
Phần 7.  
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     Bao gồm tất cả các nhân tố xung quanh 

sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián 

tiếp tới sinh vật; làm ảnh hƣởng dến sự 

tồn tại, sinh trƣởng phát triển và những 

hoạt động khác của sinh vật. 

I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ 

SINH THÁI 
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1. Môi trường sống là gì?  



2. Các loại môi trường sống 

1. Môi trƣờng trên cạn.  

2. Môi trƣờng nƣớc. 

3. Môi trƣờng đất. 

4. Môi trƣờng sinh vật. 
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3. Nhân tố sinh thái  

Là tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật.  
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Tất cả các nhân tố sinh 

thái gắn bó chặt chẽ với 

nhau thành một tổ hợp 

sinh thái tác động lên sinh 

vật. 

+   Nhân tố vô sinh. 

+   Nhân tố hữu sinh. 

+   Nhân tố con ngƣời. 



4. Quan hệ giữa sinh vật và môi 

trường là mối quan hệ qua lại:  

   Môi trƣờng tác động lên sinh vật, đồng thời 

sinh vật cũng ảnh hƣởng đến các nhân tố 

sinh thái, làm thay đổi tính chất của các 

nhân tố sinh thái. 
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II. GIỚI HẠN SINH THÁI  

VÀ Ổ SINH THÁI 
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1. Giới hạn sinh thái: là khoảng giá trị xác định 

của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó 

sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo 

thời gian. 
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1. Giới hạn sinh thái 
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- Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, 
đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất. 
- Khoảng chống chịu là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho 
hoạt động sinh lý của sinh vật. 



• Ổ sinh thái của một loài là một “không gian sinh 
thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của 
môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho 
phép loài đó tồn tại và phát triển. 

2. Ổ sinh thái 
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2. Ổ sinh thái 
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• Sự trùng lặp về ổ sinh 
thái là nguyên nhân 
gây ra sự cạnh tranh 
giữa các loài. 

 

• Các loài càng gần 
nhau về nguồn gốc khi 
sống trong một sinh 
cảnh và sử dụng 1 
nguồn thức ăn có xu 
hướng phân hóa ổ sinh 
thái  giảm sự cạnh 
tranh. 



2. Ổ sinh thái 
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Hỏi: 

Nếu 2 loài A và B di 
chuyển xa nhau (về nơi 
ở) nhưng vẫn sử dụng 
chung nguồn thức ăn thì 
chúng thuộc hình (a) hay 
(b)? 
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Nơi ở có thể chứa nhiều ổ sinh thái của các loài. 
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Rừng mưa 

nhiệt đới  

và  

Các ổ sinh 

thái 
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THPT 2018 MH 
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Câu 26. Ổ sinh thái dinh dưỡng của bốn quần thể M, N, P, Q thuộc 

bốn loài thú sống trong cùng một môi trường và cùng thuộc một bậc 

dinh dưỡng kí hiệu bằng các vòng tròn ở hình bên. Phân tích hình 

này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?  

 I. Quần thể M và quần thể Q không cạnh 

tranh về dinh dưỡng. 

II. Sự thay đổi kích thước quần thể M có 

thể ảnh hưởng đến kích thước quần thể N 

III. Quần thể M và quần thể P có ổ sinh 

thái dinh dưỡng không trùng nhau 

IV. Quần thể N và quần thể P có ổ sinh 

thái dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn. 

A. 1.  B. 3.  C. 2.  D. 4. 



III. SỰ THÍCH NGHI  

CỦA SINH VẬT  

VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG 
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19/3 - 21/3 

21/6 - 22/6 

23/9 - 24/9 

21/12 - 22/12 
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1. Thích nghi của sinh vật với ánh sáng 

   a. Ở thực vật: 

20 



21 

Đặc điểm     Cây ưa sáng Cây ưa bóng 

Hình thái giải 

phẫu 

- Thaân cao, thaúng. 

- Laù nhoû xeáp xieân, 

taùn laù thöa. 

- Maøu laù nhaït. 

-Maët treân cuûa laù coù 

lôùp cutin daøy vaø boùng 

- Cây nhỏ 

- Lá xếp xen kẽ nhau. 

- Màu lá sẫm. 

Nơi sống Soáng nôi quang ñaõng 

ôû thaûo nguyeân, savan, 

röøng thöa, nuùi cao vaø 

haàu heát caùc caây 

noâng nghieäp,…  

Sống nơi ít ánh sáng, chủ yếu 

dưới tán rừng…. 

Ví dụ Bạch đàn,thông, lúa, đậu. Rái, vạn liên thanh… 
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BÀI 36 
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1. Khái niệm về Quần thể sinh vật 

   Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể: 

•  cùng loài. 

•  cùng sống trong khoảng không gian, thời 

gian nhất định. 

•  có khả năng sinh sản và tạo thành những 

thế hệ mới. 
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2. Quá trình hình thành quần thể sinh 

vật 

Trải qua các giai đoạn chủ yếu sau:  
• Một số cá thể cùng loài phát tán tới một môi 

trƣờng sống mới.  

• Có những cá thể sẽ thích nghi dần với điều kiện 
sống.  

• gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối 
quan hệ sinh thái và dần dần hình thành quần 
thể ổn định, thích nghi với điều kiện ngoại cảnh. 
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Câu (ĐH2017). Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể 

sinh vật? 

A. Tập hợp voọc mông trắng đang sống ở khu bảo tồn đất 

ngập nước Vân Long. 

B. Tập hợp cây cỏ đang sống ở cao nguyên Mộc Châu. 

C. Tập hợp côn trùng đang sống ở Vườn Quốc gia Cúc 

Phương. 

D. Tập hợp cá đang sống ở Hồ Tây 

Trắc nghiệm 
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Mối quan hệ 
trong quần thể 

Cạnh tranh Hỗ trợ 

Cùng loài    

Trong quần thể có những mối quan hệ sinh thái nào? 

II. QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ 

TRONG QUẦN THỂ 
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 Rễ cây liền nhau giúp cây nảy chồi sớm hơn 53 

1. Quan hệ hỗ trợ 
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Cùng nhau bắt cá 
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Chó rừng hỗ trợ nhau săn con mồi lớn 



Trắc nghiệm 

Câu 1. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là 

  

A. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật trong 

một vùng hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống. 

B. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp 

nhau trong các hoạt động sống. 

C. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ 

nhau trong việc di cư do mùa thay đổi. 

D. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ 

lẫn nhau trong các hoạt động sống. 
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Câu 2. Sự khác nhau giữa cây thông nhựa liền rễ với cây 

không liền rễ như thế nào? 

 

A. Các cây liền rễ tuy sinh trưởng chậm hơn nhưng có khả năng 

chịu hạn tốt hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và 

tốt hơn cây không liền rễ. 

B. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn nhưng khả năng chịu 

hạn kém hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt 

hơn cây không liền rễ. 

C. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu 

hạn tốt hơn, nhưng khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới muộn 

hơn cây không liền rễ. 

D. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn, có khả năng chịu hạn 

tốt hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn 

cây không liền rễ. 

Trắc nghiệm 
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Câu 3 (ĐH.2016). Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan 

hệ hỗ trợ cùng loài?  

A. Bồ nông xếp thành hàng đi kiếm ăn bắt được nhiều cá 

hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ. 

B. Các con hươu đực tranh giành con cái trong mùa sinh sản. 

C. Cá ép sống bám trên cá lớn. 

D. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ trong rừng. 

Trắc nghiệm 
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2. Quan hệ cạnh tranh 

• Khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên 
quá cao. 

• Nguồn sống của môi trƣờng không đủ. 
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Các cá thể trong quần thể cạnh tranh nhau khi nào? 

 Các cá thể trong quần thể cạnh tranh 
nhau giành nguồn sống nhƣ thức ăn, 
nơi ở, ánh sáng, … hoặc con đực tranh 
giành nhau con cái. 
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• Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của 

quần thể. Nhờ có cạnh tranh mà số lƣợng 

và sự phân bố của các cá thể trong quần 

thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo 

sự tồn tại và phát triển. 
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Trắc nghiệm 

Câu 1. Quan hệ cạnh tranh là:  

 

A. các cá thể trong quần thể cạnh tranh nhau giành nguồn 

sống hoặc cạnh tranh nhau con cái. 

B. các cá thể trong quần thể cạnh tranh nhau giành nguồn 

sống như thức ăn, nơi ở, ánh sáng. 

C. các cá thể trong quần thể cạnh tranh giành nhau con 

cái để giao phối. 

D. các cá thể trong quần thể cạnh tranh nhau giành nguồn 

sống hoặc nơi ở của quần thể. 
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Trắc nghiệm 

Câu 2. Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài sẽ làm: 

 

A. tăng số lượng cá thể của quần thể, tăng cường hiệu 

quả nhóm. 

B. giảm số lượng cá thể của quần thể đảm bảo cho số 

lượng cá thể của quần thể tương ứng với khả năng cung cấp 

nguồn sống của môi trường. 

C. suy thoái quần thể do các cá thể cùng loài tiêu diệt lẫn 

nhau. 

D. tăng mật độ cá thể của quần thể, khai thác tối đa 

nguồn sống của môi trường. 
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Trắc nghiệm 

Câu 4: Hiện tượng cá mập con khi mới nở ăn các trứng 

chưa nở và phôi nở sau thuộc mối quan hệ nào?  

 

A. Quan hệ hỗ trợ.    

B. Cạnh tranh khác loài. 

C. Kí sinh cùng loài.   

D. Cạnh tranh cùng loài. 
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Câu 5. (ĐH.2017) Ví dụ nào sau đây thể hiện quan hệ cạnh 

tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật? 

A. Tảo giáp nở hoa gây độc cho tôm, cá sống trong cùng một 

môi trường. 

B. Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn các cây 

thông nhựa sống riêng rẽ.  

C. Vào mùa sinh sản, các con cò cái trong đàn tranh giành nơi 

làm tổ. 

D. Bồ nông đi kiếm ăn theo đàn bắt được nhiều cá hom bồ 

nông đi kiếm ăn riêng rẽ. 

Trắc nghiệm 
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ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ 

TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ 

Nguồn sống không đủ 

cung cấp cho QT 

Nguồn sống phù hợp với 

mật độ cá thể trong QT 
Hỗ trợ 

Số cá thể trong 

QT tăng 

Cạnh 

tranh 

Nguồn sống ngày 

càng cạn kiệt 
Di cư 
(tách đàn) 
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Bài 37 

74 

CÁC ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN CỦA 

QUẦN THỂ SINH VẬT  



Quần 
thể 

Giới 
tính 

Nhóm 
tuổi 

Phân 
bố 

Mật 
độ 

Kích 
thước 

Tăng 
trưởng 

Các đặc trƣng cơ bản của quần thể sinh vật 
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Quần 
thể 

Giới 
tính 

Nhóm 
tuổi 

Phân 
bố 

Mật 
độ 

Kích 
thước 

Tăng 
trưởng 

Các đặc trƣng cơ bản của quần thể sinh vật 
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Quần 
thể 

Giới 
tính 

Nhóm 
tuổi 

Phân 
bố 

Mật 
độ 

Kích 
thước 

Tăng 
trưởng 

Các đặc trƣng cơ bản của quần thể sinh vật 
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Quần 
thể 

Giới 
tính 

Nhóm 
tuổi 

Phân 
bố 

Mật 
độ 

Kích 
thước 

Tăng 
trưởng 

Các đặc trƣng cơ bản của quần thể sinh vật 
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Quần 
thể 

Giới 
tính 

Nhóm 
tuổi 

Phân 
bố 

Mật 
độ 

Kích 
thước 

Tăng 
trưởng 

Các đặc trƣng cơ bản của quần thể sinh vật 
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Quần 
thể 

Giới 
tính 

Nhóm 
tuổi 

Phân 
bố 

Mật 
độ 

Kích 
thước 

Tăng 
trưởng 

Các đặc trƣng cơ bản của quần thể sinh vật 
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Quần 
thể 

Giới 
tính 

Nhóm 
tuổi 

Phân 
bố 

Mật 
độ 

Kích 
thước 

Tăng 
trưởng 

Các đặc trƣng cơ bản của quần thể sinh vật 
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  I. TYÛ LEÄ GIÔÙI TÍNH 

Là tỉ lệ đực : cái trong 

quần thể và thường 

xấp xỉ 1:1.  

Trong quá trình sống, 

tỷ lệ này có thể thay 

đổi tùy thuộc vào từng 

loài, từng thời gian và 

điều kiện sống…  
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Ngoãng vaø vòt co ùtỷ leä giôùi tính 

laø 40/60. 

Tập tính đa thê, cá thể cái nhiều gấp nhiều lần cá thể đực 

Do tỷ leä töû vong 

khoâng ñoàng ñeàu 

giöõa caù theå ñöïc 

vaø caùi, caù theå 

caùi trong muøa sinh 

saûn cheát nhieàu 

hôn caù theå ñöïc.  
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Cây thiên nam tinh (Arisaema japonica) củ 

rễ loại lớn giàu dinh dưỡng  cho ra hoa 

cái. Củ rễ nhỏ nảy chồi cho ra hoa đực. 

Kiến nâu (Formica rufa) khi nhiệt độ môi 

trường: 

<200C: nở ra kiến cái;  

>200C: nở ra kiến đực. 

Tỷ leä giôùi tính phuï 

thuoäc vaøo löôïng 

chaát dinh döôõng tích 

luõy trong cô theå. 84 



Caùc yeáu toá moâi tröôøng aûnh 

höôûng ñeán tyû leä giôùi tính 

cuûa quaàn theå:  
•* Tyû leä töû vong khoâng ñoàng ñeàu giöõa 

caù theå ñöïc vaø caùi. 

•* Do ñieàu kieän moâi tröôøng soáng. 

•* Do ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa loaøi. 

•* Do ñaëc ñieåm sinh lý vaø taäp tính cuûa 

loaøi. 

•* Do ñieàu kieän dinh döôõng cuûa caù theå 

…… 
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ÖÙng duïng söï hieåu bieát veà 

tyû leä giôùi tính 

•  Trong chaên nuoâi, ngöôøi ta coù theå tính 

toaùn moät tyû leä caùc con ñöïc vaø con 

caùi phuø hôïp ñeå ñem laïi hieäu quaû kinh 

teá.  

• Ví duï: vôùi caùc ñaøn gaø, höôu, nai,… 

ngöôøi ta coù theå khai thaùc bôùt moät soá 

löôïng lôùn caùc caù theå ñöïc maø vaãn 

duy trì ñöôïc söï phaùt trieån cuûa ñaøn. 
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Trắc nghiệm 

Tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và cá thể cái ở một quần 

thể được gọi là 

 

A. phân hoá giới tính.   

B. tỉ lệ đực:cái (tỉ lệ giới tính) hoặc cấu trúc giới tính. 

C. tỉ lệ phân hoá.    

D. phân bố giới tính. 
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II. NHOÙM TUOÅI 

.C: Daïng giaûm suùt. A : Daïng phaùt 

trieån 

B : Daïng oån 

ñònh 
•* Daïng thaùp tuoåi phaùt trieån coù ñaùy roäng chöùng 
toû tyû leä sinh cao.  

