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На територији Мађарске провлаче се сред-
њогорја. Највиша тачка државе налази се на
планини Матри на висини од 1015 метара.
Идући од подножја планине па све до врха
приметићемо да се паралелно са растом висине
мења и биљни покривач. Знамо да рељеф има

дeјство у смислу промене климатских околно-

сти. Карактеристике планинске климе су
свежа лета, хладне зиме и пуно падавина [1]. 

У високим планинама – на пример у Алпима
и Карпатима – зонална распоређеност биљака
[2] је још приметнија. У подножју планина увек
имамо биљни покривач који је, у складу са гео-
графским положајем, карактеристичан за ту
област. Зато у подножју Алпа и Карпата имамо
листопадне шуме, али у подножју планине
Килиманџаро која се уздиже на Екватору имамо
тропске прашуме свакодневних киша.

У високим планинама Европе – па тако и у
Алпима – до висине од 500 метара имамо храс-
тове шуме, а од 800 до 1000 метара живе буко-
ве шуме. Након тога следе борове шуме. На
висини од око 2000 метара провлачи се граница

шума. На територијама које се налазе више од
ове висине, стеновиту површину прекрива
жбуње које се прибило тлу, патуљасти борови,
а још више планинске ливаде богате биљним
врстама које воле хладноћу. На највишим дело-
вима планине због суровог и хладног времена
нема повезаног биљног покривача, та терито-
рија је царство пустих, стеновитих литица. 

живи свет високих Планина

• Анализирај пажљиво слику број [2].

Зоналност биљака у високим планинама европе [2]

m2500

снежне стеновите литице

планинске ливаде
патуљасти борови

борове шуме

букове шуме

храстове шуме

2000

1000

500

Ј С

биљке 

подножја

граница шума

на основу графикона одреди распоред

температуре и падавина у планинској

климатској области [1]
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У пукотинама стена и на местима зашти-
ћеним од ветра у мрљама се настањује биљни
покривач сличан оним у тундрама. У већини
случајева снежна граница се провлачи негде око
2700 метара. Врхове изнад ове висине прекрива
вечити снег који се не топи ни лети. На животним
стаништима високих планина формирали су се
различити услови за живот. Пошто је количина
падавина довољна, карактеристике појединих
животних станишта углавном одрећују темпера-

тура и количина светлости [3].
На стеновитим местима која се налазе висо-

ко понешто земљишта се сакупи у пукотинама
стена. Ту на почетку живе лишајеви и маховине,
а касније се настањују зељасте биљке цветнице.
Малог, ниског су раста, живе у групама у бусе-
новима [4]. На тај начин се штите од великог
дневног колебања температуре које може
достићи и 20 до 30 оС. Многе биљке се од јаког
сунчевог зрачења штите тако што су прекривене
финим, меканим слојем биљних длачица [5]. 

И животињски свет високих планина 
се прилагодио тешким животним условима. Рунолист [5]

пејзаж високих планина [3]

Биљке бусењаче [4]
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дивокоза [6] је животиња која се изразито при-
лагодила животу у високим планинама, нарочи-
то се добро осећа на пустим, стеновитим ли-
тицама. То је животиња папкар, која има шупље
рогове. Живи у крдима. За време снежних олуја
крајем јесени и у зиму крда дивокоза се повлаче
у шуме смрека, које се налазе на нижој надмор-
ској висини. Биљоједи су. Одлично се оријен-
тишу и веома спретно и храбро се крећу по
литицама.

Планински мрмот [7] спада међу сисаре
глодаре. То су животиње набијеног тела, које
имају крзно са кратком длаком, а кратке ноге им
се завршавају снажним канџама. Живе на ого-
љеним, стеновитим местима, јазбину ископају у

земљи и то је добро скривен систем шупљина.
Хране се свежим, сочним планинским биљкама
и корењем. Лети се ухране. Веома су опрезне
животиње, седећи на задњим ногама усправље-
ног тела и за време јела вребају околину и у слу-
чају опасности муњевито се склањају. Зимским
сном спавају и до 10 месеци. Своје шупљине об-
лажу сувим сеном. Након првих мразева, у гру-
пама од 15-20 животиња повлаче се у зимско
гнездо. Отвор гнезда са унутрашње стране зат-
варају и у дубоком мировању, са телесном тем-
пературом од око 11 оС преброде сурову планин-
ску зиму.

У стеновитим шупљинама се гнезди ретка пти-
ца грабљивица високих планина, сури орао [8]. Дивокоза лако скаче на стеновитим

литицама [6]

планински мрмот живи у мањим 

или већим породицама [7]
Сури орао је заштићена врста 

грабљивица [8]

1. Шта је карактеристично за планинску
климу?

2. Који климатски фактор одређује рас-
поред зоналности биљака високих пла-
нина?

3. Која зоналност биљака је карактерис-
тична за Алпе?

4. Упореди распоред биљака у средњо-
горју и у високим планинама.

5. Како се прилагођавају биљке високих
планина екстремним климатским усло-
вима?

6. Како се животиње високих планина
прилагођавају условима животног ста-
ништа? Прикажи неколико примера.
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Две трећине површине наше планете Земље

прекрива вода. То су наше резерве воде од којих

85% чине слане воде мора и океана, а 15%

копнене слатке воде [1]. О живом свету слатких

вода смо већ учили, сада ћемо се упознати са

живим светом мора.

Површина мора добија много светлости,

али је на дубини од 150 метара већ полутама, а

дубље од 400 метара је потпуни мрак [2].

Разумљиво је, дакле, да у плитким водама живе

сасвим другачија жива бића него у дубљим

слојевима.

Загревање воде и копна такође се разликују.

Иста количина сунчевог зрачења два пута брже

загрева тло него воду. Сунчеви зраци, међутим,

загреју много дебљи слој воде него тла. Из тога

следи да се морска вода теже загрева него коп-

но, али спорије се и хлади. Годишње термичко

колебање горњих слојева океана много је мање

него на копну. 

Температура воде, океана, не зависи само

од удаљености од Екватора, на њу утичу и

топла и хладна морска струјања. У дубљим

морима висина воденог стуба који делује на

жива бића је већа, па се насталом већем

притиску прилагодио и организам животиња.

У мору живи безброј биљака и животиња.

Границу распрострањености биљака одређује

светлост. Животиње, међутим, живе и у већим

дубинама, па и у потпуном мраку, на нижој тем-

ператури и под високим притиском. 

У осунчаном слоју мора, лебди много живих

бића, која се једва виде или се уопште не виде

слободним оком. Та сићушна жива бића зајед-

ничким именом зовемо планктонима. 

74

Живи свет мора

и океана

Пропорција копна и мора и океана [1]

Промена услова живота у морима [2]

500 m

ниво мора

пуно светлости

полумрак

вечити мрак

притисак

400 m

300 m

200 m

100 m

0 m
светлост

71%

мора и океани

29%

копна
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Планктони су делом биљни, а делом живо-

тињски организми, који се у повољним условима

брзо размножавају. 

Биљни планктони [3] су јако ситни, већина

се може видети само помоћу микроскопа. То су

претежно једноћелијске зелене алге. Колико су

мале толико су значајне. Животињски свет вода

храни се, првенствено, овим ситним једно-

ћелијским бићима. 

Међу биљке мора спадају и талофите већих

размера као што су зелене, мрке и црвене алге.

Мрке алге су највеће биљке наше планете

Земље. Неке врсте достижу и дужину од 200 m

[4, 5, 6]. Међу животињске планктоне, осим

једноћелијских животиња, спадају и ситни ра-

кови, црви, ларве инсеката, ситне медузе и

многе друге животињице. 

Највише планктона живи у површинском де-

лу хладних мора и у близини обала. У топлијим

морима количина планктона је мања [7]. 

Животињски планктони се хране биљним

планктонима. Али и међу већим животињама

живе врсте које се хране планктонима. Тим жи-

вотињама се опет хране морске животиње

месоједи.  И у морима се формира ланац исхра-

не, слично као и у копненим животним заједни-

цама.

У плиткој води топлијих мора близу обале

живе животиње примитивне телесне грађе –

сунђери. Причвршћују се уз морско дно. Тело

Велика већина биљних 

планктона видљива је само 

помоћу микроскопа [3]

Зелена алга [4] Мрка алга [5] Црвена алга [6]
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Промена количине планктона 

зависи од температуре морске воде 

и од морске дубине [7]

хладна вода                    топла вода
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обичног сунђера учвршћује сплет рожнатих

нити, а у другим налазе се кречњачке иглице. 

Само мало врста сунђера живи појединачно,

већина  живи у колонијама. Колонија може бити

обла или разграната. Величина износи неколико

милиметара, но има међу њима и таквих које

достижу метар и по. На телу животиње налазе

се ситне поре [8] кроз које непрекидно струји

вода у телесну шупљину, јер многобројне ћелије

са бичевима и крагном (хоаноцити), кретањем

својих бичева одржавају струјање воде. Вода

доспева у цревну дупљу, а напушта тело живо-

тиње преко изводног отвора. Животиња се хра-

ни варљивим материјама које се налазе у води

која струји кроз тело сунђера. 

У приобалној зони и површинском слоју

отвореног мора лебде медузе [9а]. На телу

облика полулопте, звона или плоче налазе се

пипци. Деведесет пет процената прозирног тела

медузе је вода. Већина медуза је величине од

неколико милиметара до неколико сантиметара,

али има међу њима и таквих које достижу и

метар величине,  као што је, на пример, брадата

медуза. Тело јој је дивне боје и прекрасних

шара. Има безброј пипака који могу достићи и

дужину од 40 m.

Медузе су грабљивци. Хране се, претежно,

животињским планктонима. На површини тела,

нарочито на пипцима, налазе се жарне ћелије.

Ако нека животиња дотакне чулне израштаје

жарних ћелија, избацује се по један конац који

садржи отров који паралише и усмрти жртву.

Храна кроз усни отвор доспева у цревну дупљу. 

***

76

Попречни пресек тела сунђера [8]

Попречни пресек тела медузе (а) 

и жарне ћелије (б) [9]

П За следећи час се присети шта си учио у

петом разреду о слатководним рибама.

1. Који фактори околине утичу на развој
живог света у мору? 

2. Шта је планктон? 

3. Зашто је богатији приобални живи свет
од онога на отвореном мору?

4. Прикажи какву телесну грађу има
сунђер.

5. Како се хране сунђери?

6. Како се хране медузе? 

7. У чему се разликује начин живота сун-
ђера и медуза? 

изводни отвор

иглице

цревна

дупља

поре

тло

ћелије 

са бичем 

и крагном

цревна

дупља

усни отворпипци

капсула
жарни конац

а

б

жарне ћелије
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Колоније сунђера су карактеристичне коло-

није животиња. Телесна грађа и функционисање

јединки које граде колонију су исти. Колонија

животиња настаје тако што се јединке након

деобе не раздвајају. Колоније овог типа стварају

се искључиво у случају водених кичмењака [10,

12, 14].

*
Медузе се крећу попут ракета. Воду из

телесне дупље истисну, а реакција тог кретања

покреће животињу у супротном правцу [11, 13]. 

каква мора познајемо?

Испитујући живи свет мора, треба да будемо

свесни да су морска животна станишта бар

толико разноврсна као и копнена. Није свеједно

дакле каквом морском животном станишту

говоримо. На следећој скици смо резимирали

колико, у ствари типова мора познајемо.

Мора

Приобалне воде,

плитка мора
Отворено море Дубоко море

Хладна

мора

Топла

мора

Хладна

мора

Топла

мора

Северна Јужна Северна Јужна

Колоније сунђера и корала служе као

склониште појединим рибама [10]

Кретање медуза по принципу „ракетног”

погона [11]

Типови мора

Колонија сунђера [12] Медуза у лебдећем 

стању [13]
Племенити корал [14]

77
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У морима живе и кичмењаци. Харинга је

риба од економског значаја [1]. Свуда се може

наћи, нарочито у северним, хладнијим крајеви-

ма Атлантског и Тихог океана, а величине је

свега 30 cm. Харинге се крећу у великим јатима

дужине више километара и ширине неколико

стотина метара. Крећу се близу водене повр-

шине, трагају за храном и траже повољно место

за полагање јаја – икри. Хране се животињским

планктонима, рибљом икром, ситним рибама,

раковима, пужевима. Њих међутим вребају

фоке и рибе грабљивице. Највећи део улова

рибе на земљи сачињавају харинге. Главна су

храна приобалног становништва. На многим

местима једу свежу харингу, али је сушену,

сољену, маринирану и конзервирану у уљу радо

једу у свим крајевима света. 

туна [2] је дугачка 2-5 метара, а тежи 150-

300 килограма. Крљушти предњег дела тела су

се повећале и срасле у оклоп. Храни се претеж-

но харингама и другим рибама. Распрострањена

је на читавом свету, а у ствари потиче из

Средоземног мора. Презими у дубљим слоје-

вима мора, а у пролеће се појављује у вишим

слојевима и у близини обале полаже икру. У то

време лове је у великој количини дуж обале.

Највише се туне конзервирају у уљу, али добро

могу да се складиште и замрзавањем.

Рибе које живе у топлим морима су разне

ајкуле звани и морски пси. Кичмењаци су, али

скелет им не окоштава, већ до краја живота ос-

таје хрскавичав. Парна пераја ајкуле добро су

развијена. Репно пераје је вертикално и

асиметрично, горњи део је знатно дужи од

доњег. Има грубу кожу од ситних зупчастих

крљушти. Шкржни отвори се нижу са обе

стране продужене и шиљасте главе, немају

шкржни поклопац. 

Плава ајкула [3] је грабљивац. Већином се

храни рибама које живе у јатима, као, на пример,

харинге. У усној шупљини налази се више редо-

ва оштрих зуба. Неке врсте су опасне, нападају

и човека. 

Највећа рушљориба (риба са хрскавичавим

скелетом) је џиновска ајкула (горостасна

псина). Може нарасти и до 15 метара, храни се

планктонима. Већина врста ајкула коти живе

младе, јер им се велика јаја излегу већ у телу. 

морске рибе

Харинге се скупљају у јата [1]

Туна риба великог тела која се храни

харингама [2]

Тело ајкуле је гипко [3]

1. Који начин живота је карактеристичан
за харингу?

2. Чиме се може објаснити економски
значај туне и харинге?

3. Упореди ајкулу са нашим сомом.

4. Која је најважнија разлика између ха-
ринге и туне односно ајкуле?

5. Која је разлика између исхране плаве
ајкуле и џиновске ајкуле? 
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У морима може настати много врста ланаца исхране. Основу свих ланаца исхране чини

маса једноћелијских живих бића која врше фотосинтезу. Тамо где има много једноћелијских

алги, богат је и животињски свет који се њима храни. Животињски планктон је важна

храна харинги. Харингама се пак хране разне друге животиње.

79

како се брани јато харинги?

Харинге се крећу окупљене у јата која могу

имати пречник чак и од једног километра. Групни

начин живота или живот у јатима за ове мале

рибе значи заштиту. Бежећи од својих

непријатеља одлазе у више слојеве воде. Јато

харинги се заједно покреће, односно мења

правац. Приближавањем грављивица харинге

које пливају на ивици јата труде се да пређу у

унутрашњост, наиме тамо је безбедније. Уколико

грабљивица и даље напада, јато отвара празан

ходник пред њом, а харинге у разним правцима

брзо одлазе тако да нападач губи из видокруга

изабрану жртву. Најпре страдају рибе које или

због свог спољашњег изгледа или због

понашања одступају од масе, јер на тај начин

скрећу пажњу на себе.  
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У хладним морима живе огромни сисари –

китови. Прилагодили су се начину живота у

води, а море не могу више напустити. Имају

огромно тело, али у води се лагано крећу. Имају

тело ваљкастог или вретенастог облика. Од два

пара екстремитета, карактеристична за копнене

сисаре, остали су само предњи екстремитети, а

и ови су се претворили у широка пераја. Главни

орган кретања је водоравна репна пливаћа

плоча. Испод голе коже, која је скоро без длака,

налази се слој сала од пола метра, који их штити

од хладноће. Носни отвори су им на врху главе

и кроз њих дишу. Орган за дисање су плућа.

Неке врсте китова су грабљивци, друге се хране

планктонима.

Женка сваке друге-треће године коти једно

младунче у води. Новорођенче је дугачко неко-

лико метара и мајка их доји у води. Мали китови

се рађају веома развијени.  

Најдужи сисар је плави кит [1]. Дужина му

износи 25-33 метра, а тежи 80-100 тона. Ова

огромна животиња храни се планктонима. Грло

јој је јако уско, па је у стању да прогута само

мање животиње. Уопште нема зубе, са горњег

непца се са горње стране пружају више стотина

рожнатих плоча. С њима филтрира жива бића

планктона из морске воде. 

Становници хладних поларних вода су фоке

[3]. Тело фока је вретенастог облика, длака је

морски сисари и Птице које Живе

на морској обали

Телесна грађа кита [1]

• Погледај на слици [2] колико слонова

односно говеда износи масу једног плавог

кита дужине од 25 метара.

репна пливаћа

плоча

предњи екстремитети 

који су се преобразили у пераја

носни отвор

Колики је један плави кит? [2]

уста

уси који висе са

горњег непца
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кратка, глатка и приљубљена уз тело. Испод

коже имају дебели слој сала који их штити од

хладноће. Имају малу, округлу главу, на њој

носне и ушне отворе које су у стању затворити,

ушну шкољку обично немају. На кратким удо-

вима прсти су се продужили, а између њих се

налази пловна кожица. Стражње ноге фоке по-

макнуте су према натраг и служе као весла. 

Грабљивци су, плен хватају зубима. Претеж-

но се хране рибама. Живе у великим породица-

ма. За време размножавања напусте воду и док

доје мале задржавају се на обали, радо се

сунчају на копну, на стенама и великим сантама.

Ако им прети опасност беже у море. 

