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УВОД

Гимназијско наставно градиво биологијe сажето је у три тома ове серије уџбеника. Слике 
помажу разумевање текста уџбеника. На бројним местима упућујемо на коришћење ката-
лога за одређивање (детерминацију) биљака и животиња. Код одређивања биљака наво-
ди се редни број паноа, док се код одређивања животиња обележава број стране. У тексту 
мо жемо видети упутства: 

 обележавање слике у уџбенику (слика бр. 61)

каталог за детерминацију биљака (К.Б. 32)

каталог за детерминацију животиња (К.Ж. 56)

Текст уџбеника писан је нормалним типом слова. Масним или косим словима штампани су 
делови текста који би требало боље да се упамте. Њима су обележени важнији појмови.

Другим типом слова су штампани допунски делови градива, али и ту имамо делове текста штампане 
масним и косим словима. Допунско градиво садржи нове појмове или описе испитивања са другог аспекта, 
а понекад скреће пажњу на практичне аспекте. У појединим областима проширује знања занимљивостима 
из историје науке. 

Свака већа јединица наставног градива завршава се резимеом који обухвата кратак пре-
глед најважнијих података поглавља и помаже у самосталном учењу. 
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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

животиње

прокариоте

једноћелијскe еукариоте

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

ПЛЕМЕ

РАЗРЕД

РЕД

ФАМИЛИЈА

РОД

ВРСТА

кичмењаци

сисари

звери

медведи

медвед гризли

мрки медвед 

Урсус

Урсус арцтос
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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

наследни материјал

 беланчевинасти
 омотач (капсид)

 беланчевинасти
 омотач (капсид)

 наследни материјал
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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 

вирус бактерија

наследни материјал
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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

очна мрља

ћелијско
једро

лажне ножице
(псеудоподије)

вакуола за варење
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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

мање 
ћелијско
једро

ћелијско
једро

вакуола за варење трепље

ћелијска уста
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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 

20. слика: Телесна грађа аскомицета

22. слика: Рудњача

21. слика: Телесна грађа базидиомицета

базидијум

хифа

 споре

хифа

спора аскус (мешак)
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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.) 

23. слика: Телесна грађа лишајева

24. слика: Лишајеви настањени на стенама

ћелија алге

хифа
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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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од друге. Овај организациони облик да нас 
представљају кончасте зелене алге. 

Када се деоба ћелија одвија у више смера 
формира се талус који представља један 
виши степен организованости од ћелијске 
нити. На тај начин тело биљке је постигло 
ве ћу рашчлањеност него при организацији 
ћелијских нити. Међутим, функционисање 
самих ћелија није се разликовало и није 
дошло до стварања ткива. Биљке са таквом 
телесном грађом заједничким именом зовемо 
биљкама талофитама. (слика 26.)

25. слика: Кончаста зелена алга 26. слика: Мрка алга - талофита

БИЉКЕ

Вишећелијске алге 
Прастари облици вишећелијских алги су 
веома значајни из аспекта еволуције јер се 
појавом тих биљака започео филогенетски 
развој биљака на копну. Један од начина 
формирања развијенијих вишећелијских 
биљака је могао бити да су ћелије након де-
обе остале заједно – иако раздвојене за јед-
ничким ћелијским зидом. 

Ћелије су се у почетку делиле у једном 
прав цу и резултат те деобе је ћелијска нит 
(ко нац). Ћелије те нити су оригинално би ле 
ис тог облика и имале исте функције. Касни је 
се ћелијска нит преко својих већих базал них 
ћелија фиксирала за подлогу, док су се ћелије 
на врху интензивно делиле и тако постале 
део биљке који најинтензивније расте. (слика 
25.) Временом, са главне нити, гранале су 
се споредне које су се у многим случајеви-
ма тако густо и организовано сместиле – 
да су се поједине нити једва одвајале једна 
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За вишећелијске зелене алге је карак-
теристично да њихове ћелије у својим хло-
ропластима садрже исте пигментне матери је 
као и најразвијеније биљке цветнице. Ве ћи-
на вр ста има организована ћелијска влак на. 
И у домаћим водама често можемо видети 
раз граната ћелијска влакна зелених алги. 
Постоје такве врсте које су вишеструко раз-
гранате, граде сложен талус и споља веома 
ли че на телесну грађу развијенијих биљака. 
Такве врсте су, на пример, жутозелене ал-
ге ксантофита које личе на раставић. Већи-
на зелених алги живи у слатким водама, а 
у исто време служе као склониште и храна 
за животиње које ту живе. (К.Б. 13) 

Мрке алге су биљке талофите које и ма-
ју веома разноврсне облике. Њихови хло ро-
пласти поред зелених пигментаних матери ја 
садрже и мрке пигменте. Код бројних врста 
рашчлањеност тела на изглед личи на спо-
љашњу грађу нај раз вијенијих биљака. Ве-
ћина врста жи ви у површинским водама мо-
ра. Неке врсте могу да достигну и дужи ну 
од 300 до 400 метара и својом огромном 
масом спадају међу највеће биљке на Земљи. 
У при обалним водама до дубине од 25 метара 
бројне врсте мрких алги граде густе шуме. 
Ове шуме су способне да исхране огромну 
ко личину риба биљоједа и других нижих 
животињских организама. Поједине мрке 

ал ге се користе као сточна храна, а могу се 
ко ристити и као ђубриво. 

Црвене алге су слично мрким алгама 
талофите са развијеном телесном грађом 
и углавном живе у морима. Поред зеленог 
пигмента њихови хлоропласти садрже и 
црвене пигментне материје. Док су мрке 
алге становници умерених и хладнијих 
вода, дотле су црвене алге распрострањене 
у топлијим морима. У чистијим водама 
про диру и до 200 метара дубине и живе 
причвршћене за подлогу. Из црвених алги 
до бија се агар-агар, супстанца која је важан 
састојак лабораторијске хранљиве подлоге 
за бактерије. 

Маховине 
Слично мрким и црвеним алгама, и махо-
вине представљају нижу грану еволуције 
која није водила до формирања развијенијих 
биљака. Преци маховина су, вероватно, биле 
зелене алге које су прешле на копно. Насуп-
рот рашчлањености, гра ђа маховина је бли-
жа грађи талофита. Иако су праве копнене 
биљке, оне немају перфектно развијене про-
водне снопиће који су неопходни за узимање 
воде и транспорт материја.

Кончасти израштаји слични корену 
(ри зоиди) првенствено причвршћују биљ-
ку за подлогу. Воду и минералне материје 

27. слика: Типови телесне грађе маховина
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растворене у њој маховине примају чи та-
вим телом, а делом ризоидима. Због то га је 
већина маховина везана за влажно животно 
станиште. Маховине једноставније грађе, 
нпр. бројне јетрењаче, граде талус. Код раз-
вијенијих маховина, нпр. лиснатих махови- 
на, разликујемо творевине сличне листови-
ма и стаблу. Код појединих вр ста у овим тво-
ревинама, сличним стаблу, налазимо и так- 
ве елементе који су способни да преносе во-
ду. Међутим, лисна плоча (лиска) је у већини 
случајева грађена од једног јединог слоја 
ћелија. Дакле, творевине сличне листу и стаб-
лу ни што се тиче њихове грађе, ни што се 
тиче функције, нису идентичне са о рганима 
развијенијих биљака. (слика 27.)

Начин живота маховина је тесно ве-
зан за садржај воде у њиховој околини. Раз-
множавају се спорама. Ако оне падну на 
погодно влажно земљиште, исклијају и из 
њих се развије биљчица маховине –про-
тонема. На врху те биљчице формирају се 
полни органи. Сперматозоид пливајући у 
капљици воде долази до јајне ћелије и оп-
лоди је. Из оплођене јајне ћелије формира 
се нова спорангија, а у њој огромна коли-
чина ситних спора. Тако може поново да 
крене процес размножавања. (слика 28.)За 
маховине је карактеристично да су способ-
не да из своје околине веома бр зо ап сорбују 
огромну количину воде која је двадесетост-
руко већа од њихове масе. Спорим одавањем 
ове апсорбоване воде веома повољно ути-
чу на влажност земљишта. Пошто су махо-
вине распрос трањене у огромној количини 
на нашој планети, остаци њихових угину-
лих талуса значајно повећавају хранљиве 
материје земљишта. (К. Б. 17)

Папратњаче 
Кормофите су биљке са најразвијенијом 
телесном грађом. У ову групу спадају па-
пратњаче, голосеменице и скривеносеме-
нице.
Заједничка њихова карактеристика је да су 
грађене од стабла, листова и корена. У току 
ево луције папратнице су биле прве биљке 
кор мофите. 

Слично маховинама, и папратнице имају 
претке међу прастарим зеленим алгама које 
су живеле у води или на обалама вода, де-
лимично већ прилагођене животу на коп -
ну. Од најстаријих папратница развили су 
се и преци голосеменица. Главне карак-

29. слика: Тропска врста папратница
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теристике телесне грађе папратница је да 
се њихов изданак састоји од стабла и листо-
ва са класичном хистогенетском грађом, а 
из подземног дела из данка развија се корен. 
Добро развијени сис тем транспортног (вас-
куларног) ткива прожима целу биљку од ко-
ре на преко стабла све до листова. То пот по-
ма же ефикасније прилагођавање животу на 
коп ну. Проводна ткива обављају транспорт 
во де у велике висине, помажу и одржавају 
чврстоћу изданка. (слика 29.)

Начин живота папратница, слично 
као код маховина, одређује њихов начин 
раз множавања помоћу спора. 

Живе на влажним, засенченим мес ти ма, 
пошто је за оплођивање неопходна вода. Из 
споре од мноштва ћелија исклија прота ли-
јум, биљка у облику срцасте плочи це. На 
про талијуму се развијају полни органи. У 
во ди која прекрива површину проталију-
ма сперматозоиди пливајући долазе до јај-
не ћелије. 

30. слика: Размножавање папратнице

спорангије
на листовима

 спора

проталијум

полни органи

папратница у развоју

Развијена биљка папратнице

корен

стабло

лист



27

Из оплођене јајне ћелије развија се биљка 
пап ратница са спорангијама. (слика 30.) 

И данас међу раставићима постоје пап-
ратнице које спадају у зељасте биљке. По-
што немају листове већ крљушти, хлороплас-
ти се налазе у разгранатом стаблу. Ту се 
о бавља фотосинтеза. Код нас је најчешћа 
врста пољски раставић. Ова биљка у пролеће 
развија изданак са смеђим спорангијама и 
тек након тога се развија зелени изданак 
који обавља фотосинтезу. (К. Б. 18) 

Папрати су нај развијеније папратњаче. 
Њихово стабло је смештено водоравно ис-
под површине земљишта. Међу тропским 
врстама имамо и дрвенасте папрати чији део 
стабла је изнад земље. Листови папратњаче 
имају велику површину и изражено су 
рашчлањени. На наличју листова налазе се 
спорангије. Слатка папрат је најучесталија 
врста у нашим шумама. (К. Б. 19) 

У прастаро геолошко доба на мочварним при-
обалским подручјима масовно су се распространиле 
гигантске папрати са др венастим стаблом. Висина 

је достизала и 20 до 30 метара, а пречник и до један 
метар. Од ових папратница су се формирали данашњи 
слојеви каменог угља. 

Голосеменице

Начин живота папратница и маховина зах-
тева влажну околину. Њихово ширење на 
сувљим копненим територијама спре чавала 
је опасност од исушивања клице развијене 
из оплођене јајне ћелије. У току филогенет-
ског развоја заштиту од исушења обезбе-
дило је формирање биљака семеница. Код 
прастарих папратница у почетку су се раз-
виле идентичне споре из којих су настали 
мушки и женски полни органи. Код семени-
ца, уместо идентичних спора, развило се 
много малих и једна велика спора. Велику 
спору је прекрио заштитни омотач и на тај 
начин се развио прастари семени заметак
у којем се развијала јајна ћелија. Семени за-
метак се више није одвајао од биљке−мајке 
већ се јајна ћелија ту оплођивала.

31. слика: Мушки и женски цвет бора
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Оплођивање су обављали сперматозои-
ди цветног праха, који су се формирали од 
бројних ситнијих спора. На биљци−мајци 
од оплођеног семеног заметка настаје више-
ћелијско семе. У току еволуције уло гу спора 
преузима семе које се развија у заштићенијој 
околини. За оплођивање више није потребна 
вода. Сперматозоиди цветног праха биљне 
ћелије преносе се помоћу ветра. Резултат 
овог развојног процеса је да су се семенице 
ра спространиле на целом копну. 

На основу тога колико је семени заме-
так заштићен од неповољних утицаја сре-
дине, биљке цветнице делимо у две велике 
групе. Старије биљке семенице су голосе-
менице. На прашницима се формира цвет-
ни прах, који садржи сперматозоиде. У дну 
плодних листова развија се један или ви-
ше семених заметака. Плодни листови се 
не затварају око семена и они се слободно, 
незаштићено формирају из семеног замет-
ка. Одавде потиче и назив голосеменице. У 
зависности од полних листова на голосеме-
ницама разликујемо мушке и женске цвето-
ве. (слика 31.) Плодни листови код највећег 
броја врста, као нпр. код борова, граде ши-
шарку. (слика 32.)

Већина и данас постојећих голосемени-
ца спада у групу четинара. То су већином 

зим зелена дрвећа са игличастим листови-
ма. Листови не опадају у исто време већ ви-
ше година живе на дрвећу и замењују се 
постепено. Међу четинарима постоје многе 
врсте које граде шуме и то већим делом на 
северној хемисфери. Ове шуме прекривају 
огромна пространства као што су тајге Си-
бира или борове шуме Северно Америчког 
континента. Четинарске шуме у Мађарској 
већином су вештачке шуме засађене првен-
ствено белим бором и смреком. (К. Б. 20)

Међу четинаре спада и за сада нај моћније дрвеће 
наше планете, мамутовац (секвоја). Ово дрво жи-
ви у Националном парку Калифорнија у Северној 
Америци. Међутим, у претходним геолошким доби-
ма његова распрострањеност је била знатно већа. 
Тако, на пример, секвоје су имале значајну улогу у 
настајању лигнита у Мађарској. Њихова просечна 
висина дости же 100 метара, а дебљина стабла је до 
10 метара. Међу најстаријим данас живим пример-
цима имамо и такве који су старији од 3000 годи-
на. Сличну старост доживе и кедрови, четинари ме-
дитеранског подручја. У античко доба масовно су 
коришћени за изградњу бродова, штавише у Егип-
ту су се ковчези за мумије израђивали од ове врсте 
дрвета.

Даљи рођак борова је, такође, голосеменица гин-
ко. Та листопадна биљка има широке лепезасте лис-
тове и више личи на папрат него на четинаре. Вео-
ма је специфичан и развој семена. 

32. слика: Грађа шишарке
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Након опрашивања на дрвету, семени заметак 
још пре оплођивања пада са дрвета, а клица се у 
семеном заметку развија након пада на тло. Дакле, 
развој и формирање семена представља један пре-
лазни тип од старијих облика еволуције према го-
лосеменицама. (слика 33.)

Скривеносеменице
Код скривеносеменица семени заметак је 
заштићенији него код голосеменица. Оплод- 
ни листићи скривеносеменица, наиме, зат-
ворени су у плодник где се семени заме-
ци развијају потпуно заштићени. –На врху 
тучка је жиг. Са прашника –приликом опра 
шивања –цветни прах доспева на жиг. Стубић 
повезује жиг са плодником. Поленова цев 
се спушта у унутрашњост плодника. Спер-
матозоиди који се формирају у цветном пра-
ху пролазе кроз поленову цев и оплоде јајну 
ћелију. Тучак и прашнике скривеносеменица 
штите по кровни листићи. Од њих се формира 
цвет. Код појединих биљних врста опраши-
вање обављају ветар или вода, а код других 
различите животиње, углавном инсекти. На-
кон оплођења у цвету скривеносеменица од 
плодника се формира плод. (слика 34.) Ком-

плетна биљка семеница настаје из семена. 
Већ у самом семену налази се зачетак коре-
на и изданка, односно клицин листић. 

Из семена које клија прво креће ко рен-
чић и од њега ускоро постаје корен. У 
међувремену од пупољчића који се налази 

34. слика: Формирање плода парадајза (скри   веносеменица)
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изнад клициног листића развија се изданак 
већином са разгранатим стаблом и листо-
вима. До појаве првих листова клицу или 
клијанац храном снабдевају клици ни лис-
тови. (слика 35.) Образовањем ли стова по-
чи ње фотосинтеза семеница, од носно, ауто-
трофни начин исхране. Међу се ме ни ца ма 
најстарије су голосеменице ко је се развијају 
великим бројем клициних листова. Касније 
су се формирале скривеносеменице са два 
клицина листа, а паралелно са њима развија-
ју се и скривеносеменице са једним клици-
ним листом. 

У изградњи организма скривеносеме-
ница учествују сви биљни органи цветни-
ца. (слика 36.) Корен фиксира биљку за под-
логу, апсорбује и транспортује до изданка 
воду и минералне соли растворене у њој. У 
по јединим случајевима може да депонује и 
хранљиве материје. Биљке цветнице имају 
два главна типа корена. Осовински корен се 
састоји од једног главног корена и грана које 
из њега полазе. Главни корен настаје даљим 
растом коренчића и представља директан 
наставак изданка. Ако се корен састоји од 
великог броја коренова сличне величине и 
равномерног значаја, говоримо о жиличас-
том корену.

35. слика: Формирање зеленог листа приликом клијања семена

36. слика: Биљни органи цветнице скри вено семе-
нице
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Наравно, и жиличасто корење може да 
има огранке. Код оба типа корена на врху 
крајева који се више не гранају, налазимо 
издужене ћелије које се припајају уз чести-
це земљишта. (слика 37.)

Распрострањеност кореновог система зависи од 
биљне врсте и особина земљишта. Имамо биљке које 
своје корење пуштају у велике дубине као, на пример, 
винова лоза која може имати корен дугачак и 10 до 15 
метара. Међутим, корење једне врсте трава у близини 
површине земљишта може да прожима територију 
од више квадратних метара. Дужина корена је у не-
ким случајевима запрепашћујућих величина. Код 
бундеве укупна дужина корења може да премаши 
и 20 километара. У току прилагођавања средини 
ко рење се често мења значајним модификацијама. 
Тако нпр. вретенасти корен шаргарепе складишти 
резервну храну, а ваздушно корење тропских ор-
хидеја је способно да везује влагу из ваздуха. Ваз-
ду шно корење бршљана које потиче од изданка има 
спо собност да се хвата и на тај начин фиксира изда-
нак биљке. (слика 38.)

У семену које клија након коренчића који 
први креће у развој, из пупољчића форми-
ра се изданак, односно стабло, са листови-
ма. Осовину изданка чини стабло. Стаб-
ло др жи листове, а у унутрашњости стабла 
проводни снопићи транспортују воду и ап-
сорбоване хранљиве материје из корена у лис-
тове. Разликујемо два типа стабла. Старији 
тип стабла је дрвенасто стабло. Код не-
ких биља ка оно се не грана, а код других 
се грана и гра ди крошњу. Жбуње се грана 

не посредно изнад површине тла, а палме се 
уопште не гранају, већ на врху имају лис-
тове. Касније се у току еволуције појавило 
зељасто стабло. За већину биљака цветни-
ца са зељастим стаблом карактеристично је 
да имају или сламнато или зељасто стаб-
ло. (слика 39.) 

Код многих биљних врста изданак се моди фи-
ковао за депоновање хранљивих материја, за ра з-
мно жавање или хватање. Таква стабла зовемо мо-

37. слика: Осовински и жиличаст корен

38. слика: Модификације корена
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дификованим стаб лима. Пошто се лишће кактуса 
прео бразило у трње, ста бло се претворило у сочну 
лис толику твореви ну у којој се ствара храна. Исто-
времено оно служи и као резервоар за воду. Код ви-
нове лозе образују се изувијане витице, рашљике 
којима се стабло прихвата за неки чврст ослонац. 
Купина образује кукице за при хватање. Помоћу тих 
кукица, витица формирањем корена и изданка, мо-
же да се образује нова биљка. Постоје и подземна 
модификована стабла, на пример, кртола кромпи-
ра или луковица црног лука и лале које депонују 
хранљиве материје. 

У ћелијама листа налази се огромна 
количина хлоропласта у којима се одвија 
процес фотосинтезе. Биљка преко листова 
узима, односно пушта, гасовите материје и 
због тога листови имају првенствено уло-
гу дисања и испаравања биљака. Провод-
ни снопићи–који из стабла улазе у лист–
чине нерватуру листа. Нерватура је скуп 
жилица (проводних снопића) листа. Осо-
винску нерватуру листа карактерише једна 
главна жила из које полазе све тање и тање 
споредне жиле. Код листова са паралел-
ном нерватуром поред нешто масивније 
средишње жиле и са леве и са десне стране 
отприлике паралелно полазе остале жиле 
листова. (слика 41.)