•* Daïng thaùp tuoåi oån ñònh coù ñaùy thaùp roäng vöøa 
phaûi, caïnh thaùp xieân ít hoaëc ñöùng, chöùng toû tyû 
leä sinh khoâng cao chæ ñuû buø ñaép cho tyû leä töû 
vong.  

•*Daïng thaùp tuoåi giaûm suùt coù ñaùy heïp, nhoùm coù 
tuoåi trung bình lôùn hôn nhoùm tuoåi thaáp, chöùng toû 
yeáu toá boå sung yeáu, quaàn theå coù theå ñi tôùi 
choã bò dieät vong. 
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Dữ liệu 2010 
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Cấu trúc tuổi gồm: 

• Tuổi sinh lý: là thời gian sống có thể đạt 

tới của một cá thể  

• Tuổi sinh thái: là thời gian sống thực tế 

của một cá thể  

• Tuổi quần thể: tuổi bình quân của các cá 

thể trong quần thể. 
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• Cấu trúc tuổi đặc trƣng cho QT nhƣng cũng luôn 

thay đổi phụ thuộc vào điều kiện sống của môi 

trƣờng. 

   - Khi nguồn sống của môi trƣờng suy giảm, điều 

kiện khí hậu xấu đi hoặc có dịch bệch,… các cá 

thể non và già bị chết nhiều hơn các cá thể thuộc 

nhóm thuổi trung bình. 

   - Trong điều kiện thuận lợi, nguồn thức ăn phong 

phú,… các con non lớn lên nhanh chóng, tỷ lệ tử 

vong giảm, kích thƣớc quần thể tăng lên. 

 

 ** ÖÙng duïng: bảo vệ và khai thác có hiệu 

quả hơn tài nguyên sinh vật.  
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CAÁU TRUÙC TUOÅI CUÛA QUAÀN THEÅ CAÙ ÔÛ 3 MÖÙC ÑOÄ ÑAÙNH 

BAÉT KHAÙC NHAU 

A : quá mức  

B : vöøa 

phaûi  

C: ít 
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Trắc nghiệm 

Câu 1. Tuổi sinh lí là 

A.thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần 

thể.  

B.tuổi bình quân của quần thể. 

C.thời gian sống thực tế của cá thể.  

D.thời điểm có thể sinh sản. 

Câu 10:Tuổi sinh thái là 

A.tuổi thọ tối đa của loài.              

B.tuổi bình quần của quần thể. 

C.thời gian sống thực tế của cá thể.  

D.tuổi thọ do môi trường quyết định. 
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Trắc nghiệm 

Câu 3. Tuổi quần thể là 

A.tuổi thọ trung bình của cá thể. 

B.tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể. 

C.thời gian sống thực tế của cá thể.  

D.thời gian quần thể tồn tại ở sinh cảnh. 

Câu 4. Khi đánh bắt cá càng được nhiều con non thì nên   

A.tiếp tục, vì quần thể ở trạng thái trẻ.  

B.dừng ngay, nếu không sẽ cạn kiệt. 

C.hạn chế, vì quần thể sẽ suy thoái.  

D.tăng cường đánh vì quần thể đang ổn định. 
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Câu 5. (2011)   Tháp tuổi của 3 quần thể sinh vật với 

trạng thái phát triển khác nhau nhƣ sau:  

    Quan sát 3 tháp tuổi trên có thể biết được  

A. quần thể 1 đang phát triển, quần thể 2 ổn định, quần thể 3 suy giảm 

(suy thoái).  

B. quần thể 3 đang phát triển, quần thể 2 ổn định, quần thể 1 suy giảm 

(suy thoái).  

C. quần thể 2 đang phát triển, quần thể 1 ổn định, quần thể 3 suy giảm 

(suy thoái).  

D. quần thể 1 đang phát triển, quần thể 3 ổn định, quần thể 2 suy giảm 

(suy thoái).  

Trắc nghiệm 
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III. SÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙ THEÅ CUÛA 

QUAÀN THEÅ. 

Đặc điểm và ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố?  

Điều kiện sống; Mối quan hệ cạnh tranh hay hỗ trợ.  

Phaân boá theo 

nhoùm 

Phaân boá ñoàng 

ñeàu 

Phaân boá ngaãu 

nhieân 
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III. CAÙC KIEÅU PHAÂN BOÁ CAÙ 

THEÅ CUÛA QUAÀN THEÅ. 
1. Phaân boá theo nhoùm: khi nguoàn soáng phaân 

boá khoâng ñoàng ñeàu trong moâi tröôøng, 

thöôøng gaëp ôû caùc loaøi soáng theo baày ñaøn, 

khi ÑV ngủõ ñoâng truù ñoâng. 

97 



III. CAÙC KIEÅU PHAÂN BOÁ CAÙ 

THEÅ CUÛA QUAÀN THEÅ. 
2. Phaân boá ñoàng ñeàu: khi nguoàn soáng phaân boá 
ñoàng ñeàu trong moâi tröôøng, khi coù söï caïnh tranh 
gay gaét giöõa caùc caù theå trong QT. 
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Quần thể Ó biển (Gannets can persist at very high densities.) 

They have developed exaggerated territorial behavior as an adaptation to sustain these 
densely packed colonies. Photo courtesy of Follash via Wikimedia Commons. 



III. CAÙC KIEÅU PHAÂN BOÁ CAÙ 

THEÅ CUÛA QUAÀN THEÅ. 
3.Phaân boá ngaãu nhieân: khi nguoàn soáng phaân 
boá ñoàng ñeàu trong moâi tröôøng, khi khoâng coù söï 
caïnh tranh gay gaét giöõa caùc caù theå trong QT 
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Trắc nghiệm 

Câu 1: Phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường 

gặp khi 

A.điều kiện sống trong môi trường phân bố đồng đều và không 

có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

B.điều kiện sống phân bố không đều và không có sự cạnh tranh 

gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

C.điều kiện sống phân bố một cách đồng đều và có sự cạnh tranh 

gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

D.các cá thể của quần thể sống thành bầy đàn ở những nơi có 

nguồn sống dồi dào nhất. 
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Trắc nghiệm 

Câu 2. Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các 

cá thể trong quần thể là 

A. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể. 

B.làm tăng khả năng chống chịu của các cá thể trước các 

điều kiện bất lợi của môi trường. 

C.duy trì mật độ hợp lí của quần thể. 

D.tạo sự cân bằng về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần 

thể. 
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Trắc nghiệm 

Câu 3: Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là 

A. tận dụng nguồn sống thuận lợi.  

B. phát huy hiệu quả hỗ trợ cùng loài. 

C. giảm cạnh tranh cùng loài.   

D. hỗ trợ cùng loài và giảm cạnh tranh cùng loài. 

102 



Trắc nghiệm 

Câu 4. Phân bố theo nhóm các cá thể của quần thể trong 

không gian có đặc điểm là 

A.thường gặp khi điều kiện sống của môi trường phân bố 

đồng đều trong môi trường, nhưng ít gặp 

trong thực tế. 

B.các cá thể của quần thể tập trung theo từng nhóm ở nơi có 

điều kiện sống tốt nhất. 

C.thường không được biểu hiện ở những sinh vật có lối sống 

bầy, đàn; có hậu quả làm giảm khả năng 

đấu tranh sinh tồn của các cá thể trong quần thể. 

D.xảy ra khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong 

quần thể, thường xuất hiện sau giai đoạn sinh sản. 

103 



IV. MAÄT ÑOÄ CAÙ THEÅ CUÛA 

QUAÀN THEÅ 
• Mật độ = số lƣợng/ diện tích  

        = số lƣợng/ thể tích của quần thể.  
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Maät ñoä laø ñaëc 

tröng cô baûn raát 

quan troïng cuûa 

quaàn theå coù aûnh 

höôûng tôùi nhieàu 

yeáu toá khaùc nhö 

möùc ñoä söû duïng 

nguoàn soáng trong 

moâi tröôøng, tôùi 

khaû naêng sinh saûn 

vaø töû vong cuûa caù 

theå töø ñoù aûnh 

höôûng tôùi soá löôïng 

caù theå trong quaàn 

theå (kích thöôùc 

quaàn theå). 
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Trắc nghiệm 

Câu 1. Mật độ của quần thể là:  

A. số lượng cá thể trung bình của quần thể được xác định 

trong một khoảng thời gian xác định nào đó. 

B. số lượng cá thể cao nhất ở một thời điểm xác định nào đó 

trong một đơn vị diện tích nào đó của quần tể. 

C. khối lượng sinh vật thấp nhất ở một thời điểm xác định 

trong một đơn vị thể tích của quần thể. 

D. số lượng cá thể có trên một đơn vị diện tích hay thể tích 

của quần thể. 
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Trắc nghiệm 

Câu 2: Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới 

 

A. khối lượng nguồn sống trong môi trường phân bố của 

quần thể. 

B. mức độ sử dụng nguồn sống, khả năng sinh sản và tử 

vong của quần thể. 

C. hình thức khai thác nguồn sống của quần thể. 

D. tập tính sống bầy đàn và hình thức di cư của các cá thể 

trng quần thể. 
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Trắc nghiệm 

Câu 3. Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích là 

5000ha. Người ta theo dõi số lượng của quần thể chim Cồng 

Cộc, vào năm thứ 1 ghi nhận được mật độ cá thể trong quần 

thể là  0.25 cá thể/ha. Đến năm thứ 2, đếm được số lượng cá 

thể là 1350 cá thể. Cho biết mật độ của quần thể vào năm thứ 

2 gấp mấy lần năm thứ nhất? 
( MẬT ĐỘ= tổng số cá thể tại thời điểm tính/ diện tích cá thể sống) 

A. 1.00 lần    B. 1.08 lần  

C. 0.73 lần    D. 0.27 lần 

HD Giải 

Mật độ = 
Số lượng

diện tích
=

1350

5000
= 0.27 cá thể/ha. 

 0.27/0.25=1.08 lần. B 
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Bài 37 - 38. 
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   1. Khái niệm 

   Kích thƣớc của quần thể 
sinh vật là số lƣợng các 
cá thể (hoặc khối lƣợng 
hoặc năng lƣợng tích lũy 
trong các cá thể) phân bố 
trong khoảng không gian 
của quần thể. 

Ví dụ: Kích thƣớc quần thể 
cỏ: 

 10000 cây cỏ  – 15000g/ha 
– 2,1 x 106 calo 
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V. KÍCH THƯỚC QUẦN THỂ 



• Mỗi quần thể sinh vật có kích thƣớc đặc trƣng 

• Kích thƣớc quần thể dao động từ giá trị tối 

thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này là 

khác nhau giữa các loài. 
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Kích thước tối đa 

Kích thước tối thiểu 



Kích thước tối thiểu: 

- Là số lƣợng cá thể ít nhất mà quần 

thể cần có để duy trì và phát triển.  

- Nếu kích thƣớc quần thể xuống dƣới 

mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào 

trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.  
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Nguyên nhân là do: 

 + Số lƣợng cá thể trong quần thể quá ít, 

sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần 

thể không có khả năng chống chọi với 

những thay đổi của môi trƣờng.  

 + Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội 

gặp nhau của các cá thể đực với cá thể 

cái ít.  

 + Số lƣợng cá thể quá ít nên sự giao phối 

gần thƣờng xảy ra, đe dọa sự tồn tại của 

quần thể.  
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Kích thước tối đa 

   là giới hạn lớn nhất về số lƣợng mà quần 

thể có thể đạt đƣợc, phù hợp với khả năng 

cung cấp nguồn sống của môi trƣờng.  
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   Nếu kích thƣớc quá lớn, cạnh tranh 

giữa các cá thể cũng nhƣ ô nhiễm, 

bệnh tật,… tăng cao, dẫn tới một số 

cá thể di cƣ khỏi quần thể. 



2. Những nhân tố ảnh hưởng tới kích 

thước của QTSV 
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  Mức độ sinh sản là số lượng cá thể của quần 

thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian. 
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Mức độ sinh sản phụ thuộc vào số lượng 

trứng (hay con non) của một lứa đẻ, số lứa 

đẻ của một cá thể cái trong đời, tuổi trưởng 

thành sinh dục của cá thể,… và tỷ lệ đực/cái 

của quần thể. 

   Khi thiếu thức ăn, nơi ở hoặc điều kiện khí 

hậu không thuận lợi, mức sinh sản của quần 

thể thường bị giảm sút. 

1. Mức độ sinh sản của quần thể sinh vật. 



2.  Mức độ tử vong của quần thể sinh vật. 
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Mức độ tử vong là số lƣợng cá thể của quần thể 

bị chết trong một đơn vị thời gian.  

   Mức độ tử vong của quần thể phụ  thuộc vào 

trạng thái của quần thể và các điều kiện sống 

của môi trƣờng nhƣ sự biến đổi bất thƣờng của 

khí hậu, bệnh tật, lƣợng thức ăn có trong môi 

trƣờng, số lƣợng kẻ thù,… và mức độ khai thác 

của con ngƣời. 



I. Mức độ tử vong thấp (sống sót cao): những loài 

có tỷ lê ̣ sinh sản thấp nhưng phần lớn con sinh ra 

sống sót tới tuổi trưởng thành (người…) 

II. Những loài có mức độ tử 

vong ở các lứa tuổi gần 

bằng nhau (thủy tức…) 

III. Mức độ tử vong cao 

(sống sót thấp): những 

loài có có sô ́ tỷ lệ c sinh 

sản cao nhưng phần lớn 

con mới sinh bị chết, sô ́ 

con sống sót đến cuối 

đời ít (sò, cá, ếch ….) 
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3. Phát tán của quần thể sinh vật  

Xuất cƣ là hiện tƣợng một số cá thể rời bỏ 
quần thể của mình chuyển sang sống ở quần 
thể bên cạnh hoặc di chuyển đến nơi ở mới. 

 

Nhập cƣ là hiện tƣợng một số cá thể nằm ngoài 
quần thể chuyển tới sống trong quần thể. 
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Trắc nghiệm 

Câu 1: Kích thước của quần thể sinh vật là:  

A. số lượng cá thể hoặc khối lượng sinh vật hoặc năng 

lượng tích luỹ trong các cá thể của quần thể. 

B. độ lớn của khoảng không gian mà quần thể đó phân bố. 

C. thành phần các kiểu gen biểu hiện thành cấu trúc di 

truyền của quần thể. 