Птице које живе на обалама мора своју хра-

ну набављају из мора. Галебови су птице које

изврсно пливају и лете, хране се претежно ри-

бама и другим ситним животињама. Снажан

кљун им је бочно спљоштен. На ногама имају

добро развијене пловне кожице. Не живе искљу-

чиво на морским обалама, радо траже храну и

на ораницама. И код нас се поред вода често

појављује речни галеб. 

На обалама Северног и Балтичког мора

живи мрки галеб [4] који се претежно храни ха-

рингама. Гнезди се у колонијама на стеновитим

обалама, острвима и у мочварама. У пролеће и

у јесен, када се селе, прелећу и преко Мађарске. 

корморан [5] живи на морским обалама, а

на копну уз мочваре или у водоплавним шу-

мама. Водена је птица величине гуске. Између

прстију на ногама има пловне кожице. 

Храни се искључиво рибама. Када лови,

дубоко зарони да би ухватио плен. Често седи

на обали и на стенама са допола раширеним

крилима. Тако суши перје. Живи у групама,

редовно леже у колонијама у којима се налазе и

на хиљаде парова. Гнездо поставља на дрво.

Гради га од гранчица, а облаже га трском и

травом. Мужјак и женка наизменично седе на

јајима. Птићи су потркушци и брзо расту, па

ускоро напуштају гнездо. 

Корморан живи и код нас у околини језера

Тисе и поред реке Драве. То су највеће колоније

где корморан редовно леже јаја. 

Као последица вишевековног лова, китови

су веома угрожени. Због опасности од

изумирања неких врста лов на китове је

регулисан међународним споразумима.

Фоке се сунчају [3]

Мрки галеб чува гнездо и јаја [4]

Пар корморана [5]

81
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Због њиховог облика, китове су раније

убрајали међу рибе. Одатле потиче назив „кит

риба”. Најтежа животиња на земљи је гренланд-

ски кит. Маса његовог тела тежи и до двеста

тона. Ова врста је данас јако ретка јер су је

немилосрдно требили. 

какве су животиње делфини?

Добро познате животиње свих мора су

делфини [6]. И то су китови, али се од плавог

кита и гренландског кита разликују у томе што се

у вилици делфина ређају оштри зуби. Прождр-

љиви су, првенствено једу рибе, али поједу и

друге животиње. Дугачки су 1-2 метра, а неке

врсте нарасту и 6-8 метара. У групама прате

бродове. Како пливају искачу из воде и тада

удишу ваздух. Када падну натраг у воду брзо

пливају даље. Понекад се делфини могу видете

и са обале како у групама скачу из воде. Данас у

више градова Земље граде делфинаријуме,

базене претходно напуне морском водом где

држе припитомљене, дресиране делфине.

Многобројна публика се диви продукцијама ових

паметних животиња. 

Где живе пингвини?

На приобалним подручјима Антарктика у

огромним колонијама живе пингвини [7]. То су

птице које се хране из мора. Крила су се

преобразила у пераја. Од хладноће тело штите

густим перјем. Највећа врста, царски пингвин,

порасте и до једног метра. Већина пингвина

живи у јужном умереном климатском појасу.

Мањег су раста, али начин живота им је сличан

животу њихових арктичких сродника.

Група делфина [6]

Пингвини [7]

1. По чему се разликују китови од сисара
који живе на копну? 

2. По чему су слични китови и сисари
који живе на копну? 

3. Шта указује на телу фоке да се
прилагодила животу у води?

4. Покажи у свом атласу где живи мрки
галеб који се храни харингама.

5. Упореди начин живота корморана и
мрког галеба.
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На овом часу ћемо према телесној грађи и

исхрани груписати жива бића далеких крајева

које смо упознали, и урадићемо разне експери-

менте. Код груписања користи биолошки албум.

Описе експеримената наћи ћеш у радној свесци. 

1. На основу телесне грађе животиње да-

леких крајева могу се сврстати у групу сисара,

птица, гмизаваца, водоземаца, риба, паукова,

дупљара и сунђера.

2. Што се тиче исхране, сисари могу бити

биљоједи, месоједи и сваштоједи. На основу

површине кутњака изведи закључак какав је

начин исхране дате животиње.

3. Таласасти кутњаци и оштри очњаци пома-

жу сисарима грабљивцима у хватању плена. 

4. Галебови су изузетно добри пливачи,

шумске птице – на пример сове – не умеју да

пливају [2].

5. Шкрге су орган дисања код риба, примају

кисеоник растворен у води и преносе у крв [3].

Час практичног рада

Жива бића далекиХ крајева

• Реши задатак број 1 у радној свесци.

• Своја запажања можеш забележити у

радну свеску (задатак број 2).

•  Након следећег експеримента у радну

свеску упиши зашто је то тако. Између два

кажипрста стави врх зашиљене оловке и

снажно притисни  прсте. 

Нога шумске ушате сове и галеба [2]

Орган за дисање код шарана [3]

• Која је улога пловних кожица у пливању?

• Уради следећи експеримент и на основу

својих запажања одговори на питање у

радној свесци.

• Повлачи виљушку и кашику у води. Шта

си установио? Шта моделирамо овим

једноставним експериментом?

• Искажи ваздух (кисеоник) растворен у

води. У епрувету стави свежу воду из

водовода и мало загреј. Ако загрејану воду

охладиш нестаће мехурићи из ње. Зашто?

• Једном кратком реченицом резимирај

своја запажања.

шкрге

рибљи мехур

перје

оштре канџе

пловна
кожица

прст који може да се окрене
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избраздани
кутњак

квргави
кутњак

таласасти
кутњак 
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Количина сунчеве светлости, падавина и ви-

сина температуре различита је у појединим кра-

јевима Земље. Баш због тога природна средина

биљака и животиња је различита у хладном кли-

матском појасу, другачија у умереном климат-

ском појасу, и опет другачија у тропском климат-

ском појасу. Другачија жива бића живе у морима,

а другачија на копну. Биљни покривач Земље

развио се сходно великим климатским појасе-

вима [1]. 

Слично биљкама, и животиње су се форми-

рале и развиле у складу са животном средином. 

Жива бића, међутим, нису тесно повезана

само са животном средином, него и међусобно.

Та веза је наглашено вишестрана. За биљне и

животињске врсте које живе заједно на истом

простору најважнији услов опстанка представља

повезаност у исхрани. Основа ланца исхране 

су зелене биљке. Поред тога биљке обезбеђу-

ју животно станиште, скровиште и место за

гнежђење. 

Животињске врсте играју важну улогу у раз-

множавању биљака, и то у опрашивању цветова

и у разношењу семена. Има међу њима и таквих

врста које разграђују тела угинулих организама

и тиме обезбеђују биљкама материје потребне

за изградњу свога тела. 

Односи у исхрани постоје између биљака и

животиња и у воденим животним заједницама.

Основа многобројних ланаца исхране су и овде

биљке, и то биљни планктони. Биљке и живо-

тиње само тамо могу живети где еколошки

фактори и међусобни односи живих бића осигу-

равају њихов опстанак.

Природни Живи свет далекиХ крајева

– реЗиме

Промена вегетације на северној хемисфери [1]

•  Установи повезаност између климе и

биљног покривача Земље на основу црте-

жа из уџбеника. [1]

пустињасаванатропске
прашуме

екватор

пустара листопадне шуме тајге тундре лед

1. Како се мења природни биљни
покривач од Екватора према северу до
Северног пола? Користи цртеж [1].

2. Упореди шуме тропског (жарког) кли-
матског појаса са шумовитим саванама.

3. Наведи животиње биљоједе и месо-
једе на разним нивоима јужноамеричких
тропских прашума свакодневних киша.

4. Упореди антилопе са зебрама. 

5. Које врсте борова сачињавају тајгу? 

6. Окарактериши живи свет хладног кли-
матског појаса. 

7. Наведи животиње које живе искљу-
чиво у тропским прашумама свако-
дневних киша

8. Потражи и такве животиње које могу
да опстану на подручјима са различитом
климом. 

9. Зашто се разликују жива бића мора и
копна ?

ракова повратница северни пол

84
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оПште карактеристике ЖивотниХ

Заједница

„... Као кад у опасну какву

тренутку препелица крикне, 

па се препеличад њена

растркају, док си тренуо, 

да ни једно наћи не можеш, 

све да имаш очи соколове, ...”

Павле Марковић Адамов: 

У ФРУШКОЈ ГОРИ
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У тропском, умереном и хладном климат-

ском појасу налазе се територије са различитим

географским карактеристикама. Другачија им је

клима, различит је рељеф. Различит је, такође,

и састав тла и његова структура.  Постоје копне-

на и водена животна станишта.

И поред различитих животних околности ско-

ро читаву Земљу насељавају жива бића. За њих

су од неживих фактора околине најважнији

вода, ваздух, светлост, топлота и земљиште.

Значај ових фактора није једнак за различита

жива бића.

вода је подједнако важна за свако живо

биће. Без кисеоника из ваздуха може живети

само мали број живих бића. светлост је неоп-

ходна за исхрану зелених биљака. температура

утиче на распрострањеност свих живих бића.

Земљиште је, међутим, животни услов само за

једну групу копнених биљака [1].

Где је много светлости, као на површини мо-

ра, у саванама и на ливадама, повољни су усло-

ви за она жива бића која воле светлост [2].

Биљке нивоа зељастих биљака листопадних

шума и многе животињске врсте живе у шуми на

засенченим местима. Жива бића тла, на при-

мер кишна глиста и кртица, животиње пећина и

дубљих слојева мора испод 400 метара, при-

лагодиле су се животу у мраку. 

Сунчево зрачење различито загрева разне

крајеве Земљине површине. Жива бића троп-

ских предела без изузетка воле топлоту. На

ниској температури угину. Буква, међутим, воли

свежију климу. У северним шумама тајге боро-

ви преживе и температуру од -60 степени

Целзијусових. Маховина, собов лишај и поларни

околина ЖивиХ бића

На ливадама живе биљке које воле светлост [2]

Фактори околине [1]

НеЖИВА ОКОлИНА

вода

температура

светлост

биљке

гљиве

животиње

земљиште

ваздух

ЖИВА ОКОлИНА
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медвед који живе иза поларника добро подносе

хладноћу. 

Осим температуре ваздуха и његово

кретање делује на жива бића. Ветар поспешује

испаравање, суши земљину површину. Понекад

односи земљиште испод биљака, а може и

затрпати биљке песком. Стални олујни ветрови

из једног смера могу унаказити крошњу дрвећа. 

Распрострањеност копнених живих бића

условљена је и количином падавина и влажнош-

ћу ваздуха. Жива бића тропских прашума свако-

дневних киша прилагодила су се већој влаж-

ности. Биљке и животиње сувих ливада и жива

бића пустиња подносе сушу. Пуж виноградњак

је животиња која воли влагу, веверица међутим

добро подноси и сушу. 

Земљиште првенствено одређује распрос-

трањеност биљака. На растреситом, стално

влажном земљишту које је богато хранљивим

материјама може се развити разноврстан живи

свет. Таква је, на пример, храстова шума. На

слатинастим пустарама или слабом земљишту

тајге може опстати само неколико биљних врста

[3, 4]. 

Распрострањеност живих бића не одређују

искључиво неживи фактори околине. Биљке,

животиње, гљиве и бактерије чине околину једне

за друге. Живу околину [1] појединих врста

формирају остала жива бића која окружују дато

живо биће и остварују неку везу са истим. 

Ови живи и неживи фактори заједно одређују

које ће се биљне и животињске врсте  настанити

на појединим подручјима Земље. 

1. Наброј неживе факторе околине. 

2. Наведи примере за жива бића која воле
светлост односно подносе сенку и таму. 

3. Наведи жива бића која воле топлоту и
она која подносе хладноћу.

4. Упореди жива бића тропских прашума
свакодневних киша и пустиња на основу
њихове потребе за падавинама. 

5. Зашто првенствено земљиште одређује
распрострањеност биљака? 

6. Шта је узрок томе да се на различитим
подручјима јављају различите биљке и
животиње?  

7. Из којег аспекта говоримо о живим
факторима околине?

8. Детаљно анализирај улогу живих фак-
тора околине у животу једне веверице.

П Подсети се за следећи час у каквим

условима живи храст, а у каквим буква.

На земљишту домаћих 

слатинастих пустара опстаје 

мали број живих бића [3]

Земљиште слатинастих пустара воли

цветница врањемија која цвета у касно

лето и рану јесен [4]
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Свако биће живи само на оним подручјима

где постоје одговарајући услови за живот, од-

носно где су фактори околине  погодни за живот. 

Температура, количина светлости и влаж-

ност ваздуха не разликују се само по климат-

ским појасевима, него се мењају и у току дана и

са променом годишњих доба. У тропском кли-

матском појасу није подједнак годишњи распо-

ред падавина, у умереном климатском појасу

значајно је годишње колебање температуре. Иза

поларника више месеци траје дан, па следи ноћ

која, исто тако, траје више месеци. 

Жива бића појединих крајева морају подне-

ти и такве промене. 

Оштрица и мочварна преслица суше се на

великој врућини, а ливадна кадуља, љуљ и

обична ливадарка добро подносе велику топло-

ту и сушу. Маховине могу да опстану и на влаж-

нијим и на сувљим пределима.

Постоје и такве животиње, на пример вукови,

које повољне услове за живот нађу и на нижој и

на вишој температури. Мајмуни, међутим, слабо

подносе промену температуре. 

Промена фактора околине утиче на животне

функције. Запажено је да уколико на савани

касни кишовито годишње доба или је знатно

мање падавина од уобичајеног, биљоједи

копитари рађају знатно мање потомака.

Постоји повезаност између промене фактора

околине и животних функција што и помоћу

графикона можемо приказати [1].

Горњу границу промене фактора околине

коју жива бића још могу да поднесу зовемо

максимумом, доњу пак минимумом. Код биља-

ка тропских прашума свакодневних  киша мак-

симум износи +45 Целзијусових степени, а ми-

нимум +5 степени Целзијусових. Размак између

максимума и минимума је еколошка валенца,

чија величина је карактеристична за дотично

живо биће. Између доње и горње границе

• Шта можемо констатовати на основу гра-

фикона ако посматрамо повезаност биља-

ка тропских прашума свакодневних киша

и промене температуре?

еколошка валенца ЖивиХ бића

Врсте животиња са широком еколошком валенцом: рис, веверица, туна. 

На ком делу криве се очитава широка еколошка валенца? [2]

Приказивање еколошке валенце [1]
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еколошке валенце постоје такве вредности које

су најпогодније за жива бића. Те вредности

фактора околине називамо оптимумом. За

биљке тропских прашума свакодневних киша тај

оптимум је између двадесет и тридесет степени. 

Биљне и животињске врсте које могу под-

нети велике промене фактора околине јесу жива

бића са широком еколошком валенцом. Друга

жива бића могу поднети само малу промену

фактора околине и то су жива бића са уском

еколошком валенцом. 

У умереном појасу рис, веверица и туна су

животиње са широком еколошком валенцом.

Ако узмемо у обзир њихове оптималне темпе-

ратуре можемо их приказати на следећи начин

[2]. Графикони показују да рис више воли

хладније крајеве. Оптимум веверице је око

средње вредности, а туна воли топлоту.

Кит, велики тетреб и шимпанза су животиње

са уском еколошком валенцом. Оптимум се раз-

ликује. Кит воли хладније крајеве, велики тетреб

осредњу температуру, а шимпанза топлије

пределе [3]. 

Ако узмемо у обзир различите факторе

околине, еколошка валенца једне те исте врсте

може бити различита. Из аспекта температуре,

висибаба има широку валенцу [4]. За цветање

је повољна свежија температура раног пролећа,

али подноси и летње врућине од +30 степени

Целзијусових. Међутим висибаба је веома

осетљива на промену количине светла. Пре

олиставања шумског дрвећа, при великој ко-

личини светла, цвета у пуном сјају. Чим дрвеће

олиста, висибаба завршава цветање, сазрева

плод и биљка се повлачи у тло.

Постоје и таква жива бића која су у односу на

више фактора околине широке или уске еко-

лошке валенце. Што је више фактора околине

према којима је неко живо биће широке еколош-

ке валенце, на пример вук или харинга, то је

територија на којој је распрострањена већа.

Лишајеви се налазе буквално свуда од поларних

предела до Екватора, од обала океана до уну-

трашњости копна. Подносе и велику топлоту и

велику хладноћу. Воду могу да апсорбују и из

водене паре у ваздуху.  

Врсте животиња са уском еколошком валенцом: плави кит, велики тетреб, шимпанза. 

На ком делу криве се очитава уска еколошка валенца? [3]

Приказ еколошке валенце висибабе у односу на температуру и светлост [4]
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Подношење топлоте 
и начин живота 

Свака животиња има специјалну потребу за

температуром, уједно и специјални оптимум.

Због зимске хладноће већина животиња доспе-

ва у незавидан положај. Ларве и лутке инсеката

презиме под кором дрвећа. Неке врсте се у јесен

скупљају у јамама које су саме припремиле и та-

мо у групи презиме. Такве врсте су, на пример,

деверика и зубати смуђ. Водоземци и гмизавци

се завлаче под опало шумско лишће, под каме-

ње или у подземне јаме. Зелена жаба често пре-

зими у муљу језера. Неки сисари, на пример јеж,

спавају зимским сном у леглу које сами обложе. 

Постоје животиње које нису у стању да се

прилагоде годишњој промени температуре или

не налазе храну. Такве животиње се селе са свог

станишта. Селидба је карактеристична за птице,

али селе се и неки сисари. На пример ирваси се

пре доласка зиме сакупљају у крда, напуштају

тундру и селе се јужније, у тајгу. 

колико је велико 
животно станиште 

појединих живих бића?

У свакодневном говору животно станиште је

територија где дата животиња живи [5]. 