Листови се већином преко лисне дршке припа-
ја ју за стабло. У зависности од тога да ли на лисној 
дрш ци имамо једну или више лиски, разликујемо 
једноставан лист, на пример код грожђа, или сло-
жене листове, на пример код багрема. Приликом 
прилагођавања средини и сами листови су се мо-
дификовали. Спе цијалну модифика цију претрпе-
ли су листови који служе за хватање инсеката. Ови 
листови у облику левка као замка очекују залутале 
инсекте које биљка користи да би задовољила своје 
потребе за азотом. (слика 42.)

Цвет је орган размножавања. Део ко ји 
повезује цвет са стаблом је цветна дрш ка. 
Након тога следи проширени део који држи 
на окупу делове цвета и зове се цве т на ложа. 
Листови цвета деле се у две гру пе: цвет ни 
омотач и органи за ра змножавање. Цвет-
ни омотач обујми и штити органе за раз мно-
жавање, а својом бојом и ми ри сом привла чи 
ин секте који обављају опра шивање. 

Ако кренемо од споља на према унутра, 
прво наилазимо на чашићне листиће који 
штите цвет у пупољку. Након тога следе 

41. слика: Типови нерватуре листа

42. слика: Лист модификован за хватање инсеката
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крунични листићи који привлаче инсекте. 
Чашићни листићи су зелени, а крунични 
листићи могу бити различите боје. Ако се 
цветни омотач не рашчлани посебно на ча-
шицу, а посебно на круницу, већ је цвет грађен 
од идентичних листова, цвет се зове пери-
гон. (слика 43.)

Органи размножавања садрже мушке 
полне листове, тј. прашнике (ознака ♂) и 
женске полне листове, тј. тучак (ознака ♀). 
Делови прашника су прашнички конац и пра-
шничка капсула. У унутрашњости кап суле 
фор мира се цветни прах у којем се налазе 
спер матозоиди односно мушке полне ћелије. 
Делови тучка су жиг, стубић и плодник у 
коме се налази семени заметак. У семеном 
заметку се развија јајна ћелија. (слика 44.)

У цвету лале у средини је смештен ту-
чак, а око њега се налазе прашници. Уколи-
ко у истом цвету имамо и прашник и ту-
чак, реч је о двополном цвету. Уколико у 
цве ту имамо или само прашнике или са-
мо тучак, као што је то случај са мушким 
и женским цветовима бундеве, онда је реч 
о јед нополном цвету. Уколико се мушки и 
жен ски једнополни цветови налазе на истој 
је динки, биљка је једнодома. 

Препознатљива биљка такве врсте је ку-
куруз на чијем врху се налази прашник (ме-
тлица) и тучак на стаблу из којег се разви ја 
клип кукуруза.

Уколико се, међутим, мушки и женски 
цве тови налазе на одвојеним јединкама као 
што је то случај код врбе, биљка је дводо-
ма. (слика 45.) 

43. слика: Типови цветног омотача 44. слика: Грађа цвета
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Након оплођења из плодника се развија 
плод који све до сазревања обухвата, штити 
и помаже ширење семена. Из зида плодника 
формира се зид плода. У току сазревања код 
појединих врста плода губи се вода, плод се 
суши и у том облику обухвата семе. Такав 
плод је, на пример, махуна пасуља. Код дру-
ге групе плодова и у зрелом стању меснат, 
сочан зид плода обухвата семе као што је то 
случај код бобичастог плода грожђа. Такав 
тип плода зове се меснати плод. 

На основу тога колико пута цветају, односно до-
носе плод, биљке цветнице можемо поделити у две 
веће групе. Код биљака које једном доносе плод има-
мо једногодишње биљке, које у току од једне године 
окончају своје животне функције, на пример куку-
руз, и двогодишње биљке које у првој години развију 
лиснати изданак или стабло, а у другој години до-
носе цвет, односно плод, и након тога гину, као на 
пример, купус. Вишегодишње биљке које више пута 
доносе плод, живе дуги низ година и већином сва-
ке године цветају и доносе плод, на пример дрвеће, 
жбуње и вишегодишње траве. 

Заједнички назив за дикотиледоне биљ-
ке потиче од тога што у свом семе ну имају 
два котиледона и клијају са два клицина 
листа. Имају осовинско корење, дрвенасто 
или зељасто стабло, а унутар стабла про-
водни снопови смештени су у правилној 
кружној формацији. Проводни снопићи који 
из стабла улазе у лист гранају се на лисној 
плочи (лисци) и лист има осовинску нерва-
туру. За цветове је карак теристично да су 
рашчлањени, имају чашицу и круницу. Ор-
гани размножавања цвета су прашници и 
тучак. За унутрашњу структуру листа (број 
плодних листова, број прашника, грађа туч-
ка) карактеристични су бројеви пет и четири 
или њихова вишеструка цифра. (слика 46.)

Најстарији тип дикотиледоних биљака су љутићи 
и сродне биљке. (К. Б. 21-22) Карактеристичне врсте 
су жути љутић или гороцвет. (слика 47.) Имају бројне 
пра старе особине као што су велики број одвојених 
тучака, велики број прашника, односно одвојени 
цветни омотач. Вероватно су у току еволуције ове 
биљке представљале полазну тачку многобројних 
праваца раз воја. 

Поред прастарих карактеристика код ру жа пре-
познатљиве су и нове црте. Такве врсте су, на при мер, 

дивља ружа и црни трн. Једна од нови на еволутив-
ног развоја јесте формирање петочланог цвета од ви-
шеструких цветова. У слу чају лептирњача као што 
су багрем или грашак, пет круничних листића више 
није распоређено у радијалној већ у билатералној 
симетрији, а два доња кру нична листића су срас-
ла. (К. Б. 29-31) 

Срастање круничних листића је пот пуно код 
биљака помоћница, на при мер код парадајза или 
петуније, за које је карактеристичан потпуно сра-

46. слика: Упоређивање телесне грађе моно коти ле-
доних и дикотиледоних биљака
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стао цветни омотач. (К. Б. 44-45) У току даљег ра-
звоја цветови се групишу у сложене цвасти као код 
главочика, на пример сунцокрета и беле раде. ( К. 
Б. 52-57)

Структура цвета код врста која спадају у поро-
дицу букви значајно је поједностављена. Код ових 
биљака цветни омотач је сасвим поједностављен 
или уопште не постоји. Неупадљиви цветови гру-
пишу се у ресе, а већина, као на пример буква или 
храст, опрашују се ветром. (К. Б. 64)

Назив монокотиледоне биљке упућује на 
то да биљке клијају једним клициним лис-
том и њихово семе садржи један котиледон. 
Имају жиличасто корење. Већином су то зе-
љас те биљке. Проводни снопићи се налазе у 
ста блу неправилно, расуто распоређени. Про-
водни снопићи који из стабла улазе у лист, 

на лисци су смештени паралелно један поред 
другог и тако формирају паралелну нерва-
туру листа. Цветни омотач није рашчлањен 
на чашицу и круницу већ образује пери-
гон. Унутар цвета налазе се прашници и ту-
чак. За унутрашњу структуру цвета карак-
теристичан је број три или његов умножак 
од три. ( слика 46.)

Фамилија љиљана у коју спадају, на пример црни 
лук и лала, представља карактеристичне монокоти-
ле доне биљке са цветом од шест листова и шест 
праш ника. (слика 51) Цветови се опрашују помоћу 
инсеката. ( К. Б. 67-69)

За цвет пшенице или ливадарке из породице тра-
ва карактеристично је зна чајно поједностављење- 
нестаје шарени цветни омотач а опрашивање се 
обавља помоћу ветра.

РЕЗИМЕ
Биљке су жива бића са аутотрофним начином исхране. Зелене биљке, корис тећи 
е нергију сунчеве светлости, помоћу хлорофила стварају органске материје, дакле, 
врше фотосинтезу. Пошто су зелене биљке у огромној мери распрострањене на 
Земљи, фотосинтезом чине суштину живота на Земљи и обезбеђују потребну ко-
личину органских материја и кисеоника. 
 У еволуцији биљака развој је преко ће лијских влакана водио до биљака та ло-
фита. Ниво талофита достигле су бројне врсте вишећелијских зелених алги, од-
нос но бројне врсте мрких и црвених алги. 
 У току прилагођавања за живот на копну у филогенетском развоју биљака ви-
ши еволутивни степен представљају биљке кормофите. Заједничка карактерис-
тика ових биљака је изданак грађен од стабла и листа. Изданак је ве зан за корен. 
Телесна грађа маховина не достиже ниво развијености кормофита. Један део махо-
вина има талофитну грађу док на другима можемо разликовати творевине сличне 
корену, стаблу и листу. Биљни органи правих кормофита први пут се јављају код 
папратница. Алге, маховине и папратнице размножавају се спорама. За њихово 
размножавање неопходна је влажна средина. 
 Као основни захтев за прелаз на коп нени начин живота био је да се процеси 
размножавања одвоје од воде и сместе у повољније, заштићеније услове. Тај проб-
лем су превазишле биљке семенице стварањем семена. На биљци мајци из семеног 
заметка развија се семе. У току еволуције прво су се формирале и данас постојеће 
врсте голосеменица. Код ових биљака плодни листићи још нису у потпуности 
обухватили семени заметак у развоју. 
 Код врста скривеносеменица плодни листови формирају затворени плодник 
у којем се семени замеци развијају у потпуној заштићености. За скривеносеменице 
је карактеристичан цвет грађен од покровних листића и органа за размножавање, 
односно плод који се формира из затвореног плодника. Код скривеносеменица има-
мо све органе развијених биљака као што су корен, стабло, лист, цвет и плод. На 
основу грађе ових органа код скривеносеменица разликујемо монокотиледоне и 
дикоти ледоне биљке. 
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ЖИВОТИЊЕ

Сунђери 
Вишећелијска организованост живо тиња 
представља један од главних праваца ево-
луције. Oдраслe јединке вишећелијских 
животиња грађене су од огромног броја 
ћелија. За сваку ћелију је карактеристично 
да има оформљено ћелијско једро, значи, 
све су ћелије еукариотске. Све животиње, 
без изузетака, за задовољавање својих енер-
гетских потреба у исхрани користе гото-
ва органска једињења. Њихов начин живо-
та, дакле, одређује хетеротрофни на чин 
исхране. 

За телесну грађу сунђера карактерис тич-
не су ћелије различитог облика и различи-
те функције, које у облику лабаве колоније 
формирају лажна ткива. Сунђери живе у 
води причвршћени за подлогу. На површи-
ни тела имају огроман број ситних отвора 
–пора кроз које вода из спољашњости ула-

зи у њихову унутрашњост. Заједно са водом 
у унутрашњост сунђера улазе и хранљиве 
честице, бактерије, ситне алге и органске 
отпадне материје. Животиња узима храну из 
централне дупље, а неискоришћене мате ри је 
напуштају централну дупљу кроз отвор. (сли-
ка 53.) Унутрашње зидове шупљине облажу 
нарочите ћелије, хоаноцити. Свака ћелија је 
лоптастог облика, има бич око чије основе 
се налази кружни ци топлазматич ни наста-
вак у облику огрлице која личи на крагну. У 
централној дупљи ове ћелије помоћу својих 
бичева покрећу воду пре ма отвору централ-
не дупље. Док се вода креће кроз централ-
ну дупљу, ћелије филтрирају храну из воде. 
У организму сунђера транспорт и варење 
хранљивих материја обављају амебоидне 
ћелије које се крећу помоћу лажних ножи-
ца. Скелет сунђера сачињен од кречњачких, 
рожнатих или силикатних иглица произво-
де спе цијалне ћелије. Животиње-потомци 
у већини случајева остају у директној вези 
са прецима и тако велики број сунђера жи-
ви заједно формирајући колонију. Ве ћина 

53. слика: Телесна грађа сунђера
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сунђера живи у морима, али постоји и не-
колико слатководних врста. (К. Ж. 11)

Од морских сунђера добро су познати рожнати 
сунђери. Карактеристична осо би на ових сунђера је 
да су грађени од беланчевиних еластичних влакна 
која су способна да апсорбују велику количину во-
де. Притискањем сунђера лако се може одстранити 
вода, а након притиска сунђер због еластичности 
добија првобитни облик. Због тога се већ од давни-
на ови сунђери користе за купање. У Средоземном 
и Карипском мору сунђери граде огромне колоније 
првенствено на дубини од 10 до 100 метара. Сили-
катни сунђери међутим живе усамљени у дубљим 
водама. Поједине врсте можемо наћи и на дубини 
од 4 до 5000 метара. (слика 54.)

Дупљари
Телесна грађа дупљара јавља се у два основ-
на типа. Први је облик полипа који жи ви при-
чвршћен за подлогу, а други је облик медузе
која слободно плива или лебди у води. За јед-
ничку црту њихове те лесне грађе чине један 
спољашњи и један унутрашњи слој. Ћелије 
које граде ова два слоја чине право ткиво. 
Једини телесни отвор дупљара је усни отвор. 
Преко овог отвора животиња узима храну 
и одстрањује непотребне отпадне материје. 
На ивици усног отвора налазе се кру жно 
распоређени веома покретљиви контрактив-
ни пипци. Помоћу пипака животи ња убацује 
храну у централну дупљу. (слика 55.)

Дупљари су грабљивци. Хране се раз-
ним мањим животињама које хватају помоћу 
својих жарних ћелија. Жарне ћелије се на-
лазе у спољашњем слоју ћелија. У огром ном 
бро ју су присутне на површини целог те ла, 
али највише их има на пипцима. Посто ји и 
таква врста код које су на једном пипку из-
бројана четири милиона жарних ћелија. Ве-
ћина дупљара живи у мору, а неколико слат-
ководних врста је познато и у Мађарској. 
(К. Ж. 11)

У свакој жарној ћелији (слика 56.) налази се је-
дан мехурић испуњен отровном течношћу. То је 
жар на капсула у којој лежи спирално увијен ко-
нац. На површини жарне ћелије налази се покло-
пац за који се са доње стране везује жарни конац и 
чулни израштај. 

Ако плен дотакне чулни израштај, одмах се отва-
ра поклопац жарне ћелије, конац се забада у тело 
животиње и празни садржај отровног меху рића. От-
ров паралише плен. Жртва се копрца до дирујући 
све више и више чулних израштаја па тако све више 
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жарних ћелија делује све док на крају плен не поста-
не непокретан. Тада дупљар, помоћу својих пипака, 
стрпа плен у усни отвор. Свака жарна ћелија функ-
ционише само једном. Након тога гине и избацује 
се из спољашњег слоја ћелија. На њиховом месту 
стварају се нове жарне ћелије. 

Дупљари се крећу по води у складу са 
гра ђом свог тела. Хидре грађене као полипи 
крећу се по подлози. Својим пип цима окрећу 
се у страну, помоћу пипака причвршћују се 
за подлогу, дижу своју базу. После тога ба-
зу повијају у правцу померања хватајући се 
њоме за подлогу док се пипци поново поди-
жу. Од овог кретања, које бисмо могли наз-
вати колутом напред, брже је кретање ме-
дузе које се заснива на принципу ракетног 
погона. Медузе нагло сакупљају свој “ше-
шир” или свој “кишобран”, воду која се на-
лазила и њему истискују и на тај начин се 
крећу у супротном правцу. (слика 57.)

Пљоснати црви 

У току филогенезе након сунђера и дуп-
љара, појава различитих врста црва доне-
ло је бројне еволуционе новине у телесној 
грађи животиња. 

Сунђери имају асиметричан облик те-
ла. Њихове ћелије формирају искључиво 
лажна ткива. Тело дупљара се разним рав-
нима може поделити на симетричне дело-
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ве. Ову врсту симетрије зовемо радијалном 
симетријом. Ћелије које граде тело дуп љара 
стварају права ткива. Ова ткива су се фор-
мирала у току органогенезе од спољашњег 
и унутрашњег слоја ће лија. 

Упоређивањем са сунђерима и дуп ља-
ри ма већ код пљоснатих црва се добро при-
ме ћују еволуционе промене у грађи тела. 
(слика 58.)

Тело пљоснатих црва се једном рав ни 
мо же поделити на две идентичне половине 
и овај облик симетрије зовемо билатерал-
ном или двобочном симетријом. Тело жи-
вотиња овог типа можемо поделити на леву 
и десну страну које су потпуно идентичне. 
Формирањем двобочне симетрије на изду-
женом телу можемо разликовати предњи 
главени део са чулним органима и усним 
отвором; главни део тела чини средњи део, 
труп; задњи део или крај чини репни део. За 
унутрашњу грађу тела карактеристично је 
постојање правих ткива а између спољашњег 
и унутрашњег слоја формира се и средњи 
слој ћелија од којих су се у току органоге-
незе формирала нова ткива и органи. Ове 
еволуционе промене биле су неопходне за 
настанак животиња са све сложенијом и 
развијенијом телесном грађом. (слика 59.)

Начин живота пљоснатих црва до бро 
се огледа у грађи њиховог цревног сис тема. 
Планарије немају анални отвор и њихов 

цревни систем се слепо завршава. Због то-
га преко усног отвора одстрањују остатке 
хране коју не могу сварити. Усни отвор се 
налази на средњем делу трбушне стране 
тела, а приликом хватања плена избацују 
из тела своје мишићаво ждрело. Планарије 
су грабљивци, хране се углавном ситним 
рачићима и црвима. Метиљи су ис кључиво 
паразитски организми. Живе на површини 
као ектопаразити, или у телу као ендопара-
зити у различитим врстама бескичмењака и 
кичмењака. Поред усног отвора имају усне 
пијавке, а мишићави зид ждрела је погодан 
за сисање. Имају разгранат цревни систем 
који се такође слепо завршава. Пантљичаре
су црви који су се максимално прилагоди-
ли унут рашњем паразитирању. Цревни сис-
тем им је потпуно закржљао, а готову хра-
ну из цревног система животиње домаћина 
узимају преко целе своје телесне површи-
не. (К.Ж. 12-13)

Ваљкасти црви 
Тело ваљкастих црва личи на ваљак а попреч-
ни пресек је кружног облика. (сли ка 60.) Код 
ваљкастих црва се први пут појављује црев-
ни тракт са два телесна отвора који почиње 
усним отвором, пролази целом дужином те-
ла и завршава се аналним отвором. 

усни отвор

мишићано ждрело
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цревни тракт
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Разне врсте ваљкастих црва можемо на-
ћи и на копну и у води. За њихову масовну 
рас прострањеност карактеристичан је по-
датак да у једном квадратном метру шум-
ског земљишта има скоро милион једин ки 
ваљкастих црва дужине свега неколико ми-
ли метара. Ваљкати црви се ране трулежним, 
распадним материјама шушња. Бројне врсте 
ваљ кастих црва су паразити различитих би-
љака и живо тиња. (К.Ж.14)

Мекушци
Мекушци представљају посебну грану фи-
ло генетског развоја. Тело мекушаца делимо 
на главу, стопало у утробну ке су која сад-
ржи унутрашње органе. Карактеристичан 
орган мекушаца је кожни набор на леђном 
делу тела, плашт. Плашт излучује спољаш-
њи ске лет. (слика 61.)

Тако су грађени и пужеви. Спољашњи 
скелет тј. облик кућице пужева је погодан за 
детерминацију разних врста. Код појединих 
врсти кућица закржљави и у потпуности 
нестаје. (слика 62.) На трбушном делу те-
ла налази се мишићаво стопало. Животиња 
се креће црволиким кретањем мишићавог 
стопала, клизећи по слузи коју излучује ко-
жа. Слуз је поред кретања веома важна јер 
облаже цело тело и тако животињу одржа-
ва у сталној влажној околини. Пред њи део 
тела је глава на којој се налазе пипци, од-
носно усни отвор. Усним органом, трени-
цом, лако уситњавају храну. Већина меку-
шаца је биљојед, али постоје и бројне врсте 
грабљивица, а познате су и врсте које се 
хране угинулим остацима. Живе и у води 
и на копну. 

Како је могуће да су овако споре животиње спо-
собне да буду грабљивице? То је могуће само та ко 
да је и плен веома спор, односно живи причвршћен 
за подлогу. 

Неке врсте морских пужева своју храну, која са-
држи сунђере и дупљаре, траже у плићаку корал-
ских спру дова. Једна друга врста пужева фиксира 
шкољке за подлогу, отвара капке и једе меке дело-
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ве утробне кесе шкољке. Такође су морски пуже-
ви који својим отровним ексудатом паралишу свој 
плен и након тога га поједу. 

Шкољке без изузетака живе у води. (сли-
ка 63.) Њихов плашт излучује и ствара два 
кре чњачка капка. Унутар капака налази се 
тело жи вотиње. Глава је закржљала, остао 
је само усни от вор и чулне ћелије – смеш-
тене око у сног отвора. На трбушном делу 
тела налази се изразито мишићаво стопало 
помоћу којег је жи вотиња способна за ве-
ома спору проме ну места. У току исхране 
шкољке филтрира ју ма ња жива бића и ор-
ганске материје из воде, а након филтрације 
врше варење. Неколи ко до маћих врста жи-
ви у већим језерима. 

Врсте главоножаца живе искључиво у 
мо рима. (слика 64.) Најуочљивија карак те-
ристика ових животиња је да су ноге смеш-
тене око усног отвора и заједно са главом те-
ла формирају тз. главоношце. Већина не ма 
спољашњи кречњачки скелет. Код мно гих 
врста у пот кожном слоју могу се про наћи ос-
таци скелета. Пипци су веома покретљиви. 
То су органи за хватање који се могу исп-
ружити или увући. На њима се код већине 
врста налазе снажне пијавке. Из тога следи 
да је свака врста главоножа ца грабљивац. 
Хране се рибама, раковима, пужевима и 
шкољкама. 

