
Nemendanúmer ____________       stelpa        strákur    skóli _________________________ 
 

5   Könnun SAMSKIPTI LÍFVERA 
 
Leiðbeiningar: vinsamlegast svaraðu spurningunum eins vel og þú getur og reyndu að svara 
þeim öllum.   
 
1. Á myndinni er búið að fjarlægja öll dýrin og allar plönturnar. Það sem þú sérð 

eru sólin, himininn, skýin, lækur og jörðin. 
Þú átt að velja sex hluti sem gætu lifað saman á myndinni. Þau munu getað lifað þar 
saman í langan tíma og mundu fá allt sem þau þarfnast frá því sem er á myndinni.   

 
Krossaðu við þær sex lífverur sem þú velur 
  

 froskur 

 páskalilja 

 íkorni 

 spörfugl 

 fiskur/bleikja 

 örn 

 bjalla 

 krabbi 

 kónguló 

 grenitré 

 mosi/lyng/villtblóm 

 ánamaðkur 

 kanína 

 tjarnargróður 

 Snákur 

 þúsundfætla 
 

  
 
2. Skrifðu upp fæðukeðjurnar sem lífverurnar sem þú valdir mynda 
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3. Hvað heldur þú að muni verða mest af ? hvers vegna heldurðu það ? __________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. Myndir þú vilja að bæta einhverju öðru inní myndina? Hverju viltu bæta við og 

hvers vegna?  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
FJÖLVALSSPURNINGAR  Veldu bókstafinn við það svar sem er réttast hverju sinni. 
 
5. Hvert eftirtalinna kemst næst því að geta talist líffélag? 
  a. fuglar, íkornar og tré 
  b. fiskar, þörungar og sandur 
  c. berg, gras og hagamýs  
  d. jarðvegur, skordýr og ánamaðkar 
 
6. Veldu bókstafinn við þá upptalningu þar sem röðin er frá hinu smáa til hins stóra: 
  a. líffélag, vistkerfi, stofn 
  b. stofn, líffélag, vistkerfi 
  c. vistkerfi, líffélag, stofn 
  d. vistkerfi, stofn, líffélag 
 
7. Sess er 
  a. allt sem lífveran aðhefst 

á   kjörbýli sínu 
  b. allt sem lífveran þarfnast 

á kjörbýli sínu 
  c. bæði a og b 

  d. hvorki a né b 
 
8. Líta má á helli sem 
  a. kjörbýli 
  b. sess 
  c. líffélag 
  d. ekkert af þessu 

 
9. Í hverju vistkerfi komast þær lífverur best af sem  
  a. eru hluti af líffélagi 
  b. eru best lagaðar að umhverfi sínu 
  c. eru hluti af líffélagi skógar 
  d. eru hluti af stofni 
 
10. Lífverur sem lifa í tilteknu vistkerfi geta deilt með sér sama kjörbýli, en þær geta  
  aldrei skipað sama sess vegna þess að 
  a. allar lífverur þurfa orku til að lifa 
  b. þegar öllu er á botninn hvolft má rekja uppruna allrar fæðu þeirra til plantna  
   og plöntur gætu aldrei framfleytt svo mörgum lífverum 
  c. sumar lífverurnar eru neytendur og aðrar frumframleiðendur 
  d. ef þær skipuðu sama sess hefði það í för með sér að þær ættu í samkeppni  
   um sömu fæðu og heimkynni 
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   Athugaðu teikninguna hér að neðan til þess að finna svör við spurningum 8 
til 11. 
. 
 

 
 

11. Teikningin sýnir 
  a. fæðukeðju 
  b. fæðuhjalla 
  c. sníkjudýr 
  d. fæðuvef 
 
12. Gerlar eru  
  a. dæmi um sundrendur 
  b. dæmi um samhjálp 
  c. á fyrsta fæðuhjalla 
  d. frumbjarga 
 

13. Mýsnar eru dæmi um 
  a. hræætur 
  b. ófrumbjarga lífverur 
  c. sundrendur 

d. allt þetta  
 
14. Frumframleiðendur eru 
  a. kóngulærnar 
  b. gerlarnir 
  c. salamöndrurnar 
  d. plönturnar 

15. Í vistkerfinu hér að ofan verður skyndileg röskun við það að sjúkdómur leggst á 
mýsnar og stór hluti þeirra deyr.   