Храст проналази своје животно станиште

тамо где нема мразева у касно пролеће, има до-

вољно падавина, ваздух није претерано сув и

земљиште је богато хранљивим материјама. То

је животно станиште храста. Заједно са храстом

живи граб јер има сличне захтеве, дакле то је и

животно станиште граба. Али ту живи и дивља

ружа, висибаба и ђурђевак. И за те биљке је то

животно станиште, јер су ту повољни услови за

њих. Поред наведених биљака на истој терито-

рији живе инсекти, пужеви, глодари, сисари

грабљивци и птице. Шума је и за њих животно

станиште где заједно са осталим живим бићима

чине животну заједницу. 

Животно станиште је дакле са једне стране

животни простор појединих животних заједница

где оне живе. С друге стране то је територија

унутар које су фактори околине исти, али од-

ступају од других суседних територија. Животно

станиште и животна заједница су неодвојиви.

Карактеристике појединих животних станишта

одређују живи и неживи фактори околине. 

90

1. Шта значи еколошка валенца живих
бића? 

2. Коју вредност можемо сматрати мак-
симумом? 

3. Која вредност фактора околине је
минимум?

4. Објасни зашто су мајмуни животиње
са уском еколошком валенцом. 

5. Наведи примере за жива бића са
широком еколошком валенцом. 

6. Каква је веза између еколошке валенце
живих бића и њихове распрострање-
ности? 

П За следећи час сакупи животне

заједнице које си до сада упознао.

Територију распрострањености белог локвања одређује еколошка валенца биљке 

у односу на температуру [5]
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Жива бића храстових шума, слатких вода

или мора разликују се од живих бића обрађи-

ваних ораница или пашњака јер су другачији

животни услови. Слично осталим животним

просторима и овде заједно живе биљке, живо-

тиње, гљиве и друга жива бића која су међу-

собно тесно повезана. 

Обична слатка папрат повољне услове за

развој налази у шумама са затвореном крош-

њом. Славуј већином живи у густом шумском

покровном биљу, јер гнездо савија на земљи у

грмљу или у високој трави. Инсекти који посе-

ћују цветове завлаче се у венчић цветова да би

тамо нашли скровиште или заседу. Бројни ин-

секти живе у јамама које су птице или сисари

издубили у тлу. 

Жива бића су и у односима исхране упућена

једна на друге. Жива бића појединих животних

простора, дакле, нису независна једна од дру-

гих. Животна заједница је скуп живих бића поје-

диних животних простора која живе у међусобној

вези. 

Већ смо упознали најважније животне заје-

днице наше планете Земље. Видели смо да из-

међу живих бића која живе заједно унутар једне

животне заједнице постоје разноврсни међусоб-

ни односи (интеракције). Од тих односа најваж-

нији су односи исхране. 

Као последица односа исхране међу живим

бићима формирају се ланци исхране. 

На пример:

• траве ² скакавци ² сиви гуштер ² бела

рода

• нектар цветова ² колибри ² мајмун

дрекавац ² јагуар

• сокови биљака ² комарци ² зелена жаба

² белоушка

Ланац исхране увек почиње биљкама или

деловима биљног организма којима се хране

биљоједи, а њих поједу месоједи [1]. 

Зелене биљке материје свог организма ства-

рају користећи воду, угљен-диоксид и мине-

ралне материје, а уз помоћ енергије сунчеве

светлости. Дакле од једноставнијих материја

околине изграђују сложеније материје. Због 

тога зелене биљке називамо произвођачким

организмима. Пошто су за ово способне само

зелене биљке, оне представљају основу посто-

јања сваког живог бића и чине прву карику у

ланцу исхране. 

Од материја тела произвођачких организама

живе потрошачи. Животиње биљоједи су при-

марни потрошачи, пошто се непосредно хране

произвођачким организмима. Они представљају

храну месоједа, односно секундарних потро-

шача. Животиње које се хране другим животи-

њама месоједима су терцијални потрошачи.

Последњи члан потрошача у ланцу исхране су

врхунски грабљивци. Оне потрошаче који у датој

животној заједници немају природног потрошача

називамо врхунским грабљивцима. 

Опало лишће, тело угинулих биљака и жи-

вотиња грађено је од сложених материја. Њих

организми разлагачи, на пример бактерије и

црви који живе у земљишту и гљиве претварају

у једноставне материје. Те материје биљке по-

ново могу да користе и на тај начин круг се

затвара. И организми разлагачи су део ланца

исхране. Чланови животних заједница на основу

исхране формирају нивое исхране: нивое про-

извођачких и потрошачких организама.

Грађа ЖивотниХ Заједница

елементи ланца исхране [1]
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животиње 
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животиње 
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У том кругу свако живо биће се храни једин-

кама претходног нивоа исхране, а у кругу и сам

служи као храна за следећи ниво исхране [2].

каква повољна повезаност 
постоји између врста 

које живе заједно?

Организми који живе заједно већином имају

обострано важну улогу у исхрани. Карактерис-

тична заједница се формирала између гљива и

борова (о тој вези смо већ читали на 62. и 63.

страни уџбеника). 

Честа је и таква веза између појединих

животињских врста када се од хране једне жи-

вотиње издржава и друга, најчешће много мања

животиња. Поларни тетреб прати ирваса да би

се хранио од остатака биљне хране коју је ирвас

ископао испод снега, а није  потпуно појео. 

Такође се може често приметити да једна

врста зато има предност од заједничког

живљења, јер је у сигурности поред јаче врсте.

На пример антилопе се радо прикључују знатно

опрезнијим зебрама.

односи исхране

„Од одвратних гусеница постаће шарени

лептири. Од њих живе борове осе. Борове осе

хвата мухарица. Мухарицу ухвати кобац. Ни

кобац не живи довека, једном угине па га сваре

црви и мрави. Мраве уништава вијоглава,

пробуши мравињак, а мрави, у току покушаја

бега, излазе масовно из мравињака и прилепе

јој се за језик. Још и јаја мрава покупи вршком

језика, док је једном не улови лисица. Затим и

лисица једном угине, а тело, поред црва и мрава

често једе и хитра ровка. Ровке, пак, може

уловити лисица, па и дивља мачка. Ровке

нападају и јастреб мишар и сове и ноћна

чапља. Најзад је, пак, изрије дивља свиња. И

тако даље.”

1. Шта је животна заједница? 

2. Који су чланови животне заједнице?

3. Какве везе су карактеристичне за жива
бића животних заједница?

4. Каква је грађа ланца исхране?

5. Састави по један карактеристичан ла-
нац исхране од већ познатих живих бића
великих животних заједница на Земљи.

6. Објасни зашто постојање свих живих
бића зависи од постојања произвођачких
организама.

7. Групиши потрошачке организме хра-
стове шуме на основу њиховог места у
ланцу исхране. Користи слику број [1] на
10. страници уџбеника.

8. Која је улога врхунских грабљиваца у
ланцу исхране?

9. Која је улога организама разлагача у
ланцу исхране?

П За следећи час потражи одговор на

питање, зашто су листопадне шуме дугим

вековима опстале у скоро непромењеном

облику. 

Нивои исхране [2]

организми 

произвођача

примарни 

потрошачи

секундарни 

потрошачи

терцијални 

потрошачи
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Храна примарних потрошача у води првен-

ствено су алге, а на копну зелене биљке. 

Материја коју производе зелене биљке пре-

ко потрошача стигне до врхунских грабљиваца.

Материје тела угинулих живих бића разграде

организми разлагачи, а те материје биљке поно-

во могу користити.

материја дакле стално кружи у животним

заједницама. Кружење материје обезбеђују

организми  произвођача, потрошача и разлагача

[1]. 

То кружење материје је једносмерно, не

може се обрнути. На пример, биљним соковима

се храни комарац мужјак. Комарца поједе

зелена жаба. Зелену жабу ухвати белоушка, а

белоушку поједе јеж. Обрнути редослед никада

не може настати. 

Пошто на једном одређеном простору

неживи фактори околине ограничавају број

зелених биљака, сваки животни простор може

издржати само одређени број потрошача. 

На сувим ливадама расте много траве. Број

пољских волухарица које се хране травом већ је

мањи. На истој територији број жаба, које се

хране скакавцима, још је мањи.  А на ливадама

има свега неколико белих рода, које лове жабе. 

На ливадама, дакле, бројност јединки, од

произвођача до врхунских грабљиваца, заврш-

ног члана ланца исхране, опада. Ако бисмо

измерили укупну масу живих бића сваког

следећег нивоа исхране, опет бисмо добили

податке који би били све мањи. 

Бројност јединки и укупна маса нивоа

исхране, полазећи од произвођача до врхунских

грабљиваца/грабљивица, смањује се у свакој

животној заједници.

Промет материје

у Животним Заједницама

ланац исхране на ливади [2]

Промет материје у животној заједници ливаде [1]

секундарни
потрошачи

примарни
потрошачи

терцијални
потрошачи

организми
произвођача организми

разлагача

нежива околина
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Ове количинске везе можемо приказати

помоћу пирамиде исхране, тако да поједине

нивое исхране поставимо једне изнад других,

полазећи од организма произвођача [3]. 

Односи исхране између живих бића нису

увек стални. Зелена жаба се не храни искљу-

чиво комарцима, а ни јеж не једе само бело-

ушке. И врхунски грабљивци само зато дођу до

довољно хране, јер су у исто време на истом

животном станишту последњи чланови у више

ланаца исхране. На такав начин настају читаве

мреже ланаца исхране. 

Лисице, на пример, подједнако уништавају

сисаре глодаре и бубоједе, а поједу и сенице и

детлиће. На тај начин повезују више ланаца

исхране, као што смо то видели у храстовим

шумама на слици [11] на 12. страни уџбеника. 

Тако је и за кружење хранљивих материја

карактеристично да се не ограничава само на

једну животну заједницу, него се помоћу водених

система и животиња које се селе повезује 

са суседним па чак и удаљеним животним

заједницама.

која је судбина енергије коју
користе зелене биљке?

Промет хранљивих материја прати проток

енергије. Жива бића из Сунчевог зрачења до-

бијају енергију за свој опстанак. Енергију везују

зелене биљке. Један део енергије биљке ко-

ристе за своје животне функције, а други се део

у облику поједене хране преноси до примарног

потрошача. Преношење једног дела енергије на-

ставља се у следећим сегментима ланца исхра-

не. У међувремену се количина употребљене

енергије постепено смањује.

Док се материје захваљујући кружењу поно-

во употребе, један део енергије стално напушта

животну заједницу, што енергија сунчевог зра-

чења надокнађује [4]. 

94

1. Шта је карактеристично за промет
материја у животним заједницама?

2. Шта је пирамида исхране?

3. Какве закључке можемо извести ана-
лизом пирамиде исхране у односу на
животну заједницу?

4. Наведи пример којим ћеш потврдити
да се правац кретања хранљивих ма-
терија не може обрнути.

• За следећи час састави по један карак-

теристичан ланац исхране за животне

заједнице воћњака, ораница и пашњака.

Пирамида исхране [3]

Проток енергије је једносмеран процес [4]

организми 

произвођача

примарни 

потрошачи

секундарни 

потрошачи

терцијални 

потрошачи

Сунце                енергија зрачења 

BIOLOGIJA-7-074-094_32612-5-19  2014.05.27.  20:24  Page 94



Жива бића шуме, језера, једног дела мора и

обрађеног пољопривредног подручја чланови су

појединих животних заједница. 

Животна заједница се не може одвојити од

њене неживе средине. Између њих постоји

стално узајамно дејство (интеракција). Ако су

услови повољни, карактеристичан је неометани

промет материје. Тада се налазе у равнотежи.

Животне заједнице које опстају без уплива чо-

века називамо природним, док животне заједни-

це које су одржаване људским дејством називамо

вештачким животним заједницама [1, 2].

Природна животна заједница је, на пример,

нетакнута шума у којој се труло дрвеће руши,

уместо старих стабала расту нова и тако осигу-

равају сталну количину произвођача. Ако би се

инсекти потрошачи јако размножили, уништили

би биљке, а то би се дешавало да их птице не

требе. Намножавање ових птица, пак, спречава-

ју птице грабљивице. Једни регулишу бројност

других. Тако је већ разумљиво да су на поједи-

ним територијама жива бића из године у годину

иста. Једни се не могу превише размножити на

рачун других, а не угину сви. Природне животне

заједнице су, дакле, системи који сами себе ре-

гулишу, у којима промене изједначује и равно-

тежу одржава сам систем.

Данас су већ јако ретке природне животне

заједнице. Скоро 85% територије Мађарске зау-

зимају вештачке животне заједнице. Ту спадају

обрађене оранице, неговане ливаде, пашњаци,

сађене шуме и рибњаци. 

Мада је и овде битан међусобни однос

живих бића, ипак, најважнију улогу има човек,

који упливише функционисање животних зајед-

ница. Због тога у вештачким животним заједни-

цама нема равнотеже.

Док је у природним животним заједницама

несметано кружење материје, у вештачким жи-

вотним заједницама убирањем плодова знатан

део материје се одстрани. Остаци биљака се не

враћају у кружење, земљиште убрзо осиро-

маши, нове генерације биљака не добијају до-

вољну количину хранљивих материја. Уколико

природно (стајско) ђубриво које производе

домаће животиње вратимо на такво земљиште,

и даље ћемо обезбедити сталан промет мате-

рије [3]. 

И узгајане пољопривредне културе башта и

ораница имају своје потрошаче. На пример,

ларве гундеља које живе у земљишту изгризају

корење узгајаних биљака. Одрастао гундељ и

други биљоједи чланконошци хране се листо-

вима. Многе птице хране се зрелим воћем.
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Природне и вештачке

животне заједнице

Природна животна заједница шуме [1] Вештачка животна заједница оранице [2]
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Глодари сакупљју семење житарица. Из аспекта

човека који привређује ова жива бића су ште-

точине. Добар принос само онда можемо оче-

кивати ако се бринемо о заштити од биљних

штеточина. Одбрана од штеточина само онда

може бити успешна ако добро познајемо основ-

не законе животних заједница. Свако једностра-

но уплитање може довести до поремећаја рав-

нотеже и такође доводи до поремећаја промета

материја у природи [4].
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1. Шта је карактеристично за природну
животну заједницу? 

2. Која је разлика између природних 
и вештачких животних заједница? 

3. Зашто се скраћује ланац исхране у
вештачким животним заједницама?

4. Како може човек осигурати добар
принос? 

5. Како можемо штитити своју околину? 

П Сакупи за следећи час слике, чланке и

вести о загађивању ваздуха, воде и зем-

љишта и о могућностима како бисмо

могли спречити загађивање. 

Хранљиве материје обрађеног земљишта

надокнађује ђубрење [3]

У току индустријске и пољопривредне производње 

ствара се све више таквих материја 

које загађују околину [4]

Морамо, дакле, све учинити да спречимо

нагомилавање штетних материја и да

сачувамо још постојеће природне животне

заједнице. 
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Услед човекове делатности природна око-

лина се сужава на све мање територије. Ства-

рање вештачких заједница може проузроковати

уништавање земљишта, изазвати поремећаје у

пречишћавању вода, те загађивање атмосфере.

Знатне промене фактора околине не утичу само

на дати крај, већ делују и на њен живи свет, па и

на опстанак човека. 

Плодно земљиште је основа пољопривре-

де. Узгој биљака је данас незамислив без меха-

низације, наводњавања, без употребе вештач-

ких ђубрива и стручне заштите биљака. Обрада

земљишта и коришћење разних хемикалија ме-

њају особине земљишта и његову плодност.

Природне хранљиве материје се могу, на при-

мер, надокнадити вештачким ђубривом. Ако се

оно користи у одговарајућој количини, корисно

је, а у већој количини може уништити жива бића.

За живи свет земљишта могу бити штетни

хербициди, инсектициди и  фунгициди који дос-

певају у земљиште, а преко ланца исхране могу

уништити и животиње које се њима хране [1]. 

Од разних пољопривредних поступака само

су они сврсисходни који не угрожавају структуру

земљишта и његов живи свет. 

Многострана заштита земљишта је важан

задатак. Промене настале у земљишту тешко се

могу променити. Заштита тла је оправдана и

због тога што је земљиште у непосредној вези са

водом и ваздухом [2].

вода је основни еколошки фактор за сва

жива бића. Залихе воде треба економично ко-

ристити. То не значи само то да је потребно

осигурати довољну количину воде, него је важан

и квалитет воде. Наше воде често загађују от-

падне материје из индустрије, пољопривреде и

домаћинстава. 

Загађујуће материје које доспевају у воду

оштећују живи свет вода. Уколико је загађеност

већа од еколошке валенце биљака и животиња,

многа жива бића могу и да угину [3]. 
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• Проучи слику број [1] на 6. страни

уџбеника, посматрај како је под дејством

човека дошло до промене природне

околине.

Утицај загађења околине

на животне заједнице

Загађење цијанидима у зиму 2000. г. озбиљно

је оштетило живи свет реке Тисе [3]

Непосредно је повезано загађивање

земљишта, атмосфере и воде [2]

земљиште воде

ваздух

Инсектициди се уграђују 

у ланац исхране [1]

животиње месоједи

животиње биљоједи

биљке

инсектицид
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Услед индустријске и пољопривредне де-

латности човека и у ваздух доспева много

загађујућих материја [4].

Загађење чврстог агрегатног стања, на при-

мер цементни прах, прекрива листове биљака

па их спречава у њиховој функцији. Средства за

прскање ветар далеко односи, а тамо где

доспеју могу прузроковати штету. У близини

градова и индустријских погона у ваздух дос-

певају и отровни гасови који оштећују биљке.

Такав гас је на пример сумпор-диоксид који на-

стаје сагоревањем мрког угља. Тај гас је рас-

творљив у води падавина и тако настају киселе

кише. Уништавају се биљке, пропада земљиште.

Различите биљне врсте нису једнако осет-

љиве на загађеност, јер им се еколошка валенца

разликује. Уколико је загађеност ваздуха дуго-

трајна и ако се редовно понавља, све биљке

заостају, шта више, често долази и до  њиховог

изумирања. 