Најпознатије главоношце у свакодневном го во-
ру зовемо полипима, односно сипама. Сипе нарав но 
не мају никакву везу са рибама, своје име су добиле 
по појави да приликом бежања, за собом остављају 
там ноплаву течност сличну мастилу коју произво де 
у свом телу. Полипи нису идентични са полипоид-
ним дупљарима. Полип октопод је мекушац који жи-
ви у Медитеранском мору и може достићи величи ну 
од три метара и телесну тежину од 25 кг.

62. слика: Морски пуж 63. слика: Морска шкољка

64. слика: Полип октопус
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Прстенасти црви
Најкарактеристичнија нова особина те-
ла прстенастих црва је појављивање сег-
ментираности. Тело сегментираних жи-
вотиња рашчлањује се на прстенове који 
се понављају целом дужином тела. Ови пр-
стенови су сегменти. Споља видљивој сег-
ментираности оригинално одговара и слич-
на рашчлањеност унутрашњих орга на, нпр. 
код кишне глисте, али то може и да се мо-
дификује као нпр. у случају пи јавице.

Поједине врсте живе у мору, док друге 
бо раве на копну. Највећи значај имају врс-
те глиста које живе у земљишту и муљу. 
Ове животиње имају суштинску улогу у 
обрађивању земљишта, разлагању органс-
ких трулежних материја и – везано за то – у 
стварању хумуса. Неке врсте као нпр. пија-
ви це живе паразитским начином живота. 

Чланконошци
Скоро три четвртине данас живих живо-
тињских врста спада у чланконошце или 
зглавкаре. Њихово тело је сегментирано слич-
но прстенастим црвима. У току ево луције 
поједини сегменти груписали су се у те-
лесне регионе или регије тела као што је 
то код инсеката глава, груди и трбух. Мож-
да најзначајнији корак у фи логенет ском 

развоју чланконожаца било је форми-рање 
спољашњег скелета. С унутрашње стране 
за спољашњи скелет припајају се изузет-
но развијени скелетни мишићи животиња. 
Скелет животињама обезбеђује карактерис-
тичан облик и шти ти унутрашње органе од 
исушивања. Основна материја спољашњег 
скелета је хитин који је изузетно отпоран 
свим хе мијским материјама, има велику 
чврстоћу и довољно је еластичан. Поједине 
сегменте спољашњег скелета повезује веома 
танка хитинска мембрана и тако хитински 
оклоп не спречава по кретљивост животиње. 
Овај скелет, ме ђутим, не расте заједно са 
животињом и тако је у току развоја, с време-
на на време потребно да се животиња пресв-
лачи и формира нови скелет. То пресвлачење 
је карактеристично за све чланконошце и 
догађа се у релативно правилним временским 
размацима. Спољашњи скелет је омогућио 
животињама подизање тела са подлоге и 
брзу промену места. Ноге – састављене од 
чланака – прекрива хитински омотач у об-
лику цеви на који се с унутрашње стране 
припајају снажни мишићи. Овако грађена 
чланковита нога је способна да подигне те-
ло од подлоге и да помера целу тежину ор-
ганизма. 

Ракови су животиње које живе у води и 
дишу шкргама. Поједине врсте могу да оп-
стану и на копну. У њихов хитински оклоп 
таложе се кречњачке соли које у великој мери 
повећавају тврдоћу оклопа. Главени и грудни 
сегменти тела су срасли код бројних врста и 
граде главено грудни део. Имају већином пет 
пари или више чланковитих ногу за ходање. 
(слика 66.) Велики број врста су грабљивци, 
али постоје и биљоједи, односно, врсте које 
се хране трулежним отпадним органским 
материјама. 

Малени ракови ниже телесне грађе, као што су 
водена бува, могу да се намноже у таквој мери да 
представљају основну храну за многе врсте риба. 
Мор ски рак свој мекани трбух штити на тај на чин 
што се скрива у празним кућицама пужева. Од својих 
непријатеља штите се тако да на кућицу настањују 
дупљаре. Дупљари својим жар ним ћелијама држе 
на одговарајућој даљини грабљивце. У исто вре-
ме остатке хране коју рак оставља за собом корис-
ти дупљар. 

65. слика: Прстенасти црв
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На телу инсеката разликујемо три ре ги-
је тела. (слика 67.) На глави се налазе очи, 
чула и усни органи. За груди се везују ноге 
за ходање и крила. Карактеристична осо-
бина свих инсеката је да имају три пара но-
гу за ходање. Већина инсеката има два па-
ра крила. Код појединих инсеката први пар 
крила је тврдо покровно крило, док је дру-
ги пар опнаст. Постоје и инсекти који имају 
два пара опнастих крила. Други инсекти 
имају само један пар крила или су оба пара 
крила закржљала и уопште немају крила. 
Трбух се шири пошто су сегменти повезани 
еластичним мембранама. На бочној страни 
трбуха налазе се отвори трахеја. 

Начин живота инсеката је изузетно разноврстан. 
Њихова исхрана је у тој мери разнолика да могу има-
ти усне органе са различитом грађом. Бубе се хране 
помоћу усног органа за грицкање. То су грабљивци и 
лове плен који је незаштићен и има мекани спољашњи 
омотач као нпр. бубамара и лисне ваши. Међу буба-
ма биљоједима имамо пуно пољопривредних ште-
точина. Поједине бубе углавном врше отклањање 
животињских и биљних отпадака. 

Карактеристични усни орган лептира је сурли-
ца. Развијени лептири се хране цветним нектаром, 
биљним соковима и органским материјама у распаду. 
Када лете, сурлица је спирално савијена, а када се 
спусте на цвет, она се исправља и увлачи међу цветне 
листове. Ларве лептира су гусенице, које су својим 
снажним усним органима за грицкање способне да 
потроше огромну количину биљне хране. 

Међу двокрилцима бројне врсте имају усни орган 
за бодење и сисање. Из плена које је убоден – пре-
ко сисаљке упијају телесну течност којом се хране. 
Овај начин исхране карактеристичан је за комарце. 
Позната врста опнокрилаца, домаћа пчела има усни 
орган за бодење и лизање који се модификовао да 
би биљне сокове користио за исхрану. 

За пауколике чланконошце је каракте-
ристично да им је тело подељено у две регије 
на прозом и на опистозом. На прозому се 
налазе чулни органи, усни органи и чети-
ри пари ногу за ходање. (слика 68.) Усни ор-
ган паукова хелицера служи за хватање и 
убијање плена. На крајевима хелицера на-
лазе се отровне жлезде. 

Паукови су претежно копнене животиње. 
Већина су грабљивци, а међу вашима има-
мо и паразите. 

66. слика: Телесна грађа речног рака

67. слика: Телесна грађа инсеката

68. слика: Телесна грађа пауколиких животиња
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Интересантна црта те лесне грађе вашки је да се на 
њима не могу разликовати сегменти, јер је прозом и 
опитозом срастао у једно тело. Многе врсте су штет-
не за биљке. Паразитски начин живота имају крпељи 
који такође спадају у ову групу животиња. Најстарије 
врсте пауколиких чланконожаца су шкорпије. То су 
углавном тропске животиње, граб љивице које свој 
плен паралишу веома јаким отровом.

Бодљокошци
Сви бодљокошци живе у морима. Име су 
добили по скелету који је састављен од 
кречњачких плочица на којима су мање 
или веће бодље и квржице. Бодљокошци 
представљају једну споредну грану фи ло-
генетског развоја. Не постоји ни једно данас 
постојеће животињско племе које је у дирек-
тном сродству са бодљокошцима. Њихово те-
ло само споља показује радијалну симетрију, 
већина унутрашњих органа и мла де ларве 
показују, двобочну симетрију. 

Једна од главних карактеристика телесне 
грађе бодљокожаца је чврст скелет. Елемен-
ти скелета су кречкачке плоче. Ове се тесно 
или круто уклапају једна у друго као нпр. 
капсула морских јежева или се покретљиво 
спајају као што је то случај код морских 
звезда које веома лако покрећу своје кра-
кове. (слика 70.) Други специфичан орган 
је водени систем који је повезан и са ножи-
цама које полазе са тела. Крај тих ножица је 
сличан пијавкама. Када животиња дотак-
не чврсту подлогу, пијавка се причвршћује. 
Ако се из воденог система у пијавку убаци 
течност, крајеви се испупче и причвршћена 
ножица се одваја од подлоге. Ножице су по-
ред промене места погодне и за пипање од-
носно хватање хране. 

Већина бодљокожаца су грабљивци. Нај-
мањи број грабљивица налази се међу мор-
ским јежевима. Своју храну која се углавном 
састоји од шкољки и пужева сакупљају на 
морском дну. Поједине врсте својим органима 
за грижење уситњавају, док друге испуштају 
сокове за варење и течну храну усисавају. 
Адекватно начину исхране живе на морском 
дну. Поједине врсте се укопавају у песак или 
муљ и често пута више стотина јединки гра-
де цело поље на морском дну. Друге врсте 69. слика: Телесна грађа морског јежа
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завлаче се испод камења, међу камење и у 
пукотине стена. Од плитких вода до дубљег 
морског дна има их свуда.

Плашташи 
Плашташи су без изузетака морске жи-
вотиње. Асидије имају облик врећице. У 
развијеном стању њихово тело споља обла-
же творевина слична врећи која је грађена 
од угљених хидрата. Заједничка каракте-
ристика свих врста је присуство својеврсног 
скелетног органа, хорде која се по правилу 
налази само у задњем репном делу тела. 
Постоји само у ларвеној фази живота, док 
касније атрофира. Хорду граде ћелије елас-
тичног ткива и дају чврстину и еластичност 
телу. Овај унутрашњи осо вински скелет се 
зове хорда. Само код групе плашташа са ре-
пом, код апендикуларија остаје целог жи-
вота хорда, а друге врсте хорду имају само 
у ларвеном периоду . (слика 71.) 

Предњи део цревног тракта асцидија је 
проширен са многобројним прорезима и та-
ко се формира шкржно црево које има рес-
пиративну функцију. Центар нерв ног сис-
тема налази се на леђном делу тела из над 
предњег црева. (слика 72.)

На горњем сло бод ном крају тела асцидије постоје 
два отвора. Један служи за улаз, а други за излаз 
во де. Убачена вода је пуна ситним живим би ћима 
и органским остацима. Након фил трације вода се 
одстрањује на другом отвору. Апендикуларије су 
веома ситне и прозрачне животиње. Њихово тело 
величине неколико милиметара налази се у знатно 
већем плашту. Слободно лебде, понекад се у огром-
ним количинама појављују у дубљим слојевима мора, 
где чине главну храну китова. Знатно веће асцидије 
су сесилне и само ларве пливају слободно. 

Цефалохордати 
Међу цефалохордате сврставамо животиње 
сличне рибама, величине свега неколико 
сантиметара. Најпознатија врста је копљаста 
рибица или амфиоксус. За све врсте је ка-
рактеристично да се хорда задржава целог 
живота, а не само у ларвеној фази. Овај ор-
ган се провлачи целом дужином тела. (сли- 72. слика: Асцидија

71. слика: Телесна грађа ларве асцидије

70. слика: Морска звезда
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ка 73.) Заједничка карактеристика је да се 
предњи део цревног тракта слично плаш-
ташима претвара у шкржно црево. Нерв-
ни систем се налази изнад хорде на леђном 
делу тела. Копљасте рибице живе у мори-
ма. Издужено листолико тело укопавају у 
морско дно, споља се налазе само уста да 
би могли хватати храну. Немају главу и екс-
тремитете али имају један кожни набор у 
виду пераја. 

Кичмењаци
Заједничка карактеристика кичмењака је 
да имају чврст хрскавичан или коштани 
унутрашњи осовински скелет који пружа 

ослонац телу. (слика 74.) Осовина скелета је 
кичмени стуб. Екстремитети се индирект-
но при пајају за кичмени стуб. 

Такође се за кичмени стуб припаја и ло-
бања која штити мозак, део централ ног нер-
вног система. Кичмени стуб се са стоји од 
кичмених пршљенова. Шупљи део кич-
мених пршљенова гради кичмени канал. 
У овом каналу се налази кичмена можди-
на, други део централног нервног система. 
Кичмени стуб нижих кичмењака не окош-
тава већ се састоји од хрскавичавог ткива. 
Код животиња кичмењака у почетној фа-
зи органогенезе увек се појављује хорда, 
али касније закржља и око ње се формира 
кичмени стуб. Скелет, лобања и кичмени 
стуб рушљориба грађени су од хрскавича- 

74. слика: Унутрашњи скелет кичмењака

73. слика: Телесна грађа рибе копљаче
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вог ткива. Међутим, ова хрскавица није ме-
ка већ као последица таложења кречњачких 
соли формира очврсли скелет. Горњи део 
репног пераја је асиметрично већи од доњег. 
Познати представници рушљориба су ајкуле 
и раже. (слика 75–76.) 

Бела ајкула је становник отвореног океана и спа-
да међу веће ајкуле. Зуби троугластог облика смеш-
тени су у устима у више редова, веома су оштри и 
погодни за хватање плена. У већини случајева пра-
ти рибе у јатима којима се храни. Бела ајкула спада 
у оне врсте које нападају и човека који плива у во-
ди. Ајкуле имају дугачко, вретенасто тело, док су 
раже спљоштене у хоризонталном правцу. 

Електрична ража или дрхтуља производи струју 
у свом специфичном органу са електричним апа-
ратом. Сам орган је модификација мишићног тки-
ва. Напон произведене струје може да достигне и 
вредност од 200 волти. Ударом струје ража пара-
лише свој плен и тако онемоглу животињу поједе. 
Храну раже представљају животиње које живе на 
морском дну. 

Скелет кошљориба грађен је од кош-
таног и хрскавичавог ткива. (слика 77.) Не-
парна пераја су леђно пераје, репно пераје и 
подрепно пераје. Кретање унапред помаже 
у највећој мери репно пераје. Екстремитети 
су парна пераја, трбушна и грудна. У току 
кретања ова пераја помажу у равнотежи. 
Код бројних врста налази се рибљи мехур, 
помоћу којег животиња има способност да 

мења запремину гаса. Захваљујући риб љем 
мехуру кошљорибе лагано лебде у води. Од 
предњег црева формирају се шкр ге помоћу 
којих дишу у води. (слика 78.) Већина риба 
има спољашње оплођавање. Женке полажу 
огроман број јајашца, а по ложену икру муж-
јак оплођава. Репно пераје је симетрично, 
значи, горњи и доњи део је истог облика и 
величине. С две бочне стране тела провла-
чи се бочна линија која региструје струјање 
воде. Рибе су распрострањене животиње и 
у морима и у слатким водама. Као резултат 
широке распрострањености и разноврсних 
животних станишта међу кошљорибама има-
мо и биљоједе и грабљивце и врсте које за 
своју храну користе остатке угинулих жи-
вих бића. 

Рибе дводихалице помоћу свог дисајног 
органа – сличног плућима – способне су да 
преживе и привремено исушење вода. Грађа 
парних пераја је слична грађи екстремите-
та водоземаца. 

Од морских врста риба нај познатија је харинга. 
Ова риба дужине 30 сантиметара живи у огромним 
јатима у хладним морима, у околини Европског кон-
тинента. У потрази за храном јата харинги дугачка 
више км и широка више стотина метара преваљују 
огромне раздаљине. Њихова храна је огромна коли-
чина ситних живих бића које пливају и лебде у мору. 
Њихово кретање је усмерено ка месту где полажу 
јајашца. На тим местима положене икре на дну мо-

76. слика: Електрична ража (дрхтуља)75. слика: Рушљориба
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ра могу формирати и слој дебео више сантиметара. 
Слична врста морских риба је и сардинија. Најбројнија 
јата живе у Медитеранском мору. Кретање харин-
ги прате разноврсне рибе грабљивице. У хладнијим 
морима таква риба грабљивица је бакалар. Бака-
лар се масовно креће ка месту полагања јајашца. 
Једна женка полаже и 4-5 милиона икри. Излегле 
ларве хране се ситним живим бићима, док се од-
расле животиње хране харингама, икрама харинги, 
мор ским мекушцима и црвима. У јужним морима 
такође у великом броју живе туне рибе грабљивице 
. Ова риба просечне дужине од два метара храни се 
ја тима ситних риба и харингама. Међутим, туна мо-
же бити храна за ајкуле или за делфине морске си-
саре дужине 10 метара. 

Прастаре врсте водоземаца велики део 
свог живота проводиле су у води. Њиховим 
издуженим телом и дугачким репним перајем 
у води су се кретали као рибе. Међутим, у су-
вим периодима способни су били да пређу на 
суседне мочварне територије и тамо наставе 
начин живота грабљиваца. За њих је кретање 
на копну представљало тежи задатак него 
пли вање у води. Парна пераја су се у току 

ево луције преобразила у екстре митет који је 
био способан да подигне труп са подлоге и 
спречи шукање трбушног дела. Еволуцио ни 
значај водоземаца је што представљају пре-
лаз између риба и правих копнених животи-
ња гмизаваца. (слика 79.)

Ове особине карактеристичне за тај ево-
луциони прелаз, и данас су карактеристич-
не за водоземце. Водоземци се развијају пре-
ображајем. Јајашца положена у води обла же 
пихтијаста маса Из оплођених јајашаца из-
легу младе животиње које слично риба ма 
дишу шкргама. Орган за кретање је пера је 
ко је се протеже средишном линијом те ла. У 
току органогенезе прво губе ово пераје умес-
то којег се формира четири екстремитета. 

Након тога нестају шкрге уместо којих 
се развијају плућа. Функционисање плућа 
код одраслих животиња допуњава и дисање 
преко коже. (слика 80.) Значи, водоземци се 
никада нису могли у потпуности од војити од 
водене средине. У периоду размножавања и 
данас су приморани да се тамо врате. Због 
тога велика већина живи на топлим, влаж-
ним територијама и само мали број врста се 
прилагодио сувљој и хладнијој клими. 

Репати водоземци и у одрасло доба имају неко-
лико ларвених карактеристика. И само име указује 
да им остаје реп, шта више, код неких врста можемо 
от крити и спољашње шкрге. Велику ве ћину водозе-
маца чине врсте жаба. Жабе имају разноврстан на-
чин живота. Имамо такве врсте као што је тропска 
врста гаталинки које се помоћу пијавки на ногама 
лако крећу и на високом дрвећу. Јајашца полажу у 
висини у кишницу која се сакупља у удубљењима 
стабла или у корену листова. Друге врсте које жи-
ве на сувим или сувљим територијама, укопавају се 
дубоко у земљиште до слојева са довољном количи-79. слика: Водоземац

78. слика: Телесна грађа кошљорибе77. слика: Кошљориба

рибљи мехуршкрге леђно пераје

репно пераје

подрепно пераје
трбушно пераје

грудна пераја
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ном влаге. Једна ствар је међутим карактеристична 
за све врсте водоземаца, а то је да су ове животиње 
грабљивци. Главну храну представљају црви, ме-
кушци и инсекти. 

Гмизавци су најстарији прави копнени 
кичмењаци. Наиме, гмизавцима није потреб-
на вода ни за размножавање ни за почетну 
фазу органогенезе. Оплођавање се врши у 
телу женке. Женка полаже јаја са меком љус-
ком тј. у њеном телу оплођене јајне ћелије 
излегу се под дејством сунчеве топлоте. У 
јајима гмизацава потомак се развија у знат-
но безбеднијим и независнијим условима 
него што је то случај са јајашцима водозе-
маца. (слика 81.) Неколико врста гмизаваца 
су вивипарне нпр. љутица. Гмизавци се ди-
ректно развијају у полно зрелу одраслу жи-
вотињу. Ларвени облик се развија у јајету у 
заштити плодовог омотача и као резултат 
формира се потомак који је сличан одраслим 
јединкама. У току развоја и раста њихова 
кожа значајно орожава. Овај слој их шти-
ти од исушивања. Имају развијена плућа, 
знатно расчлањенија са већом површином 
него водоземци. Нису способни за дисање 
преко коже. Гмизавци су се формирали из 
прастарих водоземаца. Нове особине их де-
финитивно одвајају од воде. 

Гмизавци су у мезозоику постали доми-
нантне животиње копна још и на крајње су-
вим и екстремно сувим те рито ријама. Већина 
данас живих гми заваца су грабљивци, али 
имамо и врсте биљоједа као нпр. корњаче. 