D. tương quan tỉ lệ giữa tỉ lệ tử vong với tỉ lệ sinh sản biểu 

thị tốc độ sinh trưởng của quần thể. 
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Câu 2: Khi số lượng cá thể của quần thể ở mức cao nhất để 

quần thể có khả năng duy trì phù hợp nguồn sống thì gọi là  

A. kích thước tối thiểu.   

B. kích thước tối đa. 

C. kích thước bất ổn.   

D. kích thước phát tán. 

Trắc nghiệm 

Câu 3: Quần thể dễ có khả năng suy vong khi kích thước 

của nó đạt: 

A. dưới mức tối thiểu.   

B. mức tối đa.             

C. mức tối thiểu.  

D. mức cân bằng 
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Trắc nghiệm 

Câu 4. Các cực trị của kích thước quần thể là gì? 

1.Kích thước tối thiểu.      

2. Kích thước tối đa.  

3. Kích thước trung bình.      

4. Kích thước vừa phải.  

 

Phương án đúng là:     

A. 1, 2, 3.   

B. 1, 2.   

C. 2, 3, 4.  

D. 3, 4. 
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Câu 5. (2016) 

Hiện tượng quần thể sinh vật dễ rơi vào trạng thái suy giảm 

dẫn tới diệt vong khi kích thước quần thể giảm xuống dưới 

mức tối thiểu có thể là do bao nhiêu nguyên nhân sau đây?  

(1) Khả năng chống chọi của các cá thể với những thay đổi 

của môi trường giảm.  

(2) Sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể giảm.  

(3) Hiện tượng giao phối gần giữa các cá thể trong quần thể 

tăng.  

(4) Cơ hội gặp gỡ và giao phối giữa các cá thể trong quần 

thể giảm.  

A. 1.      B. 4.    C. 3.   D. 2. 

Trắc nghiệm 
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Câu 6.Xét các yếu tố sau đây: 

I: Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể. 

II: Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể và hoặc ra khỏi 

quần thể . 

III: Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn 

trong môi trường. 

IV: Sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh 

bệnh tật trong quần thể. 

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần 

thể là:  

A. I và II.  B. I, II và III.    

C. I, II và IV.  D. I, II, III và IV. 

Trắc nghiệm 
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Câu 8. Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy ở thời 

điểm ban đầu có 11000 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 

12%/năm, tỉ lệ tử vong là 8% năm và tỉ lệ xuất cư là 2%/ 

năm. Sau một năm, số lượng cá thể trong quần thể đó được 

dự đoán là  

A. 11020.     B. 11180.        C. 11260.        D. 11220.  

Trắc nghiệm 
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Trắc nghiệm 

Câu 9. (ĐH.2017) Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, 

C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau: 

 

 

 

 

Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể không thay đổi, không có hiện 

tượng xuất cư và nhập cư.  

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Quần thể D có kích thước nhỏ nhất. 

II. Kích thước quần thể A lớn hơn kích thước quần thể C. 

III. Nếu kích thước quần thề B tăng 5%/năm thì sau 1 năm mật độ cá thể của 

quần thể này là 26,25 cá thể/ha. 

IV. Nếu kích thước quần thể C tăng 5%/năm thì sau 1 năm quần thể này tăng 

thêm 152 cá thể. 

A. 4.  B. 1.   C. 3.       D. 2. 

 

A B C D 

Diện tích khu phân bố (ha) 100 120 80 90 

Mật độ 22 25 26 21 
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Trắc nghiệm 

Câu 9. (ĐH.2017) Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, 

C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể không thay đổi, không có hiện 

tượng xuất cư và nhập cư.  

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Quần thể D có kích thước nhỏ nhất. 

II. Kích thước quần thể A lớn hơn kích thước quần thể C. 

III. Nếu kích thước quần thề B tăng 5%/năm thì sau 1 năm mật độ cá thể của 

quần thể này là 26,25 cá thể/ha. 

IV. Nếu kích thước quần thể C tăng 5%/năm thì sau 1 năm quần thể này tăng 

thêm 152 cá thể. 

A. 4.  B. 1.   C. 3.        D. 2. 

 

A B C D 

Diện tích khu phân bố (ha) 100 120 80 90 

Mật độ 22 25 26 21 

Kích thước 2.200 3.000 2.080 1.890 
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Trắc nghiệm 

Câu 10. Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích là 

5000ha. Người ta theo dõi số lượng của quần thể chim Cồng 

Cộc, vào năm thứ 1 ghi nhận được mật độ cá thể trong quần 

thể là 0,25 cá thể/ha. Đến năm thứ 2, đếm được số lượng cá 

thể là 1350 cá thể. Biết tỉ lệ tỉ vong (so với quần thể gốc) là 

2%/năm. Xác định tỉ lệ sinh sản theo% của quần thể này là 

bao nhiêu? 
( TỈ LỆ SINH SẢN= số cá thể mới được sinh ra/ tổng số cá thể ban đầu) 

A. 8%.  B. 10%. C.12%. D. 14%. 

HD Giải: 

Số lượng chim ban đầu (N)=5000*0.25=1250 con. 

Số lượng chim được sinh ra theo lí thuyết: 1350+2%Nđã tử vong=1375 con. 

Số cá thể sinh ra: 1375-1250=125 con. 

Tỉ lệ sinh sản = 
125

1250
𝑥100% = 10% 

 B 
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  VI. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ  

Theo tiềm năng sinh học 

   Đây là hình thức 

nuôi cấy liên tục. Vì 

môi trƣờng luôn 

đƣợc cung cấp đầy 

đủ chất dinh 

dƣỡng. 

Đây là hình thức 

nuôi cấy liên tục 

hay nuôi cấy 

không liên tục? 

Giải thích? 

Đây là sự tăng 

trƣởng ở các vi 

sinh vật. 

Đồ thị bên mô 

tả sự tăng 

trƣởng ở nhóm 

sinh vật nào? 

 Quần thể tăng trưởng 

theo tiềm năng sinh học 

(đường cong tăng trưởng 

có hình chữ J) khi nguồn 

sống của môi trường rất 

dồi dào và hoàn toàn 

thỏa mãn nhu cầu của 

các cá thể, diện tích cư 

trú của quần thể không 

giới hạn, mọi điều kiện 

ngoại cảnh và khả năng 

sinh học của các cá thể 

đều thuận lợi cho sự sinh 

sản của quần thể.  
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Tăng trưởng thực tế (không theo tiềm 

năng sinh học)  
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• Quần thể tăng trưởng không theo tiềm 

năng sinh học (Đường cong tăng 

trưởng thực tế có hình chữ S) khi điều 

kiện sống không hoàn toàn thuận lợi, 

hạn chế về khả năng sinh sản của loài, 

sự biến động số lượng cá thể do xuất 

cư theo mùa… 
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PHÂN BIỆT HAI KIỂU TĂNG TRƯỞNG CỦA 

QUẦN THỂ SINH VẬT 

Tăng trưởng theo 

tiềm năng sinh học 

Tăng trưởng 

thực tế 

Điều kiện 

môi trường 

Đường cong 

tăng trưởng 

Đại diện 

Hình chữ J 

Điều kiện sống hoàn 

toàn thuận lợi, không 

hạn chế về khả năng 

sinh sản của loài.  

Điều kiện sống 

không hoàn toàn 

thuận lợi, hạn chế về 

khả năng sinh sản 

của loài.  

Hình chữ S 

Kích thƣớc cơ thể nhỏ, 

tuổi thọ thấp : Vi khuẩn, 

nấm, ĐVNS, cỏ một năm 

Kích thƣớc cơ thể 

lớn, tuổi thọ khá cao : 

Voi, tê giác, bò tót 139 



Trắc nghiệm 

Câu 1. Loài nào sau đây có kiểu tăng trưởng số lượng gần 

với hàm mũ?  

A. Rái cá trong hồ.  

B. Ếch nhái ven hồ.  

C. Ba ba ven sông.  

D. Khuẩn lam trong hồ. 
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Trắc nghiệm 

Câu 2. Nếu nguồn sống không bị giới hạn, đồ thị tăng 

trưởng của quần thể ở dạng: 

A. tăng dần đều.   

B. đường cong chữ J.   

C. đường cong chữ S.      

D. giảm dần đều. 

Câu 3. Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng 

trưởng theo dạng:  

A.tăng dần đều.             

B.đường cong chữ J.   

C.đường cong chữ S.        

D.giảm dần đều. 
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Câu 4. Kích thước tối đa của quần thể bị giới hạn bởi yếu 

tố nào?  

A.Tỉ lệ sinh của quần thể.   

B.Tỉ lệ tử của quần thể. 

C.Nguồn sống của quần thể.  

D.Sức chứa của môi trường. 
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Câu 32. (2017) Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, 

phát biểu nào sau đây sai? 

A. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần 

thể cần có để duy trì và phát triển. 

B. Nếu kích thước của quần thể vượt mức tối đa, quần thể 

tất yếu sẽ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. 

C. Kích thước của quần thể dao động từ giá trị tối thiểu đến 

giá trị tối đa. 

D. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà 

quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp 

nguồn sống của môi trường. 
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VII. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ 

NGƯỜI  

• Dân số thế giới tăng trƣởng liên tục trong 
suốt quá trình phát triển lịch sử. Dân số 
của Việt Nam cũng tăng với tốc độ khá 
nhanh, chỉ trong vòng 57 năm dân số đã 
tăng từ 18 triệu (năm 1945) lên hơn 82 
triệu (năm 2004), tức tăng gấp 4,5 lần. 

• Dân số tăng nhanh là nguyên nhân chủ 
yếu làm cho chất lƣợng môi trƣờng giảm 
sút, từ đó ảnh hƣởng tới chất lƣợng cuộc 
sống của con ngƣời. 
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Đồ thị tăng trưởng dân số thế giới 
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BÙNG NỔ DÂN SỐ 

• “Buøng noå daân soá” laø söï gia taêng 

daân soá moät caùch ñoät ngoät trong moät 

thôøi gian töông ñoái ngaén cuûa lòch söû 

phaùt trieån loaøi ngöôøi. Loaøi ngöôøi ñaõ 

traûi qua nhieàu laàn buøng noå daân soá. 

Buøng noå daân soá laø keát quaû cuûa söï 

tieán boä veà khaû naêng lao ñoäng saûn 

xuaát, cheá ngöï thieân nhieân vaø phaùt 

trieån vaên hoùa.  

Bùng nổ dân số  

là gì?  

Nguyên nhân? 
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• + Vaøo khoaûng 10.000 naêm tröôùc Coâng 
nguyeân, buøng noå daân soá laø keát quaû 
cuûa 2 söï kieän môùi laø khaû naêng giöõ 
ngoïn löûa vaø cheá taïo coâng cuï lao ñoäng, 
vuõ khí. Nhôø coù khaû naêng lôùn hôn veà 
saên baén vaø cheá taïo coâng cuï lao ñoäng 
ñeå khai thaùc thieân  nhieân maø cuoäc soáng 
cuûa con ngöôøi caûi thieän vaø do ñoù daân 
soá taêng cao. 

•  + Vaøo khoaûng 6000 naêm tröôùc Coâng 
nguyeân ñeán theá kyû XVII. Ñaây laø thôøi 
kyø phaùt trieån noâng nghieäp, löông thöïc 
doài daøo. Daân soá theá giôùi taêng, ñaït tôùi 

500 trieäu ngöôøi. 

* Dân số thế giới tăng  

  mạnh vào những khoảng  

  thời gian nào? 

* Nhờ những thành tựu nào 

  mà con người đã đạt  

  được mức độ  

  tăng trưởng đó? 
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• + Daân soá taêng maïnh meõ töø ñaàu theá kæ XVIII 

ñeán chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2 (1945). Daân 

soá theá giôùi ñaït 1 tỷ ngöôøi vaøo naêm 1830, taêng 

gaáp ñoâi leân 2 tỷ vaøo naêm 1930 vaø khoaûng 2,5 tỷ 

naêm 1945. Ñaây laø thôøi kyø phaùt trieån xaõ hoäi 

coâng nghieäp, hình thaønh caùc khu coâng nghieäp 

vaø caùc thaønh phoá lôùn. 

• + Sau chieán tranh theá giôùi laàn 2, daân soá theá 

giôùi laïi taêng gaáp ñoâi, ñaït 5 tyû vaøo naêm 1987 vaø 

6 tyû ngöôøi vaøo naêm 2000. Vaøo thôøi kyø naøy, 

loaøi ngöôøi ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu to lôùn, caùc 

ngaønh khoa hoïc cô khí hoùa, töï ñoäng hoùa …. 

phaùt trieån maïnh meõ laøm giaûm söùc lao ñoäng 

cuûa con ngöôøi, taïo nhieàu cuûa caûi cho xaõ hoäi. 
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Câu 1: Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng cơ bản 

của quần thể sinh vật? 

A. Lọài đặc trưng.          

B. Thành phần loài.           

C. Loài ưu thế        

D. Tỉ lệ giới tính. 
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Câu 2: (2017) Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể sinh 

vật, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Mỗi quần thể thường có 3 nhóm tuổi là: Nhóm tuổi trước 

sinh sản, nhóm tuổi đang sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản. 

B. Tuổi quần thể là tuổi bình quân của các cá thể trong quần 

thể. 

C. Cấu trúc tuổi của quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc 

vào điều kiện môi trường. 

D. Nghiên cứu về nhóm tuổi giúp chúng ta bảo vệ và khai 

thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn. 
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Bài 39 

BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ  

CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT 



I. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ 

Biến động số lƣợng cá thể của quần thể là 

sự tăng hoặc giảm số lƣợng cá thể.  

159 

Biến động số 
lượng 

Theo chu kì 
Nhiều năm, 
năm, mùa… 

Không theo 
chu kì 

Dịch bệnh, hạn 
hán, thiên tai… 



Trắc nghiệm 

Câu 2. Có những dạng biến động số lượng nào?  

1. Biến động không theo chu kì.                            

2. Biến động theo chu kì. 

3. Biến động đột ngột (do sự cố môi trường)        

4. Biến động theo mùa vụ. 

A.1, 2.  B.1, 3, 4.  C.2, 3.  D.2,3, 4. 

Câu 1. Thay đổi làm tăng hay giảm kích thước quần thể 

được gọi là 

A.biến động kích thước.  

B.biến động di truyền.          

C.biến động số lượng.   

D.biến động cấu trúc. 
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1. Biến động theo chu kỳ 

- 9-10 năm số lƣợng thỏ 

và mèo canada bị biến 

động số lƣợng. 

- 10-12 năm dòng nƣớc 

nóng chảy qua Peru 

làm cá cơm chết hàng 

loạt. 