дејство загађености ваздуха 
на жива бића
(експеримент)

Место испитивања: индустријски погон

градског насеља

Експериментална биљка: пасуљ (посејали

смо по 50 биљака на свакој локацији)

Резултат експеримента:

Штетне материје непосредно или путем

биљака доспевају и у тело животиња и човека и

могу да мењају њихове животне функције.

Загађеност земљишта, вода и ваздуха нарушава

животну средину и смањује отпорност сваког

организма. заштита природне околине уједно

је и заштита сваког живог бића. 

Шуме су најважнији природни филтери за

прашину. Један хектар шуме у стању је годишње

везати отприлике 30-70 тона прашине. 

*

Сумпор-диоксид је једна од материја која

најчешће и у највећој мери загађује околину.

Има подједнако отровно дејство и на биљке, и

на животиње, и на човека. Раствара се у

кишници и ствара једињење киселине (киселе

кише) и тако доспева и у земљиште [6].  

*
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Издувни гасови аутомобила 

интензивно загађују ваздух [4]

1. Како делују на плодност земљишта
материје које доспевају у земљиште? 

2. Зашто је интерес сваког човека зашти-
та постојећих залиха вода? 

3. Како загађеност ваздуха оштећује жива
бића? 

4. Провери. Како киселе кише оштећују
земљиште, воде и биљни свет?

Место
експеримента

укупна површина

листова (cm2)

просечна маса
зрелог семена (g)

ораница на
периферији насеља 3174 cm2 2,5 g

двориште магацина 
у близини

индустријског погона
710 cm2 1,7 g

хемијски погон 0 cm2 0 g

башта у насељу 2420 cm2 1,94 g

П За следећи час донеси по 5 сувих и

неколико натопљених зрна пасуља.
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Жак Кусто је, искрцавајући се након тро-

годишњег истраживања океана, изјавио да ће се

за пола века у светским морима уништити живот

ако се не предузму озбиљне мере против

загађивања. Значајан извор загађивања мора је

транспорт нафте. Годишње 5-6 милиона тона

нафтиног талога доспева у мора [7].

*

Из аспекта заштите околине, широм света

представља проблем све већа употреба плас-

тичних производа и материјала за паковање

(амбалаже).  На почетку примене истих, наиме,

није била позната технологија разлагања

пластичних (вештачких) материја и тако ни

начин поновног коришћења (рециклажа). Данас

је то питање делимично решено. 
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Немој заборавити, заштита околине само

онда доноси прави резултат ако своју

средину чува сваки одрастао човек и свако

дете. На часовима биологије, физике и

географије, а касније и на часовима хемије

детаљно ћеш учити о својој околини.

Спречавање загађивања ваздуха, вода и

земљишта, обезбеђује неометани развој

биљног и животињског света. Очување

лепоте природних крајева је изузетно леп

и озбиљан задатак. Учествуј и ти у томе. 

Пропадање смреке као последица 

киселих киша [6]

Нафтно загађење мора уништава 

рибе и птице [7]
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Заштити околине доприноси свако смањење

било каквог „отпада”. Данас постоји могућност

поновне употребе (рециклаже) папирног отпада. 

Робу произведену од отпадних материја

називамо еколошким производом. За његово

обелажавање користи се пиктограм [8].

Производимо пуно отпада!

Отпад који настаје у току производних

процеса – уколико се не одлаже адекватно –

може проузроковати озбиљне штете у природи,

па тако и у природним и вештачким животним

заједницама. Треба да се трудимо да се

производи што мање отпада и да се отпадне

материје у све већој количини поново искористе

(рециклирају) [9]. За то постоји више начина.

Један начин је сакупљање отпада (метала,

папира) и њихова прерада. Други начин је

коришћење органског отпада у пољопривреди

(биођубрење).
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Лого за обележавање „еколошког”

производа [8]

• Потражи на производима од папира и на

паковању хемикалија у домаћинству знак

(пиктограм) еколошког производа и про-

извода који може да се рециклира. 

Селективно сакупљање отпада – по

врстама материја – услов за поновну

рециклажу [9]

Знак производа који се може поново

рециклирати
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способност земљишта 
за пропуштање воде

загађеност 
природних вода

загађеност 
ваздуха

Утицај 
сумпор-диоксида
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4. Установи да ли ваздух твог насеља или

школе садржи чврсте материје загађено-

сти. Премажи алуфолију или стаклену

плочу танким слојем вазелина па је стави

на прозорску дашчицу, балкон или у

башту. Погледај након пола сата да ли

има неке промене. Помоћу лупе можеш

избројати чврсте честице загађености.

Чиме објашњаваш ову загађеност. 

5. Сумпор-диоксид је гас који делује и на

клијање семена. Изнад набубрелих семе-

на у чаши за кување запали сумпор.

Сумпор-диоксид је отрован гас са карак-

теристичним мирисом. Пази да га не уди-

шеш. Након експеримента добро провет-

рите просторију. Чашу покриј стакленом

плочом. Након пола сата извади семена,

па их стави на овлажену вату или на мо-

кар филтер папир. У исто време стави у

једну другу посуду са навлаженом ватом

или упијачем такво семе које није било у

посуди са отровним гасом. Ако ставиш

исту количину две врсте семена, можеш

упоредити број исклијалих семена. 

• Упиши своје закључке у записник часа

практичног рада.

• Након неколико дана упиши запажања у

записник часа практичног рада.

Час практичног рада

исПитивање загађености околине

1. Постави три епрувете  у сталак. У сва-

ку епрувету стави по један левак. У левке

стави навлажени филтер папир па у сваку

епрувету, до три четвртине, стави разли-

чите узорке влажног земљишта. Налиј у

све три епрувете брзо, узастопце, по 10

милилитара воде. Установи кроз који узо-

рак земљишта се најбрже процедила вода.

2. Понови испитивање тако да сваки узо-

рак земљишта помешаш са пар капи

јестивог уља пре него што налијеш по 10

милилитара воде.

3. Раствори у 1 dl дестиловане воде 1 g

алуминијум-сулфата. Половину раствора

додај у 1 литар природне воде, а другу

половину у 1 литар воде из водовода.

После 5 минута мешања, у зависности од

загађености, појавиће се ситне пахуљице

у води које ће се, када престанеш са

мешањем, таложити на дну посуде. На

основу талога можеш закључити колико

је загађена вода два узорка.

• Упиши своја запажања у записник часа

практичног рада.

• Упиши своје закључке у записник часа

практичног рада.
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Шуме, ливаде, воде и обале, прашуме

свакодневних киша, саване, тајга и тундра су

животна станишта, животне заједнице које се

добро могу окарактерисати. Животна станишта

и животне заједнице које су се развиле у њима

могу се разматрати само заједно. 

На жива бића из околине утиче много таквих

фактора који на неки начин одређују њихове

животне функције. Такви су фактори, на пример,

сунчева светлост, температура, ветар и пада-

вине. То су фактори околине. 

Еколошки фактори различито делују на

разна жива бића. Како могу жива бића поднети

сталне промене своје околине зависи од њихове

еколошке валенце. Да би жива бића на датом

животном станишту опстала, потребно је да су

њихова еколошка валенца и фактори околине у

складу. То је стање равнотеже.

Жива бића нису само са факторима околине

у тесној вези, него и једна с другима. Активност

произвођача, потрошача и организама разла-

гача одржава сталан промет материје. 

Произвођачи су основа ланца исхране.

Укупна маса чланова ланца исхране опада од

произвођача до потрошача. Количинске везе

можемо приказати помоћу пирамиде.

Живот се не може замислити без сталног

утицаја фактора околине. Због тога је очување

чистоће ваздуха, земљишта и воде интерес и

дужност сваког појединца. Заштита животних

заједница првенствено значи заштиту животног

станишта истих.

Животна средина је својина читавог чове-

чанства. Одговарајућа заштита околине може

се постићи само међународном сарадњом, за-

једнички планираним и усклађеним мерама. 
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оПште карактеристике

животних заједница (биоценоза) 
– резиме

1. Зашто се не могу раздвојити животна
станишта и животне заједнице?

2. Делатност којих организама одржава
сталан промет материје?

3. Зашто су произвођачи полазна тачка у
ланцу исхране? 

4. Прикажи пирамиду исхране.

5. Погледај мапу Европе. Зашто је
значајна међународна сарадња у заштити
околине? 

Не загађуј околину! Позови и друге, да обрате пажњу, 

да отпад бацају само на места која су предвиђена за то!
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систематизација живих бића

„... Мај се већ одавно спустио 

на земљу; допратише га до

Стражилова на гласу певачи,

славуји, па донео је свакојака

мириса цвећа, те га просипа 

куд год ходи. Зато и мирише 

на Стражилову на све стране. ...”

Коста Руварац: 

КАРЛОВАЧКИ ЂАК
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Приликом описа великих животних заједница

Земље упознали смо бројне биљке и животиње.

Исто тако смо поступили и приликом проуча-

вања живог света Мађарске. Скоро је немогуће

тачно набројати колико живих бића смо

упознали. У суштини, међутим, ми смо учили

само о појединим изабраним карактеристичним

врстама од великог броја сличних живих бића.

Како смо груписали биљке и животиње? На

пример, по животном станишту или на основу

исхране. Те групе су разни, добро издвојени ску-

пови. У један скуп спадају жива бића груписана

на основу једног одређеног аспекта. 

Исто тако скуп стварају и биљке и животиње.

На основу животне средине у посебне скупове

се могу уврстити биљке и животиње које живе у

ваздуху, у води, у земљишту или на површини

земље. Друге ћемо скупове добити ако жива би-

ћа шума, ливада, вода и обала групишемо пре-

ма њиховом животном станишту. Животиње смо

разликовали и на основу исхране, на пример,

биљоједи, месоједи, сваштоједи. Жива бића се,

дакле, могу груписати на разне начине. 

Систематизација је део науке биологије, дис-

циплина која жива бића групише на основу

њихове телесне грађе и животних функција.

Срна је исто тако кичмењак и сисар као и

лисица. Ипак више личи на говедо, јер су обе

животиње папкари. Још је сличнија ирвасу јер и

једна и друга животиња има рогове. 

Што су жива бића међусобно сличнија по

својим особинама, то су у ближој сродничкој ве-

зи. научна систематизација код груписања

живих бића узима у обзир њихове сродничке

везе.

И систематизација примењује принцип ску-

пова. Мањи скупови чине део све већих скупова

[1].

Најмања јединица систематизације живих

бића је врста. У једну врсту спадају жива бића

код којих се све битне особине подударају. На

пример, сви вукови, ма где живе, имају исту

телесну грађу и начин живота. Значи они чине

једну врсту. Слично томе и сви поларни медведи

чине једну другу врсту. Ове две врсте се у

многим особинама разликују, али имају доста

заједничких особина везаних за њихову телесну

грађу и размножавање. На основу ових слич-

ности спадају у једну ширу категорију систе-

матике – у разред. Више разреда стварају једну

још већу јединицу, а то је племе. 

Унутар разреда систематика разликује ре-

дове, унутар редова породице, унутар породица

родове. Сродне врсте прво групишемо у родове,

на пример, риђа лисица спада у род лисица, а у

породицу паса, у ред грабљиваца, у разред си-

сара и у племе кичмењака [2]. 
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1. Шта значи израз скуп? 

2. На основу којих аспеката смо до сада
груписали жива бића?

3. На основу којих аспеката групише
наука жива бића?

4. Која је основна разлика између
једноставног груписања и научне систе-
матизације? 

5. Шта је врста? Дефиниши.

систематизација

живих бића

Категорије систематике [1]. 
Везу између врста, разреда и племена

можемо приказати Веновим дијаграмом. 

племе

разред

врста 
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П За следећи час понови шта си учио о

зеленом бичару (еуглени), о папучици

(парамецијуму) и амеби. 

• На основу слике број [2] наћи место

јагуару у систему животиња. Које су

разлике?

Место риђе лисице у систему животиња [2]

риђа лисица

род лисица

породица паса

ред грабљиваца

разред сисара

племе кичмењака

царство животиња
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На земљи живи безброј врста. Од тих врста

више биљака, много животиња и неколико

гљива више-мање добро познајемо, јер су добро

видљиве и живе у нашем окружењу. Само по-

моћу микроскопа можемо посматрати жива бића

која се голим оком не могу видети. На основу

најважнијих карактеристика наука разликује пет

држава – царстава – живих бића. А то су царст-

ва прокариота, еукариота, гљива, биљака и

животиња [1].

Једноћелијска жива бића су најмања жива

бића која показују самосталне животне функ-

ције. Заједничка карактеристика једне групе тих

живих бића је да у тој једној ћелији још немају у

потпуности оформљено ћелијско једро. (Ћелиј-

ско једро је ћелијска органила која у себи садр-

жи наследни материјал који се приликом раз-

множавања предаје потомцима, а одређује све

особине датог живог бића.)  

Код прокариота наследни материјал се на-

лази у ћелијској плазми и није обложен једровом

мембраном. 

У ову групу спадају племена бактерија [2] и

модро-зелених бактерија [3]. Бактерије се

голим оком не могу видети, јер њихова величина

једва премашује хиљадити део милиметра.

Имају разноврстан облик. Размножавају се део-

бом. Бактерије су најраспрострањенија жива би-

ћа на Земљи. У природи се свуда могу наћи, на-

рочито су у земљишту присутне у великој маси. 
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једноћелијски организми: 
Прокариоти и еУкариоти

Грађа бактеријске ћелије [2]

Пет царстава живог света [1]
Пигментне материје бактерије имају

плавкасто-зеленкасту боју [3]

биљке животиње

гљиве

еукариоти

прокариоти

цитоплазма

наследни
материјал

бич

бактеријски
зид

капсула
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Највише чујемо о оним бактеријама које

проузрокују болести, велика већина бактерија,

међутим, није узрочник болести. Неке врсте које

живе у земљишту разграђују угинуле организме

и омогућавају да њихове материје биљке поново

користе. То су организми разлагачи унутар жи-

вотних заједница. У квржицама на корену лу-

церке и њој сличних биљака живе бактерије које

скупљају и везују азот из ваздуха, па га биљке

могу уградити у свој организам. Бактерије

врења проузрокују кишељење млека и купуса. 

Другу групу једноћелијских организама чине

жива бића са оформљеним, правим једром. 

Ту спада већ познати бичар, зелена еуглена.

Ова жива бића микроскопских размера крећу се

у води помоћу дугог ћелијског продужетка, бича.

Поједине врсте су чувене по томе да се на

светлу хране као биљке а у мраку као животиње,

на пример таква је и зелена еуглена [4]. Такви

бичари располажу и особинама које су карак-

теристичне за биљке, а и онима које каракте-

ришу животиње. 

велика амеба [5] која се креће помоћу

лажних ножица храни се као животиње, узима

готову храну (органске материје). Тело папучи-

це (парамецијума) прекривају бројни кратки

продужеци, органи за кретање – трепље. Храни

се готовим органским материјама [6].  
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1. Наведи царства живих бића.

2. У које царство спадају жива бића без
формираног једра?

3. Укратко резимирај какве све улоге
имају бактерије у живом свету.

4. Окарактериши представнике еукари-
отских једноћелијских организама које
смо учили.

Телесна грађа једноћелијских еукариота и слика која се види 

под микроскопом (микрофотографија) [4, 5, 6]

бич лажна ножица
(псеудоподија)

трепље

ћелијска
уста

ћелијска
мамбрана

вакуола
за варење

велико ћелијско
једро

мало ћелијско
једро

вакуоле за варење

очна
мрља

ћелијско
једро

ћелијска
мембрана

хлоропласт

зелена еуглена велика амеба обична папучица (парамецијум)
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У повољним условима деоба бактерија се

понавља сваких 20-30 минута. Једна мања

бактерија у року од 48 сати, ако се дели сваких

20 минута, могла би произвести 4000 пута већу

масу бактерија од укупне масе Земље. Наравно,

то се не дешава због недостатка хранљивих ма-

терија. Бацили су стручни назив за штапићасте

бактерије [7, 8].

Многи сматрају да су и вируси једноћелијски

организми. О вирусима ћемо детаљније учити

следеће године, сада само толико напомињемо

да је њихов организам веома упрошћен. Ван

живих организама не показују знаке живота.

Бактерије и једноћелијски организми могу се

видети само микроскопом [9, 10]. 
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Микроскопски снимак бактерија [7] Бактерије које се деле [8]

Делови микроскопа [10]
Папучице (парамецијуми) 

око мехурића ваздуха [9]

• Уз упутства твог наставника обави неко-

лико микроскопских испитивања.

окулар

објектив

предметни 
сточић

осветљење
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Вински квасац, пероноспора винове лозе,

рудњача и зелена пупавка спадају међу гљиве.

гљиве немају ни корен, ни стабло, ни листове,

то су жива бића грађена од мицелијума (пло-

доносног тела) [1]. Мицелијум се састоји од

танких нити хифа. Гљиве се размножавају

спорама [2].

Хране се трулежним метеријама или храну

узимају из живих организама. Зато их називамо

сапрофитима, симбионтима или паразитима

наметницима. Преживе и у мраку. Свакој врсти

је неопходна одговарајућа количина влаге. 

Неке врсте гљива играју важну улогу у

разградњи остатака угинулих живих бића. Више

врста гљива има истакнути значај у медицини,

лечењу неких болести. Јестиве гљиве су важне

у исхрани због тога што садрже беланчевине,

минералне соли и витамине. У Мађарској живи

око 100 врста јестивих гљива, а отровних живи

око 24 врсте. Од отровних је најопаснија зелена

пупавка. 

Пеницилин, стрептомицин и њима слични

лекови такође се производе од гљива. Ови ле-

кови уништавају инфективне бактерије које иза-

зивају запаљење. Откриће и назив пеницилина

везано је за име енглеског научника Флеминга.

Он је, заједно са двојицом колега сарадника

заслужних за израду пеницилина, 1945. године

добио Нобелову награду. 

*
Квасац, који се може добити у трговини сли-

чан је винском квасцу, а то је заправо пресована

маса гљива које проузрокују алкохолно врење. 

