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низама по грађи слични еу ка риотским жи-
вим бићима на почецима жи вота на нашој 
планети. Од прастарих једноћелијских еу-
кариота еволуцијом у више праваца развиле 
су се вишећелијске еукариоте. Један део 
ових вишећелиjских еукариота је кренуо 
развојним путем да од једноставних неор-
ганских једињења гради сопствени органи-
зам. Из ових су се формирале вишећелијске 
биљке. Друга жи ва бића су, пак, за изградњу 
свог ор га низма користила готова орган ска 
је ди њења која су произвела друга жива би-
ћа. Од ових су се развиле вишећелијске пе-
чурке или гљиве, односно, вишећелијске 
животиње. Наравно, врсте које данас живе 
на нашој планети не представљају коначне 
развојне облике јер се еволуција наставља. 
Еволутивне промене су толико споре да их 
човек непосредно тешко може спознати. 

Данас на Земљи разликујемо више ми-
лиона врста животиња и биљака. Да бисмо 
их упознали, односно да бисмо са гледали 

Основе систематизације
Изучавајући физику и хемију упоз на ли смо 
различите облике и промене ма терије. Слич-
но физици и хемији, биологија се бави обли-
цима и проме на ма облика, односно, развојем 
ма  те ријалног света. Реч биологија је грч ког 
по рекла и значи наука о животу. Биологи-
ја је скуп научних дисциплина које про уча-
вају жива бића.

Већ од давнина људи се занимају за на-
станак живота на Земљи, за настанак жи-
вих бића, односно, занима их грађа живих 
бића и функционисање организама. Разно-
ликост живог света је непрестаног развоја. 
Тај раз вој зове се еволуција. У природним 
наукама еволуција означава сталан, веома 
спор раз вој материјалног света.

Живи свет наше планете није био одувек 
такав какав је данас, већ се формирао током 
више милијарди година. Процесу развоја 
живог света, тј. биолошкој еволуцији, прет-
ходила је еволуција материје, односно фи-
зичка и хемијска еволуција. Од елемената 
једноставних једињења веома споро су се 
фор мирала сложена органска једињења и још 
сложенији органски макромолекули. Из раз-
них макромолекуларних система ве ро   ватно су 
настали и први једноставни би олошки систе-
ми који су већ имали неке ве ома једноставне 
животне функције. Као резултат дуготрајне 
еволуције из овог систе ма настала су прва 
жива бића која називамо прокариотима. 
Таква жива бића постоје на нашој плане-
ти и данас. То су бактерије и модрозелене 
алге. Нај важнија карактеристика ових жи-
вих бића је неоформљено једро у њиховим 
ћелијама. И сам њихов назив грчки про зна-
чи пре карион једро. (слика 1.)

Виши ниво развоја у току еволуционог 
процеса представља појављивање једно-
ћелиских еукариотских живих бића. Њи-
хово име, такође грчког порекла, указује да у 
њиховим ћелијама већ постоји орга низовано 
једро. Веома је вероватно да су данашњи 
представници једноћелијских живих орга-

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ЖИВИХ БИЋА
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биљке печурке 
(гљиве)

1. слика: Царства живог света
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сву разноврсност живог све та, било је по-
требно да се по неким прин ци пима врсте 
си стематизују. 

До краја XVII века многи су покушали да ство-
ре такав систем у који би се, без разлике, могла свр-
стати сва до тада позната жива бића. Шведски при-

род њак Карл Лине (1707-1778) први је успео да ре ши 
проблем систематизације. Године 1735. је објавио 
дело Систем природе. У том делу основна јединица 
систематизације је врста коју чине јединке са суш-
тинским слич ностима. Сваку врсту обележава двос-
труким латинским именом. Латински назив људске 
врсте коју је осмислио Лине, Хомо сапиенс и данас 
је пуноважан. Овако прегледан, јединствен систем 
брзо се проширио и имао је велики зна чај у развоју 
биолошких наука. 