- Vào mùa xuân và mùa 

hè có khí hậu ấm áp, 

sâu hại xuất hiện 

nhiều. Ếch, nhái có 

nhiều vào mùa  mƣa… 
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Trắc nghiệm 

162 

Câu 3. Sự biến động số lượng cá thể của QTSV nào 

sau đây thuộc kiểu biến động theo chu kì? 

A. QT ếch đồng ở miền Bắc tăng số lượng cá thể vào 

mùa hè  

B. QT thông ở Đà Lạt bị giảm số lượng cá thể do 

khai thác 

C. QT tràm ở rừng U Minh bị giảm số lượng cá thể 

sau cháy rừng 

D. QT cá chép ở Hồ Tây bị giảm số lượng cá thể sau 

thu hoạch 



Trắc nghiệm 
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Câu 4. Khi dòng nước nóng chảy qua biển Pêru 

dẫn đến kết quả là 

A. SV nhanh chóng thích nghi và sống tốt hơn 

B. giảm đột ngột số cá thể SV sống ở đó 

C. một số SV kết bào xác để chống chịu qua điều 

kiện bất lợi 

D. không có ảnh hưởng gì về nhiệt độ, độ ẩm 



2. Biến động không theo chu kỳ. 

Là biến động mà số lƣợng cá thể của quần thể tăng hoặc 

giảm một cách đột ngột do điều kiện bất thƣờng của thời tiết 

nhƣ lũ lụt, bão, cháy rừng, dịch bệch,… hay do hoạt động 

khai thác tài nguyên quá mức của con ngƣời gây nên. 
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Số lƣợng thỏ biến động không theo chu kỳ ở Australia  

bị bệnh u nhầy do nhiễm virus  
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Trắc nghiệm 
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Câu 5. Ví dụ nào sau đây phản ánh kiểu biến động số 

lượng cá thể của QTSV không theo chu kì? 

A. Số lượng muỗi tăng vào mùa hè, giảm vào mùa đông 

B. Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng giảm mạnh 

sau khi bị cháy vào tháng 3 năm 2002 

C. Số lượng sâu hại cây trồng tang vào mùa xuân và mùa 

hè, giảm vào mùa thu và mùa đông 

D. Số lượng ếch đồng tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa 

khô. 



Trắc nghiệm 
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Câu 6. Dịch cúm gia cầm gây ra biến động số lượng cá thể 

trong QT gia cầm . Đây là kiểu biến động gì? Do nguyên 

nhân nào tác động? 

A. Biến động không theo chu kì - yếu tố không phụ thuộc mật 

độ QT 

B. Biến động theo chu kì - yếu tố không phụ thuộc mật độ QT 

C. Biến động theo chu kì - yếu tố phụ thuộc mật độ QT 

D. Biến động không theo chu kì - yếu tố phụ thuộc mật độ QT 



1. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần 

thể. 

a. Do thay đổi của các nhân tố sinh thái vô sinh 

Nhân tố sinh thái vô sinh: nhân tố khí hậu, ánh 

sáng, độ ẩm …. ảnh hƣởng đến trạng thái sinh lý , 

sức sinh sản, khả năng thụ tinh, sức sống của con 

non ,… 
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II. NGUYÊN NHÂN GÂY BIẾN ĐỘNG VÀ SỰ ĐIỀU 

CHỈNH SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ 

b. Do thay đổi của các nhân tố sinh thái hữu sinh 

Các nhân tố sinh thái hữu sinh gồm:  sự cạnh tranh 

giữa các cá thể trong cùng một đàn, số lƣợng kẻ thù 

ăn thịt, sức sinh sản và mức độ tử vong, sự phát tán 

của các cá thể trong quần thể ….  



NGUYEÂN NHAÂN GAÂY BIEÁN ÑOÄNG SOÁ 

LÖÔÏNG  

CAÙ THEÅ CUÛA QUAÀN THEÅ 
Quaàn theå Nguyeân nhaân gaây bieán ñoäng quaàn theå 

Caùo ôû ñoàng reâu Phöông 

Baéc 

Phuï thuoäc vaøo soá löôïng con moài laø chuoät 

lemmut 

Saâu haïi muøa maøng Vaøo muøa coù khí haäu aám aùp, saâu haïi sinh saûn 

nhieàu 

Caù côm ôû vuøng bieån Peâru Doøng nöôùc noùng laøm caù côm cheát haøng loaït 

Chim cu gaùy Phuï thuoäc vaøo nguoàn thöùc aên 

Muoãi Vaøo thôøi gian coù nhieät ñoä aám aùp vaø ñoä aåm 

cao muoãi sinh saûn nhieàu 

EÁch nhaùi Vaøo muøa möa eách nhaùi sinh saûn nhanh 

Boø saùt, eách nhaùi ôû mieàn 

Baéc Vieät Nam 

Soá löôïng giaûm baát thöôøng khi coù nhieät ñoä 

xuoáng quaù thaáp (thaáp hôn 80C) 

Boø saùt, chim nhoû, gaëm 

nhaám 

Soá löôïng giaûm maïnh do luõ luït baát thöôøng 

Ñoäng thöïc vaät röøng U Minh 

Thöôïng 

Soá löôïng giaûm do chaùy röøng 

Thoû ôû Oâxtraâylia  Soá löôïng giaûm baát thöôøng do nhieãm virut gaây 

beänh u nhaày. 
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2. Ñieàu chænh số löïợng cá theå 

cuûa quaàn theå 
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•* Trong ñieàu kieän moâi tröôøng soáng thuaän lôïi, nguoàn 

thöùc aên doài daøo caùc nhaân toá ñieàu chænh maät ñoä 

(caïnh tranh, keû thuø aên thòt,…) taùc ñoäng laøm cho 

quaàn theå taêng möùc sinh saûn, giaûm möùc ñoä töû 

vong, nhieàu caù theå töø nôi khaùc khan hieám thöùc aên 

nhaäp cö tôùi soáng trong quaàn theå,…  maät ñoä caù 

theå cuûa quaàn theå taêng leân. 

 

* Khi maät ñoä caù theå taêng leân cao, nguoàn soáng trong 

moâi tröôøng trôû neân thieáu huït daãn tôùi caïnh tranh 

nhau gay gaét giöõa caùc caù theå laøm taêng möùc ñoä 

töû vong vaø giaûm möùc sinh saûn cuûa quaàn theå. 

Ñoàng thôøi, khi caïnh tranh nhau gay gaét giöõa caùc caù 

theå taêng leân, nhieàu caù theå trong quaàn theå seõ xuaát 

cö ñi tìm nôi soáng môùi  Maät ñoä caù theå cuûa quaàn 

theå laïi ñöôïc ñieàu chænh giaûm ñi. 
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3.  Traïng thaùi caân baèng cuûa quaàn 

theå 
- Quaàn theå ñaït ñöôïc möùc caân baèng khi caùc 

yeáu toá:  

möùc sinh saûn (b), möùc ñoä töû vong (d) vaø 

phaùt taùn (xuaát cö: e vaø nhaäp cö: i) coù quan 

heä vôùi nhau theo phöông trình: 

Möùc sinh saûn + nhaäp cö = Möùc ñoä töû vong + 

xuaát cö (b + i = d + m). 
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Trắc nghiệm 

Câu 7. Sự biến động số lượng của thỏ rừng và mèo rừng 

tăng giảm đều đặn 10 năm 1 lần. Hiện tượng này biểu 

hiện:  

A. biến động theo chu kì ngày đêm.  

B. biến động theo chu kì mùa. 

C. biến động theo chu kì nhiều năm.  

D. biến động theo chu kì tuần trăng. 

Câu 8. Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 ở Việt Nam, rau 

và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu 

hiện:  

A. biến động tuần trăng. B. biến động theo mùa 

C. biến động nhiều năm. D. biến động không theo chu kì 
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Trắc nghiệm 
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Câu 9. Trạng thái cân bằng QT là 

A. trạng thái giữ ổn định số lượng cá thể trong QT ở 

mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của 

MT 

B. trạng thái giữ ổn định số lượng cá thể trong QT ở 

mức thấp nhất 

C. trạng thái tăng trưởng theo đồ thị hình chữ J của QT 

D. trạng thái ổn định độ tuổi trung bình trong QT 



Trắc nghiệm 
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Câu 10. Cơ chế duy trì trạng thái cân bằng của 

QT là  

A. nguồn thức ăn         

B. tỉ lệ hài hòa giữa các nhóm tuổi trong QT 

C. sự điều chỉnh mối tương quan giữa tỉ lệ SS và tỉ 

lệ tử vong 

D. mối tương tác giữa các nhân tố vô sinh và hữu 

sinh lên QTSV 



Trắc nghiệm 
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Câu 11. Trong các dạng biến động số lượng cá thể của 

QT, dạng phổ biến nhất là 

A. biến động do sự cố bất thường     

B. biến động theo chu kỳ mùa 

C. biến động theo chu kỳ nhiều năm 

D. biến động do xuất hiện vật ăn thịt 

Câu 12. Yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến sự phát 

triển số lượng cá thể các sâu, rầy phá hại các cánh đồng 

lúa là 

A. độ ẩm không khí   B. nhiệt độ 

C. thức ăn          D. ánh sáng 



Trắc nghiệm 
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Câu 13. Quần thể ruồi nhà ở nhiều vùng nông 

thôn xuất hiện nhiều vào một khoảng thời gian 

nhất định trong năm (thường là mùa hè), còn 

vào thời gian khác thì hầu như giảm hẳn. Như 

vậy, QT này 

A.biến động số lượng theo chu kì năm   

B. biến động số lượng theo chu kì mùa 

C. biến động số lượng không theo chu kì   

D. không phải là biến động số lượng  



Trắc nghiệm 
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Câu 14. Trường hợp nào sau đây là dạng biến động số lượng cá thể do 

các nhân tố phụ thuộc mật độ QT? 

I. Biến động số lượng mèo rừng Canada  

II. Chim cu gáy thưởng biến động số lượng vào mùa thu hoạch ngô, lúa 

III. Bò sát, ếch nhái giảm số lượng vào mùa đông 

IV. Biến động số lượng tràm ở rừng U Minh vào tháng 3 năm 2002 

V. Muỗi, ếch nhái tăng số lượng vào mùa mưa 

VI. Cá cơm ở Pêru giảm số lượng 7 năm một lần 

A. II, III, IV, VI       

B. I, II      

C. I, II , IV, VI          

D. II, VI  



Caâu 1: Nguyeân nhaân cuûa nhöõng 

bieán ñoäng soá löôïng caù theå cuûa 

quaàn theå ? 

 
Do nhöõng thay ñoåi cuûa nhöõng nhaân toá sinh 

thaùi voâ sinh cuûa moâi tröôøng (ví duï caùc 

nhaân toá sinh thaùi khí haäu, thoå nhöôõng,…) 

vaø caùc nhaân toá sinh thaùi höõu sinh trong 

quaàn theå (ví duï nhaân toá sinh thaùi caïnh tranh 

giöõa caùc caù theå trong cuøng moät ñaøn, soá 

löôïng keû thuø aên thòt,…). 
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Chương II 

SINH THÁI HỌC QUẦN XÃ 
(COMMUNITY ECOLOGY) 

184 



Bài 40 
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QUẦN XÃ SINH VẬT  

VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN 



•  Các quần thể khác loài . 

•  Cùng không gian và thời gian nhất 

định.  

• Có mối quan hệ gắn bó. 

I. KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT 

186 



Quần xã đồi núi, biển khơi… 

Địa điểm phân bố 

Quần xã sinh vật đáy, sv nổi… 

Dạng sống 

Quần xã đồng cỏ, cây bụi, rừng thông … 

Thành phần thực vật 

QX ngập mặn – VQG Xuân Thủy Nam Định 

CÁC DẠNG QUẦN XÃ SINH VẬT 

187 



 Câu 1: Quần xã sinh vật là 

A. tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc 

cùng loài, cùng sống trong một không gian 

xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, 

gắn bó với nhau. 

B. tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các 

loài khác nhau, cùng sống trong một không 

gian xác định và chúng ít quan hệ với nhau. 

C. tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc hai 

loài khác nhau, cùng sống trong một không 

gian xác định và chúng có mối quan hệ mật 

thiết, gắn bó với nhau. 

D. một tập hợp các  quần thể sinh vật thuộc 

các loài khác nhau, cùng sống trong một 

không gian và thời gian nhất định, có mối 

quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống 

nhất. 
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Câu 4 (2014): Khi nói về quần xã sinh 

vật, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Quần xã càng đa dạng về thành phần 

loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.  

B. Phân bố cá thể trong không gian của 

quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống 

của từng loài. 

C. Mức độ đa dạng của quần xã được thể 

hiện qua số lượng các loài và số lượng 

cá thể của mỗi loài. 

D. Sinh vật trong quần xã luôn tác động 

lẫn nhau đồng thời tác động qua lại 

với môi trường. 

Trắc nghiệm 
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Câu 5: Một quần xã ổn định thường có 

A. số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài thấp. 

B. số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài cao. 

C. số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao. 

D. số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài thấp. 

Trắc nghiệm 
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Đặc trưng của QX 

Thành phần loài 

Số lượng loài và 
số lượng cá thể 

QX ổn định là quần xã có số 
lượng loài và số lượng cá thể 

của loài cao 

Loài ưu thế 
Loài có số lượng nhiều, hoạt 

động mạnh 

Loài đặc trưng 
Chỉ có ở QXSV đó hoặc loài có 

số lượng nhiều và có vai trò 
quan trọng. 

Phân bố 

Thẳng đứng 
Phân tầng trong rừng mưa nhiệt 

đới 

Chiều ngang 
Từ chân núi đến đỉnh núi; đất 

ven bờ  ngoài khơi 

Quan hệ dinh 
dưỡng 

SV sản xuất 

SV tiêu thụ 

Sinh vật phân giải 

II. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA QXSV 
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Phân bố theo chiều ngang 

Sinh vật phân bố từ chân núi lên đỉnh núi 

Phân bố theo chiều ngang: Sinh vật thường tập trung nơi có 

điều kiện sống thuận lợi 
193 



Phân bố theo chiều ngang 

Sinh vật phân bố từ vùng đất ven bờ đến vùng khơi xa 

194 



Câu 14 (2014): Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian 

của quần xã, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở 

vùng có điều kiện sống thuận lợi như vùng đất màu mỡ, độ ẩm 

thích hợp, thức ăn dồi dào. 

B. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào 

nhu cầu sống của từng loài. 

C. Sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt 

mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng 

nguồn sống của môi trường. 

D. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, chỉ có sự phân tầng 

của các loài thực vật, không có sự phân tầng của các loài động 

vật. 

Trắc nghiệm 
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+ Sinh vật sản xuất:  các sinh vật tự dưỡng tổng 

hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (cây 

xanh, VK quang hợp ….) 

