
KHÁI NIỆM VÀCÁC ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ 
 

I. Khái niệm 

Quần xã là một tập hợp quần thể của các loài sinh vật sống trong một vùng xác 

định (gọi là sinh cảnh), ở đó chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường 

để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. 

 

II. Các đặc trƣng cơ bản của quần xã 

 

1. Tính đa dạng về loài của quần xã 

 Các quần xã thường khác nhau về số lượng loài trong sinh cảnh mà chúng cư trú. 

Đó là sự giàu có hay mức đa dạng về loài của quần xã. 

 Mức đa dạng của quần xã phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái như sự cạnh tranh 

giữa các loài, mối quan hệ con mồi – vật ăn thịt và mức độ thay đổi của các nhân 

tố môi trường vô sinh. 

 

2. Các đặc trƣng về cấu trúc của quần xã 

 

a. Về số lƣợng của các nhóm loài 

Trong quần xã mỗi nhóm loài có vai trò nhất định. Theo đó, quần xã gồm 3 nhóm 

loài: 

Nhóm loài 
Tần suất 

xuất hiện 
Độ phong phú Vai trò 

Nhóm loài ưu thế Cao Cao 
Quyết định chiều hướng phát triển 

của quần xã 

Nhóm loài thứ yếu Thấp Thấp 
Thay thế cho nhóm loài ưu thế khi 

nhóm này suy vong 

Nhóm loài ngẫu nhiên Rất thấp Rất thấp Làm tăng mức đa dạng cho quần xã 

 

Cùng với ba nhóm loài kể trên còn có loài chủ chốt và loài đặc trƣng: 

 Loài chủ chốt: một hoặc vài loài nào đó có vai trò kiểm soát và khống chế sự 

phát triển của quần xã. 

 Loài đặc trƣng: loài chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc loài có số lượng nhiều 

hơn hẳn các loài khác. 

Để đánh giá vai trò số lượng của các loài trong quần xã thì căn cứ vào tần suất xuất 

hiện và độ phong phú của loài trong quần xã: 

 Tần suất xuất hiện (độ thường gặp): tỉ số % của một loài gặp trong các điểm 

khảo sát so với tổng số các điểm được khảo sát. 

 Độ phong phú (mức giàu có): tỉ số % về số cá thể của một loài nào đó so với 



tổng số cá thể của tất cả các loài có trong quần xã. 

 

b. Hoạt động chức năng của các nhóm loài 

 Theo hoạt động chức năng, quần xã gồm 2 nhóm: sinh vật tự dưỡng và sinh vật 

dị dưỡng. 

 Tất cả các nhóm sinh vật hoạt động theo chức năng của mình, tương tác với nhau 

và với môi trường để hình thành một đơn vị thống nhất có cấu trúc chặt chẽ, ở đó 

các loài có cơ hội để phân hóa và tiến hóa. 

 

c. Sự phân bố của các loài trong không gian 

Do nhu cầu sống khác nhau, các loài thường phân bố khác nhau trong không gian 

tạo nên kiểu phân tầng theo chiều thẳng đứng hoặc tập trung ở những nơi thuận lợi 

theo mặt phẳng ngang. 

BÀI 56. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ 

 

 

 

 Trong các mối quan hệ hổ trợ, ít nhất một loài có lợi, còn trong các mối quan hệ 

http://i277.photobucket.com/albums/kk75/tinh1005/postbai/onsinh5.jpg
http://i277.photobucket.com/albums/kk75/tinh1005/postbai/onsinh5.jpg


đối kháng, ít nhất một loài bị hại. 

 Các mối quan hệ giữa các loài dù là hổ trợ hay đối kháng đều thể hiện rất rõ nét, 

nhiều khi rất quyết liệt. 

 Ngay trong mối quan hệ cạnh tranh loại trừ, các loài đều có những khả năng tiềm 

ẩn để trong những điều kiện xác định có thể chung sống được với nhau một cách 

hòa bình như phân hóa một ổ sinh thái nhằm duy trì sự cân bằng giữa các mối quan 

hệ sinh học trong một quần xã để đạt được trạng thái phát triển cân bằng ổn định. 

 

BÀI 57. MỐI QUAN HỆ DINH DƢỠNG 
 

I. Chuỗi thức ăn và bậc dinh dƣỡng 

 Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, trong đó loài 

này ăn một loài khác, về phía mình, nó lại cung cấp thức ăn cho một loài kế tiếp. 

 Các đơn vị cấu trúc nên chuỗi thức ăn là các bậc dinh dưỡng. 

 Trong quần xã, mỗi bậc dinh dưỡng gồm nhiều loài cùng đứng trong một mức 

năng lượng hay cùng sử dụng một dạng thức ăn. 

 Trong thiên nhiên có 2 loại chuỗi thức ăn cơ bản: 

 Chuỗi thức ăn bát đầu bằng sinh vật tự dưỡng: 

Sinh vật tự dưỡng => động vật ăn sinh vật tự dưỡng => động vật ăn thịt các cấp. 

 Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng mùn bã sinh vật: 

Mùn bã sinh vật => động vật ăn mùn bã sinh vật => động vật ăn thịt các cấp. 

Chuỗi thức ăn thứ 2 là hệ quả của chuỗi thức ăn thứ nhất. Hai chuỗi thức ăn hoạt 

động đồng thời, song tùy nơi, tùy lúc mà một trong hai chuỗi trở thành ưu thế. 

 

II. Lƣới thức ăn 

 Lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn, trong đó có một số loài sử dụng nhiều 

dạng thức ăn hoặc cung cấp thức ăn cho nhiều loài trở thành điểm nối các chuỗi 

thức ăn với nhau. 

 Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vùng vĩ độ cao đến vùng có vĩ 

độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ. Những quần xã trưởng thành có lưới thức ăn 

phức tạp hơn so với các quần xã trẻ hay bị suy thoái. 

 

III. Tháp sinh thái 

 Khi xếp chồng liên tiếp các bậc dinh dưỡng từ thấp đến cao ta có một hình tháp. 

Đó là tháp sinh thái. Tháp sinh thái có thể chia thành 3 dạng: tháp số lượng, tháp 

sinh khối, tháp năng lượng. 

 Trong 3 tháp, tháp năng lượng luôn có dạng chuẩn, nghĩa là năng lượng vật làm 



mồi bao giờ cũng đủ đến dư thừa để nuôi vật tiêu thụ mình. Hai tháp còn lại đôi 

khi bị biến dạng. 

 

BÀI 58. DIỄN THẾ SINH THÁI 
 

I. Khái niệm về diễn thế 

 Diễn thế là quá trình phát triển thay thế tuần tự của quần xã sinh vật, từ dạng 

khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn 

định gọi là quần xã đỉnh cực. 

 Diễn thế thường là một quá trình định hướng, có thể dự báo được. 

 

II. Nguyên nhân của diễn thế 
Có 2 loại nguyên nhân chính gây ra diễn thế của quần xã: 

 Nguyên nhân từ bên ngoài liên quan đến các hiện tượng bất thường (bão, lụt, 

cháy, ô nhiễm hoặc hoạt động vô ý thức của con người). Những nguyên nhân từ 

bên ngoài làm cho quần xã trẻ lại hoặc hủy hoại hoàn toàn, buộc quần xã phải khôi 

phục lại từ đầu. 

 Nguyên nhân bên trong (nội tại) là sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã. 

Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định, loài ưu thế thường làm cho môi 

trường biến đổi mạnh tới mức bất lợi cho cuộc sống của mình, nhưng lại thuận lợi 

cho loài ưu thế khác có sức cạnh tranh cao hơn thay thế. Như vậy, những biến đổi 

môi trường chỉ là khởi động, còn quần xã sinh vật là động lực chính cho quá trình 

diễn thế. 

 

III. Các dạng diễn thế 

 

1. Diễn thế nguyên sinh 

 Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có quần xã nào. Các 

sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong, tiếp theo là giai 

đoạn hỗn hợp gồm các quần xã biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau và cuối cùng 

hình thành quần xã đỉnh cực. 

 Ví dụ, trên tro tàn núi lửa xuất hiện những quần xã tiên phong, trước hết là các 

loài sống dị dưỡng (nấm, mốc…) có khả năng phát triển trên môi trường giàu 

khoáng. Tiếp theo là rêu xuất hiện và phát triển. Tiếp đến là cỏ thay thế. Theo thời 

gian, sau cỏ là trảng cây bụi thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. 

Cùng với sự phát triển hệ thực vật là sự phát triển hệ động vật. 

 

2. Diễn thế thứ sinh 

 Diễn thế thứ sinh xảy ra trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, 

nhưng nay đã bị hủy diệt hoàn toàn. 

 Ví dụ, sự phát triển của thảm thực vật kế tiếp trên nương rẫy bỏ hoang để trở 

thành rừng thứ sinh sau này. 

 Diến thế của bất kì dạng nào cũng trải qua một khoảng thời gian, tạo nên dãy 



diễn thế. Những quần xã xuất hiện càng muộn trong dãy diễn thế thì thời gian tồn 

tại và phát triển càng dài. Quần xã đỉnh cực là quần xã ở dạng trưởng thành, phát 

triển khá ổn định theo thời gian. 

 

IV. Những xu hƣớng biến đổi chính trong quá trình diễn thế để xác lập trạng 

thái cân bằng 
Những hướng biến đổi quan trọng là: 

 Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm. 

 Hô hấp của quần xã tăng, tỉ lệ giữa sản xuất và phân giải vật chất trong quần xã 

tiến dần đến 1. 

 Tính đa dạng về loài tăng, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài giảm và quan hệ 

sinh học giữa các loài trở nên căng thảng. 

 Lưới thức ăn trở nên phức tạp, chuỗi thức ăn mùn bã hữu cơ ngày càng trở nên 

quan trọng. 

 Kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên. 

 Khả năng tích lũy chất dinh dưỡng trong quần xã ngày một tăng và quần xã sử 

dụng năng lượng 

ngày một hoàn hảo. 

 