Најпознатије јестиве гљиве су: вргањ, сунча-

ница и шампињон. (У Кини и Јапану шампињоне

производе већ више од 2000 година. И код нас

се може купити узгајани шампињон.) Са шам-

пињонима се може заменити најотровнија гљива

зелена пупавка. Зелена пупавка је међутим лако

препознатљива по карактеристичном белом

рукавцу и белом омотачу при дну дршке, јер су

те особине искључиво карактеристичне за

зелену пупавку. 
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1. Какве особине имају врсте које спадају
у царство гљива?

2. Од чега је грађено плодоносно тело
(мицелијум) гљива?

3. Како се размножавају гљиве?

4. У каквим узајамним односима (интер-
акцијама) живе гљиве са другим живим
бићима?

гљиве

Не заборави! Нема општег правила за

разликовање јестивих гљива од отровних.

Ако скупљаш гљиве увек се обрати за

савет стручњаку. 

Плодоносно тело (мицелијум) 

шампињона [1]

спорангије

шешир

дршка

п
л

о
д

о
н

о
сн

о
 т

ел
о

Развој гљива [2]. Прати размножавање

гљива помоћу цртежа

спора хифе

спорангија плодоносно тело

хифе
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биљке бесцветнице: 
алге, маховине и ПаПрати

Облици талофитне организације [2]

Кончаста зелена алга 

(жабокречина) [1]
Телесна грађа једне биљчице маховине.

Лисната маховина [3]

Велики значај имају у томе што се у гус-

тим бусеновима маховина који прекривају

земљиште нагомилава вода. На тај начин с

једне стране спречавају исушење земљи-

шта, а с друге стране на стрмим падинама

планина смањују ерозивно дејство пада-

вина, спирање земљишта. Угинули остаци

маховина учествују у формирању плодног

земљишта. 

Правац ћелијске деобе

један

кончасти 
талус

два

плочасти 
талус

три

класичан талус 
– колонија

спорангија

листолике
творевинетанке нити

сличне корену
(ризоиди)

Врсте које спадају у племена алги најчешће

живе у морима (страна 75. [4-6]) али зелене

алге се могу пронаћи и у слатким водама. Веома

се разликују по величини. зелена кончаста алга

је малих размера [1]. Највећа биљка на Земљи

– која може бити дугачка и до 200 метара – спа-

да међу мрке алге. Алге граде колоније. Раз-

множавају се деобом. Ако се деле само у једном

правцу, формира се кончасти талус. Ако се деле

у два правца простора, формира се плочасти

талус. Ако се деле у сва три правца простора,

формира се класични талус – колонија [2].

Значај алги је веома велик. Многим живим

бићима служе као храна, а пречишћавају и от-

падне воде.

Биљке које спадају у племе маховина добро

подносе хладноћу, топлоту, сушу, а и влажност.

Могу се наћи на свим пределима земље, на кори

дрвећа, на стенама и на земљишту. У тропском

појасу су честе врсте које живе на листовима

дрвећа.

Биљчица маховине [3] хвата се за тло или

кору дрвета помоћу танких нити. Те нити само

личе на корен, не представљају прави корен.

Делови биљчице који се налазе изнад нивоа тла

такође не представљају право стабло, а ни пра-

ве листове. Воду и у води растворене хранљиве

материје узимају преко целе површине тела. 

Већина маховина су копнене биљке, али је

за њихово размножавање неопходна вода.

Размножавају се спорама.

• Извади једну биљчицу из бусена ма-

ховине. Посматрај је ручном лупом и на-

цртај у радну свеску оно што си видео.
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раставић [4] и навала [5] разликују се по

облику. Њихова заједничка особина је, међутим,

да имају корен, стабло и листове. Немају цвет.

Размножавају се спорама, а за размножавање

им је неопходна вода. На основу ових заједнич-

ких особина сврставамо их у исто племе, у

племе папратница. 

У спорангијама се развијају споре које се

голим оком и не могу видети. Из спора, ако дос-

пеју на влажно земљиште, развија се протали-

јум. Касније од проталијума развија се нова

биљка која већ има корен, стабло и листове, а у

спорангијама поново ствара споре [6]. 

Пре много стотина милиона година на земљи

су живеле само биљке бесцветнице. Међу њи-

ма, папратнице су нарасле и до величине дрве-

ћа па су стварале шуме. Од стабала која су се

нашла под земљом настао је камени угаљ.

Данашње папратнице, као што је и навала,

представљају касне сроднике давно изумрлих

древних врста. 
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Раставић [4] Навала [5]

1. Које су карактеристичне особине алги?
Које су подударности у грађи тела алги и
гљива?

2. Где живе маховине и папратнице? 

3. У којој мери су маховине једностав-
није биљке од навале? 

4. Како се размножавају маховине и
папратнице?

5. Који је значај маховина? 

6. Које биљке спадају у племе папрат-
ница? 

• Посматрај пажљиво листове навале.

Помоћу ручне лупе испитај и спорангије

на наличју листа. Реши задатак у радној

свесци.

П За следећи час, ако можеш, донеси

шишарке борова и погледај шта си учио о

цвету воћака. 
Развој папратница [6]

љуспасти
листови

разгранато
стабло

сложени
листови

спорангије

ризом

ризом

корен корен

стабло

спора проталијум

спорангија биљка папратница

П Подсети се помоћу цртежа шта си учио

о овим биљкама [4, 5].
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На љутићу, црном трну, храсту, шумском

бору, смреки и на аришу исто тако можемо раз-

ликовати корен, стабло и лист као и на пап-

ратницама. Од папратница се разликују у томе

што осим изданка имају и цвет. Не размножава-

ју се спорама него су то све биљке цветнице

које се размножавају семеном. Цвет је модофи-

ковани репродуктивни изданак. 

У женском цвету шумског бора, смреке и

ариша плодни листови не стварају затворени

плодник. Семенке се развијају слободно, нес-

кривено на плодним листовима шишарки [1].

Овакве биљке називамо голосеменицама.

Мушки цветови производе велику количину

цветног праха (полена), а цветни прах (полен)

разноси ветар до женских цветова [2, 3]. То су

једнодоме биљке, опрашују се помоћу ветра.

Све голосеменице су дрвенасте биљке.
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биљке цветнице: 
голосеменице и скривеносеменице

Мушки цвет шумског бора [2]

Женски цвет шумског бора [3]

Женски (плодни) цвет шишарке јеле [1]

• Растави једну шишарку. Пронађи

љуспасте плодне листове и семене

заметке.

дрвенасти
плодни листови

плодни листови

семе

крилца семена

семени
заметак
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У цвету воћака плодни листови су срасли у

затворен плодник. Исто то можемо запазити и у

цвету љутића, висибабе и шипка [3а, б]. Такве

биљке су скривеносеменице. Затворен плод-

ник од којег се развија плод, штити семе од хлад-

ноће, исушења и штеточина. Међу скривено-

семеницама подједнако имамо врсте које се

опрашују помоћу ветра и помоћу инсеката [4,

5]. Већина скривеносеменица су зељасте

биљке, али има међу њима и дрвенастих. 

Цветнице групишемо у два племена, у племе

голосеменица и племе скривеносеменица. 
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1. У која племена спадају биљке цвет-
нице? 

2. Шта је карактеристично за биљке
голосеменице?

3. На шта указује назив скривеносе-
меница?

4. Упореди опрашивање голосеменица и
скривеносеменица. 

• Испитај цвет једне врсте дрвенасте

воћке.

П Размисли до следећег часа шта си учио

о парадајзу, купусу, црном луку, пшеници,

храсту и трсци. 

П Ако можеш понеси са собом једну

биљку пасуља и једну лалу.

• Анализирај слику број [3]. Шта је

разлика између цвета и плода шипка и

трешње? По чему су слични?

Цветови биљака које се опрашују ветром

су мали, неупадљиви. Таква биљка је 

на пример амброзија [4]

Цветови биљака који се опрашују

инсектима су већи, упадљиве боје 

или су миришљави [5]

Делови цвета и плода 

трешње [3а]

Цвет и плод шипка. 

Именуј делове цвета [3б]

чашични
листић

прашник латични
листић

семени заметак

плодник

семе

коштуница

љуска плода

плод

цветна
ложа
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врсте голосеменица које су 
честе у мађарској

црни бор [6] је дрво без већих захтева,

подноси сушу, па се и у Мађарској сади на

неплодним, стеновитим и песковитим подручји-

ма, нарочито у Будимским планинама и на

Балатонској висији, али често су сађени борици

и на песковитом земљишту Алфелда.

Међу голосеменице не убрајамо само бо-

рове. У неким нашим парковима може се видети

гинко [7], који нема игличасте листове него

пљоснате, сличне лепези. У ово племе спада

још и клека [8], тиса [9] и туја [10]. 
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Клека је зимзелени жбун, коштуничаве

бобице су плаве боје [8]

Семе тисе штити црвени, 

сочан омотач [9]

Зимзелени листићи тује су спљоштени,

шишарка је плаве боје [10]

Гинго дрво се сврстава међу 

најдревније голосеменице [7]

Мушки (прашнички) (а) 

и женски (плодни) цвет (б) црног бора [6]

а б
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Биљке скривеносеменице распрострањене

су на целој Земљи. Тренутно оне сачињавају

врстама најбогатије племе биљног света. 

Нису све скривеносеменице у једнако блис-

ком сродству. На основу њихових особина врсте

скривеносеменица делимо у две велике групе. 

Назив разреда дикотиледоних биљака поти-

че од чињенице да те биљке у семену имају два

клицина листа (котиледона). Врсте монокотиле-

доних биљака клијају једним клициним листом. 

Биљке скривеносеменице за које су ка-

рактеристичне особине приказане на слици [1а]

сврставамо у разред дикотиледоних биљака.

Особине приказане на слици [1б] карак-

теристичне су за оне биљке скривеносеменице,

које спадају у разред монокотиледоних.
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дикотиледоне

и монокотиледоне биљке

• Испитај једну биљку пасуља. Посматрај

и једну лалу. Потражи на биљкама њихове

органе. Упореди две биљке.

• Проучавај слику број [1]. Цртеже упо-

реди са деловима биљке или слике коју

држиш у рукама.

1. По чему су сличне дикотиледоне 
и монокотиледоне биљке? 

2. По чему се разликују дикотиледоне 
и монокотиледоне биљке? 

3. Нацртај паралелну нерватуру листа.

4. Нацртај перигон.

5. У који разред убрајамо обичан љуљ 
и ливадску кадуљу, и на основу чега?

П За следећи час, ако можеш, понеси са

собом фотографије различитог дивљег

цвећа. Поређење разреда дикотиледоних [1а]

и монокотиледоник биљака [1б]

клијају са два 
клицина листа

имају осовински 
корен

стабло се грана

осовинска (мрежаста)
нерватура листа

цветни омотач се 
састоји од чашичних 
и круничних листова

клијају једним 
клициним листом

имају жиличасти 
корен

стабло се не грана

паралелна 
нерватура листа

перигон 
(цветни омотач је

једнообразан)

1б1а
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За темељно и тачно упознавање живих бића

потребно их је препознати. За тај рад потребне

су ти књиге за одређивање. Такве књиге су на

пример Növényismeret – a hazai növényvilág kis

határozója [1] (Познавање биљака – мали кључ

биљног света Мађарске) аутора Шерегељеш –

Шимона, Kis növényhatározó (Мали кључ за

одређивање биљака) аутора Шимона – Чаподија

односно Erdö-mező növényei (Биљке шума и

ливада) аутора Чаподи И. – Чаподи В. – Јаворка Ш.

Суштина одређивања је да упоредиш карак-

теристике које обухвата „кључ” књиге за одре-

ђивање са карактеристикама биљке коју држиш

у руци. 

Књиге Познавање биљака и Мали кључ за

одређивање биљака истом методологијом спро-

води одређивање биљака. Књига Мали кључ за

одређивање биљака приказује начин одређива-

ња и употребу кључа помоћу једног конкретног

примера – одређивањем петуније [2].

Текстови А и Б су теза и антитеза. Прика-

зују супротне карактеристике. У сваком случају

треба да решиш да ли ћеш рад наставити са

варијантом А или Б. Број на крају одговарајућих
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• Олакшаће ти рад ако више пута прелис-

таш слике у боји. Тако можеш контроли-

сати и резултат свог одређивања. 

Петунија [2]

Биљке одреди помоћу приручника Познавање биљака [1]

• Одређивање ћеш лакше научити ако 

свој рад почнеш одређивањем познатих

биљака.

Час практичног рада

вежбе ПреПознавања

и одређивања биљака
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редова показује између које тезе и антитезе

треба поново да бираш све док не стигнеш до

једне биљне врсте, тј. одредиш биљку.

Књига Биљке шума и ливада биљке групише

на основу њиховог животног станишта и вре-

мена цветања. То свакако узми у обзир ако се

при одређивању служиш овом књигом. 

У препознавању биљака много ће ти помоћи

свеске серије Buvár (Рониоц) и одговарајуће

књиге серије Fürkész (Истраживач).

Екскурзије са породицом или са разредним

друговима су добре прилике за упознавање раз-

них врста биљака.
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• Пронађи слику биљке коју имаш на столу

у књизи Познавање биљака или Мали

кључ за одређивање биљака или у књизи

Биљке шума и ливада. 

• Упиши у 3. задатак радне свеске карак-

теристичне особине посматране биљке на

основу којих се биљка може одредити

(корен, стабло, лист, цвет). 

• Упореди слику и текст одређивања. 

• Ако се све карактеристике биљке која је

пред тобом подударају са свим деловима

текста, правилно си одредио биљку.

Упиши име биљке у радну свеску. 
По могућству немој сакупљати целе

биљке, максимум листове и плодове. Ако

имаш прилике фотографиши.

Млађе пријатеље, сестре и браћу научи да

биолошку разноврсност треба сачувати за

следећа покољења.

Одреди што више биљака, 

научи њихова имена.

Биљке које испитујеш немој ишчупати са

кореном; и без тога их можеш добро

осмотрити. Штити природну флору.

• Ако би желео да упознаш гљиве и њих

можеш одредити. Добро могу да се

користе приручници за одређивање гљива,

али постоје описи гљива и у многим

књигама за одређивање биљака.
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Мочварна каљужница цвета у пролеће,

живи на влажним ливадама

Саса је заштићена биљка која цвета 

у пролеће

Мразовац цвета крајем лета, 

живи на сувим ливадама

Јагорчевина цвета у пролеће на шумским

пропланцима

Шарена перуника живи и у планинским

храстовим шумама

• На основу цвета, у које разреде могу да се сврстају скривеносеменице са слика.

Булка – дивљи мак је коровска биљка,која

живи на обрађеним и не обрађеним ораницама
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На Земљи живи преко милион и по живо-

тињских врста. Наука их на основу сродности

сврстава у више племена. Од ових проучаваће-

мо само она која су за нас важнија.

У племе сунђера спадају водене животиње

које живе причвршћене за подлогу. Већина живи

у мору, а једна мања група и у слатким водама.

У Европи, од слатководних врста, балатонски

сунђер [1] може се наћи једино у Балатону.

Сунђер није једна животиња већ колонија [2],

тј. велики број јединки живи заједно. 

Од слатководних сунђера и код нас се често

може наћи језерски сунђер. У чистим стајаћим

водама ствара колоније које наликују на разгра-

нато дрво. Настањује се на стубове у води, на

дно чамаца или на водене биљке. При доброј

видљивости зелене или зеленкасто-жуте коло-

није сунђера лако се могу одвојити од подлоге.

У племе дупљара спадају животиње које на

површини тела имају жарне ћелије. Од бројних

врста дупљара [3] ми смо учили о брадатој

медузи, која живи у мору. Дупљари на телу имају

само један отвор, а то је усни отвор. Преко тог

отвора храна улази у тело, а несварене материје

се кроз исти отвор одстрањују. 
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Слатководни сунђери [1]

Колонија сунђера у мору [2] Медузе у лебдећем стању [3]

сУнђери и дУПљари

1. Окарактериши телесну грађу сунђера.

2. Одакле потиче назив дупљари?

3. Како се хране дупљари?

4. Каква је разлика у телесној грађи
сунђера и дупљара?

П Прегледај за следећи час шта си учио о

телесној грађи и начину живота кишне

глисте, пијавице, и виноградског пужа.

• Погледај на 76. страни уџбеника, слику

број [9] која приказује телесну грађу

медуза.

• Погледај на 76. страни уџбеника, слику

број [8] која приказује телесну грађу

сунђера.

балатонски
сунђер ±

језерски
сунђер

±
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Сви црви су животиње дугуљастог облика и

меког тела. Кожа црва је гола и слузава. 

Наука црве сврстава у више племена. Једно

од тих племена је и племе прстенастих црва. У

то племе спада кишна глиста [1] и пијавица

[2], јер им је тело изграђено од мноштва прсте-

нова, сегмената. 

Било да живе у земљи или у води, дишу

преко влажне коже. 

Танка кожа им је срасла са мишићним слојем

испод ње, па чини кожно-мишићни систем.

Прстенасти црви се активно крећу црволиким

кретањем [3, 4], што значи наизменично зате-

зање и опуштање кожно-мишићног система.

Цревни канал прстенастих црва почиње

усним отвором, а има и изводни отвор. Храна

се не меша са отпадним материјама, тако могу

континуирано да се хране. Размножавају се

јајашцима. 

Пужеве и шкољке сврставамо у племе

мекушаца [5]. Делови тела су глава, стопало и

утробна кеса. Карактеристичан орган животиња

овог племена је плашт (кожни набор на леђном

делу тела). Плашт излучује спољашњи кречња-

чки скелет, навијену кућицу пужева и симетрич-

ну љуштуру шкољки. Мекушци се крећу помоћу

кожно-мишићног система, слично као и црви. 

Пуж виноградњак спада у разред пужева

[6]. Регије тела су глава, стопало и утробна

кеса, која садржи унутрашње органе. Плашт не
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Прстенасти црви

и мекУшци

• Посматрај једну обичну кишну глисту.

