
Драги осмаци ,

БИОЛОГИЈА5.10.2020.

Наставна јединица

Услови живота у станишту – еколошки фактори -обрада

Ваш задатак

-Погледати ТВ час( за ученике групе која није у школи )

-У свесци записати текст са презентације(зелена поља)

-Научити ову лекцију (уџбеник стр.22-25.)

-Урадитит питања у радној свесци стр.15-17

- Обновити све лекције и припремити се за усмено одговарање

-За ученике који прате наставу на даљину : послати урађене активности

Срећан рад!

Наставница Данијела



УСЛОВИ ЖИВОТА У СТАНИШТУ-

ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ



Еколошки фактори –услови 
живота који одликују неки 
биотоп.

Власинско језеро Битоп  насељавају врсте којима 
погодују услови живота који у њему 

владају.



Еколошки фактори

 АБИОТИЧКИ 
ФАКТОРИ

 (утицај неживе 
природе)

 БИОТИЧКИ 
ФАКТОРИ 

 (утицај живе 
природе)



Абиотички фактори:

1.Климатски фактори -светлост, топлота , вода , ваздух ; 
-одређују климу

2. Фактори земљишта (едафски  фактори)-физичке , 
хемијске и биолошке одлике земљишта

3.Фактори рељефа( орографски фактори )- надморска 
висина , нагиб терена , положај терена у односу на стране 
света



Абиотички фактори 
1. Климатски фактори-омогућавају процес 
фотосинтезе , транспирације , дисања , раста , 
развоја , сезонских активности живих бића...

Сунчево зрачење и 
осветљеност

топлота

Ваздух Ваздушна струјања



Абиотички фактори 
2.Фактори земљишта ( едафски фактори )
-физичке , хемијске и биолошке особине земљишта 
– плодност земљишта ( способност снабдевања биљака 
водом и минералним супстанцама )
-земљиште је место живота за многа жива бића



Абитички фактори 
3. Фактори рељефа (  орографски фактори )
-надморска висина , нагиб терена , положај 
терена у односу на стране света



Биотички фактори:

Међусобни односи живих бића -односи исхране , односи 
размножавања , односи становања

Утицај живих бића на неживу природу

Антропогени фактор –утицај човека на живи свет и 
животну средину



Биотички фактори
-Међусобни односи живих бића
-опрашивање, предатор-плен,
симбиоза , паразити , 
полупаразити

Имела –
полупаразит

симбиоза



Особине еколошких фактора:

Делују  истовремено Међусобна 
условљеност

Променљивост

На свако живо биће у 
станишту 
истовремено делују и 
фактори климе , 
земљишта и рељефа, 
као и биотички 
фактори

На  влажност ваздуха 
утиче температура( на 
сваки степен пораста 

температуре количина 
водене паре у ваздуху , 

при тлу , повећава се 
за око 7 % )

Промене еколошких 
фактора током дана и 
ноћи , током године 

...
Промене од екватора 
према половима , од  

ниже ка вишој 
надморској висини...



Ендемске врсте или ендеми-
врсте чија је распрострањеност 
везана за ограничено географско 
подручје
Космополитске врсте или 
космополити-веома 
распрострањене врсте


