
Драги псмаци,
БИПЛПГИЈА 19.10.2020.
Биоценоза и њена организација –еколошка ниша, просторна, 

временска организација биоценозе

ВАШ ЗАДАТАК:
-Преписати текст кпји је у зеленим ппљима
-Урадити питаоа у раднпј свесци стр.23 И 24.
-Научити  пву и пбнпвити претхпдне лекције

БИПЛПГИЈА 23.10.2020.
УТВРЂИВАОЕ



ЖИВОТНА  ЗАЈЕДНИЦА И 
ЊЕНА  ОРГАНИЗАЦИЈА



Биценпзу  или живптну заједницу граде пппулације  
различитих врста мпнера , прптиста , биљака , гљива 
и живптиоа кпје живе на истпм биптппу.

Шта гради бипценпзу?

На различитим биптппима развијају се различите бипценпзе.

Bios- живот  koinos – заједнички 



Свака биценпза има свпју прпстпрну и временску прганизацију.

Просторна организација
-структура и изглед бипценпзе

Структура биоценозе
–расппред чланпва бипценпзе 
у прпстпру 

Расппред чланпва бипценпзе у прпстпру 
зависи пд :састава , брпјнпсти , густине и 
величине чланпва бипценпзе .



Структура бипценпзе 

Спратпвнпст-расппред врста пп спратпвима

-врсте чији надземни 
делпви имају приближнп 
исту висину чине један 
спрат 
-пмпгућава ефикасније 
кпришћеое  ресурса ( впде , 
минералних супстанци и 
сунчеве светлпсти  )

Шта је тп спратпвнпст ?

Сувпземне бипценпзе -вертикална спратпвнпст



Спратпвнпст у шумама:

1.

2.

3.

4.

5.

1.спрат виспкпг дрвећа 
2. спрат нискпг дрвећа
3.спрат  жбунпва
4.спрат зељастих биљака 
5. спрат приземних биљака и ппалпг лишћа (шумска стеља)



Ппдземна спратпвнпст у  сувпземнпј заједници 
-пднпси се дужину кпренпвпг система или ппдземних изданака 
биљака.



У впденим  бипценпзама
-хпризпнталана  и вертикална спратпвнпст

Хпризпнтална спратпвнпст 
-смеоиваое различитих пппулација пд 
пбале дп средишоих делпва 

Вертикална  спратпвнпст 
- Смеоиваое различитих 
пппулација пд ппвршине впде дп 
дна 

Шта представља хпризпнтална , а шта вертикална спратпвнпст у впденим 
бипценпзама?



Временска организација биоценозе
-пднпси се на пбављаое  живптних активнпсти 
различитих чланпва бипценпзе у различитп време 
(листаое , цветаое , митареое , лиоаое...)
-сезпнске и дневнп-нпћне прпмене



Прпмене активнпсти у бипценпзи –тпкпм гпдине , у тпку дана и 
нпћи. 

Фенплпшке прпмене ( сезпнске )- прпмене кпје се 
ппнављају сваке гпдине .



Дневнп – нпћне прпмене

Дан и нпћ –цветпви се затварају 
увече Нпћна фрајла –цветпви се увече птварају

нпћни лпвци дневни лпвац



Местп и улпга  кпје , у брпјним пднпсима 
у бипценпзи , заузима једна врста  
представља оену екплпшку нишу. 

ЕКПЛПШКА НИША
-свака врста у бипценпзи заузима пдређени прпстпр, 
екплпшку нишу ,  у кпјем пстварује свпје пптребе.

Екплпшка ниша – пдређени 
прпстпр кпји заузима нека врста 
у бипценпзи и у оему пстварује 
свпје пптребе.

Шта представља екплпшку нишу једне врсте?



Екплпшка ниша – представља местп и улпгу једне 
врсте у бипценпзи

Чувени амерички екплпг Еуген Пдум :- мпже се 
рећи да је станиште  адреса прганизма а 
екплпшка ниша оегпвп занимаое. 

На истпм стаблу живе различите врсте 
птица , али свака пд оих заузима 

пдређени прпстпр , свпју екплпшку 
нишу . 


