
19.5.2021. 
Добар дан седмаци.  

Данас се подсећамо градива о еколошким 
факторима( учили смо о њима у 6.разреду) и 
учимо још неке нове појмове који се односе на 
еколошке факторе. 

-Задаци:  

1. Препишите садржај из презентације који је 
уоквирен зеленом бојом;ученици који не 
знају одговоре на питања на стр.214  нека 
препишу одговоре из презентације у свеску.  

2. Прочитајте и научите лекцију( стр.214-219.) 



Да се подестимо! 
1.На ком процесу у природи је заснована Дарвинова теорија 
еволуције? 

О: На процесу природне селекције. 

2.Шта је природна селекција? 

О:Природна селекција је одабир јединки у природи са 
одређеним особинама које им обезбеђују боље 
преживљавање. 

3.Која је разлика између природне и вештачке селекције? 

О: Природна се дешава  у самој природи, а вештачку врши 
човек. 

4.Шта су еколошки фактори? 

О: Еколошки фактори су утицаји који долазе из спољашње 
средине и делују на жива бића и обрнуто. 

5.Које су заједничке особине еколошких фактора? 

О: Променљивост, условљеност, истовременост. 



ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ 
- су утицаји који долазе из спољашње 

средине и делују на жива бића 

- Подела:  

1. Биотички( утицаји живих бића) 

- Међусобни утицаји живих бића 

- Утицаји живих бића на неживу природу 

- Утицај човека ( антропогени фактор) 

2. Абиотички( утицај неживе природе на 
жива бића) 

-фактор климе, рељефа и земљишта 



Биотички фактори 
1.Међусобни утицаји живих бића: 

*Односи исхране 

**Симбиоза- однос два организма различитих 
врста од којих бар један има корист 

            *мутуализам- обострана корист 

             *паразитизам- један организам има  

              корист, а други трпи штету 

             *коменасализам- један члан има корист,  

                а други нема ни корист ни штету 

 



***Компетиција-борба за ресурсе( храну, 
простор) између јединки различитих и истих 
врста. 

- Врсте које су у компетицији заузимају сличну 
или исту еколошку нишу. 

- Еколошка ниша- део простора, хране и других 
ресурса које јединке једне популације 
заузимају у биоценози. 

- Сексуална селекција-борба мужјака за парење 
са женком( борбе или надметање изгледом) 

*Сви ови односи доводе до еволуције врста. 

 



2. Антропогени фактор- утицај човека на жива бића 
и неживу природу 

- утицај на природну селекцију- посредан( 
загађење природе) и случајан( уношење нових 
врста на страна подручја- интродукција) 

- вештачка селекција 

 

                          Абиотички фактори 

- Услови живота доводе до природне селекције и 
развоја адаптација што води постепеном настанку 
нових врста( еволуције). 



Домаћи задатак 

Написати преимере из уџбеника( можете 
потражити и додатне примере на интернету) 
за сваки од односа симбиозе( мутуализам, 
коменсализам и паразитизам). 

 

Велики поздрав, 

 Наставница Биљана. 


