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GIẢI BÀI 41 TRANG 184 SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC LỚP 12 

Đề bài 

Hãy điền các giai đoạn của 2 kiểu diễn thế sinh thái, nguyên nhân gây ra diễn thế vào 

bảng sau: 

Lời giải 

Bảng 41. Các giai đoạn của diễn thế sinh thái và nguyên nhân của diễn thế 

Kiểu diễn thế 

Các giai đoạn của diễn thế 

Nguyên nhân của 

diễn thế 

Giai đoạn khởi 

đầu (Giai đoạn 

tiên phong) 

Giai đoạn giữa 

Giai đoạn cuối 

(Giai đoạn đỉnh 

cực) 

Diễn thế 

nguyên sinh 

Khởi đầu từ môi 

trường chưa có 

sinh vật. Các 

sinh vật đầu tiên 

phát tán tới hình 

thành nên quần 

xã tiên phong. 

Quần xã sinh 

vật biến đổi 

tuần tự, thay 

thế lẫn nhau. 

Hình thành quần 

xã ổn định tương 

đối 

- Tác động mạnh 

mẽ của ngoại cảnh 

lên quần xã. 

- Cạnh tranh gay 

gắt giữa các loài 

trong quần xã. 

Diễn thế thứ 

sinh 

Khởi đầu ở một 

môi trường đã có 

một quần xã sinh 

vật sinh sống 

nhưng đã bị hủy 

diệt do khai thác 

quá mức hoặc 

những thay đổi 

của tự nhiên. 

Một quần xã 

mới phục hồi 

từ quần xã hủy 

diệt. Các quần 

xã biến đối 

tuần tự, thay 

thế lẫn nhau. 

Hình thành quần 

xã tương đối ổn 

định. Tuy nhiên 

trong thực tế 

thường gặp nhiều 

quẫn xã có khả 

năng phục hồi rất 

thấp mà hình 

thành quần xã bị 

suy thoái. 

- Tác động mạnh 

mẽ của ngoại cảnh 

lên quần xã. 

- Hoạt động khai 

thác tài nguyên 

của con người. 

- Cạnh tranh gay 

gắt giữa các loài 

trong quần xã. 

Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 41 trang 184:  

Để khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, người ta thường sử dụng các 

biện pháp cải tạo đất, tăng cường chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, làm thủy 

lợi để điều tiết lượng nước,…Em hãy nêu 2 ví dụ về việc thực hiện các biện pháp trên. 

Lời giải: 

Ví dụ: 

https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-12-c264
https://doctailieu.com/sinh-hoc-lop-12-c695
https://doctailieu.com/giai-bai-41-trang-184-sgk-sinh-hoc-12
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- Để tránh việc xây dựng đầm nước nuôi cá lâu ngày sẽ bị xói mòn trở thành vùng đất 

trũng…. người ta thường xuyên đào vét đầm nước đó. 

- Sau mỗi vụ thu hoạch nông sản cần bón phân hợp lí, cày xới, khử chua đồng 

ruộng,… để cải tạo đất sau mỗi vụ. 

 

https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-12-c264
https://doctailieu.com/sinh-hoc-lop-12-c695

