1.

KĀ BAROJAS
ORGANISMI?

1.1. BAROŠANĀS IR VIELU
UZŅEMŠANA, LAI
VEIDOTU ORGANISMAM
NEPIECIEŠAMĀS VIELAS UN
IEGŪTU ENERĢIJU
Šajā tematā tu
• pilnveidosi izpratni par barošanās nozīmi
organisma augšanā un attīstībā, kā arī
enerģijas ražošanai nepieciešamo vielu
iegūšanā;
• papildināsi zināšanas par dažādu
organismu barošanās veidiem;
• uzzināsi, no kādām vielām sastāv
organismi un kādas vielas tiem
nepieciešams uzņemt;
• pilnveidosi izpratni par vielu pārvērtībām
organismos;
• mācīsies analizēt pārtikas produktu
etiķetes, pētot pārtikas produktu sastāvu,
uzturvērtību un enerģētisko vērtību.

1. N O DA Ļ A . K Ā B A RO J A S O RG A NI S M I ?
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1.2. CILVĒKA GREMOŠANAS
ORGĀNU SISTĒMĀ
UZSŪKTĀS BARĪBAS
VIELAS TIEK IZMANTOTAS
ORGANISMAM
NEPIECIEŠAMO VIELU
VEIDOŠANAI UN ENERĢIJAS
RAŽOŠANAI
Šajā tematā tu
• iepazīsi, kāda ir cilvēka gremošanas
sistēmas uzbūve un dažādu tās orgānu
funkcijas;
• pilnveidosi izpratni par to, kas notiek ar
uzņemto uzturu gremošanas traktā;
• pētīsi, kā siekalu sastāvā esošie enzīmi
šķeļ cieti;
• modelēsi, kā cilvēka gremošanas orgānu
sistēmā notiek uzņemto uzturvielu
šķelšana un uzsūkšanās;
• mācīsies izvairīties no gremošanas
orgānu saslimšanām;
• pilnveidosi izpratni par uzņemto barības
vielu izmantošanu organismā;
• veidosi izpratni par pilnvērtīgu un
sabalansētu uzturu;
• pētīsi informāciju par dažādu produktu
uzturvērtību un ﬁziskās slodzes laikā
patērēto enerģiju, lai spriestu par iegūtās
un patērētās enerģijas bilanci;
• diskutēsi par to, kas ir veselīgs uzturs.

1. N O DA Ļ A . K Ā B A RO J A S O RG A NI S M I ?
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KAS NOTIEK AR UZŅEMTO UZTURU
GREMOŠANAS TRAKTĀ?
Cilvēka gremošanas trakts ir garš. Tā kopējais garums
pieaugušam cilvēkam var sasniegt gandrīz 10 m. Visgarākais
gremošanas trakta posms ir tievā zarna, tas ir 6–7 m.
Savukārt resnās zarnas garums ir 1,5–2 m. Gremošanas
orgānu sistēma aizņem lielāko daļu no vēdera dobuma
tilpuma, un zarnas ir “ielocītas” vēdera dobumā vairākos
līkumos. Lai labāk izprastu, kāda ir gremošanas orgānu
sistēmas uzbūve, tā ir attēlota shematizēti, “izstieptā veidā”
(neievērojot proporcijas).

Shematizēta cilvēka gremošanas orgānu
sistēmas uzbūve
Mutes dobums
Siekalu
dziedzeris

Siekalu
dziedzeris
Barības vads

Iedomājies, ka esi devies
ceļojumā kopā ar cietes
(ogļhidrāts) molekulu,
kura ir apēstajās
brokastu pārslās.
Gremošanas traktā cietes
molekula tiek sašķelta
glikozes molekulās.
Glikozes molekulas
mērķis ir nonākt
muskuļu šķiedrās, lai
to izmantotu muskuļu
darbam nepieciešamās
enerģijas ražošanai.
UZRAKSTI, kādi
“piedzīvojumi” ar cietes
(vēlāk glikozes) molekulu
notiek šī ceļojuma laikā.

