
Драги псмаци,
БИОЛОГИЈА 9.11.2020.
Оснпвни бипми на Земљи, бипсфера пбрада

Ващ задатак:
-ппгледати ТВ шас(за ушенике кпји пву наставну јединицу нису слущали у 
щкпли)
-преписати текст кпји се налази у зеленим ппљима
-наушити лекцију ( учбеник 42-45.) ,радна свеска ,презентација
-урадити питаоа у раднпј свесци стр.28-29.
-пбнпвити стешена знаоа пд наставне јединице: Предмет 
истраживаоа,истпријски развпј и знашај екплпгије и припремити се за усменп 
пдгпвараое
Увек будите спремни да на шасу ппкажете свије знаое,уредне свеске и 
урађене дпмаће задатке.
За ушенике кпји прате наставу на даљину ппслати урађене активнпсти на мејл 
danijelaj@starina.rs

БИОЛОГИЈА 10.11.2020.
Оснпвни екплпщки ппјмпви и бипми систематизација



ОСНОВНИ БИОМИ НА ЗЕМЉИ 

БИОСФЕРА

јединка

екпсистем

бипценпза

пппулација

бипм

бипсфера



Земља није једнп једнплишнп местп , негп има мнпщтвп разлишитих станищта 
кпја ппкривају оену ппврщину пд екватпра дп пплпва. Биплпзи су 
ппједнпставили пвај щарплики план  ппделивщи га на зпне зване бипми . Сваки 
бипм има нарпшиту климу и специфишну  бипценпзу.



Бипми –велике заједнице слишних екпсистема

• Кппнени • Впдени

У расппреду бипма ппстпји 
правилнпст -пд екватпра ка 
пплпвима и пд ппднпжја ка 
врхпвима планина.

Распоређени по климатским зонама и 

вертикално



Кппнени бипми :
-тундре 
-тајге
-листппадне щуме
-медитеранске щуме
-трппске щуме
-травни екпсистеми 
(степе,саване,прерије,
пампаси)
-пустиое



Тундра

Север планете ,јужнп пд Арктика

ЖИВИ СВЕТ
Вегетација:
-нискп шибље,трава,лишајеви ,махпвине
- сурпва клима,дубински слпјеви земљишта залеђени па је и  вегетација пскудна
Фауна:
-живптиое са адаптацијама на услпве станишта:дебелп крзнп ,перје,дебеле масне 
наслаге
-ппларни вук,ппларна лисица,ппларни зец,ирвас...

Тундра на Гренланду



Тајге-четинарске шуме

• На северу умерено континенталне зоне северне 

полулопте – север Европе, Азије, Северне Америке;

•Вегетација:шуме бора, јеле, ариша, смрче

•Фауна:медвед,рис,лос,различите врсте птица и и 

инсеката



Листопадне шуме

•Област умерене климе

• Смена годишњих доба, зимско опадање лишћа, широколисне букове, 

храстове и кестенове шуме

•Фауна:лисица,куна,вук,птице,инсекти



Медитеранске  шуме

•Приморска подручја различитих континената

•Вегетација:приморски бор,ловор,чемпрес,маслина

•Фауна:шакал,блавор

Шта је блавпр?



Биом тропских шума

•Биом тропских кишних шума – у екваторијалном појасу Африке, 

Азије, Средње и Јужне Америке, Аустралије; 

•одлике: константна оптимална температура и влажност, велика 

разноврсност живог света 



Наципнални парк Тарангире 
у Танзанији , типишна сущна 
савана

Степа у западнпм Казахстану

•Степе
•Саване
•Прерије
•Пампаси



Пустиње

Већи делови Азије,Јужне Америке,Африке,Аустралије

Оскудна  вегетација, зељасте и жбунасте биљке 

прилагођене на недостатак воде

 Сиромашне животињама:камиле,глодари,гуштери,змије



Впдени бипми

•Бипм кппнених  впда 
-стајаће впде : језера , 
баре , мпшваре
-текуће впде :пптпци , 
реке

•Бипм мпра и пкеана 



•Област мора и океана где су сва мора и океани међусобно 

повезани са свим живим светом у њима чине један јединствен 

биом. 

•Сва мора и океани чине Светско море.



Живи свет впдених бипма
Према нашину кретаоа:
•Планктпн- заједница прганизама кпји пасивнп лебде у впди
•Нектпн –заједница прганизама кпји се активнп крећу
•Бентпс-заједница прганизама кпји свпје живптне активнпсти 
пбављају на дну 

Планктпн Нектпн Бентпс



Бипсфера –шитава пбласт на Земљи насељена живим 
бићима .

Бипсфера пбухвата 
-најниже слпјеве атмпсфере (трпппсфера )
-ппврщинске слпјеве  земљине кпре (литпсфера ) 
-ппврщине прекривене впдпм ( хидрпсфера)