У XIX веку енглески научник Чарлс Дарвин 
(1809–1882) поставио је основу теорији еволуције. 
Његов рад Порекло врста објављен 1859. с нових 
аспе ката осветљава и саму систематизацију. На те-
мељима Дарвиновог рада формирана је филогенет-
ска сис тематизација. Док је Линеов вештачки сис-
тем при ликом утврђивања сродности међу врстама 
узео у обзир сличност спољашњих особина, при-
родни филогенетски систем истражује срод ност из 
аспекта порекла. 

Међу мађарским следбеницима систематиза-
ције истакао се Пал Китајбел (1757-1817) пионир 
истраживања домаће флоре, који је открио више од 
150 врста биљака. Радио је и као зоолог и међу први-
ма је описао бројне животињске врсте у Мађарској. 
Мађарски хербаријум објављен 1807. представља 
заједничко дело ботаничара из Дебрецина Шаму-
ела Диосегија и његовог зета Михаља Фазекаша, 
иначе писца дела Лудаш Маћи. Овај Хербариум је, у 
ства ри, преношење Линеовог система на мађарски 
језик. Ово дело значајно је за развој мађарске бота-
ничке и медицинске терминологије.

Кроз систематизацију живих бића пра-
тимо ток еволуције, односно, фило ге нет ски 
развој живог света. Суштина овога је, да се 
приликом утврђивања сродности различитих 
врста првенст вено узима у обзир њихово 
порекло и заједничке род  бинске везе. Због 
тога овај систем називамо филогенетским 
системом.(сли ке 3. и 4.) 

Врста је основна јединица ове систе-
ма  тизације. Врста је скуп живих бића ко-
ја имају заједничко порекло, једнаку спо-
љашњу и унутрашњу грађу, у природи живе 
у репродуктивним заједницама и рађају 
себи слично потомство. Различите врсте 
су сличне по неким особинама, а по дру-
гима се разликују. Уопштено ре чено, што 
је више идентичних особина заједничког по-
рекла, сродност је толико ближа. Врсте које 
убрајамо у једну срод ну групу – потичу од 2. слика: Категорије систематизације
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за једничког прет  ка и њихова еволуција је јед-
но време текла заједничким путем. Прили-
ком сис тематизације, врсте које се налазе у 
најближем сродству сврставамо у један род, 
родове у једну породицу, а сличне породице 
у један ред, па у разред и на крају разреде 
сврставамо у једно племе. (слика 2.) 

Да би врсте имале међународно јединствен 
назив, обележене су двоструким латинским 
именом. На пример, мрки медвед је урсус 
арктос, црни медвед је урсус американус. 
Прво име – урсус означава заједнички род 
медведа, док друго име унутар тог рода обе-
лежава различите врсте.

3. слика: Упоређивање величина
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4. слика: Филогенетски развој гљива и биљака
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5. слика: Филогенетски развој животиња
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У свакодневном језику често се мешају појмови 
врста и подврста (сорта или пасмина). Са зна чењем 
врсте већ смо се упознали. И унутар једне врсте 
можемо разликовати је динке које показују већу 
сличност и имају своје одвојено животно станиш-
те. Подврста је следећа сис тематска јединица мања 
од врсте. Пример за подврсту је огромни тзв. кодијак 
медвед који живи на Аљасци и зове се урсус актос 
берингијанус. Реч сорта првенствено користимо 
за биљ не пољопривредне културе. У случају по љо-
привредних култура и узгајаних животиња назив 
сорте, односно пасмине (расе), не означава само 
припадност истој врсти, већ и могућности узгајања 
(време сазревања, отпорност, квалитет земљишта 
итд.) На основу тога разликујемо неколико сорти 
пасуља као што је нпр. будимски шаренац или ра-
ни путерац.   

Вируси
С обзиром на грађу и начин живота, ви ру-
си се тешко могу сврстати у фило генет ски 
сис тем живих бића. Они су реда величине 
на нометра и зато се могу посматрати само 
елек тронским микроскопом са увећањем 
од више десе тина хиљада пута. (слика 3.) 
За грађу вируса је карактеристично да се 
састоје од наследног материјала и протеинс-
ког омотача који га окружује. Већина вируса 
грађена је искључиво од ова два елемента. 
О њиховом пореклу фор миране су бројне 
претпоставке. Нај вероватније је да су вируси 

настали од наследног материјала појединих 
ће ли ја, а ти откинути делови су у то ку ево-
луције стекли одређену само сталност. Јед-
ноставна грађа, дак ле, не значи да је то јед-
но стање које је прет ходило организовању 
ћелија већ баш супротно да је настало од већ 
постоје ћих прокариотски или еу кариотских 
ћелија. (слика 6.)