Kuņģis
Aknas
Aizkuņģa dziedzeris

Žultspūslis

Divpadsmit
pirkstu zarna
Shematiskie apzīmējumi:
Tievā zarna

uztura plūsmas virziens
gremošanas sulu izdalīšanās
sagremoto uzturvielu uzsūkšanās
ūdens uzsūkšanās

Aklās zarnas
piedēklis
Resnā zarna

Ānuss

Noskenējis šo QR kodu,
tu atradīsi animāciju par
norisēm cilvēka gremošanas
traktā. https://www.siic.lu.lv/
mat/atbalsts1/Biologija9/
VM/9_4/B_09_04_VM_02.swf
un darba lapu, kurā atzīmēt
animācijā attēloto

maconis.zvaigzne.lv/qr/XX
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KĀDI PROCESI NOTIEK CILVĒKA GREMOŠANAS
ORGĀNOS?
Gremošanas orgānu sistēmā pēctecīgi notiek šādi procesi:
• ēdiena mehāniska sasmalcināšana un “barības putriņas” veidošanās;
• uzturvielu ķīmiskā šķelšana gremošanas enzīmu ietekmē;
• sašķelto vielu uzsūkšana asinīs;
• nesagremoto uztura atlieku izvadīšana no organisma.

Cilvēka gremošanas orgānu funkcijas
Mutes dobums un siekalu
dziedzeri
Zobi nokož ēdiena kumosu, sasmalcina un saberž to. Mutes dobumā sākas
ne tikai ēdina mehāniskā sasmalcināšana, bet arī uzturvielu ķīmiskā šķelšana. Mutes dobumā no siekalu dziedzeriem izdalās siekalas, kuru sastāvā
ir enzīmi, kas šķeļ ogļhidrātus.

Rīkle un barības vads
Rīkle ir kopīgs posms elpošanas
un gremošanas orgānu sistēmām.
Norijot ēdiena kumosu, tas nonāk
barības vadā. Barības vada muskuļi
palīdz virzīt ēdiena jeb barības kumosu kuņģa virzienā.

Kuņģis
Aknas un žultspūslis
Aknas veido žulti, kas ir nepieciešama tauku šķelšanai. Tauki nešķīst
ūdenī, tāpēc barības putriņā veido
tauku pilienus. Žults sadala lielos
tauku pilienus mazās pilītēs, lai taukus šķeļošajiem enzīmiem vieglāk
tos sašķelt. Aknu izstrādātā žults uzkrājas žultspūslī un izdalās divpadsmitpirkstu zarnā.

Divpadsmit pirkstu zarna
Šajā zarnu trakta daļā no aizkuņģa
dziedzera ieplūst gremošanas sula,
kuras sastāvā ir visas uzturvielas šķeloši enzīmi, bet no aknām un žultspūšļa ieplūst žults, tāpēc divpadsmitpirkstu zarnā tiek šķeltas visas uzturvielas.

Resnā zarna
Šajā zarnu daļā no nesagremoto barības atlieku masas tiek uzsūkts tajā esošais ūdens, tādējādi atūdeņojot uztura atliekas. Resnās zarnas beigu daļu sauc
par taisno zarnu. Tajā barības atliekas uzkrājas, lai pēc
tam tiktu izvadītas no organisma caur ānusu.

Kuņģa sienā esošo dziedzeru šūnas
izdala kuņģa sulu, kuras sastāvā ir
sālsskābe un enzīmi, kas šķeļ olbaltumvielas. Sālsskābe uzbriedina
olbaltumvielas, lai tās būtu vieglāk
sašķelt.

Aizkuņģa dziedzeris
Šis lielais dziedzeris atrodas pie
vēdera dobuma mugurējās sienas,
tieši zem kuņģa. Tas izdala dažādus
enzīmus, kuri šķeļ visas uzturvielas – ogļhidrātus, taukus un olbaltumvielas.

Tievā zarna
Tievās zarnas sienā ir dziedzeršūnas, kas izdala enzīmus, kuri pabeidz visu uzturvielu šķelšanu. Tievās zarnas sienu klāj bārkstiņas,
caur kurām uzturvielu šķeļprodukti
tiek uzsūkti asinīs un limfā.

1. N O DA Ļ A . K Ā B A RO J A S O RG A NI S M I ?
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KĀ IZVAIRĪTIES NO GREMOŠANAS ORGĀNU
INFEKCIJĀM?
Gremošanas sistēmu, tāpat kā citas orgānu
sistēmas, apdraud dažādas infekcijas un
invāzijas slimības*. To cēlonis visbiežāk ir:
• zarnu traktam nelabvēlīgās baktērijas,
piemēram, salmonellas, vai zarnu nūjiņu
patogēnie celmi**;
• gremošanas traucējumus izraisošie vīrusi;
• parazītiskie tārpi.