+ Sinh vaät tieâu thuï: caùc sinh vaät 

aên thòt caùc sinh vaät khaùc (ñoäng 

vaät aên coû, thuù aên thòt con moài, 

thöïc vaät baét moài …) 

+ Sinh vaät phaân giaûi: sinh vaät dò 

döôõng, phaân giaûi caùc chaát höõu 

cô coù saün trong thieân nhieân 

(naám, vi khuaån, moät soá ñoäng vaät 

ñaát …) 197 



Câu 6: Quần xã sinh vật có các 

đặc trưng cơ bản về 

A. khu vực phân bố của quần xã. 

B. số lượng loài và số cá thể của 

mỗi loài, kiểu phân bố. 

C. mức độ phong phú  nguồn 

thức ăn trong quần xã. 

D. mối quan hệ gắn bó giữa các 

cá thể trong quần xã. 

Câu 7: Vì sao loài ưu thế đóng 

vai trò quan trọng trong quần 

xã?  

A.Vì có số lượng cá thể nhiều, 

sinh khối lớn, có sự cạnh tranh 

mạnh 

B. Vì có số lượng cá thể nhiều, 

sinh khối lớn, hoạt động mạnh. 

C. Vì tuy có số lượng cá thể 

nhỏ, nhưng hoạt động mạnh. 

D. Vì tuy có sinh khối nhỏ 

nhưng hoạt động mạnh. 

Trắc nghiệm 
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Câu 10 (CĐ2010): Trong các đặc 

trưng sau đây, đặc trưng nào là 

đặc trưng của quần xã sinh vật? 

A. Nhóm tuổi. 

B. Tỉ lệ giới tính. 

C. Số lượng cá thể cùng loài trên 

một đơn vị diện tích hay thể tích. 

D. Sự phân bố của các loài trong 

không gian. 

Câu 11 (MH2017). Kiểu phân 

bố nào sau đây chỉ có trong 

quần xã sinh vật? 

A. Phân bố đều. 

B. Phân bố theo nhóm. 

C. Phân bố theo chiều thẳng 

đứng.  

D. Phân bố ngẫu nhiên. 

Trắc nghiệm 
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Câu 12. (2012):  Trong quần xã sinh vật, kiểu phân bố cá thể 

theo chiều thẳng đứng có xu hướng 

A. làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các loài, giảm hiệu quả 

sử dụng nguồn sống 

B. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng 

sử dụng nguồn sống 

C. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn sống 

D. làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các loài, tăng hiệu quả 

sử dụng nguồn sống 

Trắc nghiệm 
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Quan hệ giữa 
các loài 

Quan hệ sinh 
thái 

Đối kháng 

Cạnh tranh 

- - 

Cú và chồn cạnh 
tranh bắt chuột 

Kí sinh 

+ - 

Tầm gửi và cây 
gỗ. 

UCCN 

- 0 

Tảo giáp nở hoa 
gây độc cho cá. 

SV1 ăn SV2 

+ -  
Trâu ăn cỏ 

Hỗ trợ 
Cộng sinh 

(++) 

Mối và trùng 
trong ruột mối 

Hợp tác 

++ 

Lươn biển và cá 
biển 

Hội sinh 

+0 

Phong lan và cây 
gỗ 

Khống chế 
sinh học 

Số lượng cá thể của một loài 
không tang cao hay giảm 

thấp quá  

Ong diệt bọ dừa, rệp 
xám xương rồng bà 

1. Các mối quan hệ sinh thái 

III.  QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QXSV 
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Câu 16: Quan hệ hỗ trợ trong quần xã biểu hiện ở 

A. cộng sinh, hội sinh, hợp tác. 

B. quần tụ thành bầy hay cụm và hiệu quả nhóm. 

C. kí sinh, ăn loài khác, ức chế cảm nhiễm. 

D. cộng sinh, hội sinh, kí sinh. 

Trắc nghiệm 

Hỗ trợ 

Cộng sinh 

(++) 

Hợp tác 

++ 

Hội sinh 

+0 
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Câu 17: Hiện tượng một số loài cua biển mang trên thân những 

con hải quỳ thể hiện mối quan hệ nào giữa các loài sinh vật? 

A. Quan hệ sinh vật kí sinh – sinh vật chủ.   

B. Quan hệ cộng sinh. 

C. Quan hệ hội sinh.   

D. Quan hệ hợp tác.  

Trắc nghiệm 
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1. CỘNG SINH  

Cây kiến – Kiến 

Tổ kiến trong lá cây phình to 

204 



1. CỘNG SINH  

địa y= nấm + tảo lục 

hoặc vi khuẩn lam. 
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1. CỘNG SINH 
VK Rhizobium - Rễ cây họ đậu 

206 

Ong Bướm - Hoa 



2. HỢP TÁC 

Quan heä hôïp taùc cuõng gioáng nhö quan heä cộng sinh, hai 

loaøi soáng chung vôùi nhau vaø caû hai loaøi cuøng coù lôïi.  

Tuy nhieân, söï hôïp taùc ñoù laø khoâng baét buoäc, khi soáng 

taùch rieâng chuùng vaãn toàn taïi ñöôïc. 
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Chim mỏ đỏ - Linh dương Trâu rừng – chim mỏ đỏ 



3. Quan heä hoäi sinh  

laø quan heä giöõa hai loaøi, trong ñoù moät loaøi coù 
lôïi coøn loaøi kia khoâng coù lôïi cuõng khoâng coù haïi 
gì. 
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Câu 22: Ở biển có loài cá ép thường bám chặt vào thân cá 

lớn để “đi nhờ”, thuận lợi cho phát tán và kiếm ăn của loài. 

Đây là biểu hiện của 

A. cộng sinh   

B. hội sinh   

C. hợp tác   

D. kí sinh 

Trắc nghiệm 
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Câu 23. Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn 

cỏ. Bò tiêu hóa được cỏ nhờ các vi sinh vật 

sống trong dạ cỏ. Các con chim sáo đang tìm 

ăn các con rận sống trên da bò. Khi nói về 

quan hệ giữa các sinh vật trên, phát biểu nào 

sau đây đúng? 

A.Quan hệ giữa bò và vi sinh vật là quan hệ 

cộng sinh. 

B. Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ sinh 

vật này ăn sinh vật khác. 

C. Quan hệ giữa vi sinh vật và rận là quan hệ 

cạnh tranh. 

D.Quan hệ giữa chim sáo và rận là quan hệ 

hội sinh. 

Trắc nghiệm 
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Câu 24. Cho các ví dụ: 

(1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng 

môi trường. 

(2) Cây tầm gửi kí sinh trên thân cây gỗ sống trong rừng. 

(3) Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng. 

(4) Nấm, vi khuẩn lam cộng sinh trong địa y. 

Những ví dụ thể hiện mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong 

quần xã sinh vật là 

A. (3) và (4).  

B. (1) và (4).  

C. (2) và (3).  

D. (1) và (2). 

Trắc nghiệm 
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QUAN HỆ ĐỐI KHÁNG 

212 

Quan hệ giữa 
các loài 

Quan hệ sinh 
thái 

Đối kháng 

Cạnh tranh 

- - 

Cú và chồn cạnh 
tranh bắt chuột 

Kí sinh 

+ - 
Tầm gửi và cây gỗ. 

UCCN 

- 0 

Tảo giáp nở hoa 
gây độc cho cá. 

SV1 ăn SV2 

+ -  
Trâu ăn cỏ 

Hỗ trợ 
Cộng sinh 

(++) 

Mối và trùng trong 
ruột mối 

Hợp tác 

++ 

Lươn biển và cá 
biển 

Hội sinh 

+0 
Phong lan và cây gỗ 



1. Cạnh tranh (- -) 

Cạnh tranh dẫn tới sự phân 

hóa hình thái mỏ chim 
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Sự cạnh tranh trong quần xã đã dẫn đến sự phân li ổ sinh thái.  

Cạnh tranh được xem là 1 trong những động lực của quá trình tiến hóa 
214 



Ổ SINH THÁI CỦA HAI LOÀI A VÀ B 

215 

Quan hệ cạnh tranh khác loài đã ảnh hƣởng đến sự 
phân bố địa lí, ổ sinh thái, nơi ở…và nhƣ vậy là nguồn 
gốc sự tiến hóa của sinh vật. 



2. Kí sinh (+ -) 
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Kí sinh là biến tƣởng của 

vật ăn thịt và con mồi, 

không giết chết ngay vật 

chủ mà làm chúng yếu dần. 



2. Kí sinh (+ -) 
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Dây tơ hồng kí sinh trên cây 

gỗ 

Tầm gửi nửa kí sinh trên 

cây gỗ 

Vận dụng mối quan hệ kí sinh để khống chế sinh học: ong 

mắt đỏ diệt sâu đục thân lúa… 



3. Quan hệ ức cảm nhiễm (0 -) 

Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của vi sinh vật 
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Thủy triều đỏ  

(tảo giáp nở hoa) 
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4. SV này ăn SV khác (+ -) 

Bò ăn cỏ 

220 Mèo rừng bắt thỏ 



Câu 25: Quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở: 

A. cộng sinh, hội sinh, hợp tác. 

B. quần tụ thành bầy hay cụm và hiệu quả nhóm. 

C. kí sinh, sinh vật ăn sinh vật, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh. 

D. cộng sinh, hội sinh, kí sinh.  

Câu 26: Mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ và mối quan hệ vật 

dữ - con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây? 

A. Đều làm chết các cá thể của loài bị hại. 

B. Loài bị hại luôn có kích thước cá thể nhỏ hơn loài có lợi. 

C. Loài bị hại luôn có số lượng cá thể nhiều hơn loài có lợi. 

D. Đều là mối quan hệ đối kháng giữa hai loài. 

Trắc nghiệm 
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Câu 28: Quan hệ giữa giun đũa sống trong ruột lợn và lợn 

thuộc quan hệ 

A. hội sinh.   

B. cộng sinh.   

C. kí sinh.   

D. hợp tác. 

Câu 29: Ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh là 

A. giun sán sống trong cơ thể lợn. 

B. các loài cỏ dại và lúa cùng sống trên ruộng đồng. 

C. khuẩn lam thường sống cùng với nhiều loài động vật xung 

quanh. 

D. thỏ và chó sói sống trong rừng. 

Trắc nghiệm 
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Câu 30: Hai loài cá cùng sống 

chung trong một hồ, cùng nhu 

cầu thức ăn, khi một loài tăng số 

lượng thì loài còn lại giảm số 

lượng. Đây là thí dụ về quan hệ 

A. ký sinh   

B. cộng sinh    

C. cạnh tranh   

D. hội sinh 

Trắc nghiệm 

Câu 31: Tảo biển khi nở hoa 

gây ra nạn “thuỷ triều đỏ” ảnh 

hưởng tới các sinh vật khác sống 

xung quanh. Hiện tượng này gọi 

là quan hệ 

A. hội sinh.   

B. hợp tác.   

C. ức chế - cảm nhiễm.               

D. cạnh tranh. 
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Câu 32: Kết quả của diễn 

thế nguyên sinh là 
A. hình thành quần xã tương 

đối ổn định về thành phần loài 
B. thành phần loài của quần 

xã giảm   
C. thành phần loài của quần 

xã tăng 
D. loài này thay thế bằng loài 

khác và quần xã không bao 

giờ cân bằng 

Câu 34: Trong một quần xã có các 

mối quan hệ:  

1.Hội sinh; 2.Hợp tác 

3.Cộng sinh; 4.Cạnh tranh    

5. Sinh vật này ăn sinh vật khác.  

Một loài chim ăn quả của một loài 

cây, chúng đã mang hạt của loài 

cây đó phát tán đi nơi khác giúp 

cho sự phân bố loài cây này rộng 

hơn, đây thuộc mối quan hệ gì: 

A. 2,3         B. 2, 5  

C. 2,4         D. 1,2  

Trắc nghiệm 
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Câu 19: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các 

loài?  

A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.  

B. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng. 

C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.  

D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ. 

Trắc nghiệm 
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Câu 20: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hội sinh giữa các 

loài? 

A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu. 

B. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng. 

C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ. 

D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ. 

Trắc nghiệm 
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Câu 35. (2010): Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về 

mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật? 

A. Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh là sự biến tướng của 

quan hệ con mồi - vật ăn thịt. 

B. Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn không thể 

chung sống trong cùng một sinh cảnh. 

C. Trong tiến hoá, các loài gần nhau về nguồn gốc thường 

hướng đến sự phân li về ổ sinh thái của mình. 

D. Quan hệ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã được xem 

là một trong những động lực của quá trình tiến hoá. 

Trắc nghiệm 
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Câu 36: Khi nói về quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần 

xã sinh vật, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Trong quan hệ cộng sinh các loài, các loài hợp tác chặt chặt 

chẽ với nhau và tất cả các loài tham gia đều có lợi. 

B. Trong quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác, kích thước cơ 

thể sinh vật ăn thịt luôn lớn hơn kích thước cơ thể con mồi. 

C. Trong quan hệ kí sinh, kích thước cơ thể sinh vật kí sinh 

luôn nhỏ hơn kích cơ thể vật chủ. 

D. Trong quan hệ hội sinh, có một loài có lợi, còn loài kia 

không có lợi cũng không có hại. 

Trắc nghiệm 
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Câu 37 (2015) Khi nói về mối quan hệ giữa sinh vật ăn thịt 

và con mồi trong một quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây 

đúng? 

A. Số lượng cá thể sinh vật ăn thịt bao giờ cũng nhiều hơn số 

lượng cá thể con mồi. 

B. Mỗi loài sinh vật ăn thịt chỉ sử dụng một loại con mồi nhất 

định làm thức ăn. 

C. Theo thời gian con mồi sẽ dần dần bị sinh vật ăn thịt tiêu 

diệt hoàn toàn. 

D. Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật ăn thịt và con mồi 

không cùng một bậc dinh dưỡng. 

Trắc nghiệm 
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2. Hiện tượng khống chế sinh học 

230 

•Bieän phaùp naøy thöôøng coù hieäu quaû cao ôû nhöõng nôi coù khí 

haäu oån ñònh vaø do khoâng söû duïng hoùa chaát ñoäc neân haïn 

cheá taùc haïi tôùi moâi tröôøng vaø söùc khoûe con ngöôøi.  

Ong mắt đỏ 

(Trichogramma) diệt 

sâu đục thân lúa 

Kiến vống  

(Oecophylla smaragdina) 

tiêu diệt sâu hại lá cam 

Bọ rùa (Coccinellidae) 

ăn thịt sâu, rệp sáp. 
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Câu 38: Hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở 

một mức nhất định do mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa 

các loài trong quần xã là 

A. hiện tượng khống chế sinh học            
B. trạng thái cân bằng của quần thể 
C. trạng thái cân bằng sinh học            
D. Sự điều hòa mật độ. 

