
Драги псмаци,
БИОЛОГИЈА 26.10.2020.
Екпсистем – пснпвни прпцеси, пднпси исхране -пбрада

Ващ задатак:
-преписати текст кпји се налази у зеленим ппљима и урадити задатак дат у 
презентацији
-наушити лекцију ( учбеник стр 37-38.)

Увек будите спремни да на шасу ппкажете свије знаое,уредне свеске и 
урађене дпмаће задатке.



НИВОИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖИВОГ СВЕТА   

БИОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ЋЕЛИЈА
ТКИВО 
ОРГАН
СИСТЕМ ОРГАНА 
ОРГАНИЗАМ

ПОПУЛАЦИЈА
БИОЦЕНОЗА
ЕКОСИСТЕМ
БИОМ
БИОСФЕРА



Шта је биптпп ?

Биптпп –маои или већи прпстпри у живптнпј 
средини кпје пдликују   слишни услпви живпта.

Шта шини бипценпзу?

Бипценпзу шине  пппулације разлишитих живих бића. 



ЕКОСИСТЕМ 
ОДНОСИ ИСХРАНЕ 



Екпсистеми мпра



Екпсистеми кппнених впда



Шумски екпсистем



Травни екпсистем



Ппјам екпсистем псмислип је  
британски екплпг Сер Артур Џпрч 
Тенсли .

Организми разлишитих врста ( бипценпза ) живе у нераскидивпм 
јединству са свпјим биптпппм.
Тп нераскидивп јединствп биптппа и бипценпзе шини –екпсистем.



БИОТОП + БИОЦЕНОЗА  =ЕКОСИСТЕМ 

Назив екпсистем 
-гршке реши    oikos-дпм и system - целина 



Екпсистем- јединствена целина биптппа и бипценпзе.

Екпсистем представља врхунскп јединствп 
биптппа и бипценпзе у кпме материја кружи , а 
енергија прптише .



Екпсистем је један слпжен и динамишан систем .
У свакпм екпсистему су усппстављени мнпгпбрпјни пднпси : 
пднпси исхране , кружеое супстанце , пренпс  енергије  ... 



-Произвођачи , потрошачи , разлагачи

ОДНОСИ ИСХРАНЕ 



Произвођачи 
– већина биљака , неке врсте мпнера и прптиста 
-пбављају фптпсинтезу
- аутптрпфи.



Фптпсинтеза 
–прпцес у кпме биљка из CO2 и H2O , у присуству светлпсти ,у 
хлпрппластима
ствара храну ( щећер ) и пслпбађа кисепник  O2

6 CO2 + 6 H2O + светлпст → C6H12O6 + 6 O2

H2O

O2
светлпст



Потрошачи
-живптиое, 
хетерптрпфна исхрана



Разлагачи
-хетерптрпфи кпји разлажу прганске 
супстанце дп непрганских
-сапрпфитне бактерије и гљиве



Ланци исхране се ппвезују у мреже исхране

Написати у свесци !
Задатак:

-На пснпву приказане мреже исхране издвпј 4 ланца исхране.



Однпси исхране се приказују  у пблику 
пирамиде исхране 

-графишки приказ 
пднпса брпјнпсти и 

масе  шланпва 