Produktiem, kurus lieto uzturā, jābūt svaigiem. Ja tie sākuši bojāties
vai beidzies to derīguma termiņš,
kopā ar šādu uzturu gremošanas
sistēmā var nonākt organismam
kaitīgas baktērijas.

Pirms ēšanas obligāti jānomazgā
rokas, jo pie tām var būt pielipuši
dažādu slimību ierosinātāji – vīrusi, baktērijas vai parazītisko tārpu, piemēram, cērmju vai spalīšu
oliņas. Rokas obligāti jāmazgā arī
pēc tualetes lietošanas.

Svaigas olas nedrīkst glabāt blakus produktiem, kuri tiks lietoti
uzturā termiski neapstādāti, piemēram, biezpienam. Uz olām
esošās baktērijas var nokļūt citos
produktos.

Augļi un dārzeņi pirms lietošanas
jānomazgā tekošā ūdenī. Mazgājot no tiem tiek noskalotas ķimikālijas, ar kurām augi apstrādāti audzēšanas vai uzglabāšanas laikā,
kā arī slimību ierosinātāji.

Lai izsargātos no
gremošanas sistēmas
infekcijām

Nav ieteicams lietot uzturā jēlas
olas vai to izstrādājumus, piemēram, neizceptu olas baltumu, jo
vistu produktos var būt baktērijas,
kuras sauc par salmonellām. Tās
izraisa slimību salmonelozi, kurai
raksturīga caureja.

* Šīs slimības saucam par infekcijām vai invāzijām
atkarībā no tā, kādi “nelūgtie viesi” tās izraisa. Baktēriju
un vīrusu izraisītās saslimšanas sauc par infekcijām, bet
parazītisko tārpu izraisītās saslimšanas – par invāzijas
slimībām.
** Zarnu nūjiņas (Escherichia coli) ir nozīmīga
zarnu mikroﬂoras sastāvdaļa. Taču šīm baktērijām ir
patogēnie – slimības izraisošie – celmi, kuri var izraisīt
ļoti smagas organisma saslimšanas.

Sakņu dārzeņi, piemēram, burkāni, redīsi, pirms lietošanas jānomazgā tekošā ūdenī. Ēdot nemazgātus dārzeņus var invadēties ar
parazītiskajiem tārpiem, piemēram, cērmēm, kuru oliņas atrodas
augsnē.

Īpaši uzmanīgiem jābūt ar nepārbaudītiem gaļas produktiem. Lietojot uzturā nepietiekami izceptu
vai izvārītu gaļu, var iegūt parazītiskos tārpus, piemēram, lenteņus
vai trihinellas, kuru kāpuri ir “paslēpušies” gaļā.

Svaiga gaļa ir jāgriež uz cita dēlīša, nevis uz tā paša, uz kura tiek
griezti uzturā svaigā veidā lietojami produkti, piemēram, salāti.
Pretējā gadījumā var “iegūt” parazītisko tārpu kāpurus, kuri “paslēpušies” gaļā.

Noskenējis šo QR kodu Tu atradīsi
papildinformāciju par gremošanas orgānu
infekcijām.

maconis.zvaigzne.lv/qr/XX

1. N O DA Ļ A . K Ā B A RO J A S O RG A NI S M I ?

25

CILVĒKA GREMOŠ AN AS ORGĀ NU SIS T Ē M Ā S A ŠĶE LT Ā S UN UZ SŪK T Ā S UZ T UR V IE L A S T IE K I ZM A N T O TAS
ORG A NISM A M NE P IE C IE Š A M O V IE L U B ŪV Ē Š A N A I UN E NE RĢ IJ A S R AŽOŠ A N A I

KĀ VEIDOT PAREIZU IKDIENAS ĒDIENKARTI?
Lai uzturvielas un to enerģētiskā vērtība
tiktu pareizi sadalīta visas dienas ēdienreizēs,
brokastīs vajadzētu uzņemt 25–30 %,
pusdienās – 35 %, launagā – 10–15 % un
vakariņās – 20–25 % no dienas normas.
Produktus vienai ēdienreizei vajadzētu
izvēlēties tā, lai veidotos uztura piramīdai
atbilstoša pareiza uzturvielu proporcija.

Piena produktu sastāvā ir visas uzturvielu grupas. Tie ir
labs minerālvielu, īpaši kalcija, selēna un magnija avots.
Piena produktos ir A un B grupas vitamīni. Skābpiena
produktos ir arī baktērijas, kuras uzlabo gremošanas
procesus un veido labvēlīgu zarnu mikrofloru.