Ову претпоставку потврђује и начин 
жи    вота вируса. Наиме, услов за њихово 
постојање је ћелија домаћин у којој могу да 
паразитирају. Вирус који се убацује у ћелију 
домаћина, убацује свој наследни ма  теријал 
који се угради у ћелију и реор ганизује њено 
функционисање. Приморава је да од сопстве-
ног наследног материјала производи нове ви-
русе идентичне грађе. На тај начин за вео-
ма кратко време од почетног вируса настају 
бројне тачне копије. Вируси се, дакле, не 
размножавају користећи сопст вене материје 
већ се умножавају ко ристећи градивне еле-
менте ћелије до маћина. (слика 7.) 

Након умножавања вирус улази у пе-
риод мировања. Тада се ослобађа из ћелија 
домаћина у спољашњу средину и постаје 
поново вирулентан. 

Да би дошло до инфекције, неопходно је 
да вирус доспе у нову ћелију домаћина, што 
и није тако једноставно пошто се самостал-
но не може кретати. Због тога једно живо 
биће преноси вирусе на друго, или из орга-

6. слика: Грађа разних типова вируса

а) вирус мозаичне болести дувана б) вирус инфлуенце в) бактериофаг
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низма домаћина доспева у организме пото-
мака, или га ново кретање средине и околи-
не преноси на ново место. У међувремену 
под дејством различитих фактора околине 
(нпр. температура или хемијске материје) 
многи вируси гину, а преживели вируси су 
способни да поно во инфицирају. 

Руски биолог Димитриј Ивановски (1864-1920) 
први је открио вирусе. У својим експериментима со-
кове оболелих биљака процедио је кроз филтер за 
бактерије и тим филтратом је успео да инфицира здра-
ве биљке. Тако је закључио да постоје патогени (за-

разни) микроорганизми који су мањи и од бактерија. 
Ове профилтриране патогене микроорганизме је наз-
вао вирусима. Вирус у преводу значи отров. 

Бројне болести живих бића су вирусног 
порекла. Бактериофаги су вируси ко ји у  ни-
штавају бактерије. Мозаични ви ру си на лис-
товима биљака изазивају мо заичну фле кавост. 
Вируси изазивају сли навку и шап код говеда 
или нпр. беснило код паса. Међу вируси ма 
који изазивају болести човека најпознати-
ји су вируси инфлуенце и богиња (оспица) 
или вирус који изазива СИДУ.

7. слика: Размножавање вируса у ћелији 
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ЈЕДНОЋЕЛИЈСКИ 
ОРГАНИЗМИ

Бактерије
Претпоставља се да су се током еволуције 
од најједноставнијих прабактеријских ће -
лија развили разноврсни прапрокариот-
ски једноћелијски организми. Потомци 
тих једноћелијских организама су и да-
нашње живе бактерије. Бактерије су нај-
распрострањенија жива бића. У једном гра-
му земљишта нпр. налазимо више ми лиона 
бактерија. Њихову широку рас прострањеност 
омогућило је њихово бр зо размножавање 
и изузетна спо соб ност прилагођавања. Бак-
терије су реда величине микрометара. По 
облику раз ли ку је мо лоп тасте, штапићасте 
и спиралне бактерије. (слика 9.)