Погледај како се креће, приволи је да се

креће по стаклу и по листу папира.

Запажања упиши у радну свеску.

Обична кишна глиста, становник

земљишта [1]

Пијавица, активна материја пљувачке

представља лек [2]

Телесна грађа кишне глисте [3]

Црволико кретање [4]

кружни мишићи

уздужни
мишићи

крвни
судови

кожно-мишићни
систем

кружни
мишићи

чекињецревни канал

уздужни мишићи
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видимо јер га сакрива кућица. Ако пужу прети

опасност повлачи се у кућицу, а на исти начин и

презими. Спирална (завијена) кућица га штити и

од исушења. Поједине пужеве разликујемо на

основу карактеристичног облика кућице и шара

на кућици.

Копнени пужеви дишу плућима. Плућа су им

само једна шупљина коју затвара плашт. Пужеви

који живе у води дишу шкргама. 

Други разред мекушаца је разред шкољки.

Шкољке немају главу. Мишићавим испруженим

стопалом полако се крећу по дну и успут из

муља процеде храну. Крећу се спорије чак и од

пужева. 
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Телесна грађа мекушаца [5]

Виноградски пуж [6]

• Посматрај и једног пужа виноградњака.

Шта примећујеш ако се животиња креће

по стаклу? Посматрај и дисање. Запажања

упиши у радну свеску. • У књизи Познавање животиња потражи

заштићене врсте мекушаца.

П За следећи час прегледај шта си учио о

телесној грађи јеленка, паука крсташа и

речног рака. 

Велика безупка или барска

шкољка [7]
Сипа [8]

1. На основу којих особина сврставамо
кишну глисту и пијавицу у разред
прстенастих црва? 

2. Шта је заједничко у телесној грађи
пужева и шкољки? 

3. По чему се разликују пужеви и
шкољке? 

4. Која је биолошка улога кишне глисте?

5. Какву улогу има велика безупка или
барска шкољка у језерским животним
заједницама?

скелет скелет

главено-
ножни део

дисајни орган

пуж шкољка главоножац

дисајни орган

стопало

утробна кеса

утробна кеса

глава
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велика безупка или барска шкољка [7] жи-

ви у води и дише шкргама. Две симетричне љу-

штуре у потпуности прекривају тело животиње.

*
Реч црв није у потпуности једносмислена.

Црв који се налази у воћу, месу, дрвету не спада

у црве, него је ларва лептира, буба и мува. 

*
Виноградског пужа и више врста шкољки,

као на пример каменице, у Француској и у

Италији једу као посластице.

*
У мађарским пословицама, изрекама спо-

мињу се две особине пужева. Једна је: „Спор је

као пуж” или „Креће се као пуж”. Друга је: „Своју

кућу носи са собом као пуж”.

*
У племе мекушаца спадају и главоношци,

као на пример хоботница и сипа [8]. Сипа није

риба. На мађарском језику је име „тинтахал”

добила по томе што када бежи испушта густу

тамну течност. 

*
Морске бисерне шкољке [9] су врсте шкољ-

ки које живе у Индијском и Тихом океану. По-

расту и до 30 cm. Скупљају је због бисерног сјаја

шкољке и бисера. Уколико у организам животи-

ње доспе страна материја, неко загађење, она

се штити тако што облаже честицу глатком би-

серном материјом која садржи кречњак. Једна

шкољка ствара свега један бисер и због тога су

прави бисери веома скупи. У тело узгајаних би-

серних шкољки вештачки убацују страну мате-

рију и тако наводе животињу да ствара бисер.
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Морска бисерна шкољка [9]
Виноградски пуж своја јајашца полаже

у претходно ископану јаму 
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Особине јеленка, паука крсташа и речног

рака јако се разликују. Ипак, постоји неколико

заједничких особина на основу којих их сврста-

вамо у једно племе. Најуочљивије су чланко-

вите ноге. Одатле и потиче заједничко име

чланконошци.

Најбројније племе животињског царства је

племе чланконожаца или зглавкара. Ту спада

три четвртине животињских врста [1]. У живо-

тињском свету ово племе није само по врстама

најбројније, него и по броју јединки унутар врсте. 

Већина чланконожаца су ситне животиње,

заиста великих и нема међу њима. 

Тело је грађено од прстенова, сегмената

као и код прстенастих црва. Ови прстенови се,

међутим, код чланконожаца групишу у делове

тела, у регије.

Спољашњи омотач тела састоји се од

чврстог хитина. Хитин је лагана материја и јако

отпорна, која добро штити тело. С унутрашње

стране хитинског скелета припаја се велики број

ситних мишића. Ови мишићи покрећу све чланке

ногу и сваки прстен тела. Чула су им добро

развијена. Комарци помоћу чула мириса прона-

ђу храну, вилин коњиц се оријентише помоћу

123

Чланконошци или зглавкари

Речни рак Француска оса Паук крсташ

Чланконошци – зглавкари су најбројније

племе [1]

Грађа тела ракова, инсеката и паукова [2]

клешта

усни отвор

ноге за ходање репне плоче

трбушне
ножице

главено-грудни део глава груди трбухтрбух
главено-грудни

део
трбух

рак инсект пауксрце цревни
канал сложено

око

усни
орган

крила 

срце

око

хелицера цревни канал

срце

ноге за ходање

цревни
канал

ноге за
ходање

остала племена

животиња
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огромних сложених очију, а пипци речног рака су

одлична чула за додир и мирис. 

Размножавају се помоћу јајашца. Развијају

се потпуним или непотпуним преображајем.

Врсте чланконожаца о којима смо учили спа-

дају у разред инсеката, паукова и ракова. Међу

њима најбројнији је разред инсеката. Инсекти

живе на земљи, у води и у ваздуху и распро-

страњени су на читавој Земљи. 

Од животињских врста које спадају у разред

ракова учили смо о речном раку. Тело ракова је

подељено у две регије, у главено-грудни део и у

задак или трбух. Крећу се са пет пари ногу за

ходање [2]. Тело ракова је прекривено чврстим

спољашњим хитинским скелетом, који је бо-

гат кречњачким солима. Сваштоједи су. Ракови

су водене животиње. Распрострањени су и у

слатким водама и у морима. Дишу шкргама. 

Ракови се развијају без преображаја.

У разред инсеката убрајамо животиње члан-

коношце које имају три регије тела и три пара

ногу за ходање [2]. Између осталих учили смо 

о гундељу, вилином коњицу, италијанском ска-

кавцу и о лептиру купусару.

Инсекти дишу трахејама. По типу исхране

се знатно разликују. Неки су биљоједи, неки ме-

соједи, неки пак живе на изметима, и у великом

броју су паразити. 

Слично црвима и мекушцима, инсекти се

размножавају јајашцима. Ларве које се развијају

из оплођених јаја преображавају се за време

развоја [3].

Обичан птичји паук и паук крсташ спадају у

разред паукова. Тело им се састоји од главено-

грудног дела (прозома) и трбуха (опистозома).

Крећу се са четири пара ногу за ходање [2].

Месоједи су и грабљивци. Свој плен убоду

хелицером, а униште га производом отровних

жлезда. Развијају се без преображаја.

Код неких врста инсеката, као на пример у

случају јеленка, мужјак и женка се разликују. То

је полни диморфизам.

Инсекти се пресвлаче и расту само у ста-

дијуму ларве. Величина развијеног инсекта за-

виси од тога колико му је хране стајало на

располагању и какви су били животни услови у

ларвеном стадијуму. Многи развијени инсекти

већ се и не хране. Неким лептирима је и зарас-

тао усни отвор. 

Постоје и копнени ракови. Такви су једнако-

ношци. Живе само на влажном месту, јер би им

се иначе шкрге исушиле.
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• У књизи Познавање животиња потражи

по три заштићене врсте инсеката, ракова и

паукова.

1. Упореди прстенасте црве са члан-
коношцима. По чему су слични, а по
чему се разликују? 

2. Која три разреда чланконожаца смо
упознали?

3. Шта је подједнако карактеристично за
инсекте, ракове и паукове? 

4. По чему се разликује телесна грађа
инсеката од грађе ракова и паукова? 

потпуни преображај

Типови развоја инсеката [3]

непотпуни преображај без преображаја

развијени
инсекат

развијени
вилин
коњиц

развијени
скакавац

јајашце
јајашце

јајашце

лутка ларва ларва ларва ларва
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1. Посматрај разне чланконошце. Погледај

њихове делове тела. Изброј чланковите ноге. 

2. Групиши инсекте по начину развоја.
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Гундељ има један пар покровних, тврдих

крила и један пар опнастих крила за летење

Час практичног рада

Посматрање инсеката, Паукова и ракова

• Раздвоји регије тела, на пример код

гундеља и италијанског скакавца.

Одреди на ком делу тела се налазе ноге и

крила.

• Установи по чему су слични, а у чему се

разликују. 

• Код испитивања користи и слике из

биолошког албума.

• Своја запажања упиши у записник часа

практичног рада.

• Своје закључке упиши у записник часа

практичног рада.

Лептир купусар има два пара 

љуспастих хитинских крила

Домаћа пчела има два пара опнастих крила

Зелени скакавац је правокрилац, 

два пара крила се разликују

Мува има један пар опнастих крила, 

други пар крила се претворио у халтере
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Знатно се разликује телесна грађа шарана,

зелене жабе, обичне удавке, колибрија и лава.

Међутим, слични су по томе што унутрашњу

потпору телу даје унутрашњи хрскавичави-

коштани скелет. Осовина скелета је кичма [1].

На основу тога све те животиње спадају у једно

племе, у племе кичмењака. Врсте кичмењака о

којима смо учили сврставамо у разред риба,

водоземаца, гмизаваца, птица и сисара.

Животињске врсте које спадају у разред

риба су кичмењаци који живе у води. У нашим

водама живи много врста риба, а ипак већина

живи у мору. Од слатководних риба ми смо учи-

ли о шарану, деверики, сому [2], а од морских

риба упознали смо плаву ајкулу, џиновску ајкулу

(морског пса), харингу и туну.

Хидродинамично тело, шкрге, пераја, глат-

ке крљушти, карактеристичне су особине

живота у води [3].

Пераја помажу при кретању унапред.

Специјални орган, рибљи мехур, омогућава
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киЧмењаци: 
рибе и водоземци

• Врати се на 80. страну уџбеника и

погледај поново слику морске рибе.

• У књизи Познавање животиња по-

тражи по две врсте за сваки разред.

Упореди особине тих животиња.

Деверика [2]

Унутрашњи хрскавичаво-коштани скелет разреда кичмењака [1]. 
Установи какве регије тела имају.

Риба

воДоЗеМац

ПТица

сисаР

ГМиЗавац

BIOLOGIJA-7-123-144_32612-5-19  2014.05.28.  10:53  Page 126



лебдење у води, а и спуштање у дубље слојеве

и дизање у више слојеве воде. Дишу шкргама.

Тело им је обично прекривено глатким крљуш-

тима, а размножавају се јајима – икром. 

обична крастача [8] и зелена жаба [4, 7]

спадају у разред водоземаца [6]. Ларве живе

искључиво у води, а када одрасту могу живети

и на копну. Зато их називају водоземцима. Лар-

ва жабе дише шкргама и назива се пуноглавац.

Одрасле жабе дишу плућима, али је веома

важно и дисање преко коже. Гола, слузава кожа

не штити их од исушења. Читав живот проживе у

влажној средини са много водене паре. Јајашца

увек полажу у воду. Ларве се за време развоја

преобразе [5]. 

Телесна температура риба и водоземаца

мења се заједно са променом спољашње

температуре.
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Телесна грађа шарана [3] Зелена жаба [4]

водоземци се развијају преображајем [5]

У Мађарској су све врсте водоземаца заш-

тићене.

1. По чему се разликују кичмењаци од
свих осталих животиња?

2. Које карактеристичне црте риба ука-
зују на то да рибе живе у води? 

3. Зашто жабе називамо водоземцима? 

4. По чему се разликују пуноглавци од
развијених жаба? 

5. Која је разлика између животног ста-
ништа риба и водоземаца? 

6. Упореди кожу (спољашњи омотач)
риба и водоземаца. 

шкрге

грудно пераје
трбушно пераје

подрепно пераје

рибљи мехур
леђно пераје

репно пераје

одрасли (развијени) водоземац

јајашца ларве у различитим развојним стадијумима
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„сабљарка или гарда је харинга Балатонског

језера, најсјајнија међу сребрнастим рибама и

најупадљивија по облику, скупља се у огромна

јата и веома ужурбано врши тајанствено

кретање. Природно је, да тамо где јато пролази

мења се боја и сјај воде. Са узвишења поред

језера, нарочито када је мирно време, из далека

се види место где се налази јато и та тачка

добија тамну, специјалну браонкасто-риђу боју.”

Овако описује Ото Херман „виђену рибу” која је

зато добила тај назив јер су својевремено, ис-

кусни рибари са узвишења приобалних планина

приметили већа јата сабљарке (гарде).

У разред водоземаца спадају и такве живо-

тиње које и у развијеном облику имају реп. То 

су репати водоземци. У нашим водама чести 

су репати водоземци: велики даждевњак [9],

мрмољак [10] и шарени даждевњак [11]. 
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П На следећем часу учићемо о птицама.

Ако можеш донеси неколико птичјих пера

на час.

Шумска гаталинка [6]

велики даждевњак [9]

Звучни мехури мужјака зелене жабе [7]

Мрмољак [10]

Жабе крастаче у току парења [8]

Шарени даждевњак [11]
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сивог гуштера, белоушку, анаконду и нил-

ског крокодила сврставамо у разред гмизава-

ца. Заједничка особина тих животиња је да живе

на копну, читавог живота дишу плућима и не

враћају се у воду ни за време размножавања.

Тело гмизаваца је рожнатим крљуштима или

рожнатим штитовима заштићено од исушења.

Гмизавци полажу, већином, мекана јаја на копну,

где их излеже топлота сунца [1]. Њихова кожа

не расте заједно са телом животиње, због тога

се с времена на време пресвлачи [2]. Телесна

температура гмизаваца мења се заједно са

променом спољашње температуре. 

Домаћа кокош, велики шарени детлић, бела

рода, папагај или велики тетреб на основу

заједничких особина спадају у разред птица.

Тело птица покрива паперје, а над њим се

налази контурно перо. Највеће је репно перје и

крилно перје [3]. Ноге им покривају рожнате

крљушти. Птичје перо је лагано, али ипак јако.

Птице дишу плућима за која се прикључују

ваздушне кесе. Оне продиру и у кости, па је зато

птичје тело лако. 

Телесна температура птица се не мења са

температуром средине, него је стална и то око

40 степени. Све птице се размножавају јајима

са тврдом љуском у којој се таложе кречњачке

соли [4]. Јаја излегу топлотом свога тела. Многе
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киЧмењаци: 
гмизавци и Птице

Гмизавац који се извлачи из јајета [1]

структура и типови птичјег перја [3]Гмизавац који се пресвлачи [2]

• Испитај једно перо лупом и упореди са

сликом број [3] у уџбенику. Зашто је

птичје перје лако, а ипак јако. 

батрљица исперак
првог
реда

исперак
другог
реда

крилно перо контурно перо паперје
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птице дуже времена воде бригу о својим

птићима [6а, б]. 

Унутар разреда птица можемо уочити карак-

теристичне групе. Врсте углавном делимо (сис-

тематизујемо) на основу кљуна и ногу. Грађа

кљуна и ногу зависи од начина живота и исхра-

не. На пример, грабљивице имају шиљат, сави-

јен, јак кљун, а ноге служе за хватање. Оне пти-

це које цеде и мешају воду и муљ имају широк,

спљоштен, плочаст кљун, а ноге за пливање,

детлићи имају јаке, мишићаве ноге, прилагођене

пузању, а кљун им је раван и јак, на врху попут

длета [5]. 

Порекло гмизаваца и птица је заједничко. То

доказује фосилни остатак праптице под називом

археоптерикс. На отиску [7а, б] и на цртежу који

је на основу отиска сачињен, добро се види да је

ова давно изумрла древна животиња имала и

особине птица и особине гмизаваца. 

*
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Грађа птичјег јаја [4]

Типови кљуна и ногу код птица [5]

1. Укратко резимирај на основу којих
особина сврставамо једну животињу у
разред гмизаваца.

2. Подсети се о којим врстама гмизаваца
си до сада учио.

3. Које су најкарактеристичније особине
птица? 

4. Да ли имају гмизавци и птице зајед-
ничке особине?

5. По чему се разликују гмизавци и
птице?

6. Упореди јаја гмизаваца и птица.

7. Наведи примере за повезаност између
исхране птица и грађе кљуна и ногу. 

У Мађарској су све врсте гмизаваца

заштићене.

кљун барске

птице

нога за гажење

у води

нога за

хватање

нога за

пузање

нога за

чепркање

нога са пловним

кожицама

кљун за

кидање

длетасти

кљун

кљун птица које се

хране семењем

плочасти

кљун

халаза

ваздушна

комора
вителинска

мембрана

кречњачка

љуска јајета

бластодерм

беланце
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И највећа и најмања врста птица  живи у

Јужној Америци. Распон крила кондора који лети

и на висини од 7.000 метара износи 4 метра, а

међу колибрима има и тако ситних да њихова

маса не достиже ни два грама. Од наших птица

царић је најмањи, има једва пет грама. Распон

крила сурог орла може достићи и 240 санти-

метара. 