Maize un citi graudaugu produkti ir labs salikto (“labo”)
ogļhidrātu, olbaltumvielu un šķiedrvielu avots. Īpaši
veselīgi ir izstrādājumi no rupja maluma miltiem vai
sēklām un klijām. Graudaugu produktos ir E, B grupas
vitamīni, kā arī folijskābe un minerālvielas, piemēram,
kālijs, fluors, selēns. Daudz salikto ogļhidrātu ir arī
kartupeļos, rīsos, kā arī makaronos un citos miltu
izstrādājumos.

IZVEIDO ideālo vienas dienas
ēdienkarti, iekļaujot tajā pārtikas
produktus, kas uztura piramīdai
atbilstošā proporcijā satur visu grupu
uzturvielas! Katras ēdienreizes
enerģētisko vērtību plāno atbilstoši
tabulā norādītajai! Iekļauj ēdienreizēs
tādus produktus, kuri tev garšo!
NORĀDI darba lapā izvēlēto produktu
uzturvērtību (sk. pie QR koda)!

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi darba lapu
ideālās ēdienkartes veidošanai.

maconis.zvaigzne.lv/qr/XX

Ēdienreižu uzturvērtība*
Ēdienreize

Ieteicamā ēdienreizes enerģētiskā vērtība, % no dienas normas

Ieteicamā ēdienreizes enerģētiskā vērtība, kcal

Brokastis

25–30

625–750

Pusdienas

35

875

Launags vai uzkodas
starp ēdienreizēm

10–15

250–375

Vakariņas

20–25

500–625

* 5.–9. klašu skolēniem ieteicamā dienas uztura enerģētiskā vērtība ir vidēji 2000–2750 kcal. Skolēniem ar lielu fizisko aktivitāti tā
var būt lielāka. Šajā tabulā ēdienreižu enerģētiskā vērtība dota, pieņemt, ka skolēnam dienā nepieciešamas 2500 kcal.

1. N O DA Ļ A . K Ā B A RO J A S O RG A NI S M I ?

29

C I LV ĒK A G R E M O Š AN AS O RGĀNU SIS TĒMĀ S AŠĶELTĀS U N UZ SŪK T Ā S UZ T UR V IE L A S T IE K IZ M A NT O TA S
ORGA N ISM A M N E P I E CI E Š AMO VIEL U BŪ VĒŠ AN AI U N ENER Ģ IJ A S RA Ž O Š A N A I

NO KĀ IR ATKARĪGA UZTURA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA
UN CILVĒKA ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ?
Lielākā daļa ar uzturu uzņemto barības
vielu tiek izmantota enerģijas ražošanai, lai
nodrošinātu
• organisma dzīvības uzturēšanu;
• ﬁziskās un garīgās aktivitātes.
Uztura enerģētiskā vērtība ir atkarīga no
tā, kādas uzturvielas tas satur, jo enerģijas
daudzums, kādu iegūst, noārdot dažādas uzturvielas, ir atšķirīgs:
• noārdot 1 g ogļhidrātu iegūst 4,1 kcal;
• noārdot 1 g olbaltumvielu iegūst 4,1 kcal;
• noārdot 1 g tauku iegūst 9,3 kcal.

Visvairāk enerģijas patērē, veicot dažādas fiziskās
aktivitātes. Piemēram, spēlējot futbolu, vienā stundā
tiek patērētas 7,8 kcal uz vienu ķermeņa masas kg.
Pusaudzis, kurš sver 40 kg, spēlējot futbolu, vienā
stundā patērē vidēji 312 kcal.

Pamatvielmaiņa
Enerģija tiek patērēta, ne tikai veicot fizisku vai garīgu
darbu, bet arī, atrodoties pilnīga miera stāvoklī. Enerģija
tiek tērēta sirdsdarbībai, nemainīgas ķermeņa temperatūras uzturēšanai, elpošanas muskuļu darbībai, nervu
impulsu pārvadei un citiem dzīvības procesiem, kas jānodrošina nepārtraukti, arī miegā. Vielmaiņas procesu
kopumu, kas nepieciešams, lai organismā saglabātos
dzīvība, sauc par pamatvielmaiņu. Tai nepieciešamā
enerģija ir atkarīga no dzimuma, vecuma, muskuļu masas. To var aprēķināt, pieņemot, ka organisms patērē 1
kcal stundā uz 1 kg ķermeņa svara.