Откривање и изучавање бактерија тесно је везано 
са историјатом микроскопа. До кон тинуираног и 
систематског ми кроскопског испитивања бактерија 
дошло је у другој по ловини XVII века након открића 
холандског природњака Антона Левенхука (1632–
1723). Користећи своја оптичка сочива успео је да 
конструише микроскоп којим је постигао увећање 
од 200 пута. Тим микроскопом први је испитивао 
једноћелијске организме. Енглески научник 
Роберт Хук (1635–1703) је 1665. на основу својих 
микроскопских испитивања саставио и издао један 
албум цртежа, који је дуго времена важио као основна 
књига за микроскопска биолошка истраживања. 
Између осталог, од њега потиче и назив ћелија. 
Међутим, до на учног испитивања бактерија требало 
је чекати све до XIX века. Немачки ле кар и биолог 
Роберт Кох (1843–1910) је израдио методу добијања 
чисте културе бактерије, односно, начине бојења који 
су били погодни за раздвајање бактерија. За његово 
име се везује откриће бројних патогених (заразних) 
бактерија, па тако и врсте бактерија које изазивају 
туберкулозу. У истраживању вируса и бактерија нови 
важан корак је представљало откриће електронског 

8. слика: Бактериофаги у акцији 9. слика: Типични облици бактерија

коке

бацили

спирале
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микроскопа 1931. године, односно микротехника 
која је прилагођена овом микроскопу. Та техника 
је омогућила увид у нанометарски свет. 

Грађа бактерија је карактеристична за 
прокариотске ћелије. Немају оформљено 
ћелијско једро, а наследни материјал се 
налази у ћелијској плазми. Ћелијска плаз -
ма је обложена танком ћелијском мем бра-
ном. Ћелијска мембрана је у тес ној ве-
зи са ћелијским зидом који споља облаже 
бактерију. Ћелијски зид бактерија највећим 
делом је изграђен од беланчевина и угљених 
хидрата. Ћелијски зид је чврста и дебела 
творевина која омогућава да бактеријска 
ћелија одржи свој облик.

Код бројних врста бактерија ћелијски зид 
је обложен још и једном капсулом или слу-
завим омотачем. Многе бактерије су помоћу 
трепљи различите величине и броја способне 
и за активно кретање. (слика 10.) Бактерије 
се размножавају деобом ће лије. У повољним 
условима након пола сата новонастала ћелија 
се поново дели. (слика 11.)

За начин живота бактерија је карак те рис-
тично да се велика већина храни ор ганским 
материјама од којих изграђује соп ствене 
материје. Многе врсте користе органска 
једињења угинулих организама који тру-
ле. Због тога бактерије имају ве ли ки значај 
у разлагању остатака биљака и животиња. 
Жива бића која за изградњу сопственог ор-
ганизма користе готова ор ганска једињења, 
нпр. беланчевине, уг ље не хидрате и масти, 
заједничким име ном зовемо хетеротроф-
ним живим бићима. Међу хетеротроф-
ним бактеријама, поред оних које изазивају 
труљење и распад ор ганских материја, ве-
ома су значајне и бак терије које оштећују 
жива бића. Међу те бактерије убрајамо и 
бројне врсте које код човека изазивају бо-
лести, нпр. тифус или туберкулозу.

Неколицина бактерија за своју грађу и фун-
кционисање користи енергију јед но ставних 
неорганских једињења. Жива би ћа која за 
изградњу свог тела користе јед ноставна не-
органска једињења, нпр. Угљен-диоксид и 
воду, заједничким име ном зовемо аутотроф-
ним живим бићима. Аутотрофне бактерије, 
например, живе у земљишту и стварају нит-
рате. Ове бактерије оксидишу неорганска 

једињења која садрже азот. Хемијску енергију 
која се ослобађа у току тог процеса, корис-
те за везивање угљен-диоксида. Овај облик 
искоришћавања енергије зовемо хемосин-
тезом.

10. слика: Шематска грађа бактеријске ћелије

11. слика: Деоба бактерија, снимак светлосног  
микроскопа

инвагинација
ћелијске мембране

ћелијски
зид

наследни
материјал

трепља

ћелијска плазма

капсула
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Модрозелене алге 
Модрозелене алге су, слично бактеријама, 
прастара жива бића са једноставном те лесном 
грађом. У њиховим прокариотским ћелијама 
налази се пигмент који даје карактеристич-
ну мод розелену боју. (слика 12.) Ове пигмен-
тне материје су једињења способна да везују 
е нер гију сунчеве светлости. Помоћу сун  ча-
не енергије у ћелију уграђују јед ноставна 
неорганска једињења. Модрозелене алге су, 
дакле, аутотрофна жива бића која за грађење 
свога тела користе сунчеву енергију. Овај 
облик коришћења сунчеве енергије нази-
вамо фотосинтезом. У процесу фотосинте-
зе о сло бађа се значајна количина кисеони-
ка који одлази у атмосферу. Различите врсте 
мо дрозелених алги подједнако можемо на-
ћи и у земљишту и у природним водама. У 
повољним околностима модрозелене алге 
се толико могу размножити да обоје воду у 
зеленкастоплаво. Углавном служе као хра-
на воденим животињама.