*
ото Херман у познатој књизи „о корисно-

сти и штетности птица” написао је: „Некада

су супови пратили војску освајача, па и наше

победничке претке, јер су иза себе остављали

храну за супове. С тим је у вези и мађарски мит

о птици турул која је, наводно, показивала пут

војсци.”
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Птићи беле роде 

су чучавци [6а]

Фосилни отисак праптице [7а]

цртеж, реконструкција праптице 

на основу фосилног отиска [7б]

Птићи лабуда 

су потркушци [6б]
Мужјак и женка домаће кокошке се

разликују. То је полни диморфизам
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Грађа тела шишмиша, јагуара и фоке знатно

се разликује. Слични су, међутим, по томе што

им је тело прекривено длаком [1]. Дишу плу-

ћима, телесна температура им је стална и

креће се око 37 оС. Слични су још и по томе што

се оплођена јајна ћелија развија унутар мате-

рице, па коте живе младе, вивипарни су. Мајка

доји младе који сисају [2], одакле потиче и име

сисари. Кичмењаци са таквом телесном грађом

спадају у разред сисара. 

Сисари су распрострањени на целој Земљи.

Већина живи на копну, али има међу њима и

таквих који живе под земљом, неки у води, а

неки чак и лете. Било да живе у води или на

копну, дишу плућима.

Имају веома различите екстремитете, који су

у зависности од начина живота и животног ста-

ништа карактеристични за поједине групе. 

Зависно од начина исхране и зуби су им раз-

личити [3]. Снажни очњаци, оштри кутњаци вука

и фоке указују на то да су те животиње грабљив-

ци, тј. месоједи. Плен хватају зубима. Кртица,

јеж и шишмиш такође су месоједи, али се хране

инсектима. Пољски зец, зебра, срна, антилопа

и ирвас су биљоједи. Кутњаци су им обично

широки, тупи и наборани. Оне животиње које су

сваштоједи имају квргаве кутњаке, као на при-

мер смеђи медвед, волухарица, мајмун дрекавац. 

Чула и мозак сисара су јако развијени и зато

лако уче. У читавом животињском свету шимпан-

за има најразвијенији мозак, она је човеколики

мајмун [4]. Има бројне особине које се подуда-

рају са човековим особинама. 
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киЧмењаци: 
сисари

• Испитај грађу квргавог, таласастог и

избразданог кутњака. (Користи збирку,

модел или фотографију.) Како ови зуби

уситњавају храну?

Тело сисара прекрива длака [1]

своју младунчад доје [2]

Зуби сисара (жуте боје: секутићи, црвена боја: очњаци, плава боја: кутњаци) [3]

грабљивац биљојед сваштојед

таласасти кутњак избраздани кутњак квргави кутњак
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зашто је повољна 
стална телесна температура

Кад наступи зима сисари бубоједи се не селе

због недостатка хране и хладноће као птице, већ

потраже себи заштићено место, облажу га па се

у њега завуку. Јеж и шишмиш спавају зимским

сном. Кртица не спава зимским сном, али се

зими, када мрзне, завлачи дубље у земљу.

Медведи се склањају од зиме у своје пећине,

зване медвеђи брлог. За то време ове животиње

енергију потребну за одржавање живота

обезбеђују из масних резерви нагомиланих у

организму. До пролећа знатно ослабе [5, 6].

За разред птица и сисара је карактеристично

да је температура тела ових животиња постала

независна од промене температуре околине. 

Стална телесна температура је последица

равнотеже у стварању топлоте у телу и осло-

бађања топлоте у околину. Улога перја односно

длака (крзна) које прекрива тело животиња

веома је значајна у очувању топлоте тела. 

Перје и крзно животиња које живе у хладном

климатском појасу знатно је пуније, гушће и

дебље, а испод коже се таложи слој сала који

обезбеђује термоизолацију. 

Температура тела животиња са сталном те-

лесном температуром је различита. На пример

температура тела кртице се креће између 33 и

36 оС, код шишмиша 35,5 оС, код шимпанзе

износи 38,1 оС, код пољског зеца 39 оС. Птице

имају вишу температуру тела. На пример

голубови имају телесну температуру од 41 оС,

патке од 43 оС, а ласте пак 44 оС.
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1. Које су најкарактеристичније особине
сисара? 

2. Како дишу сисари који живе у води? 

3. Како се размножавају сисари? Објасни
на примеру једне врсте.

4. Како можемо груписати сисаре на
основу зуба?

5. Провери које особине човеколиких
мајмуна су сличне човековим особи-
нама?

Шимпанза је човеколики мајмун 

са развијеним мозгом [4]

Шишмиш спава зимски сан [5]

видра је и зими активна [6]
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Јеж

Поларни медвед

срна

веверица 

Дивља свиња

Јелен

• Наведи што више особина животиња које се виде на фотографијама.
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Животиње се могу исто тако одредити као и

биљке. 

За препознавање животиња, поред кључева

за одређивање, помоћи ће ти књига Познавање

животиња од аутора Золтана Варге, и одговара-

јуће свеске серије Buvár (Ронилац).

И код одређивања животиња можеш да

изабереш опцију да прво међу сликама у боји

пронаћеш оне слике и цртеже које највише личе

на испитивану животињу.

Ако одређујеш животињу, у сваком случају

упореди је са одговарајућим текстом. 

Само си онда радио правилно ако се подаци

потпуно подударају. 

Када одређујеш животињу, осим кључа за

одређивање потребни су ти још и лупа, плочице

од плуте или чепови, стакло часовника, Петри-

јеве шоље, штипаљке и чиоде. Испитиваног

инсекта повремено можеш прибости за плуту

или ставити у Петријеву шољу па га не мораш

стално држати у руци. 

Ако си увежбао одређивање познатих живих

бића, можеш покушати одредити и друге

животиње. 

За упознавање и проучавање животиња

добру прилику пружају екскурзије. Тада можеш

проучавати и средину у којој живе та жива бића. 
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врсте животиња можеш препознати помоћу приручника Познавање животиња [1]

Научи имена што већег броја 

животињских врста.

Час практичног рада

вежбе ПреПознавања животиња

• Потражи по кључу са сликама за

одређивање животиња слике оних живо-

тиња које ти је наставник показао. 

• Карактеристичне особине животиња

(боја, спољашњи омотач, грађа тела) напи-

ши укратко у радну свеску, потом именуј

животињу. 
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Једноћелијска жива бића, гљиве, биљке и

животиње сврстали смо у врсте, разреде и пле-

мена на основу телесне грађе и по сродности.

Наредних часова, помоћу радне свеске, пре-

гледаћемо и поновити све оно што смо учили о

систематизацији живих бића. 

систематизација 
једноћелијских живих бића 

Жива бића, и поред тога што имају суштин-

ске сличности, веома су разноврсна. Да бисмо

се снашли у огромној маси живог света наше

планете, помаже нам систематизација. 

Научна систематизација код груписања

живих бића узима у обзир њихову сродност. Од

категорија систематизације ми смо учили о

врстама, разредима и племенима.

Једно царство једноћелијских живих бића

обухвата племена прокариота. То су бактерије

и модрозелене бактерије, жива бића која су

веома једноставне грађе и голим оком се не

могу видети. 

Друго царство једноћелијских живих бића

чине племена еукариота. Од живих бића тих

племена ми смо учили о бичарима и о

једноћелијским живим бићима која имају начин

живота као животиње. 
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систематизација живих бића

– резиме

1. Наведи најважније категорије систе-
матизације.

2. Која је најважнија разлика између
бактерија и модрозелених бактерија?

3. Које ћелијске органеле имају бакте-
ријске ћелије? Помоћи ће ти слика број
[2] на 106. страни.

4. Који је биолошки значај бактерија?

5. Упореди бактеријску ћелију, са ћелијом
зеленог бичара (зелене еуглене) и папу-
чице (парамецијума).

6. Наведи ћелијске органеле за кретање
код једноћелијских живих бића. Како се
крећу помоћу тих ћелијских органела?

Расподела већих група животињског света из аспекта броја врста. 

Шта ти казује илустрација.
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систематизација гљива

Гљиве су самостално, посебно царство

живог света. Нису биљке, а нису ни животиње.

Могу бити једноћелијске и вишећелијске,

формирају колоније (талусе). Учествују у број-

ним међусобним реакцијама живих бића, могу

бити: паразити, сапрофити и симбионти.

систематизација биљака

Међу вишећелијским биљкама у племена

алги као и у племе маховина односно племе

папратница сврставамо биљке бесцветнице.

Голосеменице и скривеносеменице су биљке

цветнице.

Алге су талофите. Маховине су копнене

биљке. Међутим, због размножавања су везане

за воду. Немају органе.

Биљке које спадају у племе папратница

имају корен, стабло и лист. Размножавају се

спорама. 

У племена голосеменица и скривеносеме-

ница сврставамо биљке које имају цвет. Семени

замеци голосеменица се развијају слободно на

плодним листовима шишарки. Семе скривено-

семеница штити затворени плодник. 

На основу грађе корена, гранања стабла,

нерватуре листа, грађе цвета и броја клициних

листова (котиледона) у семену биљке скривено-

семенице делимо у два разреда: у разред

монокотиледоних и дикотиледоних биљака. 

систематизација животиња

Врсте животиња о којима смо учили

сврстали смо у племена сунђера, дупљара,

црва, мекушаца, чланконожаца и кичмењака. 

1. Шта значи талофитна организација
тела?

2. У које групе сврставамо гљиве?

3. Прикажи грађу тела печурке.

4. Како се размножавају гљиве?

5. Која је биолошка улога гљива?

6. Уколико у једној шуми фунгицидним
средствима истребимо све гљиве, шта ће
бити последица?

1. Шта је карактеристично за алге?

2. Који је значај маховина?

3. Упореди папратнице са осталим биљ-
кама бесцветницама. Помоћи ће ти слике
на страницама 110 и 111.

4. У која племена спадају биљке цвет-
нице?

5. По чему се разликује опрашивање
биљака голосеменица и скривеносе-
меница?

6. Упореди монокотиледоне и дикоти-
ледоне биљке. Користи слике број [1а, б]
на 115. страни уџбеника. 

• У књигама Познавање биљака или Мали

кључ за одређивање/детерминацију биља-

ка постоји четири врсте јестивих и отров-

них гљива. Посматрај слике и запамти

најважније карактеристике.

На основу којих аспеката вршимо

систематизацију живих бића [1]
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Животиње, слично као и биљке, система-

тизујемо на основу сродности. 

Сунђери су животиње које живе у колони-

јама. Дупљари су вишећелијски организми

једноставне телесне грађе. Међу црвима нај-

развијенији су прстенасти црви. Племе меку-

шаца делимо на три разреда, а то су пужеви,

шкољке и главоношци. Све врсте чланконожаца

имају чланковите ноге, али се разликују по броју

екстремитета и броју делова тела. На основу

овога, познате врсте групишемо у разред

инсеката, паукова и ракова.

У вези са племеном кичмењака навели смо

пет разреда – рибе, водоземце, гмизавце, птице

и сисаре. Природна средина риба и водоземаца

је вода. Гмизавци су већ праве копнене

животиње. Целог живота дишу плућима и не

враћају се у воду ни за време размножавања. 

Животиње које спадају у разред риба, гми-

заваца и водоземаца имају променљиву телесну

температуру. У разред птица и у разред сисара

спадају животиње са сталном телесном тем-

пературом.
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5. Каква је разлика између пужева и
шкољки? Помоћи ће ти слика број [5] на
121. страни уџбеника.

6. Каква је сличност између риба,
водоземаца и гмизаваца? 

7. Како су се птице прилагодиле летећем
начину живота? 

8. Које су заједничке особине сисара? 

9. На основу које особине можемо да
изведемо закључак о начину исхране
појединих сисара?

1. Како се хране сунђери? 

2. Шта је карактеристично за исхрану
дупљара? 

3. По чему су слични сви црви?

4. Упореди телесну грађу инсеката, рако-
ва и паукова.

Да би продубио своја знања немој да сакупљаш биљке и животиње, 

већ нацртај своја најважнија запажања.

Пажљиво посматрај жива бића.
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Природни живи свет 
далеких крајева

• По чему се разликује живи свет мора од

живог света копна? 

• Наведи животиње мора и океана о којима

смо ове године учили.

• Како се мења природна вегетација троп-

ске климатске области од екватора према

раковом, односно јарчевом обртнику?

• Окарактериши биљни свет хладног кли-

матског појаса.

• О којим животињама хладног климатског

појаса смо учили? 

• Наведи животиње јужноамеричких троп-

ских прашума свакодневних киша о којима

смо учили.

• Упознали смо више врста птица. Које су то

птице и где живе? Сачини табелу.

опште карактеристике животних
заједница

• Који елементи чине околину? Анализирај

дејство неживих фактора околине.

• Зашто се разликују жива бића појединих

животних станишта? 

• Наведи примере за везу између живих

бића и утицаја неживих фактора околине.

• Шта подразумевамо под животном зајед-

ницом? 

• Које су компоненте животних заједница? 

• Зашто је међу живим бићима важна пове-

заност у исхрани? 

• Зашто опстанак свих живих бића зависи

од опстанка производних организама или

произвођача? 

• Коју повезаност ланаца исхране називамо

пирамидом исхране? 

• Окарактериши промет материје у једној

изабраној животној заједници. 

• Која је разлика између природних и

вештачких животних заједница? 

• Зашто је обавеза и интерес сваког човека

заштита околине? 

систематизација живих бића

• По којем принципу наука врши систе-

матизацију живих бића?

• Прикажи повезаност пет царстава живог

света.

• У која племена спадају најједноставнија

прокариотска жива бића? Која жива бића

смо сврстали у ову групу?

• Која племена смо сврстали у царство

еукариотских једноћелијских живих бића?

Сачини списак врста које спадају у ово

царство од оних о којима смо ове године

учили.

• Зашто гљиве спадају у посебно, само-

стално царство? Зашто кажемо да су

гљиве талофитне телесне грађе?

• Наведи племена биљака која смо учили.

Која племена биљака смо сврстали у

биљке бесцветнице?

• Који је значај зелених и мрких алги?

Упореди зелене алге и маховине. У

односу на ове биљке по чему се разликују

папратнице?

• Упореди голосеменице и скривеносеме-

нице.

• Прикажи разред монокотиледоних и ди-

котиледоних биљака? 

• Опиши телесну грађу сунђера.

• Шта указује на сродство мекушаца и

црва?

• По чему се разликују ракови од инсе-

ката? По чему су слични паукови и

инсекти?

• По чему се разликују кичмењаци од свих

осталих животиња? Које су најбитније

карактеристике разреда кичмењака?

Понављање на крају школске године
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зборник Појмова

140

Бесполно размножавање: тип размножавања
без полних ћелија (гамета). Типови: деоба, пупљење.

Биљке – флора (вегетација): све јединке свих
биљних врста на одређеној територији.

Биљке талофите: то су вишећелијске биљке, које
још немају органе. Талус може бити ћелијска нит
(конац), ћелијска плоча и ћелијско тело. У ту групу
спадају вишећелијске зелене алге, мрке алге, црвене
алге, лишајеви и маховине. 

Биљке цветнице: најразвијеније биљке. Поред
вегетативних органа (корен, стабло, лист) имају
репродуктивне органе, цвет и плод, који служе за
опстанак врсте. У ову групу сврставамо голосеменице
и скривеносеменице.

Вештачка животна заједница: живи систем у
којем сталан промет материје обезбеђује човек.

Врста: скуп јединки заједничког порекла, које су по
својим спољашњим и унутрашњим особинама сличне,
и способне су да се међусобно размножавају и стварају
себи слично потомство.

Врсте са уском еколошком валенцом:
жива бића која су способна да подносе само малу про-
мену датог фактора околине. Минималне и максимал-
не вредности еколошке валенце су близу једна другој. 

Врсте са широком еколошком валенцом:
жива бића која су способна да подносе велику промену
датог фактора околине. Минималне и максималне
вредности еколошке валенце су далеко једна од друге. 

Врхунски грабљивац: потрошач који у животној
заједници осим разлагача нема природног неприја-
теља – конзумента.

Дисање: витална животна функција, узима се
кисеоник (из воде или ваздуха) и отпушта се угљен-
диоксид.

Еколошка валенца: за врсту карактеристична,
наследна особина, која одређује да дато живо биће, у
којој мери може да поднесе промену датог фактора
околине. 

Епифитне биљке (епифити): биљне врсте
које захтевају много светлости и настањују се на
гранама дрвећа. Већином су то биљке тропских
прашума свакодневних киша. Нису паразити.

Жива бића која воле влагу: жива бића која
захтевају много влаге и већи садржај водене паре у
ваздуху.

Жива бића која воле светлост: жива бића
којима је за живот и опстанак потребна велика
количина светла.

Жива бића која воле таму: жива бића која воле
сеновита места (места са мало светлости).

Жива бића која воле топлоту: жива бића која
захтевају много топлоте, високу температуру.

Жива бића која воле хладноћу: жива бића
која захтевају мало топлоте.

Жива бића која подносе сеновита жи-
вотна станишта: жива бића која подносе јаку
светлост, али добро толеришу и потпуну засенченост

Жива бића која подносе сушу: жива бића
која краће или дуже време подносе сушу.

Животиње талофитне организованости:
такве животиње су сунђери. Поједине животињице сун-
ђера су талофитне телесне грађе, а огромне колоније
суђера граде бројне мале животињице сунђера. 

Животна заједница (биоценоза): скуп
популација различитих врста биљака, животиња,
гљива и бактерија (микроорганизама) које живе на
истом станишту, под истим условима и међусобно су
повезани у целину.

Животни услови: они фактори околине – средине
који су безусловно потребни за опстанак живих бића.

Животно станиште (биотоп): део географски
добро ограниченог простора, у којем се дата жива бића
редовно налазе, јер су ту за њих обезбеђени потребни
животни услови за опстанак и за размножавање.

Загађеност ваздуха: трајна промена састава
ваздуха под дејством чврстих, течних и гасовитих
материја које су доспеле у ваздух. Материје које
загађују ваздух потичу од људске активности и
природних процеса. Имају штетно дејство.

Загађеност вода: као последица нестручне људске
активности у „живе” воде доспевају стране материје
(загађеност нафтом). Такође је загађење вода уколико
у природним водама порасте количина растворене
материје. Присуство загађености у водама угрожава,
оштећује живи свет вода. Због загађености резерве
пијаће воде могу постати непогодне за конзумирање од
стране човека и животиња.