Dažādiem
pārtikas
produktiem
ir atšķirīga
enerģētiskā
vērtība un
uzturvērtība.
Piemēram, picā
ir daudz ogļhidrātu,
mazāk olbaltumvielu un
tauku. 100 g picas enerģētiskā vērtība ir vidēji 210–280
kcal. Vidēja lieluma pica sver aptuveni 300 g. Tātad,
apēdot veselu picu, cilvēks uzņem vidēji 630–840 kcal.

Uzņemtā uztura enerģētiskās vērtības un enerģijas patēriņa bilance

urv ielu
Uzņemto uzt
rtība
enerģētiskā vē
Uzņemtajam uzturam ir noteikta uzturvērtība,
ko nosaka tas, kādas vielas uzturs satur.
Uzņemtajām uzturvielām ir noteikta
enerģētiskā vērtība – atkarīga no tā, kādu
enerģijas daudzumu var iegūt, tās noārdot.

30

BIOLO ĢI J A 8. KL ASEI

Enerģija s
patēriņš
Uzņemto uzturvielu šķeļprodukti (barības vielas)
tiek izmantoti kā “uzbūves ķieģelīši” organismam
nepieciešamo vielu veidošanai un enerģijas
ražošanai, kas nepieciešama aktīvu darbību
veikšanai un dzīvības procesu uzturēšanai.
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Darbojies pats – pārbaudi sevi!
Šī ir spēle, kas dos iespēju Tev pārbaudīt
savu izpratni par cilvēka gremošanas orgānu
sistēmas uzbūvi, funkcijām un veselīgu,
sabalansētu uzturu. Spēles noteikumus skat.
zem QR koda.

Noskenējis šo QR kodu tu atradīsi spēles
noteikumus un jautājumus.

maconis.zvaigzne.lv/qr/XX
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Ja esi nonācis uz
šī lauciņa, tu esi
uzvarējis.
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22.

Ja esi nonācis
uz šī lauciņa,
esi nopelnījis
veicināšanas
balvu – konfekti.

13.

14.

12.

9.

Ja esi nonācis
uz šī lauciņa,
esi nopelnījis
veicināšanas
balvu – vēl
vienu gājienu.

8.

7.
1.

2.

SĀC ŠEIT!
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3.

4.

5.

6.

Ja esi nonācis
uz šī lauciņa,
esi nopelnījis
veicināšanas
balvu – ābolu.

D ZĪ V N I E KU GREMOŠ AN AS ORGĀNU SIS T Ē M A S UZ B ŪV E IR P IE LĀG O TA N O T E IK TA M UZ T UR A UZ ŅE M Š AN AS VEI DA M

KĀ ZĪDĪTĀJU ZOBI IR PIELĀGOTI NOTEIKTAS BARĪBAS
UZŅEMŠANAI?
Atšķirībā no citiem mugurkaulniekiem
zīdītājiem ir zobi, kas piemēroti noteiktas
barības satveršanai un sasmalcināšanai.
Zīdītājiem var būt 4 veidu zobi:
• priekšzobi, kas noder košanai;
• ilkņi barības satveršanai un saplēšanai;
• mazie un lielie dzerokļi barības saberšanai.
Zīdītāju zobu skaits, forma un lielums ir
atkarīgs no barības veida.

Valzirgu ilkņi kalpo
nevis barības iegūšanai, bet aizsardzībai, atbalstam
u.c. Tēviņiem tie
ir garāki nekā
mātītēm un riesta
cīņu laikā tiek
izmantoti kā ierocis,
kas var nopietni savainot
konkurentu.

Zīdītāju zobi
Plēsīgajiem zīdītājiem, piemēram, pumām un lauvām,
kuri barojas galvenokārt ar mugurkaulniekiem,
ir smaili un par citiem zobiem garāki ilkņi. Visiem
zobiem – gan priekšzobiem, gan dzerokļiem – ir
šķautņainas virsmas, kas noder gaļas sasmalcināšanai.
Pumas galvaskauss

Peles galvaskauss

Zīdītājiem, kuri barojas, graužot augu daļas,
piemēram, pelēm, zaķiem un bebriem, priekšzobi ir
lielāki un garāki par pārējiem zobiem, turklāt aug visu
dzīves laiku. Grauzējiem un zaķveidīgajiem nav ilkņu,
un starp priekšzobiem un dzerokļiem ir sprauga.