Еукариотска једноћелијска 
жива бића - протозое
У ћелијама ових живих бића налази се ће -
лијско једро које је карактеристично за сва ку 
еукариотску ћелију. У ћелијској плазми еу-
кариота који имају аутотрофну исхрану на-
лазе се хлоропласти који садрже пигментне 
материје. Ови пигменти путем фотосинтезе 
производе органске материје ћелије. Најмањи 
једноћелијски организми, слично бактерија-
ма, имају величину од неколико микроме-
тара. Поједини једноћелијски организми 
су, међу тим, знатно већи и могу достићи 
величину ко ја је видљива и слободним 
оком. У повољ ним условима се веома брзо 
размножавају и број јединки у једном мили-
литру може достићи и вредност од више сто-
тина хиљада, односно, понекад и до милион. 

Једноћелијске зелене алге имају ка-
рак теристичну зелену боју листа која по-
ти че од зелених пигмената ћелије. Живе 
по јединачно или у мањим групама, у ко ло-

13. слика: Колоније ћелија једноћелијских зелених 
алги

12. слика: Електронскомикроскопски снимак на след-
ног материјала и пигментних модро зе  лене алге 
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нијама у слатким водама, морима и влажном 
земљишту. (слика 13.)

Поједине врсте зелених алги способ-
не су за брзо кретање помоћу бича који се 
ве зује за ћелију, док су друге врсте неспо-
собне за кретање. Имају значајну улогу у 
самопречишћавању вода односно у исхрани 
животиња које живе у води. Силикатне ал-
ге имају жућкасто браон пигменте. Ћелију 
облажу две чврсте силикатне љуске које се 
потпуно уклапају. 

Силикатне алге преко ситних пора те 
љуске испуштају слуз и помоћу те слу-
зи ме њају своје место. У већини случаје-
ва жи ве појединачно лебдећи у води или 
причвршћене за подлогу. Ћелије многих 
врста, након деобе, остају заједно обложе-
не једним заједничким слузавим омотачем 
и тако формирају једну лабаву колонију ће-
лија. Силикатне љуске угинулих алги то-
ну на дно мора и на појединим местима су 
у току протеклих неколико милиона годи-
на формирале силикатан слој дебео више 
ме тара. 

Ћелије бичара су вретенастог облика. 
Кретањем бича који се налази на предњем 
делу ћелије мењају своје место. На промену 
места утиче и црвена очна мрља која се нала-
зи у ћелији. Ова ћелијска органела региструје 
светлост и управља кретањем једноћелијског 
организма према извору светлости. Бичари 
помоћу својих зелених пигмената врше фо-
тосинтезу, међутим ако се дуже време налазе 
на мрачном животном станишту, своје пиг-
ментне материје дефинитивно губе и пре-
лазе на хетеротрофни начин исхране. Тада 
су за њихову исхрану неопходна органска 
једињења која узимају из своје околине, а у 
ћелију убацују преко ћелијских уста. Бројне 
групе једноћелијских еукариотских живих 
бића чине врсте у чијим ћелијама уопште 
нема пигмената и тако су за њихов опстанак 
неопходна органска једињења која узимају 
из своје околине, значи, имају хетеротроф-
ну исхрану.