Trắc nghiệm 
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Câu 40: Hiện tượng khống chế 

sinh học là yếu tố dẫn đến 

A. sự tiêu diệt một loài nào đó 

trong quần xã.   

B. sự phát triển  một loài nào đó 

trong quần xã. 

C. trạng thái cân bằng sinh học 

trong quần xã.   

D. Sự biến đổi của quần xã. 

Trắc nghiệm 

Câu 39. Để diệt sâu đục thân 

lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào 

ruộng lúa. Đó là phương pháp 

đấu tranh sinh học dựa vào 

A. cạnh tranh cùng loài  

B. khống chế sinh học 

C. cân bằng sinh học   

D. cân bằng quần thể 
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Bài 41 

DIỄN THẾ SINH THÁI  

240 



• Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần 

tự  của xã qua giai đoạn, tƣơng ứng với sự 

biến đổi của môi trƣờng . 

241 

I.  KHÁI NIỆM 



Ví duï 1: Dieãn theá hình thaønh röøng caây 

goã lôùn  • Phaân tích söï thay ñoåi cuûa ñieàu kieän töï nhieân qua caùc giai ñoaïn: 

•  Giai ñoaïn tieân phong: vùng đất hoang, traûng coû, khí haäu khoâ, 
noùng; ñaát khoâng ñöôïc che phuû neân deã maát  nöôùc vaø xoùi moøn, 
khoâ vaø ngheøo chaát dinh döôõng,… 

•  Caùc giai ñoaïn giöõa: nhiều cây bụi mọc xen lẫn với cây gỗ nhỏ, 
maët ñaát daàn daàn coù thöïc vaät che phuû neân taêng ñoä aåm, xoùi 
moøn giaûm daàn vaø löôïng chaát dinh döôõng trong ñaát taêng cao 
daàn,… 

•  Giai ñoaïn cuoái: rừng gỗ lớn với nhiều tầng cây ñoä aåm ñaát vaø 
khoâng khí taêng cao, ñaát maøu môõ. 
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Giai ñoaïn A : Một đầm nƣớc mới xây dựng 

.Hoà coù nhieàu nöôùc, ñaùy coù ít muøn baõ. 

Giai ñoaïn B :Trong đầm có nhiều loài thủy 
sinh. Một số loài tảo, thực vật có hoa, Cua, 
ốc,…… sống dƣới đáy đầm.Tôm, cá,…..là 
động vật tự bơi trong nƣớc.Bò sát, lƣỡng cƣ, 
thú sống xung quanh đầm. Các loài rong rêu 
và cây cỏ mọc bên ven bờ đầm. Löôïng munø 
baõ döôùi ñaùy hoà taêng daàn. 

•Giai ñoaïn C : Thành phần sinh vật  goàm 
SV nổi, SV tự bơi , các loài động vật có kích 
thƣớc lớn ít dần, ngoaøi ra coøn coù caùc 
loaøi thực vật. Löôïng muøn baõ döôùi ñaùy 
hoà tieáp tuïc taêng, hoà bò laáp caïn daàn 
vaø coù theå nöôùc hoà ngaøy caøng ñuïc 
hôn do xoùi moøn ñem moät löôïng muøn, 
ñaát hoøa tan vaøo trong nöôùc. 

Giai ñoaïn D : Cỏ và cây bụi dần đến 
sống trong, Ñaùy hoà bò naâng cao hôn, 
nöôùc caïn daàn vaø hoà bieán thaønh 
vuøng ñaát truõng. 

Giai ñoaïn E : hình thành rừng cây bụi 
và cây gỗ. Ñieàu kieän töï nhieân trong 
hoà thay ñoåi haún, chuyeån töø hoà 
nöôùc thaønh vuøng ñaát treân caïn. 
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Câu 27. Diễn thế sinh thái là quá trình 

A. biến đổi tuần tự từ quần xã sinh vật qua các giai đoạn 

tương ứng với sự biến đổi của môi trường 

B. làm tăng độ đa dạng trong quần xã sinh vật 

C. mở rộng khu phân bố quần xã sinh vật do mối quan hệ 

hỗ trợ trong quần xã làm tăng tỉ lệ sinh 

D. phân bố của các cá thể trong không gian của quần xã 

sinh vật 

Trắc nghiệm 
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1. Dieãn theá nguyeân sinh 
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II.  CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI  



 Diễn 

thế 

nguyên 

sinh              
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Câu 21: Trong diễn thế nguyên sinh, giai đoạn mà sinh vật 

đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong 

được gọi là 
A. giai đoạn tiên phong 
B. giai đoạn đỉnh cực  
C. giai đạn trung gian. 
D. giai đoạn thay thế  

Trắc nghiệm 
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Câu 8: Phát biểu nào sau 

đây là đúng với diễn thế 

nguyên sinh? 
A. Diễn ra trên đất mới bồi, 

ao hồ bồi cạn  
B. Diễn ra đầu tiên trên xác 

bã sinh vật  
C. Diễn ra trên đất đã có sinh 

vật sống       
D. Diễn ra trên khu vực đã 

có quần xã sinh vật ổn định 

Câu 13. Giai đoạn cuối cùng 

của diễn thế biến đổi 1 đầm 

nước nông là hình thành 
A. vùng đất trũng   
B. rừng cây bụi và cây gỗ 
C. trảng cỏ, đầm lầy   
D. gồm cỏ và cây bụi chiếm ưu 

thế 

Trắc nghiệm 
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Câu 9: Cho các giai đoạn chính trong quá trình diễn thế sinh thái 

ở một đầm nước nông như sau: 
   (1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng 

nước khác nhau: một số loài tảo, TV có hoa sống trên mặt nước; 

tôm, cá, cua, ốc, … 
   (2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ 
   (3) Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. 

Thành phần sinh vật thay đổi; các sinh vật thủy sinh ít dần, đặc 

biệt là các loài ĐV có kích thước lớn 
   (4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ 

và cây bụi 
Trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn thế trên là 
A. (2) → (1) → (4) → (3)            B. (3) → (4) → (2) → (1)  
C. (1) → (2) → (3) → (4)            D. (1) → (3) → (4) → (2) 

Trắc nghiệm 
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2. Dieãn theá thöù sinh 
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2. Dieãn theá thöù sinh 

Rừng thông 
xanh bị cháy 

Cỏ dại, 
mầm thông 

Rừng thông 
một năm Rừng thông 9-

10 năm tuổi 

Rừng thông 
tương đối, ổn 

định 
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 Diễn thế 

thứ sinh              
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Câu 2: Nhận định nào sau 

đây là đúng khi rừng lim 

nguyên sinh ở Hữu lũng, 

tỉnh Lạng Sơn bị chặt hết 

các cây lim?   

A. Được thay thế bằng trảng 

cỏ nguyên sinh 

B. Xuất hiện rừng cây bụi nhỏ 

ưa bóng      

C. Xuất hiện rừng thưa cây gỗ 

nhỏ ưa sáng 

D. Xuất hiện rừng gỗ nhỏ và 

cây bụi ưa bóng 

Trắc nghiệm 

Câu 3: Diễn thế thứ sinh có thể 

hình thành nên một quần xã suy 

thoái khi 

A. gặp môi trường sống thuận lợi, 

phù hợp với các loàisinh vật  

B. quá trình biến đổi lâu dài 

C. con người có những tác động 

tích cực đến môi trường và sinh 

vật 

D. con người có những tác động 

tiêu cực đến môi trường và sinh 

vật 
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III.  NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ SINH THÁI 

254 

Nguyên nhân bên ngoài: 

• Đó là tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh 
lên quần xã.  

• Sự thay đổi khí hậu, mƣa bão, lũ lụt, hạn 
hán, núi lửa …  chết hàng loạt các loài 
sinh vật.  

• Trên vùng bị hủy diệt của tự nhiên, quần 
xã sinh vật mới dần dần đƣợc hình thành 
và phát triển.  



Nguyên nhân bên trong : 

• Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần 

xã là nhân tố sinh thái quan trọng  làm biến đổi 

quần xã sinh vật.  

• Trong số các loài sinh vật, nhóm loài ưu thế 

đóng vai trò quan trọng nhất trong diễn thế.  

• Tuy nhiên, hoạt động mạnh mẽ của nhóm loài ƣu 

thế  thay đổi điều kiện sống  nhóm loài 

khác có khả năng cạnh tranh cao hơn trở thành 

loài ưu thế mới. 

     Nói cách khác, trong diễn thế, nhóm loài 

chiếm ưu thế đã “tự đào huyệt chôn mình”  
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• Hoạt động  khai thác tài nguyên của con 
ngƣời nhƣ chặt cây, đốt rừng, san lấp hồ 
nƣớc, xât đập ngăn các dòng sông, đắp 
đầm nuôi tôm cá vùng ven biến đổi và 
nhiều khi dẫn đến suy thái các quần xã 
sinh vật. 

•  Đồng thời, con ngƣời cũng qóp phần cải 
tạo thiên nhiên làm cho quần xã sinh vật 
phong phú. 
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PHÂN BIỆT 2 KIỂU DIỄN THẾ 

Giai đoạn 

khởi đầu 

Giai đoạn giữa Giai đoạn 

cuối 

Nguyên nhân của 

diễn thế 

Diễn thế 

nguyên 

sinh 

Khôûi ñaàu töø 

moâi tröôøng 

chöa coù hoaëc 

coù raát ít sinh 

vaät  

Caùc quaàn xaõ 

sinh vaät bieán 

ñoåi tuaàn töï, 

thay theá laãn 

nhau vaø ngaøy 

caøng phaùt 

trieån ña daïng.  

Hình thaønh 

quaàn xaõ 

töông ñoái oån 

ñònh  

- Taùc ñoäng maïnh 

meõ cuûa ngoaïi 

caûnh leân  QX 

- Caïnh tranh gay 

gaét giöõa caùc loaøi 

trong QX 

Diễn thế 

thứ sinh 

Khôûi ñaàu ôû 

moâi tröôøng 

ñaõ coù moät  

QXSV phaùt 

trieån nhöng bò 

huûy dieät do 

töï nhieân hay 

khai thaùc quaù 

möùc cuûa con 

ngöôøi.  

Moät  QX môùi 

phuïc hoài thay 

theá quaàn xaõ bò 

huûy dieät, caùc 

quaàn xaõ bieán 

ñoåi tuaàn töï, 

thay theá laãn 

nhau.  

Coù theå hình 

thaønh neân 

quaøn xaõ 

töông ñoái oån 

ñònh, tuy 

nhieân raát 

nhieàu quaàn 

xaõ bò suy 

thoaùi.  

- Taùc ñoäng maïnh 

meõ cuûa ngoaïi 

caûnh leân QX 

- Hoaït ñoäng khai 

thaùc taøi nguyeân 

cuûa con ngöôøi. 

- Caïnh tranh gay 

gaét giöõa caùc loaøi 

trong QX 
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Câu 15: Điều nào sau đây  không là động lực chính cho 

quá trình diễn thế? 
A. Sự cạnh tranh giữa các loài trong  quần xã sinh vật  
B. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần xã sinh vật 
C. Các hiện tượng bất thường của môi trường sống   
D. Giai đoạn đỉnh cực 

Trắc nghiệm 
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Câu 18. Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn diễn ra như thế nào? 
A. Rừng nguyên sinh bị chặt hết  rừng thưa cây gỗ nhỏ  

cây gỗ nhỏ, cây bụi  cây bụi, cỏ ưu thế  trảng cỏ 
B. Rừng nguyên sinh bị chặt hết  cây gỗ nhỏ,cây bụi  

rừng thưa cây gỗ nhỏ  cây bụi, cỏ ưu thế  trảng cỏ  
C. Rừng nguyên sinh bị chặt hết  cây bụi, cỏ ưu thế  

rừng thưa cây gỗ nhỏ  cây gỗ nhỏ, cây bụi   trảng cỏ 
D. Rừng nguyên sinh bị chặt hết  rừng thưa cây gỗ nhỏ  

cây bụi, cỏ ưu thế  cây gỗ nhỏ, cây bụi  trảng cỏ 

Trắc nghiệm 
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IV – TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN 

CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI  

260 

• Hiểu biết đƣợc các quy luật phát triển của quần 

xã sinh vật, dự đoán đƣợc các quần xã tồn tại 

trƣớc đó và quần xã sẽ thay thế trong tƣơng lai.  

• Từ những hiểu biết đó, ta có thể điều khiển diễn 

thế theo ý muốn của mình bằng cách thay đổi 

điều kiện sông, chủ động xây dựng kế hoạch 

trong việc bảo vệ và khai thác hợp lý các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên. 

•  Đồng thời, có thể kịp thời đề xuất các biện pháp 

khắc phục những biến đổi bất lợi của môi 

trƣờng, sinh vật và con ngƣời. 



Câu 3 trang 191 SGK 
• - Giai ñoaïn tieân phong: Caùc caây coû öa 

saùng tôùi soáng trong khoaûng troáng. 
• - Giai ñoaïn tieáp theo: 
•  + Caây buïi nhoû öa saùng tôùi soáng  

cuøng caây coû. 
•  + Caây goã nhoû öa saùng tôùi soáng 

cuøng caây buïi, caùc caây nhoû chòu boùng 
vaø öa boùng chuùng laø caùc caây buïi vaø 
coû öa boùng. 

•  + Caây goã öa saùng caïnh tranh aùnh 
saùng maïnh meõ vôùi caùc caây khaùc vaø 
daàn daàn thaéng theá chieám phaàn lôùn 
khoaûng troáng. 

• - Giai ñoaïn cuoái: nhieàu taàng caây laáp kín 
khoaûng troáng, goàm coù taàng caây goã lôùn 
öa saùng phía treân cuøng, caây goã nhoû vaø 
caây buïi chòu boùng ôû löng chöøng, caùc 
caây buïi nhoû vaø coû öa boùng ôû phía döôùi. 
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Câu 4 trang 191 SGK 

• Hoaït ñoäng khai thaùc taøi nguyeân 

khoâng hôïp lý cuûa con ngöôøi coù theå 

coi laø haønh ñoäng “töï ñaøo huyeät 

choân mình” cuûa dieãn theá sinh thaùi. 
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• Hoaït ñoäng khai thaùc taøi nguyeân cuûa con 
ngöôøi khoâng hôïp lý seõ laøm thay ñoåi ñieàu 
kieän soáng, daãn tôùi suy thoaùi caùc quaàn xaõ 
sinh vaät. Vieäc laøm ñoù gaây ra moät loaït caùc 
haäu quaû. 

•  - Laøm bieán ñoåi vaø daãn tôùi moâi tröôøng 
soáng cuûa nhieàu loaøi sinh vaät vaø giaûm ña 
daïng sinh hoïc. 