Тело гмизаваца прекривају рожнате плочи це и 
рожнати отклопи. Познате врсте су гуште ри. Кре ћу 
се помоћу четири екстремитета, а њихово кре тање 
помаже змијолико померање кичменог сту ба. Имају 
веома разноврсне облике. И на глатким по вршинама 
се крећу, са великом сигурношћу геко. То су ноћни 
грабљивци првенствено тропских пре дела. Камеле-
они су блиски родови гуштера. Екстремно су се при-
лагодили начину живота на дрвећу. Њихови прсти 
функционишу као специјални апарат за хватање, 
док им се језик далеко избацује и лепљивим крајем 
свог језика лако хватају и летеће инсекте. (слика 82.) 
Међу гуштерима имамо и врсте који немају екстре-
митете као нпр. једна домаћа врста гуштера. Иако 
ове врсте на први поглед личе на змије покретљиви 
очни капци омогућавају детерминацију. Змије су, 
наиме, такви гмизавци без екстремитета чији оч-
ни капак срасте и формира провидну опну. Због 
тога је поглед змија тако укочен. Вилице су ла баво 
фиксиране због тога могу изузетно да разјапе сво-
ја уста и плен увек гутају у цело. Отровне змије у 
сво јим отровним жлездама производе змијски от-
ров. Приликом уједа преко шупљег отровног зуба 
от ров доспева у тело жртве. (слика 83.) 

81. слика: Гмизавци се размножавају јајима80. слика: Органогенеза жаба
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Корњаче имају здепасто тело покривено снаж-
ним коштаним оклопом састављеним од широких 
коштаних плоча које заједно чине два штита – леђни 
и трбушни. Корњаче које живе на копну већином 
су биљоједи, док су корњаче које живе у слатким 
водама и морима грабљивице. Крокодили су гми-
завци са великим телом који првенствено живе у 
слатким водама тропских области. Тело је прекри-
вено огромним рожнатим шти товима. Изузетно су 
халапљиви граб љивци. 

Еволуциони преци птица били су пра-
стари гмизавци. Тело птица прекрива пер-
је модификоване рожнате творевине.(слика 
84.) На ногама немају перје и ту су сачуване 
прастаре карактеристике, а то су рожнате 
пло чице наслеђене од гмизаваца. Предњи 
екстремитети су се у току еволуције пре тво-
рили у крила. Захваљујући начину живота и 
летењу, имају веома развијена плућа, за ко ја 
се припајају ваздушне кесе. Док је телесна 
температура риба, водоземаца и гмизаваца 
равна температури спољашње средине, за 
птице је карактеристична стална телесна 
температура – независно од температуре 
средине. Све птице се размножавају јаји ма. 
Тврда јаја са тврдом љуском у којој се ис-
таложио креч, птице излегу топлотом свога 
тела. Бројне врсте птица дуго времена воде 
бригу о излеглим потомцима.

Ноге за ходање и облик кљуна тесно је 
повезан са начином живота и са исхраном. 
Ноге птица тркачица веома су снажне. Ни 
једна не уме да лети. Најпознатија врста пти-
ца тркачица је ној, становник афричких са-

вана. Храна данас постојеће највеће птице су 
разне биљке, мањи сисари глодари, гмизав-
ци и инсекти. Ни пингвини не умеју да лете, 
али одлично пливају у морима. На морским 
обалама јужне хемисфере, првенствено на 
Ан тарктику, живе у огромним колонија ма. У 
мо ру лове разноразне рибе којима се хране.

83. слика: Отровни зуб змије

82. слика: Камелеон хвата плен
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Птице океана и отворених мора, пучина су ал-
батроси и морски гњурци. Пошто се ове птице у-
глав ном хране рибама на њиховим приобалним ко-
лонијама, у току година нагомилава се измет гуано, 
ко ји је веома тражено природно ђубриво са вели ким 
са држајем фосфора. 

Све врсте пловуша су птице које изузет-
но добро пливају. Овде убрајамо лабудове, 
гуске и патке које лако можемо препозна-
ти по пловним кожицама растегнутим из ме-
ђу ножних прстију и пљоснатог, плочас тог 
кљуна. Њихов кљун је погодан да из воде 
ис филтрирају ситне, већином биљне чести-
це хране. 

За начин живота грабљивица карактеристи чан је 
оштар кукасти кљун и снажне ноге са ја ким кан џама 
помоћу којих се хвата плен. То су, пр венствено, пти-
це грабљивице. Међутим, веома важну улогу имају 
и врсте које се хране угинулим живим организмима. 
У ову групу спадају разне врсте ле шинара. Ове пти-
це огромног тела, у току своје исхране одстрању ју 
угинуле остатке већих животиња и разне животињ-
ске отпатке. 

Коке слабо лете и због тога се најви ше за-
државају на земљи. Овде налазе своју хра-
ну која се првенствено састоји од семења, 
инсеката и црва. Већина вивака и галебова 

јаја носи на животним стаништима на во ди 
или на обалама вода где налази и своју хра-
ну разне инсекте, рибе а понекад водозем-
це. Сове су ноћни грабљивци. У хватању 
пле на помаже их бесчујно летење, изузе-
тан слух и оштро око – помоћу којег добро 
ви де и у тами. 

85. слика: Пингвини

84. слика: Структура птичјег пера

покровно перје

контурно перје паперје
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Карактеристичне птице тропских области су 
папагаји. (слика 87.) Ноге су им се прилагодиле 
хватању и кретању по дрвећу а то кретање помажу 
и кљуном. Хране се семењем, воћем и инсектима. 
Птице које такође живе на тропима, махом у Јужној 
Америци, су колибрићи који спадају у групу чијопа. 
Веома су мале животиње, величине свега неколико 
сантиметара. Облик кљуна, и језик – који могу да-
леко исплазити – оспособљава их за сркање цвет-
ног нектара. (слика 88.)

Међу птице певачице спада више од по-
ловине врста птица. Њихова храна је веома 
разноврсна. Већина се храни инсектима и 
семењем. Пошто своју храну веома брзо ва-
ре и имају брзи метаболизам – дневно им је 
потребна количина хране тежине њиховог 
тела. Због тога су птице певачице изузет-
но важне у регулисању размножавања ин-
секата. 

Сисари су најразвијенији кичмењаци. Те-
ло им прекрива длака. Сви дишу плућима. 
Имају сталну телесну температуру. Ор-
ганизам већине сисара прилагодио се жи-
воту на копну али има међу њима и таквих 
врста које стално живе у води или лете у ваз-
духу. Грађа екстремитета, лобања, зубало 
и облик тела зависи од начина живота. Све 
врсте сисара имају унутрашње оплођивање. 
Не колицина сисара који су остали на нижем 
степену развоја, полажу јаја. Потомци не-
ких врста потпуну зрелост чекају у торби 
мајке. Потомци свих осталих врста сисара 
развијају се у телу мајке – у материци. Унут-
рашњи зид материце и овојница која обузима 
плод заједно чине постељицу. Ова постељица 
обезбеђује тесну везу између мајке и пло-
да. Преко постељице плод је способан да 
се храни и дише. У безбедности материце 
раз вијају се потомци и након рађања дола-
зе на спољашњост. Из аспекта безбедности 
потомака вивипарија односно формирање 
вивипарије представља веома значајан корак 
у току еволуције. Након рођења, животиње 
се хране сисајући из дојки мајке све док не 
буду способни за самосталну исхрану. Си-
сари са клоаком у појединим својим особи-
нама подсећају на гмизавце. Ове животиње 
за разлику од осталих сисара не рађају живе 
потомке. Положена јаја са меком љуском из-
легу топлотом свога тела. Мајка нема праве 
дојке, из легли потомци лижу ексудат жлез-
да мајке, сличан млеку. (слика 89.)

Сисари са клоаком су одомаћени у Аустралији. 
Најпознатија врста је кљунар. Кљунар се и начином 
живота и грађом тела прилагодио животу у води. 
Тело је прекривено густом длаком, а међу прстима 
налазимо пловне кожице. Има цевасте вилице које 
прекрива дебео рожнати слој. Помоћу те вилице 
животиња слично као и кљун патке филтрира црве 
и ларве инсеката из муља. 87. слика: Папагај

86. слика: Лешинар
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Сисари торбари су животиње које ра-
ђају живе потомке. Пошто још немају раз-
вијену постељицу потомци се рађају веома 
неразвијени. Након рођења млади прелазе 
у кожни набор у доњем делу стомака жен-
ке у тзв. торбу. Њихова ор га ногенеза траје 
још више месеци, а храни се из дојке мајке. 
Млада животиња на кон одређеног време-
на на краће или дуже време напушта тор-
бу све док не започне потпуно самостални 
живот. (слика 90.)

На територији Аустралије у току геолошких до-
ба никада се нису формирали типови развијенијих 
сисара плацентара и зато распрострањивању сисара 
торбара ни је било никакве препреке. Највеће су раз-
не врсте кенгура распрострањене на аустралијским 
травнатим пространствима. Становник огромног 
дрвећа еукалиптуса је медвед торбар или коала који 
се искључиво храни пупољцима еукалиптуса. (слика 
104) Знатно су ређе врсте торбара грабљиваца. Такав 
је био већ изумрли вук торбар. И у Јужној Америци 
живе врсте сисара торбара као нпр. пацов торбар 
или опосум који се поред ситнијих животиња и ин-
секата храни и воћем значи он је сваштојед. 

Сисари плацентари или сисари са посте-
љицом рађају развијене потомке које доје 
про изводом млечних жлезда. Најстарији 
тип сисара представљају бубоједи. (слика 
91.) То су сисари релативно малог тела који 
су грабљивци. Њихово зубало се састоји од 
бројних оштрих зуба. (слика 92.) Помоћу 
тих зуба хватају инсекте, црве и пужеве. 
Врсте слепих мишева су сисари способни 
за летење. Њихови предњи екстремитети су 
се значајно модификовали прилагодивши се 
овом начину живота. Између прстију, однос-
но између задњих и предњих екстремитета 
за тегнута је једна танка кожна мембрана. 
Лете покретањем раширених кожних кри-
ла. Свој плен хватају у ваздуху, на земљи 
се крећу веома тешко и неспретно. Њихово 
зубало личи на зубало бубоједа. Своју хра-
ну, разне летеће инсекте, хватају од сумра-
ка до зоре. 

Примати потичу од прастарих бубоједа, 
на чега указује неколико карактеристич них 
особина, а то су екстремитети са пет прс ти-
ју. Код већине примата палац може да се су-
простави осталим прстима. 89. слика: Кљунар

88. слика: Колибри
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Њихово зубало састоји се од секу ти-
ћа, очњака и квргавих кутњака карак-
теристичних за сваштоједе. (слика 93.) Очне 
дупље гледају према напред. Међу примате 
спадају и разне врсте мајмуна. 

Носни отвори широконосих мајмуна гледају у 
страну пошто носну шупљину раздваја широка 
баријера. Првенствено живе на територијама Јужне 
и Средње Америке. Њихови карактеристични пред-
ставници су капуцинери који живе у крошњи јужно 
америчких прашума. Њихов реп за хватање потпома-
же брзо кретање по гранама. Врста са јачом грађом 
је мајмун дрекавац. Име је добио по снажном гла-
су. Хране се углавном биљном храном првенстве-
но воћем. (слика 105.) 

Домовина усконосих мајмуна је Африка и Азија. 
Међу Афричким врстама многе живе на тлу као нпр. 
павијани који живе у чопорима. (слика 106.) Ста-
новници азијских пространства су дакако и бундер 
мајмуни. Обе ове врсте користе за експерименте. 

Данас живи представници човеколиких 
мајмуна су гибони и орангутани (слика 94.) 
у Ју го источној Азији, односно шимпанзе 
(слика 95.), гориле (слика 96.) у Африци. У 
току еволуције развој насталих врста чове-
коликих мајмуна се рано одвојио. На једној 
грани су се развијали азијски а на другој 
грани афрички преци а са овим афричким 
прецима паралелно и преци човека. Из ас-
пекта систематизације човек данашњице 
спада у ред примата. 

Најкарактеристичнија особина и зајед-
ничка црта глодара је смештај зуба у усној 
дупљи. (слика 97-98.) Напред има ју дугачке 
секутиће, који су накривљени према унутра и 
стално расту. Само један део ових зуба прек-
рива зубна глеђ. И на тај начин животиње 
су приморане да сталним грицкањем тару 
зубе који стално расту. (сли ка 107.) Осим 
секутића имају само кутња ке. Очњаке уоп-
ште немају. Њихова храна су разне биљке, 
плодови и семење. Имају раз новрстан начин 
живота. Од врсте које живе на дрвећу па све 
до врста које су се прилагодиле начину жи-
вота испод земље. Међу сисарима највећи 
број врсти спада у ред глодара. 

Грабљивци се могу разликовати од оста-
лих сисара на основу карактеристичног зуба. 
(слика 99.) Њихови снажни очњаци издижу 

91. слика: Јеж

90. слика: Кенгур

92. слика: Зубало и лобања сисара бубоједа
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се из зубала. Њихови кутњаци су ве ћином 
оштри кутњаци који служе за сечење. Ве-
ћином се хране заплењеним, ухваћеним 
животињама. 

Међу мачке спадају опште познате вели ке мач ке 
као што су афрички лав, азијски тигар, (сли ка 108.) 
пантер који је одомаћен од Африке до југоисточ не 
Азије или јужно амерички јагуар. Од породице па-
са најпознатији је вук (слика 100.) који живи север-
но од Средње Европе и којот (слика 109.) који живи 
јужније. Имамо, међутим, и такве врсте звери које 
се осим свежег меса хране и другим намирницама. 
Већина медведа је нпр. сваштојед, штавише вели-
ка панда се искључиво храни изданцима бамбуса. 
(слика 110-111.) Од Јужне Африке па све до Азије 
распрострањене врсте звери су разне хијене које 
се хране остацима. 

Перјани су водени сисари који су се у то-
ку еволуције прилагодили начину живота 
у води. Иако су изразито водене животиње 
један део свог живота, период размножава-
ња, ипак проводе на копну. На копну се међу-
тим тешко крећу екстремитетима сличним 
перајима која им у води обезбеђују брзо 
кретање. Пошто дишу плућима, након кра-
ћег времена проведеног испод воде морају 
да изађу на површину да би удахнули ваз-
дух. (слика 101.)

Китови су водени сисари који такође дишу 
плућима. За разлику од фока њихов орган 
за пливање су предњи екстремитети и реп. 
Наиме, задњи екстремитети су им закржља- 96. слика: Горила

95. слика: Шимпанзо

94. слика: Орангутан93. слика: Зубало и лобања примата

секутићи

очњаци
кутњаци
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ли. Размножавање се одвија у води. Фоке се 
хране рибама, а китови грабљивци се хра-
не рибама, односно, главоношцима и фо-
кама. 

Китови грабљивци имају снажне и оштре зу-
бе. Збијени у групе лове морске рибе које пливају 
у јатима. Тако се хране разне врсте делфина. Неке 
врсте китова, међутим, немају зубе. На месту зуба 
имају рожнате плоче које водоравно висе са горње 
вилице. Кроз разјапљена уста протиче морска во-
да и док протиче на овим рожнатим плочицама ис-
филтрирају се ситна у води лебдећа жива бића. Пла-
ви кит својом дужином од 30 метара и тежином од 
130 тона представља највећег сисара који је икада 
живео на земљи. 

Огромни копнени сисари сурлаши хране 
се искључиво биљном храном. Тренутно на 
земљи живе две врсте сурлаша афрички и 
индијски слон. (слика 112.) Карактеристи-

чан орган је сурла која се формира од носа и 
горње усне. Биљоједи су и копитари. Снажне 
мишићаве усне су оспособљене за кидање 
биљне хране, а кутњаци су се модификова-
ли за дробљење биљака. (слика 102.)

Међу њима има и неколико врсти сваш-
тоједа, као нпр. свиња. Крајеве прстију екс-
тремитета прекрива копито. Адекватно бро-
јевима прстију говоримо о копитарима и 
папкарима. Типичан представник копитара 
је домаћи коњ. Сродна животиња је зебра, 
која је биљојед афричких савана и живи у 
огромним крдима. (слика 113.) Слични су ко-
питарима и носорози који живе у Африци и 
Азији. Пап карима, поред свиња сваштоједа 
припадају сви остали сисари преживари. По-
ред бројних врста антилопа овде убрајамо 
говедо, овцу и козу. (слике 103, 114 и 115.)

100. слика: Вук98. слика: Дабар

99. слика: Зубало и лобања звери97. слика: Зубало и лобања сисара глодара

секутићи

очњаци кутњаци

кутњаци
секутићи
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102. слика: Зубало и лобања сисара копитара101. слика: Фока

103. слика: Говедо

кутњаци

секутићи
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109. слика: Којот 108. слика: Тигар

107. слика: Веверица106. слика: Павијан

105. слика: Мајмун дрекавац104. слика: Коала
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115. слика: Дивокоза114. слика: Антилопа

113. слика: Зебра112. слика: Афрички слон

111. слика: Велика панда110. слика: Мрки медвед
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РЕЗИМЕ
Животиње су жива бића са хетеротрофним начином исхране. Један део вишећелијских 
еукариотских животињских врста је биљојед, док други део лови живе животиње 
којима се храни. Имамо и такве врсте које се хране угинулим остацима животиња, 
односно ,разним органским отпадним материјама или живе као паразити других 
жи вих бића. 

 Разне ћелије сунђера формирају лажно ткиво. За њихово тело је карактерис-
тичан асиметричан облик. Ћелије дупљара изграђују тело животиње формирајући 
један спољашњи и један унутрашњи слој. Ћелије ова два слоја формирају права тки-
ва. Тело дупљара има радијалну симетрију. 

 Слично осталим развијеним животињама тело пљоснатих црва грађено је од 
три слоја ћелија, од унутрашњег, спољашњег и средњег слоја. Еволуциона новина 
је двобочна симетрија тела. Цревни тракт има само један телесни отвор, усни от-
вор, док ваљкасти црви имају комплетан цревни тракт отворен на оба краја. Ме-
кушци представљају бочну грану филогенетског развоја вишећелијских животиња. 
Тело је грађено од главе, стопала и утробне кесе која садржи унутрашње органе. 

 Сегментираност тела животиња у току еволуције први пут се појављује код 
прстенастих црва. Што се тиче распрострањености и броја врста, чланконошци 
или зглавкари заузимају водећу позицију међу животињама. За хитински спољашњи 
омотач с унутрашње стране везују се скелетни мишићи. За сваку врсту су карак-
теристичне чланковите ноге. На основу спољашње грађе разликујемо ракове, ин-
секте и пауколике животиње. 

 Бодљокошци представљају бочну грану филогенетског развоја. Карактерис-
тична творевина плашташа и цефалохордата је хорда која је доказ заједничког по-
рекла са кичмењацима. Заједничка особина врста кичмењака је што њихово тело 
очвршћава унутрашњи хрскавичан или коштани скелет. Осовина овог скелета је 
кичмени стуб. Гла вни правац филогенетског развоја представља излазак из воде, 
освајање копна и све израженија развијеност централног нервног система. У скла-
ду са овим, у току еволуције једно за другим појављују се рушљорибе, кошљорибе, 
водоземци, гмизавци, птице и сисари. 
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ЖИВОТНЕ 
ФУНКЦИЈЕ ЖИВИХ БИЋА
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ЖИВОТНЕ ФУНКЦИЈЕ 
БИЉАКА

Биљна ткива
Код једноћелијских живих бића све животне 
функције – подразумевајући и формирање 
ћелија потомака обавља једна једина ћелија. 
И вишећелијска жива бића се развијају из 
једне једине ћелије из оплоћене јајне ћелије. 
Међутим, поједине ћелије ових вишећелиј-
ских организама могу да функционишу ис-
кључиво у интеракцији са осталим ћелија-
ма и ор га низам функционише искључи во 
у це лини. У току органогенезе оригинал но 
фун кци онисање појединих ћелија се све ви-
ше сужава – и на крају су те ћелије способ-
не да обављају само делимично животне 
фун кције. Скуп ћелија сличне грађе и исте 
фун кције на зивамо ткивима. 

Једна од основних разлика између биљака 
и животиња јесте да тело биљке током це-
лог живота расте. Разлог ове појаве је да у 
биљ кама постоје и такве ћелије које у то ку 
це лог живота биљке сачувају спо собност де-
обе. Ове ћелије граде деобно ткиво биљака. 
У вертикалном расту изданка (слика 116.) 
и корена (слика 117.) главну улогу имају ће-
лије деобног ткива а налазе се на врху ових 
органа. 

117. слика: Деобно (творно) ткиво на уздужном пре -
се ку врха кoрeнa

118. слика: Деобно ткиво одговорно за задебља ње 
ста бла

116. слика: Деобно (творно) ткиво на уздужном 
пресеку врха изданка
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Међу овим ћелијама налазе се тзв. ини-
ци јалне ћелије које покрећу, а након тога 
упра вљају деобом. Паралелно са бочним 
стра нама биљних органа такође налазимо 
деобна ткива. (слика 118.) Тако деобно тки-
во је камбијум који проузрокује задебљање 
ста бла. Издуживање делова стабла тзв. 
интеркаларни раст код трава је такође ре-
зултат функционисања деобног ткива. На-
кон окончавања терминалног раста и у то-
ку формирања листова, цветова и плодова 
запажамо интеркаларни раст. 