Заједничка особина врсти која спадају 
у групу ризопода је, да се у правцу дражи 
хране крећу стварањем испупчења ћелијске 
плазме различитог облика ћелијске плазме 

14. слика: Грађа ћелије бичара

15. слика: Кретање и исхрана амебе

бич

хлоропласт

ћелијска уста
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(псеудоподије)
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тзв. лажним ножицама. У ова испупчења се 
улива ће лијска плазма односно цело њи хово 
тело и тако се њихов облик стално мења. (сли-
ка 15.) Своју храну траже на дну во да или на 
влажном земљишту, тако што сво јим лаж-
ним ножицама опкољавају чести цу хране и 
путем ендоцитозе увлаче је у ћелију. Њихо во 
кретање је веома споро, преваљују свега не-
колико mm за један сат. Овакав једноћелијски 
организам је велика амеба која живи на дну 
муљевитих вода. (слика 16.) 

  
Заједничка особина прабичара је да се крећу 

помоћу једног или више бичева и да се искључиво 
хране хетеротрофним путем. Код појединих врста 
бичара око базе бича формира се огрлица грађена 
од танке мембране. Бактерије које служе као исх-
рана кретањем бича, усмерава ка бази огрлице где 
се обави ендоцитоза. Бичари са огрлицом су једном 
петељком често пута фиксирани за подлогу, а поједини 
граде колоније. 

Све врсте спорозоа су паразити. Једноћелијске 
спорозое које доспевају у организам жи вотиња или 
човека исхрањују се теч ним материјама организма 
домаћина. Ове праживотиње су изазивачи бројних 
инфективних болести домаћих животиња. Једна врста 
спорозоа је изазивач људског обољења маларије. 

Заједничка карактеристика врсте треп-
љара је да се у њиховим ћелијама налазе 
два типа ћелијског једра, једно веће, макро-
нуклеус (вегетативно једро) и једно мање, 
микронуклеус генеративно једро). Мање 
ћелијско једро има важну улогу у полном 
размножавању, док веће ћелијско једро кон-
тролише и управља осталим животним 
функцијама. Најпо знатија врста трепљара 
је папучица. Про сечна величина износи 
неколико стотина микрометара. Ћелија је 
прекривена трепљама и покретањем ових 
трепљи способна је за веома брзо кретање у 
води. Ћелијска уста су левкасто удубљење 
на бочној страни ћелије. Папучица се храни 
бактеријама које лебде у води. Покретањем 
својих трепљи бактерије усмерава према 
ћелијским устима. Када се сакупи довољна 
количина бактерија на дну ћелијских ус-
та формира се вакуола и бактери је затво-
рене у ову вакуолу за варење доспевају у 

16. слика: Електромикроскопски снимак велике 
амебе

17. слика: Грађа ћелије папучице
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унутрашњост ћелије. Међу једноћелијским 
организмима трепљара имамо и такве врсте 
које се не хране искључиво бактеријама већ 
и другим једноћелијским организмима. 

ПЕЧУРКЕ (ГЉИВЕ)

Праве печурке
Међу једноћелијских еукариотима за гљиве 
се претпоставља да су се већ у раној фа-
зи еволуције одвојиле и да су се паралелно 
развијале са биљкама и животињама. На то 
указује и телесна грађа, односно, начин 
живота гљива. У њиховим еукариотским 
ћелијама недостају пигментне материје које 
омогућавају фотосинтезу. Њихов ћелијски 
зид у већини случајева изграђује хитин један 
угљени хидрат који садржи азот. Ћелије 
вишећелијских гљива граде хифе. Ове хи-
фе граде најразноврснија плодоносна тела 
разних врста. За своју исхрану користе го-
това органска једињења, значи, ово су жи-
ва бића са хетеротрофном исхраном. Разне 
органске материје које користе у својој ис-
храни по тичу од остатака угинулих живих 
бића. Разноврсност начина живота гљива 
обогаћује и чињеница да могу да живе у 
заједници са алгама, односно развијенијим 
биљкама шта више и са животињама и чове-
ком. Највећи значај гљива је у хетеротроф-
ном разлагању. Заједно са бактеријама, гљиве 
спречавају да се органске материје угинулих 
живих бића у већој количини нагомилају у 
природи. Разградњом угинулих живих бића 
омо гућавају повратак и поновно коришћење 
материја у живом свету – значи обезбеђују 
кружење материје. Веома мали број врсти 
живи у води, гљиве су највећим делом преш-
ле на сувоземни начин живота. 