Arī zālēdājiem, piemēram, govīm, ir gari priekšzobi,
bet, salīdzinot ar citiem zobiem, tie ir pat mazāki.
Zālēdājiem nav ilkņu, un starp priekšzobiem un
dzerokļiem ir sprauga. Dzerokļiem ir platas virsmas,
kas palīdz saberzt zāli.
Govs galvaskauss

Sikspārņa galvaskauss

Ežiem, sikspārņiem un citiem zīdītājiem, kuri
barojas ar kukaiņiem, gliemjiem un citiem
bezmugurkaulniekiem, ilkņi ir nedaudz garāki par
citiem zobiem, bet visi pārējie zobi pēc izmēra ir
salīdzinoši vienādi. Tie ir smaili un asi.
Priekšzobi

Ilkņi

Dzerokļi
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E KO S I S TĒMĀS S TARP ORGANISMIEM PA S T ĀV O ŠO B A RO Š A NĀ S AT T IE C ĪB U DĒ Ļ T O S VA R IE DA LĪT B AR Ī B AS VI EL U
R A Ž O T Ā J O S, PAT Ē RĒ T Ā J O S UN N OĀ R D Ī T Ā J OS

KĀ NOTIEK VIELU APRITE EKOSISTĒMĀ?
Visi ekosistēmas organismi piedalās enerģijas un vielu
apritē. Atbilstoši organismu lomai ekosistēmas vielu apritē
tos iedala trijos līmeņos.
• Vielu aprite sākas ar organisko vielu sintezēšanu no
neorganiskajām vielām, ko veic ražotāji. Nozīmīgākais
process, kurā tiek radītas organiskās vielas, ir fotosintēze,
ko veic augi un aļģes, kā arī neliela daļa baktēriju.
• Ražotāju saražotās organiskās vielas patērē un pārveido citi
organismi, piemēram, dzīvnieki, sēnes un daļa baktēriju –
patērētāji.
• Pēdējais posms ekosistēmas vielu apritē ir organisko
vielu noārdīšana, veidojot neorganiskās vielas; to veic
noārdītāji. Organismi, kuri nodrošina organisko atlieku
trūdēšanu jeb pūšanu, ir, piemēram, pūšanas baktērijas
un sēnes.

Organisko vielu patērātāji
Organismi, kuri veido patērētāju
līmeni, barojas ne tikai ar augiem,
bet arī ar citiem šī līmeņa organismiem. Piemēram, tauriņu kāpuri
ir patērētāji (augēdāji) un grauž
kāpostu lapas, bet kāpurus apēd
cits patērētājs – strazds (visēdājs).
Strazdu noķer nākamais patērētājs – kaķis (plēsoņa). Tādējādi patērētājus var iedalīt vairākās pakāpēs atkarībā no tā, ar ko viņi barojas.

Vielu un enerģijas plūsma ekosistēmā

Ražotāji

1. pakāpes
patērētāji
(augēdāji)

2. pakāpes
patērētāji
(visēdāji, kukaiņēdāji u. c.)

3. pakāpes
patērētāji
(plēsoņas)

Noārdītāji

Organismu iedalījums atbilstoši to lomai vielu apritē
Organisko vielu ražotāji

Organisko vielu patērētāji

Organisko vielu noārdītāji

No neorganiskajām vielām rada
organiskās vielas.

Patērē citu organismu radītās
organiskās vielas, pārveidojot tās
sev nepieciešamajās.

Noārda citu organismu radītās
organiskās vielas, veidojot
neorganiskās vielas.

Augi, aļģes, neliela daļa baktēriju

Dzīvnieki, sēnes, daļa baktēriju

Pūšanas baktērijas un sēnes

Mājas ābele ir organisko vielu
ražotāja. Fotosintēzē saražotās
organiskās vielas tiek izmantotas
augšanai, kā arī ziedu un augļu
veidošanai.

Ar ābeles augļiem barojas dažādi
dzīvnieki, piemēram, kukaiņi un
putni, kuri patērē ābeles saražotās organiskās vielas, lai veidotu
tiem nepieciešamās vielas.

Āboli ar laiku mēdz sapūt,
jo tajos savairojas pūšanas
baktērijas. Baktērijas barojas ar
ābolos esošajām organiskajām
vielām, noārdot tās.
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