Кожно ткиво (слика 119.) биљака облаже 
целу површину биљака. Улога овог ткива 
је заштита, а у исто време и комуникација 
са спољашњом средином. Функцију одбра-
не кожно ткиво остварује тесним спајањем 
својих ћелија и лучењем кутикуле. Кутику-
ла је липидни заштитни слој веома отпоран 
према хемијским дражима. На површину ку-
тикуле, у појединим случајевима излучује 
се восак, стварајући мање – више повеза-
ни омотач. Сребрнасти сјај листова смреке 

односно пепељасти одсјај љуске шљиве и 
јабуке представља танак слој воска. Поједине 
ћелије кожног ткива формирају биљне дла-
чице. Ове длачице смањују ис паравање пов-
ршине биљака и штите по вршину од штет-
них фактора средине. 

Сит на испупчења кожног ткива проузрокују 
баршунасти изглед и опип површине неких цве то-
ва као што су на пример крунични листићи биљ-
ке даниноћ. Дугачке покровне длаке дебелим, ме-
ким слојем штите биљку од хладноће као на пример 
код рунолиста. Интересантне творевине су длачи-
це ко приве.

Танак врх круте длачице лако се ломи и забада 
се у кожу као игла. Отров хистамин који се нала-
зи у длачици празни се у рану и то изазива осећај 
свраба. Зрело семе памука специјалне ваздушне 
дла чице , које се развијају из кожног ткива семе-
на разносе путем ветра. Ове длачице рано одуми-
ру, а њихове шупљине испуњава ваздух. Због ком-
плетног рефлектирања светла чине се белим. Од 
индустријски очишћених длачица памука припрема 
се памучна вата, односно, памучни конац. 

120. слика: Просторни микроскопски снимак би љ-
них дла чица

119. слика: Кожно ткиво биљака, снимак све тло-
сног  ми кросакопа
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коренска длачицакожно ткиво

У кожном ткиву изданка налазе се стоме. 
(слика 121.) Отвор већином обузимају две 
ћелије затварачице у облику зрна пасуља у 
којима се налазе хлоропласти. (слика 122.)

У осталим ћелијама кожног ткива нема-
мо хлоропласте и тако зелену боју биљака 
дају хлоропласти који се налазе у слоју ис-
под кожног ткива. Стоме првенствено служе 
за узимање угљен-диосксида из спољашно-
сти, односно, за испаравање водене паре из 
унутрашњости биљке. На кожном ткиву ко-
рена немамо стоме и не штити их споља по-
себан слој кутикуле. Међутим, за корен су 
карактеристичне бројне коренске длачице. 
(слика 123.) Коренске длачице су продуже-

124. слика: Спроводни снопићи у биљном стаблу

123. слика: Коренске длачице

122. слика: Попречни пресек стоме121. слика: Стома у кожном ткиву

флоем

камбијум ксилем
основно ткиво

кожно ткиво

ситасте цевитрахеје

трахеиде
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ци ћелија кожног ткива. Њихов велики број 
значајно повећава површину корена преко 
које апсорбује воду. Биљке кормофите пр-
венствено преко корена узимају воду и у 
води растворене минералне материје. 

У телу биљака кормофита транспорт 
материја на веће раздаљине обавља се по-
моћу проводног ткива. (слика 124.) За грађу 
проводног ткива карактеристична су два 
главна елемента. Један преноси воду и у во-
ди растворене минералне соли и зове се кси-
лем. Ксилем је грађен од одумрлих ћелија 
за транспорт воде (трахеиде) и од цеви за 
транспорт воде (трахеје). Ћелије за транс-
порт воде имају издужени вретенаст облик. 
На крајевима их раздваја попречна прегра-
да на којој имају бројне отворе кроз које во-
да лако пролази. У току еволуције даљим 
развојем ћелија за транспорт воде и настав-
ком попречних мембрана развиле су се по-
везане цеви за транспорт воде. За оба типа 
је карактеристично да се не могу савити 
што обезбеђује чврстоћа коју поспешују 
одрвењена задебљања ћелијског зида. (сли-
ка 125.)

Други карактеристичан елеменат про-
водног ткива је флоем. Флоем преноси ор -
ганске материје произведене у биљци. Глав-
ни транспортни елементи су ситасте це ви. 
Настају спајањем више ћелија које имају си-
тасте плоче као попречни зид. Уз елементе 
ситастих цеви припајају се пратеће ћелије 
које су живе ћелије са ћелијском плазмом 
и ћелијским једром. 

Поједини елементи проводних снопића 
веома ретко се налазе усамљени. (слика 126.) 
У већини случајева групишу се у свежњеве 
и граде проводне снопиће. 

У проводним снопићима налазе се или 
флоем или ксилен или оба елемента. Код 
овог последњег типа између ксилена и фло-
ема налази се једна врста деобног или твор-
ног ткива камбијум. (слика 127.) 

Највећи део организма биљака гради 
ос новно ткиво. Основно ткиво за припре-
мање хране (асимилационо ткиво) грађено 
је од ћелија у којима се налази много хло-
ропласта. (слика 128.) Типични облик овог 
ткива нала зимо у унутрашњости листова. 
У њима се одвија фотосинтетична изградња 

126. слика: Уздужни пресек проводног снопића, 
сни  мак светлосног микроскопа

125. слика: Елементи ксилема и флоема

ситасте
цеви

задебљања
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ор ганских материја. Основно ткиво за де-
поновање чува и нагомилава резервну хра-
ну, угљене хидрате, беланчевине и масти. 
Таква врста ткива првенствено се налази у 
оним деловима биљака које нису у контак-
ту са сунцем -нпр. у семену, у корену и у 
кртолама. (слика 129.)

Неискоришћене материје које се у току мета-
болизма биљака нагомилају, биљке смештају у ће-
лијама основног ткива за излучивање. Такви су на 
пример кристали калцијум-оксалата излучени у 
ћелијама црног лука или ваниле. Имамо и такве 
биљке које излучују течност. То се дешава у дебе-
лом зиду лимуна или поморанџе излучивањем ете-
ричних уља или у случају каучука који лучи белу 
течност, базичну материју природне гуме. Други 
облик из лучивања биљака догађа се у самим ткиви-
ма. Међу њима веома важну улогу имају ткива која 
излучују нектар. Нектариони у различитом облику 
смештени су у разним деловима цвета. У њима се 
сакупља течност богата шећером која представља 
главну храну животињама које посећују цвет. 

Чврстоћу дугог стабла појединих копне-
них биљака обезбеђује основно ткиво за 
пот  пору. (слика 130.) Заједничка карак те-

ристика ових ћелија је да је њихов ћелијски 
зид значајно задебљан. У једном типу тог 
основног ткива за потпору, цео ћелијски зид 
задебљава, а метаболизам је могућ са мо на 
местима где се овај ћелијски зид ста  њује. 
То су још увек живе еластичне ће лије које 
се углавном налазе у деловима биљке који 

129. слика: Скроб у ћелијама основног ткива за де-
по  новање хранљивих материја

128. слика: Асимилационо ткиво на попречном 
пре секу листа

127. слика: Попречни пресек спроводног снопића, 
снимак светлосног микроскопа
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интензивно расту. У основном ткиву потпу-
но развијених биљака ћелијски зид задебља 
и често пута одрвени. Ћелије више не мо-
гу да се шире, оне су одумрле. У већини 
случајева граде дугачка, издужена влакна 
у стаблу биљке. 

Апсорпција минералних 
материја код биљака
Биљке су аутотрофни организми јер своје 
органске материје производе из неорганских 
једињења. У току фотосинтезе угљеник из 
угљен-диоксида и водоником воде претварају 
се у угљене хидрате. Аутотрофија се међутим, 
не односи само на коришћење угљеника, во-
доника и кисеоника већ и за апсорпцију ос-
талих хемијских једињења која користе за 
изградњу свог тела и уграђују у органска 
једињења. Пошто се исхрана хетеротроф-
них организама базира на овом извору ор-
ганских материја, улога биљака је суштин-
ски важна у кружењу материје. 

Минералне материје биљке узимају из 
земљишта. Код кормофита хранљиве ма-
терије земљишта у биљку улазе преко ко -
рена. (слика 31.) Врх корена прекрива корен-
ска капица. Ћелијски зид ћелија спо љашњег 
слоја коренске капице постане слу зав и 
љушти се у додиру са честицама земљишта. 
На тај начин смањује се трење између чес-
тица земљишта и врха корена који расте. 
Одвојени одстрањени слојеви надокнађују 
се из деобне зоне врха корена. Ћелије овог 
дела, наиме, брзом деобом на докнађују гу-
битак и доводе до раста корена. Коренска 
капица која се континуирано обнавља шти-
ти деобно ткиво врха корена. Уздужни раст 
корена је најинтензивнији у такозваној зони 
издуживања одмах изнад врха корена. 

Изнад зоне издуживања формирају се ко-
ренске длачице кожног ткива које обав љају 
апсорпцију хранљивих материја зем љишта. 
Горњи слој ћелија зоне апсорпци је контину-
ирано одумире, док се у делу ближем вр ху 
ко рена ћелије поново стварају. Захваљујући 
томе зона апсорпције је отприли ке увек на 
истој раздаљини од врха корена, што значи 
да коренске длачице биљке која расте до-
лазе у контакт са новим и новим честица-
ма земљишта. 

Минералне хранљиве материје биљака 
земљиште садржи у облику јона. Један део 
је везан за површину честица земљишта, 
док се други део налази у воденој фази у 
раствореном облику. Овај раствор зем-
љишта је тај из којег се биљке хране. Јо ни 

131. слика: Грађа корена скривеносеменица на уз -
ду  жном пресеку

130. слика: Потпорно основно ткиво на пресеку 
ста бла
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се у земљишту крећу дифузијом, дакле са 
мес та веће концентрације крећу се према 
мес ту мање контцентрације и тако дола зе 
до зоне апсорпције корена. У ћелијском зи ду 
биљака простори између молекула форми ра-
ју један повезани систем канала. Ови кана ли 
су довољно велики и не спречавају дифу зију 
иона. Можемо закључити да кретање иона 
од честице земљишта до ћелијске мембране 
коренских длачица обезбеђује изједначавање 
разлике у концентрацији. Коренске длачи-
це као продужеци плазме ћелија кожног 
ткива стоје у вишеструкој вези са чести-
цама земљишта. (слика 132.) Из раствора 
земљишта бирају и узимају потребне ионе, 
које прослеђују у унутрашњост ћелије. Про-
лазећи кроз основно ткиво и ћелије про водног 
ткива у воденом раствору они се кре ћу према 
изданку. На корењу по је ди них биљака огро-
ман број коренских дла чи ца у великој ме-
ри повећава површину преко које се врши 
апсорпција. По проценама на једној биљчи-
ци ража може бити и преко 14 милијарди ко-
ренских длачица, а њихова заједничка пов-
ршина износи приближно 400 квадрат них 
метара. (слика 133.) Уграђивање азота у ор-
ган ска једињења веома је важно за жива би-
ћа због синтезе беланчевине. Азот на орган-
ска једињења изграђена у биљка ма служе 
за обезбеђење азота за животиње би љо је-
де. Најзначајнији извор азота за биљ ке пред-
ставља азот земљишта. 

Биљке мењају апсорбовани азот и уграђу-
ју у своја азотна органска једињења. 

Фосфор у биљке улази у облику јона фос-
фата из раствора земљишта. Апсорбовани 
фос фат уграђује се у органска једињења која 
са држе фосфор. Катијон који се налази у најве-
ћој количини у биљкама је калијум. Биљке 
су способне да у својим ћелијама нагомила-
ју велику количину јона калијума. Ова ви-
сока концентрација помаже апсорпцију во-
де из земљишта. 

За нормалан развој биљака, поред већ спо-
ме нутих хранљивих материја потребни су 
још и бројни други елементи. Недостатак 
ових еле мената показује се у незадовољавају-
ћем и не равномерном расту биљака. (слика 
134.) Експериментима у воденој средини мо-
же се доказати које су неопходне хранљиве 

133. слика: Микроскопски снимак попречног пре-
сека корена са коренским длачицама

132. слика: Апсорпција хранљивих материја преко 
ко ренских длачица

коренска длачица

раствор
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мате рије за биљке и која је оптимална количи-
на тих материја. Недостатак хранљивих 
ма те рија првенствено оштећује узгајене 
биљ ке (пољопривредне културе). На тим 
територијама наиме, сталним сакупљањем 
комплетних биљака, односно плода биљке 
континуирано се смањује садржај хранљи-
вих материја у земљишту, што доводи до 
фор мирања недовољно развијених биља ка. 
Да би се то спречило, хранљиве матери је би-
љака треба надокнадити. Материје које се 
најчешће морају надокнадити су азот, фос-
фор и калијум пошто биљке највише корис те 
ове елементе. За надокнађивање хранљи вих 
материја најповољније је ор ганско стајско 
ђубриво које је или биљ ног или животињског 
порекла. Стајско ђубри во садржи све пот-
ребне хранљиве материје и пот помаже фун-
кционисање природних ор га низама разлага-

ча у земљишту што побољшава структу-
ру земљишта. 

У складу са све већим бројем људи на Земљи, 
неопходно је повећати и пољопривредну произ вод-
њу намирница. За решавање овог проблема један од 
првенствених задатака је да се сачувају хранљиве 
материје земљишта. За то се данас користи велика 
количина вештачког ђубрива. Предност вештач ког 
ђубрива јесте да адекватно потребама хранљивих 
материја може се тачно и у оптималној сразмери до-
давати. Нажалост озбиљна мана је опасност од пре-
тераног и не адекватног дозирања што проузроку је 
веома озбиљне еколошке проблеме. Познато је на при-
мер отицање претеране количине вештач ког ђубрива 
у дубље артешке слојеве земљишта, где се делимич-
но уништава пијаћа вода а делимич но пролазећи 
даље угрожавају и природна животна станишта у 
води. Ова опасност се може одстрани ти само дуго-
рочним и одговорним понашањем човека. 

134. слика: Упоређивање биљака са неадекватном исхраном, хемијски знаци обележавају елеменат који 
не  достаје

контролна 
биљка Na S Mg P Fe K N
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Размена гасова код биљака 
И у току фотосинтезе и у току дисања биљке 
врше размену гасова. Размена гасова одвија 
се између унутрашњости биљног организ-
ма и атмосфере која обузима биљку. У то-
ку фотосинтезе узимају угљен-диоксид који 
уграђују у органске молекуле. Кисеоник који 
у међувремену настаје отпуштају у атмос-
фе ру. У току дисања, међутим, одстрањују 
угљен-диоксид који настаје разградњом ор-
ганских молекула, а узимају кисеоник. На-
равно, размена гасова у ова два процеса не 
може се одвојити. У току дана фотосинте за 
је веома изражена, а значајна количина ки-
сеоника одлази у атмосферу али један мали 
део биљка директно користи у сво јим мета-
боличним процесима. Ноћу, ка да због недос-
татка светла фотосинтеза ми рује, потребан 
кисеоник биљка узима из атмосфере. 

Преко листа значајан део гасо ва из ат-
мосфере улази у биљке кормо фите. За грађу 
листа најкарактеристичнији је  попреч ни 
пресек. (слика 135.) Обе површине покри ва 

кожно ткиво а лице (горњу површину) мо-
же да прекрива и дебела котикула. Стоме 
се већином налазе на наличју листа али код 
бројних биљака на обе стране листа нала-
зе се стоме. 

Између доњег и горњег слоја кожног тки-
ва налази се асимилационо основно тки во. 
За ово ткиво је карактеристичан ве лики 

136. слика: Грађа ткива лисне плоче

135. слика: Микроскопски снимак попречног пре-
се  ка листа

флоем спроводних 
снопића 

кутикула

кожно ткиво
ксилем
спроводних снопића

основно ткиво

међућелијски канали

стоме
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број међућелијских ходника, кана ла ко ји 
омогућавају потребну размену гасо ва. У 
ће лијама се налази веома велики број хло-
ропласта који указују на веома ин тен зивну 
фотосинтезу. Органске материје које се син-
тетишу у ћелијама основног ткива доспевају 
у флоем проводних снопића. Са површине 
лис та проводни снопићи се виде као жиле 
листова. Издигнути део жила по јачава чврс-
тоћу листа. (слика 136.)

Размена гасова између листа и атмосфе-
ре обавља се преко стома. (слика 137.) На јед-
ном квадратном милиметру листова у про-
секу има више него од сто стома. Њихо во 
појављивање у току еволуције повеза но је са 
копненим начином живота. Алге једноставне 
телесне грађе преко целе своје површине 
узимају воду и у води растворене минералне 
материје међу њима и гасове. Први облици 
стома појављују се на прастарим маховинама 
које су прве изашле на копно и након махо-
вина стоме постају стандардне код биљака 
кормофита. (слика 138.) Код биљака кормо-
фита стоме граде две ћелије затварачи це у 
нивоу кожног ткива листа међу којима се 
налази један ваздушни отвор. Испод ћелија 
затварачица у основном ткиву налази се једна 
већа шупљина, а то је ваздушна комора, која 
се наставља у међућелијске канале. Стоме у 
суштини представљају излазне отворе сис-
тема међућелијских канала. Кретање гасови-
тих честица између шупљина овог система 
и ћелија врши се помоћу дифузије.

У ћелији се одвија дисање биљака и раз-
мена гасова која се везује за метаболичке 
проц есе. То значи узимање кисеоника и ели-
минисање створеног угљен-диоксида. Ди-
са ње биљака се добро може карактери сати 
коефицијентом запремине створеног угљен-138. слика: Грађа стоме

137. слика: Микроскопски снимак уздужног и попречног пресека стоме
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диоксида и потрошеног кисеоника тзв. рес-
пираторним коефицијентом. У нормал ним 
условима биљке своје енергетске потребе 
покривају разградњом угљених хидрата. У 
овом случају запремина елимисаног угљен– 
диоксида и коришћеног кисеоника углавном 
је идентична, значи вредност респиратор ног 
коефицијента износи око један. (слика 139.) 
Овај коефицијенат у разним фазама органо-
генезе биљака показује различите вредности. 
У стању мировања дисање биљних органа 
је једва мерљиво. У семену јечма нпр. вред-
ност респираторног коефицијента је знат-
но испод један. Када семе почиње да клија, 
узима велику количину воде, бубри. Љуска 
набубреног семена, међутим, спречава ула-
зак кисеоника у унутрашњост ћелије до ме-
таболичких процеса који су у току, и тако 
количина створеног угљен-диоксида расте 
у односу на кисеоник. Чим љуска семена пу-
ца– вредност респираторног коефицијента 
брзо опада и стабилизује се негде на вред-
ности испод један. 

У деобном ткиву формираног изданка 
приметљиво је интензивно дисање, слич-
но као и приликом клијања. За стандардна 
ткива међутим више није карактеристичан 
интензиван метаболизам и због тога опада и 
брзина дисања. На дисање биљака утичу и 
фактори околине. Значајан фактор и значајан 
утицај има и промена температуре. Дисање 
биљака на температури од минус 10 степени 
смањује се на минимум. Код превише висо-
ких температура дисање због оштећености 
беланчевина ћелија престане. 

Транспорт 
материје код биљака – 
циркулација биљака 
Све док је једно вишећелијско живо биће 
грађено од малог броја ћелија, пренос мате-
ри ја се може лагано спровести од једне до 
друге ћелије. 

Код већих вишећелијских организа ма, ме-
ђутим, потребан је посебан си стем за тра-
нспорт материја. То је неопходно и због 
то га јер су код вишећелијских живих би-
ћа поједине врсте ткива способне само за 140. слика: Проводни снопићи корена 

139. слика: Промене респираторног коефицијента 
клијанца јечма

респираторни коефицијент:

флоем

коренске длачице

ксилем

CO2 запремина
O2 запремина

0,6
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0 48403224168сат
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обављање одређених задатака и због тога 
су у свом функционисању максимално упу-
ћене јед не на друге. 

Ксилем и флоем проводног (васкулар-
ног) ткива су две основне јединице грађе 
система биљака за транспорт материја. У 
биљци кси лем преноси воду и у води рас-
творене ми не ралне материје из земљишта 
према горе, а од листова према доле све до 
корена где се де понује храна, односно ди-
ректно на место коришћења, флоем разно-
си органске материје произведене у току 
фотосинтезе. 

Средишњи део корена заузима централ-
ни цилиндар релативно малог пречника. У 
овом цилиндру проводни снопићи ксилема 
однос но флоема налазе се одвојено једно од 
дру гог унутар основног ткива. (слика 140.) 
На прелазу корена у стабло, међутим, мења 
се рас поред снопова. Одвојени ксилем и фло-
ем групишу се у сложене снопове који сад-
рже оба елемента. 

У стаблу дикотиледоних биљака деобно 
ткиво проводних снопића је камбијум. При-
ликом деобе према центру стабла произво-
ди нове елементе ксилема а према напоље 
но ве елементе флоема. Сложени провод ни 
снопићи грађени од ксилема и флое ма у ста-
блу дикотиледоних биљака налазе се правил-

но, кружно распоређени. (слика 141.) У ста-
блу зељастих дикотиледоних би љака које 
нису способне да презиме функ ционисање 
камбијума након цветања прест аје. Код дрве-
настих биљака, међутим, мења се у складу 
са годишњим добима. Камбијум се реакти-
вира сваког пролећа, функционисање се ус-
пори на крају лета, а у јесен престаје. Та-
ко стабло дрвенастих биљака сваке године 
постаје све дебље. 