Врсте фикомицета су грађене од хифа. 
Пошто се хифе не расчлањују на посебне 
ћелије, организам гљиве можемо сматра-
ти једном ћелијом са бројним ћелијским 
једрима. Једна од најпознатијих врста фи-
комицета је переноспора, паразит грожђа. 

18. слика: Уздужни пресек дршке рудњаче, снимак 
светлосног микроскопа.

19. слика : Грожђе инфицирано пероноспором
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Својим хи фама улази у лист грожђа и узима 
ор ганске материје потребне за исхрану. (сли-
ка 19.) На кон одређеног времена на хифама 
се формирају спорангије, а у спорангијама 
спо ре помоћу којих се гљиве размножавају. 

Након изласка спора су поново способне да 
инфицирају биљке. Такође у ову групу спа-
да врста која на хлебу или на воћу ствара 
буђ или плесан. 

Асконицете су добиле назив по спо ран-
ги јама које се налазе на крају хифа и имају 
облик вреће (слика 20.). У тим спорангијама 
фор мирају се споре. Најпознатије врсте ас-
кони цета су разне врсте пепелница и мо ни-
лија које паразитирају на воћкама, однос-
но врсте буђи које производе пени цилин и 
квасне гљивице које изазивају врење. 

На крајевима хифа врсти које спадају у 
групу базидиомицета формира се једно за-
дебљање које зовемо базидиум и у про ду-
же цима базидиума налазе се споре. Хи фе 
ба зи диомицета стварају испреплетени мице-
лиум а након тога и плодоносно тело. Део 
ми целиума који се налази изнад земље дели-
мо на труп и на шешир. На доњем делу ше-
шира налазе се споре помоћу којих се гљи-
ве размножавају. 

У групу базидиумицета спадају гљиве које се у 
свакодневном животу користе за исхрану, а такође 
у ову групу спадају и гљиве које нису погодне за 
исхрану и често садрже отровне материје. Гљиве 
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22. слика: Рудњача

21. слика: Телесна грађа базидиомицета

базидијум

хифа

 споре

хифа

спора аскус (мешак)



21

имају значајну улогу у нашој исхрани. Рудњача је 
најпознатија врста из ове групе коју узгајамо и у 
вештачким условима, а налази се и у природи. Има 
меснат шешир беле или светлосмеђе боје. Плоче на 
дну шешира су беле када је печурка млада, касније 
постану розе боје и на крају добију браон боју. 

Дршка се према дну подебљава. Има опнасто 
крило. Нажалост, лако може да се помеша са веома 
отровном зеленом пупавком. На дну шешира зелене 
пупавке плоче су увек беле. Дно дршке је чворолико 
задебљано. Поред опнасте крагне на дну дршке 
налази се још једна крагна. 

Један део печурака има индустријски значај. 
Бројне врсте које производе антибиотике користе 
се у фармацеутској индустрији. Антибиотици настају 
као метаболички продукти појединих врста гљива 
и де лују на патогене бактерије. Својим при суством 
спречавају размножавање ми кроорганизама. Такви 
антибиотици су нпр. пеницилин, стрептомицин, 
нео ми цин итд.