Nefndu tvenns konar  áhrif sem það mun líklega hafa í vistkerfinu fyrst um sinn. 
 
__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
16. Hvað þarf til ljóstillífunar? 
  a. súrefni, sólarljós og koltvíoxíð 
  b. sólarljós, glúkósa og sykru 
  c. koltvíoxíð, vatn og sólarljós 
  d. orku, nitur og glúkósa 
 
17. Frumbjarga lífverur 
  a. geta ekki búið til eigin fæðuefni 
  b. geta ekki lifað án dýra 
  c. nota leifar dauðra lífvera sér til viðurværis 
  d. framleiða eigin fæðu með ljóstillífun 
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18. Hver eftirtalinna er frumbjarga lífvera? 
  a. frumframleiðandi 
  b. neytandi 
  c. hrææta 
  d. sundrandi 
 
19. Hvaða hópur lífvera á ekki fulltrúa í þessari fæðukeðju? 
  kál        kanína        slanga        fálki 
 
  a. sundrendur 
  b. grasætur 
  c. frumframleiðendur 
  d. rándýr 
 
20. Allir einstaklingar einnar tegundar, sem búa á afmörkuðu landssvæði, mynda 

yfirleitt  
  a. fylkingur 
  b. samfélag 
  c. stofn 
  d. vistkerfi 
 
21. Tengslum milli neytanda og frumframleiðanda er best lýst með 
  a. ref sem étur mýs 
  b. laufblöðum á trjám 
  c. kindum sem bíta gras 
  d. bandormum sem lifa í mönnum 
 
22. Baráttan sem lífverur heyja til þess að verða sér úti um þau lífsgæði sem þær 

þurfa  
  til þess að lifa nefnist 
  a. samhjálp 
  b. samlíf 
  c. gistilíf 
  d. samkeppni 
 
23. Hvaða tengsl eru það milli lífvera þar sem önnur hefur hag af þeim en hin 

skaðast? 
  a. samhjálp 
  b. gistilíf 
  c. ljóstillífun 
  d. sníkjulíf 
 
24. Þegar um samhjálp er að ræða 
  a. hagnast aðeins annar aðilinn 
  b. hagnast báðir aðilarnir 
  c. hagnast annar aðilinn en hinn hefur hvorki hag né skaða af tengslunum. 
  d. skaðast annar aðilinn 
 
25. Hvaða lífverur eru alltaf í grunni (á neðsta hjalla) orkupíramída? 
  a. kóngulær 
  b. gerlar 
  c. fiskar 
  d. plöntur 
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SATT EÐA ÓSATT  Segðu til um það hvort eftirfarandi fullyrðingar eru sannar eða 
ósannar.  
Veldu s ef fullyrðingin er sönn, en ó ef hún er ósönn. 
 
26. Hrægammur er fugl sem nærist á hræjum dýra og því kallast hann sundrandi 
 
27. Sá staður sem lífvera á að heimkynnum sínum kallast lifandi umhverfi. 
 
28. Samlíf er tengsl milli lífvera þar sem ein lífvera lifir á, í nágrenni við eða jafnvel 

inni í annarri lífveru; önnur eða báðar lífverurnar sem hlut eiga að máli hagnast 
á tengslunum 

 
29. Röskun í náttúrulegum vistkerfum stafar ýmist af náttúruhamförum eða 

umsvifum mannsins. 
 
30. Í hvaða fæðukeðju hér a neðan fær síðasti neytandinn að líkindum minnsta 

hlutfall þeirrar orku sem fyrsta lífveran í keðjunni býr yfir ? 
  a. rykmýslirfa > vatnsköttur > hornsíli > urriði 
  b. rykmýslirfa > vatnsköttur > urriði 
  c. vatnaþörungur > botnkrabbi  > hornsíli > bleikja > himbrimi  
  d. vatnaþörungur > botnkrabbi  > snigill > stökkönd  
 

                                   
               gras           >   kanína              >  refur  
 
31. Í vistkerfi með ofangreindri fæðukeðju verður mikill þurrkur eitt árið og grasið 

sprettur lítið sem ekkert .  Hvaða áhrif mun það hafa á fjölda refa næsta vetur ? 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
32. Annað ár verður mikill kuldi og flestir kanínu ungarnir deyja.  Hvaða áhrif mun 

það hafa í vistkerfinu ? 
 
__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 