У стаблу монокотиледоних биљака кам би-
јум такође производи ксилем и флоем али на-
кон формирања за биљку карактеристич них 
про водних снопића деобно ткиво ишчезава. 
У формираном стаблу распоред проводних 
снопића је неправилан. (слика 142.)

Проводни снопићи стабла настављају се 
у листовима. Овде се и голим оком могу до-
бро пратити као жиле листа. У листовима 
кам бијум функционише само до формирања 
проводних снопића. Ксилем гледа према ли-
цу, а флоем према наличју. 

У осовинској нерватури листа дикотиле-
доних биљака од главне жиле полазе све 
тање и тање гране прожимајући целу повр-
шину листа. Нерватура листа монокотиледо-
них биљака састоји се од паралелних жила, 
међутим и међу, овим паралелним жилама 
постоји бочна повезаност. 

141. слика: Спроводни снопићи дикотиледоног стабла
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Многим експериментима је испитивано разли-
чито функционисање ксилема и флоема у провод-
ном систему биљака кормофита. За испитивање тран-
спортне функције флоема користили су радиоактивни 
изотоп калијума. Експеримент је вршен на младици 
врбе. На појединим деловима стабла врбе одвојили 
су ксилем од флоема. Између два ткива смештен је 
један танак папир који не пропушта воду. Након то-
га корен је смештен у раствор који је садржао ра-
диоактивни изотоп калијума. Након неколико сати 
испитали су количину изотопа калија у појединим 
деловима ксилема и флоема посебно. Експеримент 
је показао да се калијум у значајној количини нала-
зио искључиво у ксилему, значи транспорт према 
го ре врши се искључиво у ксилему. У флоему су за 
испитивање транспортованих материја користили 
биљне ваши. Биљне ваши, наиме, потребне хранљиве 
материје узимају из биљака сишући садржај ситас-
тих цеви. Микроскопска ис питивања су доказала 
да сво је усне органе забадају увек у једну ситасту 
цев. У току експеримента након убадања усног ор-
гана за сисање ушне ваши су наркотисане и њихово 
тело је одстрањено са усног органа забоденог у си-
тасту цев. На површини усног органа долазило је 
до споре филтрације биљног сока који је сакупљен 
и испитиван. Примећено је да се од материје које 
се транспортују у флоему највише сврстава у гру-
пу угљених – хидрата. Поред угљених – хидрата 
пронађена су и друга ор ганска једињења произве-
дена у биљци. 

Функционисање спроводног систе-
ма биљака је резултат заједничког ефекта 
ви ше фактора. Испитајмо прво механизам 
транспорта воде. (слика 143.) Апсорпци-
ја воде код биљака кормофита обавља се 
пре ко корена. Вода у ћелије корена ула-
зи преко ћелијске мембране и струји пре-
ма кон центрованијем воденом раствору у 
унутрашњости ћелије. Овај раствор који 
стр уји, пролази кроз основно ткиво корена
и улази у ксилем проводних снопића. Пре-
ко спроводних снопића стабла и листова до-
спева у међућелијске канале основног тки ва 
листо ва. Одавде испарава у ваздуш не ко-
море изнад стома одакле се у атмосферу 
од страњује преко отворених стома. Шта је 
оно што унутар биљака обезбеђује стално 
кре тање воде према горе? 

Ако младе биљчице пшенице сместимо 
у затворени ваздушни простор, након јед-
ног времена атмосфера се пуни воденом па-
ром. У таквим условима биљке више нису 
спо собне да обаве испаравање сувишне во-
де и тако постају засићене водом. У таквим 
слу чајевима на врху биљчице пшенице по-
јављују се мале капи воде. Сличну поја ву 
примећујемо нарочито у влажнијим про лећ-
ним периодима када се на попреч ном пре се ку 
па њева свеже исечених дрвећа са купи водени 

142. слика: Спроводни снопићи монокотиледоног стабла
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раствор који континуира но на дире из корена. 
Обе појаве су резултат фун кционисања про-
водних снопића што до казује да је корење 
способно да независ но од крошње узима и 
транспортује воду. Овај ко ренски притисак, 
међутим, једва премашује нормалну вред-
ност ваздушног притиска од 100 килопас-
кала. Пошто је овај прити сак до вољан са-
мо да би водени стуб у ксилему проводних 
снопића потиснуо у висину од неколико ме-
тара, ова појава сама по себи не објашњава 
транспорт воде у биљкама. 

Водом засићена биљка је способна да узи-
ма нову количину воде само ако се ослободи 
одређене количине. Сувишну воду биљка 
одстрањује испаравањем. Пошто је спољаш-
ња површина кожног ткива прекривена дебе-
лим слојем кутикуле, испаравање водене паре 
првенствено се одвија преко стома. Површи-
на листа са стомама способна је за елиминиса-
ње огромне количине воде. Количина воде 
која испари преко површине листа износи 
половину количине воде која би испарила са 
слободне површине исте величине. Преко 
расуто распоређених стома листова моле-

кули воде, који напуштају биљку, способ-
ни су да без ометања дифундују у бочном 
правцу, док је то на слободној воденој пов-
ршини немогуће због сударања суседних 
молекула. Тако релативно мања површина 
способна је да испарава већу количину воде. 
Поред тога испаравање биљака се може ре-
гулисати и затварањем, односно, отварањем 
стома. (слика 144.)

Отвореност стома првенствено регули ше 
садржај воде биљака. Ако се смањи количи-
на воде у биљкама смањује се и у ћелијама 
затварачицама и као резултат тога ваздушни 
отвор се затвара. Узимањем воде садржај во-
де ћелија затварачица се обнавља а ваздуш-
ни отвор се отвара. На величину испарава-
ња утичу и спољашњи фактори као што је 
са држај водене паре, атмосфере у околини 
стоме, температура или кретање ваздуха. 

Вода елиминисана приликом испарава ња 
надокнађује се из воденог стуба провод них 
снопића. На тај начин од корена до листа 
функционише вакум који настаје испара-
ва њем преко листова. Кидање ових веома 
танких нити воде спречава кохезиона сила 

143. слика: Правац кретања воде у биљци
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између молекула воде. Томе доприноси још 
и ефекат капиларних цеви, сила која настаје 
између молекула воде и зидова, цеви за транс-
порт воде што отежава одвајање танких ни-
ти воде од зидова а индиректно спречава и 
са мо кидање. Тако вакум испаравања, корен-
ски притисак односно кохезионе силе које 
држе на окупу молекуле воде, заједнички 
одржавају стално кретање и стално струјање 
воде унутар биљака. 

Транспорт водених раствора разних ор-
ганских молекула од места настанка до мес-
та коришћења или депоновања, обавља је 
у ситастим цевима флоема проводних сно-
пића. 

Биљни хормони 
Једноћелијски бичар слично осталим жи-
вим бићима своју храну узима из околине 
и об рађује у току метаболичких процеса.
Ови процеси обезбеђују енергију и ствара-
ју молекуле неопходне за изградњу ћели-
је. Једноћелијски организам све животне 
функције обавља унутар једне ћелије. Код 
вишећелијских живих бића ови процеси се 
спроводе знатно компликованије. Разни за-
даци се деле између бројних одвојених гру-
па ћелија, ткива и органа. Ови се у већини 
случајева налазе удаљени једно од другог и 
зато је неопходна регулација за усклађено 
заједничко функционисање. Регулација 
се остварује преко размене информација 
између ћелија. Пренос информација међу 
ћелијама одвија се помоћу месенџер молекуле. 
Месенџер материје хормонске регулације су 
хормони. Хормони са места настанка из јед-
ног органа или ткива транспортују се у други 
орган и ткиво где остварују своје ефекте. 

Биљни хормони, сигналне материје би-
љака обављају регулисање бројних жи вотних 
функција. Међу те функције пр вен ствено 
убрајамо раст биљке односно у току орга-
ногенезе формирање корена, ста бла, листа, 
цвета и плода. Регулаторни ефекат појединих 
биљних хормона није ограничен на свега 
једну животну функ цију. За све биљне хор-
моне је карактеристи чно да делују на ви-
ше начина на раст и развој биљака. Хормон 

ауксин поред издужива ња ћелија форсира 
и раст изданка према го ре односно раст ко-
рена на према доле. Такође су карактерис-
тичне и интеракције биљних хормона. Та-
ко нпр. у једној младој биљци раст нивоа 
ауксина потпомаже раст биљке али у исто 
време поспешује лучење једног хормона, 
етилена који спречава раст. 

Интеракција два хормона обезбеђује нор-
малан раст биљке. Хормонска регулација 
биљака је, дакле, резултат заједничког ефек-
та више хормона. 

На постојање биљних хормона својим експери-
ментима први је указао Чарлс Дарвин 1880. го дине. 
За своја запажања ко ристио је житарице из породи-
це трава односно клицу проса. Приликом клијања 
трава (слика 145.) врх изданка штити колеоптил. Ко-
леоптир не расте деобом ћелија већ издуживањем 
сопстве них ћелија. У то ку раста колеоптил се из-
диже изнад површине зем љишта и на врху који пу-
ца излази први лист. Дарвин је приметио да се под 
дејством једносмер ног осветљења колеоптир про-
са нагиње према свет лу. Ако је на врх колеоптира 
ставио танку фолију од метала или одстранио врх, 
накривљење је изостало. (слика 146.) На основу то-
га извео је закључак да се у врху колеоптира ствара 
непозната материја која утиче на раст биљке. 

Његове експерименте усавршили су бројни бо-
таничари међу њима и Арпад Пал у првој по ло-
вини XX века. Ови експерименти су доказали да се 
претпостављена хемијска материја креће ка засунча-

144. слика: Отворени и затворени ваздушни отво-
ри стома
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ној страни колеоптила јер су засецањем биљчице на 
супротној страни спречили да се биљчица окрене 
према светлу. Уколико су одстрањени врх вратили 
на биљчицу која је држана у тами и без осветљења 
испод врха приметили су издужење стабла. 

Значи да је неравномеран распоред хемијских 
материја које се стварају у врху изданка довео до 
неравномерног раста. 

Биљни хормон раста који је међу први-
ма откривен добио је назив ауксин, а по 
свом хемијском саставу то је органско је-
дињење индол-сирћетна киселина. Од тог 
доба откривени су бројни биљни хормони 
различитог хемијског састава. Ауксин се 
налази у свим развијенијим биљкама али 
производи га и мноштво биљака једностав-
ни је телесне грађе. Ствара се првенствено у 
вр ховима изданка. Одатле се флоемом про-
водних снопића транспортује из стабла пре-
ма корену, а у корену према врху корена. 
(слика 147.) Најинтензивнији раст издан-
ка младих биљака приметан је непосред-
но испод врха изданка, док се крећући пре-
ма земљишту примећује да су ови делови 
биљке већ завршили свој раст. Слична је 
ситуација и на корену односно зона раста 
и издуживања налази се изнад врха корена. 
Адекватно томе количина ауксина од врха 
изданка према корену опада, а од врата ко-
рена према врху корена поново расте. Зна-
чи постоји повезаност између издуживања 
ћелија и садржаја ауксина. 

146. слика: Дејство ауксина на раст колеоптила

145. слика: Фазе клијања трава

колеоптил

колеоптил

(-) ауксин
(индол-сирћетна киселина)

в)

б)

г)

а)

N
H

–CH2–COOH



81

Различити органи биљака за свој нор-
ма лан развој захтевају различити ниво кон-
цен трације ауксина. Оптимална количина 
аук сина потребна за раст стабла у пот пу-
но сти инхибира раст корена. (слика 148.) 
Значајна производња ауксина врха издан-
ка одговорна је да се споредни пупољци у 
корену лис това не развијају. Уколико одс-
транимо тер минални пупољак смањује се 
садржај ауксина у изданку. То омогућа ва 

да пупољци у мировању постану актив-
ни. Ову појаву баштовани свесно корис-
те приликом реза ња воћака у формира њу 
крошње дрвета. 

Од хор монских ефеката ауксина суш-
тински значај има убрзавање издужива ња 
ће лија. Уколико врх изданка младе биљчи це 
пасуља на једној страни намажемо раство-
ром ауксина, након одређеног времена, у 
току раста изданак ће се искривити. (сли-

147. слика: Распоред ауксина у клијанцу зоба
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ка 149.) Разлог за то је неравномерни распо-
ред ауксина на две стране изданка. 

Она страна која је намазана ауксином, 
због веће концентрације интензивније расте, 
значи, интензивније је издуживање ћели ја. 
Несразмерно интензиван раст из дан ака на 
једној страни искривљује биљку у супрот-
ну стра ну. Неравномеран распоред аук си-
на је један од главних разлога промене по-
ло жа ја. 
По зната појава је, на пример, да се под деј-
ством осветљености биљка савија пре ма свет-
лу. Ова врста промена положаја се зове фо-
то тропизам. (слика 150.) У овом слу чају са 

осветљене стране ауксин прелази на за се н-
чену страну. Промена концентраци је аук сина 
покреће издуживање ћелија, а као ре зултат 
тог издуживања биљка се сави ја пре ма свет-
лу. Сила земљине теже изази ва раст корена 
на према доле и раст издан ка на према горе 
а то је појава геотропизма. (сли ка 151.) И то 
пр венствено регулише ко ли чина ауксина. 
При метили су да се у во до равно по ложеном 
ко рену на доњој стра ни нагомилава ауксин. 
Ве лика количи на аук сина на овом делу коре-
на значајно спре чава раст и издуживање. На 
тај начин нор ма лан раст горње стране ко-
рен савија на пре ма доле.

150. слика: Фототропизам 151. слика: Геотропизам
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Размножавање биљака

Размножавање је основна животна фун кција 
жи вих бића пошто потомци обезбе ђују оп-
ста нак и распрострањеност врсте. Уколи ко 
потомци настају из једне ћелије или из једне 
соматске телесне ћелије тада говоримо о 
бесполном размножавању. Ако, међутим, 
при ликом формирања потомака долази до 
спајања две врсте по лних ћелија говоримо 
о полном раз множавању. 

Карактеристичан тип бесполног размно-
жавања биљака јесте разножавање помоћу 
органа или ћелије расејавања. Споре нижих 
биљака стварају се у великој количини и 
лако се расејавају. Стварају се у спорангија-
ма деобом спора мајка ћелије. На тај начин 
се размножавају маховине и папратнице. 
Други тип бесполног размножавања је раз-
множавање помоћу делова вегетативних ор-
гана. Познати су разни начини вегетатив-
ног размножавања кормофита. То се одвија 
првенствено модификацијом вегетативних 
органа као што су корен, стабло или лист. 
Пример за тај начин размножавање су ви-
тице купине, односно луковица виси бабе. 
(слике 152-153.)

Вегетативно размножавање већ одавно ко рис-
те за вештачко размножавање узгајаних биљака у 
пољопривреди. Ко ристе пр венствено онда када биљ-
ка не ствара семе или ако желе сачувати све особи не 
биљ ке и у потомцима. Веге тативно размножава ње 
се базира на регенеративној спо собношћу ве ге та-
тив них органа биљака. Користећи ма ње делове ве-
гетативних органа биљака регенерацијом су спо-
собни да формирају све остале органе. На резни ци 
мушкатле на при мер на доњем делу формира се ко-
рен а на горњем делу почиње раз вој листова и на 
тај начин ствара се комплетна биљка. И листови се 
ко ристе за вегетативно размножавање. Та ко се нпр. 
размножавају разне врсте бе гонија. (слике 157-159.) 
Такође је често при мењиван на чин пресађивање ор-
гана. Суштина је да се један одстрањени део биљке 
ко ји је способан за даљи развој спаја са једном дру-
гом биљком која има корење. Приликом калемљења 
ко ристе се две биљке. Једна за калем, а дру га за 
подлогу. Пресађује се само један пу пољак. Многе 
дрвенасте биљке могу да се размножавају делом 
стабла који назива мо резница. Пресађивање орга-
на редовито се користи приликом размножавања 
племени тих врста воћака. 

За полно размножавање биљака карак-
теристично је спајање мушке и женске пол не 
ће лије, а као резултат, настаје зигот оплође-
на јајна ћелија. 

Код биљака цветница полно размножава-
ње се одвија у цвету. Предуслов је опрашива-
ње у току којег цветни прах са прашника 
прела зи на тучак. (слика 157.) У току опра-
шивања по моћ пружа струјање ваздуха и во-
де, односно, жи во тињски свет. Код биљака 

153. слика: Висибаба

152. слика: Шумска купина
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које се опра шу ју водом струјање воде доп-
рема цветни прах до женских цветова. Код 
биљака које се опрашују ветром мушки цве-
тови производе и пушта ју у ваздух огромну 
количину цветног праха. Тај цветни прах ве-
тар разноси до женских цветова. Код биљака 
које се опрашују помоћу животиња постоји 
једна тесна узајамна веза и прилагођавање 
које је настало као резултат дугог еволуци-
оног процеса. На крају овог процеса дош-
ло је до стварања карактеристи ка цветова 
које потпомажу опрашивање, а то су бројни 
органи, упадљива боја и мирис. У највећем 
броју разне врсте инсеката посећују цвето-
ве пошто је њихова главна храна са држина 
нектара. (слика 158.) За процес опло ђавања 
није довољно опрашивање цвета, већ је не-
опходно и претходно формирање полних 
ћелија. (слика 159.) У прашничкој капсули 
из мајке–ћелије деобом настају зрн ца цвет-
ног праха. У унутрашњости цвет ног праха 
долази до деобе и настаје јед на мања и једна 
већа ћелија. Цветни прах скривеносемени-
ца у оваквом стању од две ћелије напушта 
цветни прах и приликом опрашивања сти-
же на жиг. Тада се мања ћелија поново де-
ли и настају две нове мушке полне ћелије а у 
међувремену, под дејством ше ћерног раст-

вора тучка цветни прах гради дугачак канал 
кроз стубић тучка. Кроз тај ка нал пробија 
се већа вегетативна ћелија, а њу прате две 
полне ћелије све до семеног заметка у зат-
вореном плоднику. 

У семеном заметку деобом мајке ћелије 
ембрионалне кесе настају четири ћелије. Од 
ових једна опстаје и деобом формира унутар 
семеног заметка ћелије ембрионалне кесе. 
Од насталих ћелија на врху ембрионалне 
кесе смешта се јајна ћелија, а у средини ем-
брионалне кесе спајањем две ћелије настаје 
једна вегетативна ћелија. Канал цветног пра-
ха на врху семеног заметка продире у емб-
рионалну кесу. Тада вегетативна ћели ја која 
иде напред атрофира, а две мушке пол не 
ћелије кроз канал доспевају у ембрионал-
ну кесу. Једна оплођава јајну ћелију а друга 
муш ка полна ћелија оплођава вегетативну 
ћелију. Овај процес називамо двоструким 
оплођавањем скривеносеменица. Од опло-
ђене јајне ћелије настаје зигот и форми ра 
се ембрион. Спајањем вегетативне ћели је 
и друге мушке полне ћелије настаје више-
ћелиjско хранљиво ткиво. Од спољаш њих 
омо тача семеног заметка формира се љуска 
се мена. На тај начин у биљкама скривено се-
меницама формира се семе. 

156. слика: Опрашивање инсектима155. слика: Електромикроскопски снимак поле но-
вих зрнаца
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159. слика: Размножавање врбе резницом

158. слика: Размножавање мушкатле резницом

157. слика: Размножавање афричке љубичице резницом
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Органогенеза биљака 

Оплођавањем јајне ћелије започиње ор га-
ногенеза биљака семеница. Клица фор-
мирања нове биљне јединке је ембрион ко-
ји се развија из зигота који даље расте у 
семену. (слика 160.) На њему разликујемо 
коренчић и пупољчић. Ембрион обузи ма 
хранљиво тки во у коме се налазе све могуће 
хранљиве материје неопходне за формирање 
младе биљке, односно, хормо ни неопходни 
за раст. У семену дикотиледоних скривено-
семеница ове материје се налазе у клици-
ном листу који обузима ембрион, док код 
монокотиле доних налазе се у хранљивом 
тки ву које обузима клицин лист. Семе спо-
ља прекрива љуска семена, а у многим слу-
ча јевима љуска плода срастава са љуском се-
мена – као што је то случај код житарица. 
У току сазревања семена ембрион постепе-
но завршава раст. Садржај воде у семену 
на кон тога постепено опада, а метаболич-
ки процеси се смањују на минимум и нас-
тупа тзв. ми ровно стање семена. У овом 
ста њу се ме мо же да проведе и више година 
а да ипак сачува своју способност клијања. 
Ако након дужег времена зрело семе дође у 
повољне услове, почиње да клија. 

У многим случајевима семе је одмах способно 
за клијање чим се одвоји од биљке матере. У дру гим 
случајевима, нарочито код биљака са месна тим пло-
дом, семе постаје способно за клијање када изађе из 
пло да. Наиме, код меснатих плодова; рецимо влажна 
сре дина меса воћа, обезбедила би идеалне услове за 
почетак клијања. Тај процес спречавају материје које 

се налазе у самом семену и инхибирају клијање. Так-
ве инхибирајуће материје на лазе се у меснатом пло-
ду па радајза или ја буке. Временски период у којем 
семе у стању мировања чува способ ност клијања, 
разлику је се по врстама. Зрнаст плод житарица ви-
талност мо же да сачува и 10 до 15 годи на. Семена 
појединих биља ка лептирњача могу да очу вају способ-
ност клијања и више од сто година. Најекстремнији 
пример је јед на тропска водена биљка индијски ло-
тус. Код семе на ове биљке установљено је да су и 
након 237 годи на мировања проклијала. 