Лишајеви

Талус лишајева настаје заједничким жи вотом 
аскомицета и модрозелених алги односно 
зе лених алги. Хифе се директно припајају 
за ћелије алги и често своје хифе убацују 
у саме ћелије. На тај начин узимају један 
део органских материја које производе алге. 
Гљиве, међутим, алгама обезбеђују угљен-
диоксид и минералне соли растворене у во-
ди, односно, пружају заштиту од дражи из 
спољашњости. Ипак не можемо говорити о 
два самостална жива бића јер је ова тесна 
заједница из аспекта грађе и начина живо-
та резултирала стварањем потпуно нових 
врста лишајева. Лишајеви су веома отпор-
на и упорна жива бића. Способни су да се 
настане и у веома неповољним условима 
нпр. бројне врсте лишајева живе и на Ан-
тарктису. Једна од карактеристика лишајева 
је да производе специјалне киселине. Ове 
ки селине разлажу и најотпорније стене 
и због тога су лишајеви веома значајни у 
разлагању сирових стена. Веома су о сетљиви 
на индустријско загађење ваз духа. Њихово 
појављивање је сигуран знак чистог вазду-
ха. Приближавајући се великим градовима 
и индустријским центрима смањује се број 
разних врста лишајева. (слика 24.) 
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РЕЗИМЕ
Жива бића систематизујемо на основу филогенетског развоја. Суштина ове систе-
матизације је, да приликом уврставања врста узимамо у обзир њихово порекло и 
зајед ничке родбинске везе. Основна јединица систематизације је врста. Врста је 
скуп јединки живих бића са сличном спољашњом и унутрашњом грађом, која имају 
заједничко порекло и у природи живе у репродуктивним заједницама где стварају 
себи слично потомство. 
 Најстарија жива бића су прокариоти. У њиховим ћелијама наследни материјал 
још није организован. Сва остала жива бића сврставамо међу ерукариоте. У ћелијама 
ових живих бића се већ налази организовано ћелијско једро. Најпре су се формирали 
једноћелијски еукариоти док су се у току еволуције, касније појавили развијенији 
вишећелијски еукариоти. Међу ове друге спадају гљиве, биљке и животиње. 
 Вируси се не могу сматрати самосталним живим бићима, већ су то откинути 
делови наследног материјала разних прастарих ћелија. Вирусе гради наследни 
материјал који облаже беланчинасти омотач или капсид. Ако вируси уђу у ћелију 
домаћина користећи материје те ћелије могу да се умноже. Изван ћелије домаћина, 
међутим, не показују никакве животне функције. 
 Врсте које убрајамо у бактерије и модрозелене алге, на основу њихове ћелијске 
грађе, заједничким именом називамо прока риотима. Велика већина бактерија храни 
се готовим органским једињењима. У мањем броју, међутим, способне су да оксидишу 
неорганска једињења и да енергију која се у току тог процеса ослобађа користе за 
фиксацију угљен-диоксида из ваздуха. Модрозелене алге такође користе угљен-
диоксид ваздуха за изградњу својих органских једињења али за то користе сунчеву 
светлосну енергију коју везују помоћу својих пигмената. 
 Таква жива бића која за изградњу органских материја сопственог тела користе 
једноставне не органске материје нпр. угљен-диоксид и воду, заједничким именом 
зовемо ау то трофним живим бићима. Уколико е нер гију која је за то потребна 
добијају везивањем светлосне енергије, онда су то жива бића која врше фотосин-
тезу. Ако, међутим, енергију добијају оксидацијом неорганских једињења, тада го-
воримо о живим бићима која врше хемосинтезу. 
 Таква жива бића, међутим, која за из градњу органских једињења свог орга-
низма користе органска једињења дру гих живих бића, нпр. беланчевине, уг љене 
хидрате, масти заједничким именом називамо хетеротрофним жи вим бићима. 
Међу једноћелијским еукариотским жи вим бићима налазимо једноћелијске зе-
лене алге и силикатне алге, а у њиховим ћелијама хлоропласте који врше фото-
синтезу. Ова жива бића се хране аутотрофним начином. Ризоподе и трепљари у 
недостатку хло ропласта органске материје своје околине користе хетеротрофним 
начином. Прелаз представљају аутотрофни бичари који у недостатку светла гу-
бе своје пиг менте и прелазе на хетеротрофну исхрану. Међу вишећелијским еу-
кариотима посебну филогенетску нит представљају гљиве. 
 Гљиве су жива бића са хетеротрофним начином исхране. Њихове ћелије градећи 
хифе изграђују вишећелијски мицелиум и плодоносна тела. Размножавају се спора-
ма. Њихов значај унутар живог света је што разлажу остатке угинулих живих бића. 
Фикомицете су грађене од једноставних хифа. На крају врећасто задебљалих хи фа, 
аскомицета формирају се споре. Код базидиомицета на продужецима задебљалих 
крајева хифа смештене су споре. Лишајеви су талофитна жива бића која су наста-
ла заједничким постојањем гљива и модрозелених алги односно других алги.
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