Загађеност земљишта: нагомилавање страних
материја у земљишту као последица нестручне
активности. Због загађености смањује се плодност
земљишта.

Заштита околине: активност која има за циљ да
заштити природне и вештачке средине да би се
обезбедила садашњост и будућност човечанства.

Заштита природе: активности које имају за циљ да
заштите, одрже и ако је потребно реконструишу живу и
неживу околину човека. 

Зоналност биљног покривача: карактерис-
тичне животне заједнице које се развијају у складу са
великим климатским областима Земље. Такве су на
пример тропске прашуме свакодневних киша, саване,
пустиње, лишћарске листопадне шуме умереног
климатског појаса, травната пространства (степе), тајге
и тундре.

Зоналност: површину планете Земље, која је сфе-
ричног облика, сунчеви зраци не загревају подједнако.
Највећи упадни угао сунчевог зрачења је у околини
екватора, одавде идући према половима опада мера
сунчевог зрачења. Због тога су се формирали климат-
ски појасеви које добро прати и зоналност биљног
покривача. 

Исхрана: витална животна функција, неопходна за
опстанак јединке, која подразумева набавку, уношење,
варење хранљивих материја као и одстрањивање
несварених остатака.

Киселе кише: материје сагоревања (сумпорни
гасови) које доспевају у ваздух растворе се у воденој
пари атмосфере и стварају се штетне киселе материје.
Те материје се са падавинама враћају на површину где
оштећују биљни покривач и земљиште. Уништавају и
зидане објекте.

Кожномишићни систем: орган за кретање код
црва и мекушаца. Спољашњи кружни и унутрашњи
уздужни снопови мишића срасли су са кожом.
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Кормофите: биљке које располажу правим органи-
ма, формирају виталне органе (корен, стабло, лист)
али још немају репродуктивне органе (цвет, плод).
Размножавају се спорама. Такве биљке су папрати.

Кружење материје: стално кружење материје
између неживе околине – средине и појединих нивоа
исхране (проивођачи, потрошачи, разлагачи)

Ланац исхране: на основу врсте хране повезани
редослед живих бића, кроз које пролазе хранљиве
материје које биљке производе. 

Лијане: биљке пузавице које корење пуштају у зем-
љиште а својим рашљикама се хватају и намотавају на
стабло и грање дрвећа. Воле јако светло.

Мрежа исхране: компликовани систем ланаца
исхране који се на једном или више места преклапају

Нивои исхране: групе живих бића која унутар дате
животне заједнице узимају исти тип хране. Имамо
организме произвођача, потрошача и разлагача.

Околина – средина: на датом животном станишту
скуп биотичких и абиотичких фактора околине, који се
ту налазе и утичу на жива бића.

Опрашивање: процес карактеристичан за биљке
цветнице, у току којег цветни прах помоћу ветра или
инсеката доспева до семеног заметка голосеменица
односно до жига на тучку цветова скривеносеменица.

Организми произвоћачи: првенствено (зелене)
биљке које су способне да, користећи сунчеву свет-
лосну енергију, од једноставних неорганских једињења
праве органска једињења. 

Организми разлагачи: жива бића која разгра-
ђивањем органских једињења организама угинулих
биљака и животиња стварају материје које се поново
могу користити.

Паразитизам: интеракција – узајамно деловање
живих бића, када се једно живо биће храни на рачун
другог, али не мора у сваком случају да уништи свог
„домаћина”.

Патогени организам: једноћелијска жива бића,
бактерије и гљиве које изазивају обољење других
живих бића. 

Пирамида исхране: нивои исхране који се
надограђују један на другог од произвођача све до
потрошача, и показују повезаност и промене броја
јединки и количине укупне масе. Такође приказује и
промене величине тела јединки.

Планктони: збирни назив за ситне, лебдеће, водене
биљне и животињске организме. 

Полни диморфизам: међу животињама за које је
карактеристичан полни диморфизам често се дешава
да се мужјак и женка разликују и по спољашњем
изгледу и по величини. Мужјаци су већи, упадљивији,
шаренији док су женке мање и једноставнијег изгледа. 

Полно размножавање: тип размножавања
путем полних ћелија (гамета) 

Потрошачки организми: већином животиње,
које се хране другим живим бићима (биљкама или
животињама).

Преживање: начин варења код појединих папкара и
копитара. Биљне намирнице које садрже много тешко
сварљивих влакана животиња измеша са пљувачком и
прогута. Након тога храна се у желуцу помеша са
соковима за варење, потом се подригивањем враћа у
уста где је животиња поново сажваће. После тога сада
већ делимично сварена храна поново одлази у
желудац. Преживари имају сложени желудац.

Преко дана активне животиње: у току ноћи
одмарају се у својим јазбинама где су заштићене, а у
току дана набављају храну. Већином су биљоједи и
сваштоједи.

Преко ноћи активне животиње: животиње
које у току дана мирују, одмарају се. У сумрак крећу у
лов, већином су грабљивци.

Примарни потрошачи: животиње које се хране
биљкама (произвођачима). Биљоједи или сваштоједи.

Природна животна заједница: систем који је
способан за саморегулацију, без уплива човека.

Проток енергије: једносмерни процес који се
одвија паралелно са прометом материје, у којем
енергија узета исхраном протиче кроз нивое исхране.

Развој без преображаја: потомак који долази
на свет из јајашца, јаја или материце личи на одраслу
јединку. До потпуног развоја животиња углавном расте
квантитативно.

Развој са преображајем: потомак који долази
на свет из јајашца, јаја разликује се од одрасле јединке.
Више пута се пресвлачи у току развоја (ларва и лутка).

Размножавање: животна функција у оквиру које
жива бића стварају себи слично потомство.

Секундарни потрошачи: животиње грабљивци
или сваштоједи који се хране примарним потрошачима
(животињама биљоједима).

Симбиоза: обострано корисна животна заједница
Спора: ћелија за бесполно размножавање.
Талофитна организација тела: нижи ниво

организованости телесне грађе. Вишећелијски орга-
низми у којима након деобе ћелије остану заједно али
међу ћелијама нема или је минимална сарадња. (Још
се нису формирала ткива и органи.) Примере имамо и
међу гљивама, и међу биљкама и међу животињама.

Терцијални потрошачи: животиње грабљивци,
хране се секундарним потрошачима (месоједима,
сваштоједима).

Ћелија: најмања самостална структурна и функцио-
нална јединица живих бића.

Фактори околине: биотички – живи (бактерије,
једноћелијски организми, гљиве, биљке, животиње,
човек) и абиотички – неживи (светлост, вода, ваздух,
температура и земљиште) фактори околине који утичу
на жива бића.

Формирање земљишта 1.: на уситњеној, по-
пуцаној, стеновитој површини Земље прво се наста-
њују жива бића (маховине, лишајеви) која веома споро
разлажу стене. Спорим накупљањем (акумулацијом)
сопствених угинулих остатака полако се формира
плодни слој земљишта, хумус.

Формирање земљишта 2.: жива бића која живе
на датом животном станишту угину и њихови остаци
заједно са опалим лишћем доспевају на површину
земљишта. Те отпатке организми разлагачи у завис-
ности од температурних и падавинских карактеристика
брже или спорије разграђују у материје које се поново
могу користити (апсорбовати). 

Фотосинтеза: Својим зеленим пигментима биљке
везују сунчеву светлосну енергију, од једноставних
неорганских једињења околине производе сложена
органска једињења. 

Хранљиве материје: неорганске и органске
материје које се у току исхране уносе у организам а
неопходне су за обављање животних процеса.
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абонос 34
ајкуле/морски пси 78
акација 36, 37
алге 110
анаконда 32, 33
антилопе 38, 38, 39
ара папагај 31
бактерије 59, 106, 106, 107, 108
балатонски сунђер 119, 119
банана 50, 50
бели/поларни медвед 69, 69
бибер 50
бизони 54
биљка која се опрашује инсектима

113, 113
биљке бесцветнице 111
биљке бусењаче 72
биљке житарице 54, 54
биљке са кратким развојним

периодом 44
биљке цветнице 112, 113
биљоједи 34, 38, 42, 59, 132
борови/четинари 8, 61, 61, 71, 112
брадата медуза 76
бреза 63, 63
букове шуме 8, 8, 56, 71
ванила 51, 51
веверица 64, 64, 65
везе у исхрани 91, 33
велика (бела) чапља 20
велика амеба 107
велика безупка 121
велика саса 15
велики водењак 128, 128
велики кенгур 42, 43
велики тетреб 64, 64, 65
вивипарне 132
видра 133
виноградски пуж 121, 122
вируси 108
високе планине 71, 72, 73
водоземци 127
врба 8
врхунски грабљивци 91
вук 67, 67
габор Молнар 29
галеб 81
гепард 43
глодар 65
гљиве 59, 62, 109, 109
гмизавци 129
голосеменице 62, 112, 113, 114
горила 34, 34
гороцвет 15
грабљивац 32, 34, 41, 59, 66, 69, 76,

80, 81, 132

грађа птичјег јајета 130
дабар 60, 60
деверика  126
дезертификација 37
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делови микроскопа 108
делфини 82, 82
дивокоза 73, 73
дикотиледоне 115, 115, 113
дисање 121, 124, 127, 129, 132
Домонкош Варга 92
дупљари 76, 76, 119
ђубрење 96
екваторијална/тропска клима 27
еколошка валенца 88, 88, 89
елементи ланца исхране 91
етерична уља 51
еугленоидне алге 107
еукариоти (једноћелијски) 107, 107
ефекат загађења нафтом 99
жаба крастача 127, 128
Жак Кусто 99
ждралови 15
жива бића која воле влагу 87
жива бића која воле светлост 86, 86
жива бића која воле топлоту 86, 89
жива бића која подносе сеновита

животна станишта 86
жива бића која подносе сушу 61, 87
жива бића која подносе таму 86
Жива бића која подносе хладноћу

61, 86, 89
жива бића која се хране

планктонима 78, 80
животиња торбар 42
животне заједнице 4, 56, 59, 91, 95
животне заједнице Мађарске 7
жирафа 40, 39
загађење ваздуха 97, 98, 98
загађење околине/средине 96, 97, 99
загађивање вода 97
заштита природе 19
заштићено подручје 19
зебре 38, 39
зелена алга 75
зелена еуглена/бичар 16, 107
зелена жаба 128
зелена кончаста алга 16, 110
зелени дани 4
Земља 25, 26, 27, 44, 74
зимзелене шуме 47, 61, 62, 63, 71
зоналност биљног покривача 56
ирвас/соб 69, 69
ирвасов/собов лишај 68, 68
јагуар 32, 32
јајашца 127

јаје са меком љуском 129
јаје са тврдом кречњачком љуском

41, 130
једнаконошци 124
једногрба камила 45, 46
језерски сунђер 119, 119
јеленак 124
казуар 42, 43
какаовац 50, 50
кактуси 44, 44
Калман Китенбергер 42
камелеон 48, 49
кафа 50, 50
киселе кише 96, 99
кит 80, 80, 82
кичмењаци 126, 126
кишна глиста 120, 120
климатске зоне 25, 25, 24
ковиље 13
кожно-мишићни систем 120
колибри 30, 30, 31, 131
колонија алги 110
колонија/талус 110, 119, 119
кондор 131
корморан 81, 81
кречњачки скелет 120
кроцањ 16
крстокљун 64, 64
лав 41, 41, 43
лаванда 48, 48
ланац исхране 12, 17, 42, 53, 59, 67,

70, 79, 91, 93
лешник 8, 8
ливада 13, 14, 15
ливадска жалфија 13
лијане 28, 29
лимун 51, 51
лишајеви 68, 68
лишћарске листопадне шуме 8, 55,

56, 57
ловор 48, 49
мајмун дрекавац 31, 31
макија 47
маслиново дрво 48, 48
махагони 34
маховине 68, 110
медитерански крајолик 47
медузе 76, 77, 119
мекушци 120, 121
миграција птица 48
монокотиледоне 115
морска бисерна шкољка 122, 122
мочвара/глиб 20
мрежа исхране 75
мрежа/сплет ланаца исхране 94
мрке алге 75
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мрки галеб 81, 81
мрки/смеђи медвед 66, 66, 67
мрмољак 128, 128
мрмот 73, 73
Музеј природних наука 26
национални паркови 19, 19, 20, 21,

22
ниво жбуња (грмља) 8, 8, 56, 58
ниво зељастих цветница и

бесцветница 8, 56, 58, 
ниво земљишта/тла или приземни

ниво 56, 58
ниво крошњи 8, 8, 56, 58
ниво маховина/приземни спрат 56,

58
нивои исхране 91, 92
ниже жбуње 48
нилски крокодил 41, 41
ној 42, 43
обичан сунђер 76
обични љуљ 13
опрашивање помоћу ветра 112, 113,

113
орангутан 34, 34
орао белорепан 131
организми произвођачи 91
организми разлагачи 91
орхидеја 29, 29
осиромашење земљишта/стварање

слатинастог земљишта 22
острига 122
Ото Херман 128, 131
пампа 52, 54
памук 50
папагаји 30, 30, 31
папрати/папратнице 111, 111
папучица/парамецијум 14, 107, 108
паразити 109
пауколике животиње/паукови 124
петунија 116, 116
пијавица 120, 120
пингвини 82, 82
пирамида исхране 93, 94
пиринач 51
питоми кестен 49, 49
плава ајкула 78, 78
планинска клима 71, 72
планктон 75, 75
племенити корал 77
плодно земљиште/тло 97
плућа 121, 127
подела хране 40
подношење/толерисање 

топлоте 89, 90
поларна лисица 70, 70
поларна област 69
поларни зец 70, 70
полни диморфизам 131
поморанџа 51, 51
потркушци (птице) 131
потрошачи 91

преко дана активне животиње 58, 60
преко ноћи активне животиње 58, 60
прерија 52, 54
примарни потрошачи 91
производи који штите

околину/средину 100
прокариоти 106
промет материје 93, 93
проток енергије 94
прстенасти црви 120
птице 129, 130
птичје перо 129, 129
птичји паук 32, 32
пужеви 120
пустиња 44
пустињска лисица 45
развој чланконожаца/зглавкара 124
размножавање 106, 109, 110, 111,

112, 120, 124, 127
разред инсеката 124
рајска птица 34, 34
ракови 124
раставић 111
репати водоземци 128
рибе 126
рибљи мехур 127
рис 66, 66
Рихтер 46
рогоз 16
рожната плоча 80
рожнати штит и крљушти 129
рудњача 109
рунолист 72
сабљарка/гарда 128
саване 36, 36, 37, 38, 41
сапрофити 109
сваштоједи 31, 59, 132
сегментираност 120, 123
секундарни потрошачи 91
селективно сакупљање отпада 100
симбионти 109
сипа 122, 121
сисари 80, 83, 132, 132, 134
систематизација 104, 104, 105, 106,

106
системи са ауторегулацијом 95
скривеносеменице 113
слатинаста пустара 87
слатководно језеро 65
слонови 39, 40
смрека 62, 62
способност толерисања мраза 57
степа 52
структура домаћих шума по врстама

55
структура животињског света по

врстама 137
субтропска климатска област 49
сунђери 76, 76, 77, 119
сури орао 73, 73
тајга 61

телесна температура 127, 129, 132
терцијални потрошачи 91
тетреби 64
тигар 34, 35
типови кљуна и ногу код птица 130
типови копита 38
траве 52, 52
травнате пустаре 7, 52, 52
трњина 8, 8
тропске прашуме свакодневних киша

27, 27, 28, 28, 32, 33, 35
тршћак 16
туна 78, 78
тундра 68, 68, 69, 72
умерени/континентални климатски

појас 6
урма/датула 45, 45
фактори околине/средине (еколошки

фактори) 6, 74, 86, 87
Флеминг 109
фоке 81, 81
фосилни отисак праптице 131
харинга 78, 78
хитин 123, 124
хлебовац 37, 37
хоботница/октопус 122
храст плутњак 47
храстова шума 7, 8, 8, 56, 58, 71
царић/палчић 131 
царски пингвин 82
царски удав 32
цветови белог бора 112
црвене алге 75
црволико кретање 120, 120
цревна дупља/шупљина 76
чајевац 50
чланконошци/зглавкари 123, 123
човеколики мајмун 34, 39
чулни органи 123
чучавци (птице) 131
џиновска ајкула 78
џиновски кактус 45, 45, 46
Џој Адамсон 42
шаран 83, 127
шарени даждевњак 128, 128
шимпанза 39, 39, 133
шишмиш 133
шкољке 121
штетно дејство инсектицида 97
шумска гаталинка 128
шумска слатка папрат 111
шумске биљне врсте 9
шумске животињске врсте 11
шумске животне заједнице 10
Шумске области Мађарске 8
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1. фебруар спомен-дан живог света реке тисе

2. фебруар светски дан водених/влажних животних станишта

22. март светски дан заштите вода

23. март светски дан метеорологије

22. април светски дан планете земље

10. мај дан птица и дрвећа

22. мај међународни дан биолошког диверзитета/биолошке 

разноврсности

24. мај дан европских националних паркова

5. јун светски дан заштите животне средине

17. јун светски дан борбе против дезертификације и  

исушивања – за плодно земљиште

16. септембар светски дан очувања озонског омотача

3. субота у септембру светска акција „очистимо свет”

1. октобар светски хабитат дан (људских насеља)

5. октобар светски дан заштите животиња

21. октобар светски дан бриге за планету земљу

• Размисли о томе како се цртеж повезује

са постављеним питањем.

календар догађања у области заштите Природе и околине

зелени дани

• Овде наведене знамените дане препиши у свој календар.
• У току целе године прати догађања.
• За сваку прилику припреми по једно кратко обавештење зашто је значајан

један или други дан.

За колико времена нарасте једно дрво?

BIOLOGIJA-7-123-144_32612-5-19  2014.05.28.  10:53  Page 144