У почетној фази клијања сува семена 
ко ја су доспела у влажну околину, узимају 
во ду и бубре. Узимањем воде расте њихова 
маса и запремина. Растом садржаја воде у 
семенима метаболички процеси постају све 
живљи. За то је потребно присуство кисео-
ника и за то се већ у почетној фази кли јања 
може доказати значајан раст дисања семе-
на. (слика 161.) 

161. слика: Интензитет дисања у почетној фази кли-
јања грашка
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На тај начин активирани метаболич ки 
про цеси под дејством биљних хормона ем-
бри она покрећу разлагање свих резервних 
хранљивих материја семена. Материје хран-
љивог ткива семена делимично се корис-
те за производњу енергије, а делимично се 
уграђу ју у ембрион који расте. За биљчицу ко-
ја кли ја хранљиво ткиво семена представља 
једини извор органских материја све док не 
буде биљчица способна за самосталну фо-
тосинтезу. 

Бубрењем семена и под дејством притис-
ка ембриона који у њему расте, љуска семе на 
на кон одређеног времена пуца. Након то га 
сле ди формирање корена и изданка. Најчеш-
ћи тип клијања дикотиледоних биљака је тип 
клијања изнад земље. (слика 162.) Тако клија 
нпр. па суљ, а тај тип клијања почиње тако 
што из напукле љуске семена излази коренак 
или коренчић и адекватно геотропизму расте 
у земљишту на према доле и фиксира семе у 
земљиште. Након тога пупољчић почиње ин-
тензиван раст и полукружно савијен пробија 
површину земљишта, а у међувремену из-
влачи семе из напукле љуске. Стабаоце се 
постепено исправља, клицини листови се 
о тво ре и ослободе врх изданка. Развијен ко-
рен је сада већ способан да из земљишта 
апсорбује воду и у води растворене мине-
ралне материје, док се паралелно са овим 
процесом формирају први зелени листови, 
способни за фотосинтезу. Тада је окончан 

задатак два кли цина листа и они постепе-
но атрофира ју и опадају. 

Карактеристичан тип клијања моноко-
тиледоних биљака је тип клијања у земљи 
о писан код трава. (слика 163.) Тако нпр. 
кли ја кукуруз. Из хранљивог ткива семе-
на један клицин лист апсорбује хранљиве 
материје и прослеђује до ембриона. Ембри-
он у рас ту заштићен је омотачем, а коренак 
или коренчић кида тај омотач, пробија се 
у зе мљиште и ускоро се на њему појављују 
ко ренске длачице. У међувремену се зашти-
ћени пупољчић такође пробија и избија на 
по вршину земљишта. На врху се кида ко-
леоптил, изданак даље расте и формира прве 
листове. За то време на доњем делу стабла 
развија се адвентивно корење и формира се 
за монокотиледоне биљке карактеристи чан 
жиличаст корен. Развијени жиличаст корен 
и зелени листови изданка способни су за ау-
то трофну исхрану младе биљке. 

У вегетативној фази органогенезе би ља-
ка формира се комплетан систем изданка и 
корење. На формирање вегетативних ор гана 
снажно утичу фактори околине. Као што 
је предуслов клијања присуство воде и ки-
сеоника за даљи развој младе биљчице, не-
опходна је довољна количина светла и аде-
кватна температура. 

Познато је да у недостатку светла из кли-
јанца се развија светложута, знатно из ду же на, 
крхка млада биљчица чији лис то ви не садр же 

163. слика: Клијање монокотиледоних биљака162. слика: Клијање дикотиледоних биљака
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зе ле не хлоропласте. Карак те рис тичан при мер 
је за то кромпир и дугач ке све тложуте кли-
це кромпира који се чува у мра ку. На свет лу 
клице кромпира поста ју снажне и тамно зе-
ле не и из њих се разви ја кромпир нормал-
не величине. Светлост ути че и на рас по ред 
биљ них хормона у вегета тив ним органи ма 
и преко тога утиче на раст младе биљ ке. За 
органогенезу је неопходна оптима лна тем-
пература која се од врсте до вр сте мења. За 
формирање појединих орга на дате биљке 
потребни су други темпера турни услови. За 
издуживање стабла и раст ла ле неопходна је 
просечна температура од плус 13 степени, 
док је оптимална темпера тура за цветање 
20 степени. У суштини, биљкама није пот-
ребна једна оптимална температура већ у 
току органогенезе потребан одго варајући 
редослед промена температуре. 

РЕЗИМЕ
Ткива су скуп ћелија сличне грађе и идентичне функције. Међу биљним ткивима 
творна или деобна ткива обезбеђују раст биљке и дужину и задебљање стабла. 
Улога кожног ткива је да штити и да одржава контакт са спољашњом средином. Тај 
контакт омогућавају стоме. У биљкама кормофитима транспорт материја одвија се 
помоћу проводних снопића. Воду и у води растворене минералне соли преноси кси-
лем, а органска једињења која биљка производи, транспортује флоем. Највећи део 
тела биљке чини основно ткиво. Асимилационо основно ткиво садржи много зе-
лених хлоропласта. Резервну храну депонују основна ткива за депоновање хране. 
Основно ткиво за потпору граде ћелије са снажно задебљалим ћелијским зидом. 

 Минералне материје биљке узимају из земљишта. Хранљиве материје земљи-
шта у биљке кормофите доспева преко корена. Врх корена који интезивно расте 
штити коренска капица. Нове ћелије, неопходне за раст, потичу из деобне зоне, зо-
не издуживања. Раст корена је најинтензивнији у зони издуживања. Изнад те зо не 
формирају се коренске длачице зоне апсорпције које из раствора земљи шта узимају 
хранљиве минералне материје у облику јона. Од минералних материја у нај већој 
количини биљке захтевају азот, фосфор и калијум. 
 Биљке обављају размену гасова и у току фотосинтезе и везано за дисање. 
Значајан део гасова, узетих из атмосфере, у биљке кормофите доспева преко лис-
това. 

 Асимилационо основно ткиво и проводно ткиво смештено је између горњих 
и до њих слојева кожног ткива на листовима. Међу ћелијама кожног ткива листова 
ћелије затварачице окружују ваздушне отворе биљака које су, у ствари, површинс-
ки отвори система међућелијских канала у биљкама. У току дисања биљка елими-

У репродуктивној фази органогене-
зе формира се цвет и плод. Овај процес 
та ко ђе захтева одговарајуће светлосне и 
тем пературне услове. Цветање појединих 
биља ка по спешује дуготрајно осветљење. 
То су такозване биљке дугодневнице. Код 
других биљака та осветљеност спречава, 
а само цветање покреће једна осветљеност 
која краће време траје то су биљке кратко-
дневнице. На при мер салата је биљка ду-
годневница, а разви ја ју се искључиво ве-
гетативни органи. Цвета ње салате захтева 
дуготрајну осветљеност а и температура 
је битан фактор. На пример ако се озима 
пшеница сеје касно у пролеће проклијала 
биљка развија само вегетативне органе али 
не доноси плод. За органогенезу је наиме 
неопходан један дужи хладни ји период пре 
клијања. 
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нише угљен-диоксид који се ствара у току метаболичких процеса и узима кисеоник 
из атмосфере. За дисање биљака карактеристичан је респираторни коефицијенат. 
Респираторни коефицијенат je коефици јенат запремине угљен-диоксида који се 
осло бађа у току метаболичких процеса и кисеоника који биљка потроши. 

 Две основне структуралне јединице циркулације биљака су ксилем и флоем 
про водних снопића. Ксилем и флоем су одвојени у корену, а у стаблу формирају сло-
же не проводне снопиће где се налази и ксилем и флоем. У проводним снопићима ста-
бла као творно деобно ткиво налази се и камбијум који континуирано функционише 
у току целог живота дрвенастих биљака. Проводни снопићи стабла настављају се 
у жилама листова. Једна од основних функција проводних снопића биљака је тран-
спорт воде. Даљи проток воде која улази у ћелије корена потпомаже коренски при-
тисак. У унутрашњости биљке, међутим, главни покретач струјања воде је ваку-
ум који се ствара испаравањем преко листова и делује на водени стуб у проводним 
снопићима од корена до листова. Друга област транспорта материја је разношење 
органских материја произведених од стране биљке у све делове организма помоћу 
флоема. 

 Биљни хормони првенствено регулишу процесе раста и органогенезе. Међу 
њима ауксин се може наћи у свим биљкама више телесне грађе. Ствара се, углав-
ном, у врховима изданка. Раст и издуживање ћелија утиче на промену положаја 
биљака и управља појавом фототропизма и геотропизма. 
 Један од типова размножавања биљака је бесполно размножавање. Ка рак те-
ри сти чан облик бесполног размножавања је размножавање органима расејава ња, 
размножава ње спорама, на пример, код маховина и папратница. Други тип бес пол-
ног размножавања је размножавање помоћу делова вегетативних органа. За пол но 
раз множавање биљака карактеристично је оплођавање спајањем мушке и жен ске 
пол не ћелије и стварање зигота. Код биљака семеница предуслов за оплођавање 
је опрашивање цвета. У току оплођавања мушке полне ћелије које се формирају у 
цветном праху, оплођавају јајну, ћелију смештену у ембрионалној кеси. Из оплођене 
јајне ћелије формира се зигот, па ембрион, а од оплођене вегетативне ћелије форми-
ра се хранљиво ткиво. 

 Органогенеза биљака семеница започиње оплођавањем јајне ћелије. Клица 
формирања нове биљне јединке је ембрион који се развио из зигота и који наставља 
ра стом у семену. Завршетком раста зрело семе доспева у стање мировања. Сува 
семена у овом периоду веома дуго чувају способност клијања. Ако семе доспе у 
влажну око лину богату кисеоником, проклија. У току клијања коришћењем де-
понованих хранљивих материја у семену започиње развој клице, све док млада 
биљка ни је способна за аутотрофни начин исхране. Потпуно развијени вегетатив-
ни органи и корен формирају се у вегетативној фази органогенезе. Код биљака 
семеница формирање семена односно плода завршава се у репродуктивној фази 
орга ногенезе. 
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ВЕГЕТАТИВНЕ 
ЖИВОТНЕ ФУНКЦИЈЕ 
И РАЗМНОЖАВАЊЕ
ЖИВОТИЊА 

Животињска ткива
Првенствену заштиту животињског ор-
га низма обавља епително ткиво. (слика 
164.) Ће лије епителног ткива смештене су 
тесно прибијене једна уз другу и тако на 
спољашњој и унутрашњој површини тела 
стварају један херметички затворен слој. 
Епително ткиво не прожимају крвни судо-
ви, хранљиве материје из су бе пителног слоја 
ткива дифузијом до спевају у саме епителне 
ћелије. На број ним местима долази до кон-
такта између ћелијских мембрана суседних 
епителних ћелија, где се формирају танки 
канали који повезују две ћелије. Путем тих 
канала мањи мо лекули лагано могу да пре-
лазе из једне у другу ћелију. И тако се цео 
епител може посматрати као јединствени, 
живи органски систем.

Једнослојно епително ткиво има нај јед но-
ставнију грађу међу покровним епи телима. 
(слика 165.) Епителне ћелије пло частог, ку-
бичног или цилиндричног об лика смештене 
су у једном слоју. Постоје и таква епителна 
ткива која на својој спо љашњој површи-
ни имају микровиле. Мик ровиле су ситна 
испупчења плазме која повећавањем повр-
шине побољшавају ап сорпцију ћелија нпр. 
епително тки во које облаже цревни тракт. 
Извесне епителне ћелије на својој површини 
имају трепље, чијим се покретима потискује 
слуз или разне честице. (слика 166.) Овакве 
ћелије чине трепљасти епител дисајних путе-
ва. Вишеслојно епително ткиво граде ћелије 
разноразног облика. Гроњи слој у многим 
случајевима орожава. (слика 167.) Очврсли 
рожнати слој епител чини знатно отпорнијим 
према утицајима из спољашњости као што 
је то случај са кожом сисара. 

Жлездани епител је ткиво оспособљено 
за производњу секрета. Жлезде су грађене 

165. слика: Грађа различитог типа покровног епи-
тела

164. слика: Епително ткиво

једнослојни плочасти епител

једнослојни коцкасти епител

једнослојни цилиндрични епител

трепљасти цилиндрични епител

вишеслојни покровни епител
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од фундуса различитог облика и изводног 
канала. (слика 168.) 

Материје потребне за производњу се кре-
та, жлезде узимају из телесне течности. Про-
изведени секрет могу излучивати на уну-
трашњу или спољашњу површину тела. 
Пример су знојне или пљувачне жлезде. То 
су жлезде са спољашним лучењем. Жлезде 
са унутрашњим лучењем свој продукт ди-
ректно уносе у телесну течност као што је то 
случај приликом лучења хормона у крв. 

У повезивању разних органа животињског 
тела, у формирању скелета, учествују раз-
ли чити типови везивно-потпорног ткива. 
Њихова заједничка особина је да ћелије не 
формирају један јединствен слој као што 
је то случај код епителијалног ткива. Ћели-
је су удаљене једне од других и значајно 
ра сте количина међућелијског простора 
(суп станце). Карактеристичне творевине 
ме ђућелијског простора су беланчевинаста 
везивна влакна која производе ћелије. Међу 
ћелијама фиброзног везивног ткива везив-
на влакна формирају гушћу или ређу мрежу. 
(слика 169.) Простор између ћелија и влак-
на испуњен је ткивном течношћу.169. слика: Елементи растреситог везивног ткива

168. слика: Грађа жлезданог епитела

167. слика: Вишеслојни покровни епител који се 
оро жава

166. слика: Попречни пресек трепљастог епитела

изводни
канал

фундус
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Растресито везивно ткиво (слика 170.) 
уче  ствује у изградњи скоро свих органа, 
по пуњава недостатке, формира танке мем-
бране и одваја поједине делове. Влакна чвр-
стог ве зивног ткива смештена су тесно једно 
до другог и тако формирају веома отпорно 
тки во. (слика 171.) Такву грађу имају тети-
ве које се везују за мишиће.

У масном ткиву главну масу ткива чине велике 
округле масне ћелије. Ћелијска плазма и ћелијско 
једро потиснути су на веома мали простор у ћелији, 

а нагомилана маст буквално испуњава целу ћелију. 
Међу масним ћелијама налазимо танка везивна вла-
кна. Поткожно масно ткиво животиња депонује хран-
љиве материје и служи за термоизолацију организ-
ма. (слика 172.) Крв такође убрајамо међу везивна 
тки ва, пошто располаже огромном количином ме-
ђућелиј ске течности. 

Грађа потпорног ткива је слична грађи 
везивног ткива, али се разликује по томе што 
има велику чврстину, а у исто време има и 
одре ђену еластичност, изграђује скелетне 

173. слика: Грађа потпорног ткива172. слика: Масно ткиво

171. слика: Чврсто влакнасто везивно ткиво170. слика: Растресито везивно ткиво

међућелијска супстанца

остеобласти

 канал

 продужеци ћелија 

кондробласти

ХРСКАВИЧАВО ТКИВО

КОШТАНО ТКИВО

међућелијска супстанца
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елементе животињског организма. (слика 
173.) Међу основне типове спада хрскави-
чаво ткиво. У њему се појединачно или у 
мањим групама налазе ћелије хрскавича-
вог ткива смештене у еластичној и чврстој 
међућелијској супстанци. (слика 174.) Хрска-
вичаво ткиво гради скелет рушљориба, али 
и у скелету осталих кичмењака има важ-
ну улогу.

Коштано ткиво је грађено од органског 
и неорганског дела. У органски део убрајамо 
коштане ћелије и влакна међућелијског прос-
тора, а у неоргански део спадају неор ганске 
соли, првенствено калцијум-фосфат који се 
таложи у међућелијски простор. Око 90 % 
калцијума у телу животиња кичмењака на-
лази се у костима, а садржај фосфата износи 
80 %. Еластичност костију обезбеђује ор-
ганска материја, а за чврстоћу је задужена 
неорганска материја. (слика 175.) Коштане 
ћелије имају дугачке продужетке. Суседне 
ћелије су повезане тим продужецима и тако 
формирају ћелијску мрежу коштаног ткива. 
Чврсту међућелијску супстанцу про жимају 
канали у којима се налазе крвни судови. Из 
тих канала потребне материје се преносе у 
коштане ћелије. 

У кретању животињског организма ос -
новну улогу има мишићно ткиво. Најка-
рактеристичнија особина мишићног ткива 
је способност да се за кратко вре ме снажно 
кон трахују. Контраховање (затезање) и ре-
лаксација (опуштање) ми шића увек се одви-
ја ју по уздужној осовини.

Мишићно ткиво грађено је од мишићних 
ћелија, а у њиховој ћелијској плазми налазе 
се беланчевинаста, контрактивна мишићна 
влакна. (слика 176.) 

Глатки мишићи су способни за дуготрајну, 
али слабу контракцију. Дугачке, вретенас-176. слика: Функционисање мишићних влакана

175. слика: Коштано ткиво174. слика: Хрскавичаво ткиво
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те мишићне ћелије садрже једно ћелијско 
једро. Мишићна влакна су густо смештена 
у ћелијској плазми паралелно са уздужном 
осовином ћелије. (слика 177.) Целом дужином 
идентично преламају светлост и пос ма тра ни 
кроз оптички микроскоп показују рав но ме-
ран распоред. Растресито везивно ткиво спа-
ја у ткива ћелије глатких мишића. Глатко 
мишићно ткиво и у унутрашњим органима 
кич мењака, на пример у зидовима цревног 
трак та, односно веома често се јавља и код 
жи вотиња бескичмењака. 

Издужене ћелије попречно-пругастог 
мишићног ткива са више ћелијских једа ра 
називамо мишићним влакнима. У јед ном 
мишићном влакну паралелно, једно до дру-
гог, смештено је више хиљада мишић них 

нити. На тим нитима светлост се различи то 
прелама па се кроз микроскоп на мишићи-
ма виде светлије и тамније пруге. (слика 
178.) Зато су ти мишићи и добили назив поп-
речно–пругасти. Мишићна влакна повезује 
тан ка везивна мембрана. Попречно–пруга-
сти мишићи су способни за брзу и снажну 
контракцију, али се релативно брзо замара ју. 
Учествују првенствено у изградњи скелет них 
мишића. И срчани мишић је грађен од поп-
речно-пругастих мишићних влакана, али је 
способан за дуготрајну, снажну контракцију 
и не замара се.

Међу животињска ткива спада и нерв-
но ткиво о којем ћемо детаљније го во ри -
ти у поглављу које се бави нерв ном ре гу-
лацијом. 

178. слика: Попречно-пругасто мишићно ткиво177. слика: Глаткомишићно ткиво
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Спољашњи омотач и кретање
Организам животиње споља је прекривен 
спољашњим омотачем. Првенствени зада-
так је заштита унутрашњих органа, на при-
мер, од исушења или инфекције. У исто време 
спо љашњи омотач одржава контакте између 
спо љашњости и унутрашњости организма, 
прихвата дражи из спољашњости, учествује 
у излучивању и дисању, а код појединих вр-
ста и у промени места. У изградњи спољаш-
њег омо тача животиња поред правог ткива пр-
вен ствено учествује и епителијално тки во.

За спољашњи омотач пљоснатих црва 
карактеристичан је трепљасти епител. Ме-
ђу епителијалним ћелијама налазимо број-
не жлездане ћелије чији секрет у влажној 
средини набубри и око животиње ствара 
пихтијасти заштитни слој. Жлездани епи тел 
пљоснатих црва паразита производи материје 

које спречавају да организам домаћина сва-
ри пљоснатог црва. И код ваљкастих црва
основу спољашњег омо тача чини епител но 
ткиво. Оно лучи дебелу кутикулу. Кутикула 
се, углавном, састоји од беланчевина и хи-
тина, представља чврст и еластичан омо тач 
који пропушта течности. Спољашњи омо тач 
прстенастих црва је такође од епителијал-
ног ткива и кутикуле коју оно лучи. Међутим, 
ку тикула ствара само један танак слој на по-
вршини спољашњег омотача и не омета ин-
тензивну размену гасова и кретање жи во ти-
ње. Значајна ко личина слузи коју произ воде 
жлездане ћелије лучи се на површи ну омо-
тача да би тело прстенастих црва постало 
склискије. Чекиње су карактеристичне ор-
ганеле спо љашњег омотача које потпома-
жу кретање животиње.

Тело зглавкара прекрива дебела хитинска 
кутикула и слој епителног ткива. (слика 179.) 
Кутикулу производе ћелије епителијалног 
ткива. Састоји се од хитина, с тим да се код 
појединих зглавкара таложе и кристали соли 
калцијума, на тај начин повећавајући чврс-
то ћу кутикуле. Релативно дебела кутикула, 
међутим, не прекрива тело животиње као 
компактна плоча, већ танки канали повезују 
епителијално ткиво са спољашњом среди-
ном. Такве су и изводне цевчице жлезданих 
ћели ја смештене у епителијалном ткиву, од-
носно, канали путем којих се восак излучује 
на површину кутикуле.