•  - Thaûm thöïc vaät bò maát daàn seõ daãn tôùi 
xoùi moøn ñaát, bieán ñoåi khí haäu,… vaø laø 
nguyeân nhaân cuûa nhieàu thieân thai nhö luït loäi, 
haïn haùn, ñaát nhieãm maën,…. 

•  - Moâi tröôøng maát caân baèng sinh thaùi, keùm 
oån ñònh deã gaây ra nhieàu beänh taät cho ngöôøi 
vaø sinh vaät,… 

•  Nhöõng haäu quaû treân seõ laøm cho cuoäc 
soáng cuûa con ngöôøi bò aûnh höôûng naëng neà, 
khoâng oån ñònh. 
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• * Tuy nhieân, con ngöôøi khaùc vôùi caùc sinh 

vaät khaùc laø coù theå töï ñieàu chænh caùc 

haønh ñoäng cuûa mình ñeå khai thaùc taøi 

nguyeân hôïp lý, baûo veä moâi tröôøng soáng 

cuûa con ngöôøi vaø caùc sinh vaät khaùc treân 

Traùi ñaát. 

• * Con ngöôøi vôùi khaû naêng khoa hoïc ñang 

ngaøy caøng caûi taïo töï nhieân laøm cho 

quaàn xaõ sinh vaät phong phuù hôn.  

• * Vì vaäy, chuùng ta tin töôûng raèng hoaït 

ñoäng khai thaùc taøi nguyeân cuûa con ngöôøi 

seõ daàn daàn hôïp lý vaø moâi tröôøng soáng 

treân traùi ñaát seõ ñöôïc baûo veä. 
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Chƣơng III 

HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRUỜNG  
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Bài 42 HỆ SINH THÁI  
(Ecosystem) 
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Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh (môi trường 

vô sinh của quần xã). 
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II. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI 

Gồm 2 thành phần: vô sinh và hữu sinh. 
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III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI CHỦ YẾU TRÊN TRÁI ĐẤT 

Hệ sinh thái trên cạn 

Hệ sinh thái dƣới nƣớc 

Hệ sinh thái nhân tạo 



Trắc nghiệm 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sinh 

thái?  

A. Trong một hệ sinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng 

cao hơn năng lượng càng tăng.  

B. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi 

trường vật lí) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật).  

C. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn 

định.  

D. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không 

hoàn chỉnh. 
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Trắc nghiệm 

Câu 2: Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào 

sau đây là sinh vật sản xuất?  

A. Nấm.    

B. Cây xanh.    

C. Động vật ăn thực vật.   

D. Động vật ăn thịt. 
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Trắc nghiệm 

Câu 3: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật đóng vai trò phân 

huỷ chất hữu cơ thành chất vô cơ trả lại môi trường là  

A. vi khuẩn hoại sinh và nấm.   

B. thực vật.  

C. động vật ăn thực vật.    

D. động vật ăn thịt.  
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Trắc nghiệm 

Câu 4: Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là một 

hệ sinh thái?  

A. Vì nó có hầu hết các yếu tố của một hệ sinh thái.           

B. Vì thành phần chính là nước.  

C. Vì nó chứa nhiều động vật, thực vật và vi sinh vật.         

D. Vì nó chứa rất nhiều động vật thuỷ sinh.  
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Trắc nghiệm 

Câu 5: Trong cấu trúc hệ sinh thái, nấm thuộc nhóm:  

A. sinh vật sản xuất.           

B. sinh vật tiêu thụ.  

C. sinh vật phân giải.    

D. sinh vật bậc cao. 
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Chuỗi thức ăn (food chain) 

 

Thực vật  sâu ăn lá  ếch  rắn  chim cú mèo  SV phân giải 
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1. Khái niệm về chuỗi thức ăn 

• Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan 

hệ dinh dƣỡng với nhau và mỗi loài là một 

mắt xích của chuỗi.  

• Trong một chuỗi, một mắt xích vừa có 

nguồn thức ăn là mắt xích phía trƣớc, vừa 

là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau. 
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- Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng sinh vật  

tự dưỡng, tiếp theo là động vật ăn thực vật 

và tiếp nữa là các loài động vật ăn động 

vật. 

- Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng sinh vật 

phân giải chất hữu cơ, sau đến các loài 

động vật ăn động vật. 

2. Loại chuỗi thức ăn 

277 



   CHUỖI 

THỨC 

ĂN 

Dòng năng lượng Dòng vật chất 278 



Chuỗi thức 

ăn trong thủy 

vực 
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Tích lũy nồng độ độc tố trong cơ thể sinh vật 
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Các bậc dinh dưỡng 
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Trắc nghiệm 

Câu 6: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức 

ăn?  

A. Tảo → chim bói cá → cá → giáp xác.   

B. Giáp xác → tảo → chim bói cá → cá.  

C. Tảo → giáp xác → cá → chim bói cá.   

D. Tảo → giáp xác → chim bói cá → cá. 
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Trắc nghiệm 

Câu 8: Trong chuỗi thức ăn trên cạn khởi đầu bằng cây 

xanh, mắt xích có sinh khối lớn nhất là sinh vật  

A. tiêu thụ bậc một.    

B. sản xuất.    

C. tiêu thụ bậc ba.    

D. tiêu thụ bậc hai. 
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Trắc nghiệm 

Câu 11: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá 

rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc 

bậc dinh dưỡng  

A. cấp 4.   

B. cấp 2.   

C. cấp 1.    

D. cấp 3. 
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Trắc nghiệm 

Câu 13: Trong chuỗi thức ăn:  cỏ  cá  vịt  trứng vịt 

 người thì một loài động vật bất kỳ có thể được xem là 

A. sinh vật tiêu thụ.  

B. sinh vật dị dưỡng.  

C. sinh vật phân huỷ.   

D. bậc dinh dưỡng.  
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Trắc nghiệm 

Câu 14: Mắt xích có mức năng lượng cao nhất trong một 

chuỗi thức ăn là 

A. sinh vật tiêu thụ bậc ba.   

B. sinh vật tiêu thụ bậc một. 

C. sinh vật tiêu thụ bậc hai.   

D. sinh vật sản xuất. 
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Câu 24 (ĐH2012): Trong một chuỗi thức ăn của hệ sinh 

thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây có tổng sinh 

khối lớn nhất? 

A. Sinh vật tiêu thụ bậc 3.  

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1. 

C. Sinh vật sản xuất.    

D. Sinh vật tiêu thụ bậc 2. 

Trắc nghiệm 
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Trắc nghiệm 

Câu 27 (ĐH 2017): Trong chuỗi thức ăn Cây ngô  Sâu ăn 

lá ngô  Nhái  Rắn hổ mang  Diều hâu, trong chuỗi 

thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất? 

A. Nhái.  

B. Sâu ăn lá ngô.  

C. Cây ngô.   

D. Diều hâu.  
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Câu 28 (ĐH 2017): Trong chuỗi thức ăn Cây ngô  Sâu 

ăn lá ngô  Nhái  Rắn hổ mang  Diều hâu, trong 

chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp 

thấp nhất? 

A. Nhái.  

B. Sâu ăn lá ngô.  

C. Cây ngô.   

D. Diều hâu. 

Trắc nghiệm 
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Câu 29: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → 

Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, tôm 

thuộc bậc dinh dưỡng  

A. cấp 4.   

B. cấp 2.   

C. cấp 1.    

D. cấp 3. 

Trắc nghiệm 
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Câu 30: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá 

rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, tôm là sinh 

vật tiêu thụ  

A. bậc 4.   

B. bậc 2.   

C. bậc 1.    

D. bậc 3. 

Trắc nghiệm 
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MH 2020: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô  sâu ăn lá ngô  

nhái  rắn hổ mang  diều hâu. Trong chuỗi thức ăn 

này, loài sinh vật nào là sinh vật tiêu thụ bậc 3? 

A. Cây ngô.   

B. Sâu ăn lá ngô. 

C. Nhái 

D. Rắn hổ mang. 

Trắc nghiệm 
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MH 2020: Trong một chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật 

sản xuất, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 

2? 

A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1. 

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 2. 

C. Sinh vật sản xuất. 

D. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 

Trắc nghiệm 
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MH 2020: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là 

sinh vật tự dưỡng? 

A. Thực vật. 

B. Nấm hoại sinh 

C. Vi khuẩn phân giải. 

D. Giun đất. 

Trắc nghiệm 
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Löôùi thöùc aên 
▪ Löôùi thöùc aên ñöôïc hình thaønh töø 

nhieàu chuoãi thöùc aên trong quaàn xaõ.  

▪ Trong moät löôùi thöùc aên moät loaøi sinh 

vaät khoâng phaûi chæ tham gia vaøo moät 

chuoãi thöùc aên maø coøn tham gia ñoàng 

thôøi vaøo chuoãi thöùc aên khaùc, hình 

thaønh neân nhieàu maét xích chung.  

▪ Taát caû caùc chuoãi thöùc aên vôùi nhieàu 

maét xích chung hôïp thaønh moät löôùi 

thöùc aên. 
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Câu 9: Lưới thức ăn là 

A. nhiều chuỗi thức ăn.   

B. gồm nhiều loài sinh vật    

C. gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.  

D. gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. 

Trắc nghiệm 
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Câu 7: Cho một lưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn 

lá ngô, chim chích và ếch xanh đều ăn châu chấu và sâu, 

rắn hổ mang ăn ếch xanh. Trong lưới thức ăn trên, sinh vật 

tiêu thụ bậc 2 là 

A. Châu chấu và sâu      

B. Rắn hổ mang 

C. Chim chích và ếch xanh     

D. Rắn hổ mang và chim chích 

Trắc nghiệm 
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Trắc nghiệm 

Câu 10: Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ 

A. giữa thực vật với động vật.      

B. dinh dưỡng giữa các sinh vật 

C. động vật ăn thịt và con mồi.        

D. giữa sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ và sinh vật 

phân giải. 
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Câu 12: Trong hệ sinh thái lưới thức ăn thể hiện mối quan 

hệ 

A. động vật ăn thịt và con mồi.    

B. giữa sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ và sinh vật 

phân giải. 

C. giữa thực vật với động vật.      

D. dinh dưỡng và sự chuyển hoá năng lượng. 

Trắc nghiệm 
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4. Tháp sinh thái  
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Ưu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm cuûa moãi 

loaïi thaùp 
•  - Thaùp soá löôïng deã xaây döïng song ít coù giaù 

trò vì kích thöôùc caù theå cuõng nhö chaát soáng caáu 
taïo neân caùc loaøi cuûa caùc baäc dinh döôõng khaùc 
nhau, khoâng ñoàng nhaát, neân vieäc so saùnh khoâng 
chính xaùc. 

•  - Thaùp sinh khoái coù giaù trò cao hôn thaùp soá 
löôïng. Tuy nhieân, thaùp sinh khoái cuõng coù nhieàu 
nhöôïc ñieåm: thaønh phaàn hoùa hoïc vaø giaù trò naêng 
löôïng cuûa chaát soáng trong caùc baäc dinh döôõng laø 
khaùc nhau. Thaùp sinh khoái khoâng chuù yù tôùi yeáu 
toá thôøi gian trong vieäc tích luõy sinh khoái ôû moãi 
baäc dinh döôõng. 

•  - Thaùp naêng löôïng laø loaïi thaùp hoaøn thieän 
nhaát. Tuy nhieân, xaây döïng thaùp naêng löôïng khaù 
phöùc taïp, ñoøi hoûi nhieàu coâng söùc, thôøi gian. 
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Bài 44.  
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Khái niệm: 

   Chu trình sinh ñòa hoùa laø chu trình trao 

ñoåi vaät chaát voâ cô trong töï nhieân, 

theo ñöôøng töø moâi tröôøng ngoaøi 

truyeàn vaøo cô theå sinh vaät, roài töø cô 

theå sinh vaät truyeàn trôû laïi moâi 

tröôøng. Moät phaàn vaät chaát cuûa chu 

trình sinh ñòa hoùa khoâng tham gia vaøo 

chu trình tuaàn hoaøn maø laéng ñoïng 

trong moâi tröôøng. 
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Sơ đồ tổng quát về chu trình trao đổi chất 

trong tự nhiên 
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Chu trình Carbon 
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Chu trình Carbon 
•  + Cacbon ñi töø moâi tröôøng voâ cô vaøo quaàn xaõ: Khí 

cacbon trong khí quyeån ñöôïc thöïc vaät haáp thu, thoâng qua 

quang hôïp toång hôïp neân caùc chaát höõu cô coù cacbon. 

•  + Cacbon trao ñoåi trong quaàn xaõ: Trong quaàn xaõ, hôïp 

chaát cacbon trao ñoåi thoâng qua chuoãi vaø löôùi thöùc aên 

(treân caïn vaø döôùi nöôùc). 

•  + Cacbon trôû laïi moâi tröôøng voâ cô: Quaù trình hoâ 

haáp ôû thöïc vaät, ñoäng vaät vaø quaù trình phaân giaûi caùc 

chaát höõu cô thaønh chaát voâ cô ôû trong ñaát cuûa vi sinh vaät 

thaûi ra moät löôïng lôùn khí cacboânic vaøo baàu khí quyeån.  

• Caùc hoaït ñoäng coâng nghieäp ñoát chaùy nguyeân lieäu hoùa 

thaïch nhö than ñaù, daàu löûa,… cuõng thaûi vaøo baàu khí 

quyeån moät löôïng lôùn khí cacboânic. 
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Có phải tất cả lượng carbon của 

quần xã sinh vật được trao đổi liên 

tục theo vòng tuần hoàn kín hay 

không? Tại sao? 

•  Khoâng phaûi taát caû löôïng cacbon 

cuûa quaàn xaõ sinh vaät ñöôïc trao ñoåi 

lieân tuïc theo voøng tuaàn hoaøn kín maø 

coù moät phaàn laéng ñoïng trong moâi 

tröôøng ñaát, nöôùc hình thaønh neân 

nhieân lieäu hoùa thaïch nhö than ñaù, 

daàu löûa,… 313 



Nhöõng nguyeân nhaân laøm cho noàng ñoä khí 

CO
2
 trong baàu khí quyeån taêng: 

• -  Quaù trình hoâ haáp cuûa ñoäng vaø 
thöïc vaät. 

• -  Phaân giaûi xaùc höõu cô cuûa vi sinh 
vaät (quaù trình hoâ haáp ñaát) 

• -  CO2 thaûi ra töø saûn xuaát coâng 
nghieäp, giao  

•    thoâng… 
• -  Caùc hoaït ñoäng töï nhieân nhö nuùi 

löûa.   
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• + Thöïc vaät haáp thuï moät phaàn CO2 qua 
quang hôïp, ñoùng vai troø quan troïng trong 
vieäc caân baèng CO2 cuûa baàu khí 
quyeån. Neáu thaûm thöïc vaät, nhaát laø 
thöïc vaät röøng bò giaûm suùt quaù nhieàu 
seõ daãn tôùi maát caân baèng giöõa löôïng 
CO2 thaûi ra vaø CO2 ñöôïc thöïc vaät söû 
duïng, töø ñoù laøm cho CO2 trong baàu khí 
quyeån taêng leân. 

