nie tylko) biologii, ale także dla tych, którzy chcieliby głębiej poznać
wybraną dziedzinę nauki o ożywionej części przyrody.
Gorąco polecamy „Biologię Campbella”!
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Biologia Campbella bez Campbella?

SZKOŁA

logią to będzie naprawdę przyjemna lektura. Zresztą,
być może najbardziej wiarygodną rekomendacją książki
będą słowa nauczyciela akademickiego pracującego na
jednym z wydziałów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Wyznał on redaktorowi naczelnemu
EBiŚ, że „przeczytał książkę jednym tchem (choć ze
względu na objętość podręcznika niewątpliwie musiał
mieć przerwy w lekturze – red.), wie o biologii zdecydowanie więcej, a lektura była czystą przyjemnością”.

KRÓTKO

wydawca: Dom Wydawniczy REBIS
Warsaw 2015
ISBN 978-83-7818-716-5

KRÓTKO

Drugie polskie wydanie „Biologii” jest tłumaczeniem 10. wydania oryginału opublikowanego w 2014 r.
Warto podkreślić, że 10. wydanie angielskie jest wciąż
najbardziej aktualną wersją podręcznika. Kupując wydanie polskie mamy więc pewność, że dostajemy aktualny podręcznik zawierający treści odpowiadające
aktualnemu stanowi wiedzy z prężnie rozwijającej się
gałęzi nauki, jaką jest biologia. Przetłumaczenie książki liczącej ponad tysiąc stron w tak krótkim czasie (od
wydania oryginału) to naprawdę duże wyzwanie. Tym
bardziej biorąc ten podręcznik do rąk powinniśmy docenić zawarty w niej ciężar wiedzy. Podręcznik rzeczywiście nie jest lekki, ale to dotyczy jedynie jego masy;
treść jest podana w sposób przejrzysty, a tekst czyta się
z dużą przyjemnością. Dla osób zainteresowanych bio-

SZKOŁA

Jane B. Reece, Lisa A. Urry,
Michael L. Cain, Steven A. Wasserman,
Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson
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