
Драги осмаци,

БИОЛОГИЈА 9.10.2020.

Однос организма и животне средине – адаптације и животне форме

обрада

ВАШ ЗАДАТАК:

-Преписати текст који је у зеленим пољима

-Урадити питања у радној свесци стр.18.и19.

-Научити  ову и обновити претходне лекције



Шта су еколошки фактори ?

Како се деле еколошки фактори?

Који су абиотички фактори?

Које су особине еколошких фактора?

Објасни међусобну условљеност еколошких фактора?

Зашто је човек издвојен као посебан еколошки фактор?

Како земљиште утиче на жива бића?



ОДНОС ОРГАНИЗАМА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

АДАПТАЦИЈЕ , ЖИВОТНЕ ФОРМЕ



ОРГАНИЗМИ СУ  СВОЈОМ УНУТРАШЊОМ И 

СПОЉАШЊОМ ГРАЂОМ , КАО И НАЧИНОМ ЖИВОТА 

ПРИЛАГОЂЕНИ ЕКОЛОШКИМ ФАКТОРИМА БИОТОПА.



Адаптације – прилагођености које омогућавају 

опстанак врсте на неком биотопу.

Адаптације се испољавају на  анатомском , 

морфолошком и физиолошком нивоу.



Животна форма  –скуп адаптација једне врсте 

на еколошке факторе  биотопа.

Слични еколошки фактори 

доводе до формирања 

сличних животних форми  

код врста које немају исту 

систематску припадност. кртица ровац

Различити еколошки 

фактори  могу довести до 

формирања различитих 

животних форми код 

сродних врста. зубатац морски коњиц



Животне форме биљака

-животне форме биљака са дрвенастим 

стаблима(дрво ,шиб ,жбун)

-животне форме биљака са зељастим 

стаблима(једногодишње или вишегодишње)

-биљке које се ослањају на неку подлогу 

( лијане)

-биљке са сочним стаблима и листовима



Животне форме животиња према начину кретања

-ријуће форме

-форме које  се крећу по земљи

скакачи
тркачи



-летеће форме 

-пливајуће форме



Еколошка конвергенција ( од латинске

речи convergere -окренути се ка истом

циљу )
-процес морфолошког приближавања

еволутивно несродних организама

-настаје у току дугог процеса еволуције , када

несродни организми , у условима сличних

станишта , дођу до веома сличних адаптивних

решења.

КРТИЦА РОВАЦ



ЕКОЛОШКА  КОНВЕРГЕНЦИЈА
-морфолошка сличност генетички удаљених  

(несродних ) врста



ЕКОЛОШКА КОНВЕРГЕНЦИЈА



Еколошка дивергенција ( од латинске речи

divergere - која се разилази )

-процес морфолошког одвајања сродних

организама

-настаје у току дугог периода еволуције , када

сродни организми , у условима различитих

станишта , дођу до веома различитих адаптивних

решења.



Еколошка дивергенција 

– морфолошка различитост генетички блиских ( сродних ) врста услед 

прилагођавања на услове станишта





Модификације 
–краткотрајне морфолошке промене  , 

-настају као одговор на промене у 

спољашњој средини ,

- трају онолико колико траје и промена у 

спољашњој средини.

Хортензија на киселој подлози има цвет плаве боје