• + Haäu quaû cuûa noàng ñoä CO2 taêng 
cao laø gaây hieän töôïng hieäu öùng nhaø 
kính laøm cho Traùi ñaát noùng leân, gaây 
theâm nhieàu thieân tai cho Traùi ñaát. 
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Hiệu ứng nhà kính 316 



Caùch haïn cheá CO2 trong baàu khí 

quyeån taêng leân: 

• - Haïn cheá söû duïng caùc nguyeân lieäu 

hoùa thaïch trong coâng nghieäp vaø giao 

thoâng vaän taûi. 

• - Troàng caây gaây röøng ñeå goùp phaàn 

caân baèng khí CO2 trong baàu khí 

quyeån.  
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Câu 16: Hiệu ứng nhà kính là kết quả của:  

A. tăng nồng độ CO2.       

B. tăng nhiệt độ khí quyển  

C. giảm nồng độ O2.     

D. Làm thủng tầng ôzôn. 

Trắc nghiệm 
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Câu 20: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon đi từ môi 

trường ngoài vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động 

của nhóm  

A. sinh vật sản xuất.    

B. sinh vật tiêu thụ bậc 1.   

C. sinh vật phân giải.   

D. sinh vật tiêu thụ bậc 2. 

Trắc nghiệm 
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Câu 26 (ĐH2009): Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, 

phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ 

thuộc vào hiệu xuất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó. 

B. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monoxit(CO).  

C. Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi 

vào các lớp trầm tích. 

D. Toàn bộ lượng cacbon sau khi đia qua chu trình dinh 

dưỡng được trở lại môi trường không khí. 

Trắc nghiệm 
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Câu 1: Trong chu trình cacbon, CO2 trong tự 

nhiên từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật nhờ 

quá trình nào?  

A. hô hấp của sinh vật 

B. quang hợp của cây xanh 

C. phan giải chất hữu cơ 

D. khuếch tán 

Trắc nghiệm 
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Câu 2. Khi nói về chu trình sinh địa hóa của cacbon, phát 

biểu nào sau đây đúng?  

A. Sự vân chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ 

thuộc vào hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó 

B. Cacbon đi vào chu trình chủ yếu dưới dạng cacbon monoxit 

(CO) 

C. Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi 

bào các lớp trầm tích 

D. Toàn bộ lượng cacbon sau khi đi qua chu trình dinh dưỡng 

được trở lại môi trường không khí 

Trắc nghiệm 
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Chu trình nitơ  
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Chu trình nitơ 

• + Thöïc vaät haáp thuï caùc daïng ñaïm 
treân (nhaát laø ñaïm deã tieâu nitrat), caáu 
taïo neân cô theå soáng.  

• + Trong quaàn xaõ, nitô ñöôïc luaân 
chuyeån qua löôùi thöùc aên, töø sinh vaät 
saûn xuaát chuyeån leân sinh vaät tieâu 
thuï ôû baäc cao hôn.  

• + Khi sinh vaät cheát, proâteâin xaùc sinh 
vaät laïi tieáp tuïc ñöôïc phaân giaûi thaønh 
ñaïm cuûa moâi tröôøng. 
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Chu trình nitơ 

• + Voøng tuaàn hoaøn ñöôïc kheùp kín qua hoaït 

ñoäng cuûa moät soá vi khuaån phaûn nitrat, 

caùc vi khuaån naøy phaân giaûi ñaïm trong 

ñaát, nöôùc,… vaø giaûi phoùng nitô vaøo trong 

khoâng khí. 

• + Moät phaàn hôïp chaát nitô khoâng trao ñoåi 

lieân tuïc theo voøng tuaàn hoaøn kheùp kín maø 

laéng ñoïng trong caùc traàm tích saâu cuûa 

moâi tröôøng ñaát, nöôùc. 

• + Haèng naêm, con ngöôøi ñaõ saûn xuaát moät 

löôïng lôùn phaân ñaïm boùn cho caây, goùp 

phaàn naâng cao naêng suaát caây troàng. 
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• Moät soá bieän phaùp sinh hoïc laøm 

taêng löôïng ñaïm trong ñaát, ñeå 

naâng cao naêng suaát caây troàng vaø 

caûi taïo ñaát:  

• - Troàng caây hoï Ñaäu goùp phaàn caûi 

taïo ñaát. 

• - Thaû beøo hoa daâu vaøo ruoäng luùa 

laøm taêng löôïng ñaïm cho luùa. 

• - Cung caáp cho ñaát caùc cheá phaåm 

sinh hoïc laø caùc vi sinh vaät coá ñònh 

ñaïm,… 328 



Câu 15: Vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu tham 

gia vào chu trình nào?  

A. Chu trình nitơ.            

B. Chu trình cacbon.   

C. Chu trình photpho.     

D. Chu trình nước. 

Trắc nghiệm 
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Câu 19: Trong chu trình sinh địa hóa, nitơ từ trong cơ thể 

sinh vật truyền trở lại môi trường không khí dưới dạng 

nitơ phân tử (N2) thông qua hoạt động của nhóm sinh vật 

nào trong các nhóm sau đây?  

A. Vi khuẩn phản nitrat hóa.   

B. Động vật đa bào.   

C. Vi khuẩn cố định nitơ.   

D. Cây họ đậu 

Trắc nghiệm 

330 



Câu 1. Thực vật hấp thụ nito dưới dạng  

A. NH4
+ 

B. N2 

C. NO3
- 

D. NH4
+ và NO3

- 

Trắc nghiệm 
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MH 2020. Rễ cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng nào 

sau đây? 

A. NH4
+ 

B. N2 

C. N2O 

D. NO 

Trắc nghiệm 
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Câu 2. Trong chu trình sinh địa hóa, nhóm sinh vật 

nào trong các nhóm sinh vật sau đây có khả năng 

biến đổi nito ở dạng NO3
- thành nito ở dạng N2?  

A. động vật nguyên sinh 

B. vi khuẩn cố định nito trong đất 

C. thực vật tự dưỡng 

D. vi khuẩn phản nitrat hóa 

Trắc nghiệm 
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Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

(1) Giai đoạn (a) do vi khuẩn phản nitrat hóa thực hiện. 

(2) Giai đoạn (b) và (c) đều do vi khuẩn nitrit hóa thực hiện. 

(3) Nếu giai đoạn (d) xảy ra thì lượng nitơ cung cấp cho cây sẽ 

giảm. 

(4) Giai đoạn (e) do vi khuẩn cố định đạm thực hiện. 

A. 1  B. 4  C. 2  D. 3 

Câu 3. Sơ đồ bên mô tả một số giai 

đoạn của chu trình nitơ trong tự 

nhiên. 

THPTQG - 2015 

Trắc nghiệm 
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Chu trình nước 
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Chu trình nước 
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Chu trình nước 

• + Nöôùc möa rôi xuoáng traùi ñaát chaûy 

treân maët ñaát, moät phaàn thaám 

xuoáng ñaát, qua ñoù löôïng möa ngaám 

xuoáng caùc maïch nöôùc ngaàm, coøn 

phaàn lôùn tích luõy trong ñaïi döông, 

soâng, hoà … 

• + Nöôùc möa trôû laïi khí quyeån döôùi 

daïng hôi nöôùc thoâng qua hoaït ñoäng 

thoaùt hôi nöôùc cuûa laù caây vaø boác 

hôi nöôùc treân maët ñaát. 338 



Bieän phaùp baûo veä nguoàn nöôùc treân 

traùi ñaát 
 

• * Baûo veä röøng vaø troâng caây gaây 
röøng seõ goùp phaàn haïn cheá doøng 
chaûy treân maët ñaát, qua ñoù löôïng 
nöôùc ngaám xuoáng caùc maïch nöôùc 
ngaàm cao hôn, ñoàng thôøi haïn cheá 
nhieàu taùc haïi cuûa luõ queùt, xoùi moùn 
ñaát. Caây xanh thoaùt hôi nöôùc goùp 
phaàn vaøo tuaàn hoaøn nöôùc cuûa Traùi 
ñaát. 

• * Baûo veä caùc nguoàn nöôùc saïch, 
choáng oâ nhieãm. 

• * Söû duïng tieát kieäm nguoàn nöôùc beà 
maët, cuõng nhö nguoàn nöôùc ngaàm, 
tránh caïn kieät nguoàn nöôùc. 
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III. SINH QUYỂN 

• Sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật sống trong các 
lớp đất, nƣớc và không khí của Trái đất. 

• Gồm : 

    - địa quyển 

    - khí quyển  

    - thủy quyển. 

• Trong sinh quyển, sinh vật và những nhân tố vô 
sinh liên quan chặt chẽ với nhau qua các chu 
trình sinh địa hóa, hình thành nên hệ thống tự 
nhiên trên phạm vi toàn cầu. 
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Khu sinh học 

trên cạn phân bố 

theo vĩ độ và 

mức độ khô hạn 

của các vùng 

trên Trái Đất. 
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1. Phân bố năng lượng trên Trái đất  

• Càng lên cao, lớp không khí càng mỏng 
nên ánh sáng càng mạnh.  

• Vùng xích đạo có tia sáng chiếu thẳng góc 
nên ánh sáng mạnh hơn vùng ôn đới.  

• Càng xa vùng xích đạo, ánh sáng càng 
yếu, ngày càng kéo dài. 

•  Ánh sáng còn thay đổi theo thời gian trong 
năm: mùa hè ánh sáng mạnh và ngày kéo 
dài hơn, còn mùa đông thì ngƣợc lại. 344 



2. Dòng năng lượng trong hệ sinh 

thái 

• Trong chu trình dinh dƣỡng, năng lƣợng truyền 
từ bậc dinh dƣỡng thấp lên bậc dinh dƣỡng cao. 
Càng lên bậc dinh dƣỡng cao hơn thì năng 
lƣợng càng giảm do một phần năng lƣợng bị thất 
thoát dần qua nhiều cách  

• Trong hệ sinh thái: 

   -  Năng lƣợng đƣợc truyền theo một chiều từ 
sinh vật sản xuất  các bậc dinh dƣỡng  môi 
trƣờng. 

   -  Vật chất đƣợc trao đổi qua chu trình dinh 
dƣỡng. 
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   Sơ đồ khái 

quát về dòng 

năng lượng 

trong hệ sinh 

thái. 
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Dßng n¨ng l¬ng ®i qua hÖ sinh th¸i: PG-N¨ng lîng s¬ cÊp th«, R-H« hÊp cña 

sinh vËt, PN- N¨ng lîng s¬ cÊp tinh, NU - N¨ng lîng kh«ng ®îc sö dông, NA- 

N¨ng lîng kh«ng ®îc ®ång ho¸, C1,C2- N¨ng lîng chøa trong m« ®éng vËt ¨n cá 

vµ ®éng vËt ¨n thÞt,  ¤ trßn lµ sù ph©n huû vËt chÊt bëi vi sinh vËt. 
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Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 
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II. HIỆU SUẤT SINH THÁI 

• Hiệu suất sinh thái là tỷ lệ phần trăm (%) 

chuyển hóa năng lƣợng giữa các bậc dinh 

dƣỡng trong hệ sinh thái. 

• Phần lớn năng lƣợng truyền trong hệ sinh 

thái bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất 

thải,… chỉ có khoảng 10% năng lƣợng 

truyền lên bậc dinh dƣỡng cao hơn. 
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Sơ đồ khái quát năng lượng truyền 

qua các bậc dinh dưỡng trong hệ 

sinh thái 
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 Sơ đồ biểu diễn hiệu suất sinh thái 
ở một bậc dinh dưỡng 
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HIỆU SUẤT 

SINH THÁI 
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   Sơ đồ minh họa dòng năng lượng trong một hệ sinh thái 355 
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Trắc nghiệm 

Câu 18: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây đóng vai 

trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình 

dinh dưỡng?  

A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.   

B. Sinh vật phân huỷ.   

C. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.   

D. Sinh vật tự dưỡng. 
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Câu 17: Hiệu suất sinh thái là  

A. tỉ lệ phần trăm năng lượng chuyển hoá từ môi trường vào 

quần xã sinh vật trong hệ sinh thái.  

B. tỉ lệ phần trăm năng lượng bị tiêu hao (chủ yếu qua hô 

hấp) giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.  

C. tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh 

dưỡng trong hệ sinh thái.  

D. tỉ lệ phần trăm chuyển hoá vật chất giữa các bậc dinh 

dưỡng trong hệ sinh thái. 

Trắc nghiệm 
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Câu 21: Cho các hoạt động của con người sau đây:  

(1) Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng 

tái sinh.  

(2) Bảo tồn đa dạng sinh học.  

(3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong 

nông nghiệp.  

(4) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.  

Giải pháp của phát triển bền vững là các hoạt động  

A. (2) và (3).   
B. (1) và (2).   
C. (1) và (3).    
D. (3) và (4). 

Trắc nghiệm 
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Câu 22: Trong một hệ sinh thái  

A. sự biến đổi năng lượng diễn ra theo chu trình  

B. năng lượng của sinh vật sản xuất bao giờ cũng nhỏ hơn 

năng lượng của sinh vật tiêu thụ nó  

C. sự chuyển hoá vật chất diễn ra không theo chu trình  

D. năng lượng thất thoát qua mỗi bậc dinh dưỡng của chuỗi 

thức ăn là rất lớn. 

Trắc nghiệm 
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Câu 23: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về dòng năng 

lượng trong hệ sinh thái? 

A. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền 

năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng 

là các sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm. 

B. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều từ vi 

sinh vật qua các bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất rồi trở 

lại môi trường. 

C. Năng lượng được truyền trong hệ sinh thái theo chu trình 

tuần hoàn và được sử dụng trở lại. 

D. Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hao 

qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải, … chỉ có khoảng 10% năng 

lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. 

Trắc nghiệm 
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Câu 25 (ĐH2009): Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói 

về dòng năng lượng trong hệ sinh thái?  
 A. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền 

năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh 

dưỡng là các sinh vật phân giải như nấm, vi khuẩn. 
 B. Năng lượng được truyền trong hệ sinh thái theo theo 

chu trình tuần hoàn và được sử dụng trở lại. 
 C. Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn nặng lượng bị tiêu hao 

qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải.., chỉ có khoảng 10% năng 

lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. 
 D. Trong hệ sinh thái năng lượng được truyền một chiều từ 

vi sinh vật qua các bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất 

rồi trở lại môi trường. 

Trắc nghiệm 
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