Слој воска на површини тела значајно 
смањује губитак воде из организма зглав-
кара. И на крају, различите чулне длачи це 
прихватају дражи из спољашњости и кроз ку-
тикулу проводе до епителијалног ткива. 

Тврда хитинска кутикула не може да 
се ши ри према расту животиње и због то-
га животиње с времена на време одбацују 
ста ри слој и на његовом месту се образује 
нови. (слика 180.) Овај процес представља 
пресвлачење. У току пресвлачења епите-
лијално ткиво на површини ствара нови 
слој кутикуле, а у међувремену лучи теч-
ност за пресвлачење. Ова течност одоздо 
постепено разграђује стару кутикулу. Пре-
остали та нак слој пуца и животиња се изв-
лачи из љуштуре. Танка и мекана нова ку-

179. слика: Спољашњи омотач зглавкара
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тикула у року од неколико часова задебља 
и очврсне на ваздуху.

Спољашњи омотач кичмењака је кожа 
чији горњи слој гради епителијално ткиво, 
а испод се налази слој везивног ткива.

Епителијално ткиво је вишеслојни по кро-
вни епител. Горњи слој непрекидно орожа-
ва и у одређеним временским размацима 
од  страњује се пресвлачењем, односно, пе-
ру тањем. Испод орожалог слоја који се од-
страњује, налазе се редови ћелија који се 

стално деле и надокнађују одстрањене ће-
лије. Међу ћелијама у слоју везивног ткива 
налазе се бројне жлезде, пигментне ћелије 
које одређују боју коже, нервни завршеци 
и крвни судови. Доњи (најнижи) слој коже 
поред везивног ткива садржи и огромну ко-
личину масног ткива. (слика 181-182.) 

У кожи риба може се наћи нарочито много жлезда. 
У њима се производи дебео слој слузи која прекрива 
по вршину тела, својом склискошћу смањује тре ње 

181. слика: Микроскопски снимак попречног пре-
се  ка коже сисара

180. слика: Процес пресвлачења чланконожаца

кутикула епително ткиво

течност пресвлачења нова кутикула

182. слика: Грађа коже сисара

мишић покретач длаке

крвни судови коже

 нервни завршетак

знојна жлезда

ЕПИТЕЛ
пигментне ћелије

лојна жлезда

КРЗНО

фоликул длаке

масно ткиво

длака

ПОТКОЖНО 
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и штити од инфекције. Крљушт је карактеристич на 
творевина спољашњег омотача већине риба, а на-
стаје од везивног ткива. Код водоземаца знача јан 
део дисања одвија се преко влажне коже.

Влажност коже одржавају жлезде које про изво де 
слуз. Отровне жлезде водоземаца, сво јим отровним са-
држајем непријатног мириса, одбијају непријатељске 
животиње. Тело гмиза ваца прекрива дебео, рож ни 
слој који се раш члањује на плочице и оклопе, а шти-
ти жи вотињу од исушивања. Карактеристична рож-
на творевина птица је перје. Растресита структу-
ра перја заједно са ваздухом обезбеђује одличну 
тер моизолацију птичјег тела. Масним секретом из 
мас не тртичне жлезде код већине птица на мазано 
је перје. Тако импрегнирано штити од воде. Тело 
сисара прекрива длака која је та кође рожна творе-
вина. Знојне жлезде коже из лу чују секрет који се 
већим делом састоји од воде и неорганских соли. 
Млечне жлезде су модификоване знојне жлезде си-
сара ко је про изводе млеко, масну течност која слу-
жи за ис храну новорођенчади. У млеку се налазе 
све хранљиве материје које су суштински неопход-
не за развој новорођених сисара.

Најуочљивија животна функција живо-
тиња је кретање, односно, промена места. 
Животиње које се крећу мењајући место, ис-
тражују околину, проналазе храну, бе же од 

непријатеља или се приближавају јединки 
своје врсте. Мишићни систем је везан за ске-
летни систем и има функцију кре тања. Код 
жи вотиња са правим ткиви ма мишићно тки-
во резултира разним облицима кретања.

Код прстенастих црва мишично тки во 
за једно са спољашњим омотачем фор мира 
добро развијен кожно-мишићни систем. 
Кожно-мишићни систем сачи њен је од два 
слоја мишића. (слика 183.) У спољашњем 
сло ју, одмах испод епидермиса, снопови 
мишићних ћелија смештени су кружно, а 
у унутрашњем слоју паралелно са уздуж-
ном осом те ла. Помоћу кожно-мишићног 
система прстенасти црви врше црволико кре-
тање. Сам механизам црволиког кретања 
је сле дећи: контракцијом кружних мишића 
пред њи део тела се сужава и пробија кроз 
зем љиште. Након тога уздужни ми шићи се 
скраћују и повлаче тело према главеном де-
лу. Контракција и опуштање одиграва се у 
таласима од напред према назад. У потпо-
ри тела помажу чекиње спољашњег омота-
ча животиње. (слика 184.) 

За кретање зглавкара карактеристични  су 
мишићи са унутрашње стране причвршћени 
за спољашњи скелет. 

184. слика: Чекиња у кожи кишне глисте183. слика: Попречни пресек кожномишићног си с-
те ма прстенастог црва

спољашњи омотач кружни мишићи
уздужни 
мишићи

цревни тракт чекиње
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Спољашњи скелет животиња гради хи-
тинска кутикула. За кретање користе пр-
венствено своје чланковите ноге. По једине 
чланке повезују зглобни набори грађени 
од танке мембране кутикуле. Одговарајуће 
зглобне површине су повезане а и покретљиве. 
Чланке инсеката покрећу мишићи савијачи 
и опружачи. (слика 185.) Већина инсеката 

је способна да лети помоћу крила. Пошто 
крила инсеката нису екстремитети, у њима 
не налазимо мишиће покретаче. Мишићи 
грудног дела тела покрећу крила инсека-
та. Контракцијом ових мишића груди се 
спљоште, а крила се померају према горе. 
Приликом опуштања, међутим, испупче-
ност груди покреће крила према доле. 

186. слика: Мишићи који се припајају за 
унутрашњи скелет кичмењака

187. слика: Скелет сисара

185. слика: Мишићи који су припојени уз спо ља-
шњи  скелет инсеката

чланци ногу

мишић савијач

мишић опруживач

хитинска кутикула

мишић савијач

унутрашњи скелет

припој

мишић опруживач

припој
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Кретање кичмењака обавља систем ми-
шића који су споља причвршћени уз унут-
рашњи скелет. 

Унутрашњи скелет грађен је од костију, 
хрскавице и везивних елемената. Хорда је 
еволуцијски претходник скелетног система 
кичмењака. На почетку органогенезе хорду 
можемо пронаћи и код кичмењака. Касније, 
међутим, уместо хорде развије се кичмени 
стуб, карактеристична особина кичмењака. 
На почетку органогенезе овај скелетни сис-
тем се углавном састоји од везивног ткива 
и хрс кавичавих елемената. Код рушљориба 
таква грађа је карактеристична у току це-
лог живота. Међутим, код осталих кичмења-
ка у периоду органогенезе окоштавањем се 
формира коштани скелетни систем карак-
теристичан за кичмењаке. (слика 186.) Овај 
скелет можемо рашчланити на три велике 
области: глава, труп и екстремитети. 

За унутрашњи скелет припајају се мишићи 
који се на два места причвршћују за скелет. 
И на једном и на другом месту припајања ми-
шић се везује за кост помоћу тетиве. (слика 
187.) Главна функција мишића је контракција 
која се манифестује у скраћењу, односно, 
задебљању мишића. Приликом контракци је 
једна од тачака где се мишић припаја остаје 
фиксна, док се друга тачка помера. На тај 
начин се приближавају две тачке на којима 
је мишић фиксиран. Тако се мења положај 

костију, односно, положај тела у простору. 
У једном покрету суделују мишићи који де-
лимично раде у истом смеру, а делимично 
у супротном. На пример, мишићи савијачи 
подлактице једног примата врше иденти-
чан рад, док покретачи и опружачи врше 
рад супротног смера.

Исхрана животиња
Животиње су, без изузетка, хетеротроф-
на жива бића. У току исхране у свој орга-
низам уносе готова органска једињења. У 
процесу варења разграђују макромолекуле 
хранљивих материја од градивних елемената. 
Код већине животиња варење се одвија ван 
ћелија, у цревном тракту. Градивни елемен-
ти хран љивих материја апсорпцијом улазе 
у ћелије цревног тракта, одакле се преносе 
до места коришћења или депоновања. Нес-
варене материје се одстрањују из тела. 

Хоаноцити сунђера узимају хранљиве честице 
из воде која се филтрира у порама и ендоцитозом 
их уносе у ћелију. Након тога хранљиве честице 
предају амебоидним ћелијама које варе, депонују и 
преносе храну кроз тело животиње. Дакле, варење 
сунђера је ћелијско варење или се одвија унутар 
ћелије. Амебоидне ћелије преносе несварене ма-
терије у централну дупљу сунђера, одатле се испи-
ра ју струјањем воде. 

188. слика: Цревни тракт планарије

усни отвор ждрело део предњег црева

разгрнати систем средњег црева
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Жарњаци (један тип дупљара) убацују у централ-
ну дупљу плен који су паралисали додиром, својим 
пипцима са жарним ћелијама. Мање животиње ен-
до цитозом улазе у ћелије зида централне дупље, на-
кон чега их варе. Несварени остаци одстрањују се 
пре ко централног отвора. 

Пљоснати црви имају цревни тракт са 
једним отвором. Усни отвор планарија на-
лази се на трбушном делу и преко њега се 
храни. (слика 188.) Храна из уста прелази 
у предње црево богато жлездама. Ждрело 
се често мо же избацивати, а жлезде ждре-
ла обаве предварење једног дела хране. На-
кон тога пут хране из ждрела води у богато 
разгранато средње црево где ћелије ендо-
цитозом уносе и варе хранљиве честице. 
Несварени остатак из слепог средњег цре-
ва празни се преко усног отвора. 

У телу ваљкастих црва, надовезујући 
се на предње и средње црево, формира се 
задње црево са аналним отвором. (слика 
189) Тако настаје на оба краја отворен ком-
плетан цревни тракт који се протеже це-
лом дужином тела. Чињеница, да се храна 
у овом каналу увек креће у истом правцу, 
омогућила је у току еволуције да се раздвоји 
функционисање појединих делова црева.

Ово раздвајање се добро уочава у телу 
прстенастих црва. (слика 189.) У први део 
предњег црева, у усни отвор, хранљиве чес-
тице доспевају помоћу вакуума мишићавог 
ждрела. Сок за варење који производе жлез-
да ждрела, меша се са храном и започиње 
ва рење. Преко једњака храна доспева прво 
у вољку, а након тога у бубац. Мешајући се 
са чврстим минералним честицама, ту се 
храна уситњава. У средњем цреву доврша-
ва се варење и градивни молекули хранљи-
вих честица апсорбују се у ћелије које гра-
де зид црева. Несварени остатак заједно са 
ми нералним честицама избацује се преко 
задњег црева. 

Међу црвима имамо бројне врсте паразита. Ме-
тиљи који спадају у пљоснате црве, преко ми ши ћног 
ждрела узимају већ сварене хранљиве че сти це из црев-
ног садржаја животиње домаћина. Још екс тремнији 
начин исхране имају пантљичаре. На главе ном де-
лу се налази специјалан орган за хватање помоћу 
кога се причвршћују у цревном тракту животиње 
до маћина. 

Одавде узимају све хранљиве материје преко це-
ле површине свог тела, пошто уопште немају цре-
вни тракт.

Међу мекушцима, у устима пужева посто ји спе-
цијалан орган за исхрану који се зове раду ла. Ра дула 

189. слика: Цревни тракт ваљкастих и прстенастих црва
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је грађена од ситних зубића смештених у више ре-
дова, који притиском уз тврдо непце усне дупље ме-
љу храну. Храна преко једњака и желуца доспева у 
жле зду средњег црева која пред варења обавља и 
апсорпцију хране. 

Адекватно разноврсној исхрани, код 
зглав кара су се формирали различити ти-
пови ус них органа за хватање и уситњавање 
хране. Такви усни органи, на пример, служе 
инсекти ма за грицкање, сисање, бодење или 
за лиза ње. Помоћу ових усних органа чес-
тице хране доспевају у усну дупљу. (слика 
190.) Већина животиња има пљувачне жлез-
де чији канали се отварају у усну шупљину 
у ту започиње варење хране. Предње црево 
се наставља у једњак који се постепено ши-
ри и ствара вољку. Првенствено служи за 
депоновање хране. Код зглавкара који узимају 
чврсту храну формирао се бубац са дебелим, 
ми шићним зидом. У унутрашњости овог ор-
гана тврде хитинске бодље дробе храну. У 
средњем цреву се врши варење и апсорпција 
хране. Код ракова и пауколиких животиња 
постоји посебна жлезда средњег црева која 
излучује сокове за варење. Код инсеката, 
производњу сокова за варење повећавају на-
бори цревног тракта. Несварене материје 

доспевају у средње црево и избацују се пре-
ко аналног отвора. 

Цревни тракт кичмењака такође се де-
ли на предње, средње и задње црево. Што се 
варења тиче, поједини делови су отворенији 
него што је то случај код бескичмењака. Док 
код бескичмењака у фази варења у цревном 
тракту на храну делује само једна течност 
за варење, дотле код кичмењака у цревном 
тракту, како се храна креће, делују све новији 
и новији ензими за варење у условима који 
су за њих оптимални. Такође је искључиво 
за кичмењаке карактеристично формирање 
јетре и гуштераче. (слика 191.) 

Предње црево започиње усном дупљом
која служи за узимање и уситњавање хра-
не, односно, за мешање са пљувачком и про-
слеђивање. Зуби, који су смештени у ви лица-
ма кичмењака, служе за грижење и жвакање. 
Међу рибама и водоземцима посто је бројне 
врсте које немају зубе. Преци корња ча и пти-
ца су имали зубе, али су они током еволуције 
нестали. Код нас постојећих врста замењу-
ју их рожне творевине. Најразвијеније зуба-
ло имају сисари. У усној дупљи је смештен 
језик којим се прихвата и преврће храна при 
жвакању, а на њему се налазе органи чула 
укуса и додира. 

190. слика: Цревни тракт зглавкара
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Код већине кичмењака за усну дупљу се 
везују пљувачне жлезде. Пљувачка влажи 
храну, олакшава гутање, а ензими почињу 
ва рење угљених хидрата. 

Храна која је у устима уситњена и поме ша-
на са пљувачком, наставља пут у једњак. Код 
већине птица специјално проширење једња-
ка је вољка у којој се привремено депонује 
хра на, а код птица које се хране семењем, 
омекшава семе. Из једњака храна доспева 
у желу дац. У зиду желуца налазе се жлез-
де које луче ензиме за варење беланчевина, 
односно, сону киселину. У киселој среди-
ни желу ца започиње варење беланчевина. 
Код пти ца, уз већ споменути део желуца, 
надовезује се и бубац који својим дебе-
лим, мишићним зи дом помаже механично 
уситњавање хране. 

Последњи део предњег црева је желу-
дац, одакле храна доспева у средње црево. 
Први део средњег црева је танко црево. Овај 
први део се отвара у изводни канал јетре и 
гуштераче. Жуч, секрет јетре, сакупља се 
у жучној кеси, потпомаже разбијање мас-
них капљица намирнице. Ензими гуштера-
че помажу варење разлажући беланчевине, 
угљене хидрате и масти. Томе доприносе и 
ензими који се производе и зиду танког цре-

ва. Апсорпција сварених хранљивих материја 
одвија се преко зида танког црева. Да би 
се апсорпција ефикасније одвијала, ситне 
цревне ресице знатно повећавају површину 
преко које се она обавља. (слика 192.) Код 
бројних кичмењака, на прелазу из средњег 
у задње црево, налази се слепо црево. 

Задње црево кичмењака почиње дебе лим 
цревом где се обавља реапсорпција воде и 

191. слика: Цревни тракт кичмењака

192. слика: Микроскопски снимак ресица танког 
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ми нералних материја из остатака намир-
ница.

Код појединих сисара биљоједа варење, 
иначе тешко сварљивог угљеног хидра-
та – целулозе, обавља се помоћу цревних 
бактерија у желуцу или дебелом цреву. Нес-
варени цревни садржај у последњем делу 
задњег црева згушњава се у измет који се 
кроз анални отвор избацује у спољашњост. 
Код појединих кичмењака задње црево, од-
носно анални отвор и отвор урогениталног 
система, имају заједнички отвор који се зо-
ве клоака. Код бројних риба и код свих си-
сара, осим оних који легу јаја, потпуно су 
одвојени излазни изводни отвор органа за 
излучивање и анални отвор. 

Дисање животиња
Неопходан процес узимања кисеоника и 
елиминисања угљен-диоксида код животиња 
са хетеротрофним начином исхране нази-
ва мо дисањем. Дисање може да се одвија 
или у ваздуху, или у води. У оба случаја 
ос новни услов је да на одређеној површи-
ни тела животиње постоји место где танка 
мем брана одваја унутрашњост организма 
од спољашњости, не спречавајући разме-
ну гасова. Код животиња са релативно ма-

лим телом и танким спољашњим омотачем, 
раз мена гасова се у већини случајева одвија 
пре ко целе површине тела. То је дифузно 
дисање. Код животиња са већим телом, код 
којих дебео спољашњи омотач има одбрам-
бену улогу, за размену гасова развили су 
се спе цијални органи за дисање. Органи за 
дисање могу бити различите грађе, али им 
је заједничка велика површина, проходна 
за дисајне гасове.

За дифузно дисање можемо навести многе при-
мере из круга животиња са јед но ста вни јом телес-
ном грађом. У телу сунђера стално струја ње во де 
обезбеђу је редовну размену гасова у ћелија ма. Код 
дупља ра поред целе површине тела, и централна 
дупља је у контакту са водом, па се размена гасова 
одвија преко велике дисајне површине. Пљоснати 
црви дишу преко целе површине свог тела, а многе 
вр сте су способне да размену гасова обављају и пре-
ко зида изузетно разгранатог цревног тракта. Још 
развијенији прстенасти црви имају дифузно дисање 
преко влажног спољашњег омотача. Гасове унутар 
тела, у удаљеније делове, разноси крв која цир кулише 
крвним судовима. Пошто се у спољашњем омотачу 
прстенастих црва на лази богата мрежа ка пилара, 
то знатно олакшава размену гасова. О пште по зна те 
врсте тубифекс црва живе тако што су својим гла ве-
ним делом тела заривене у муљ богат хранљивим 
ма теријама, а дисање се одвија преко зида задњег 
цре ва – узимањем кисеоника из површинских слоје-
ва воде који су богати кисеоником.

193. слика: Шкрге речног рака и попречни пресек једне шкржне нити
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На основу дисајних органа зглавкари 
се могу поделити у две велике групе – на 
оне који дишу шкргама и кисеоник узимају 
из воде, на пример, већина ракова, и на оне 
ко је кисеоник узимају из ваздуха, на при-
мер, инсекти. Шкрге ракова смештене су 
на но гама. Основни услов за остваривање 
њи хове функције је да на површини увек 
бу де свеже воде. Ракови непрекидним и рит-
мичким покретањем својих ногу обезбеђу ју 
сталну размену воде. Шкрге речног ра ка на-
лазе се на бази ногу за ходање, испод и иза 
главено-грудне плоче смештене у шкржној 
шупљини. ( слика 193.). Шкрге су гра ђене од 
танких хитинских продужетака и хитинс-
ких нити. Размена гасова се одвија преко 
епителијалног ткива шкржних ни ти, а га-
сови се транспортују доводним и одводним 
судовима. Трахеје инсеката гра де један сис-
тем цеви који у потпуности про жима орга-
низам живо тиње. (слика 194.) Систем трахеја 
је у контакту са спољаш њом средином пре-
ко ваздушних отвора смеш тених на боч-
ним деловима сегмен та. Саме отворе шти-
ти специјалан систем хи тинских фил  тера. 
(слика 195.) Унутрашњи зид трахеје такође 
је прекривен танким хи тинским слојем који 
има спирални об лик и обезбеђује сталну про-
ходност и еластичност трахеја. Најтањи про-
дужеци трахеја увлаче се у сам међућелијски 
простор ткива. Ин сект покретањем свог 
трбуха потпомаже дисање. 

И дисајни органи мекушаца су се формирали 
прилагодивши се копненом или воденом начину 
живота. Шкољке, које су искључиво водене животи-
ње, дишу преко шкржних плоча велике површине. 
Орган за дисање код копнених пужева чини танко 
епителијално ткиво унутрашњег зида плаштане дуп-
ље, а испод њега налази се богата мрежа капилара 
која преноси и помаже размену гасова.

У току еволуције систем органа за дисање 
код кичмењака настао је од продужетака 
предњег црева. То су шкрге код кичмењака 

196. слика: Дисање риба преко шкрга

195. слика: Микроскопски снимак хитинског фи л-
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који дишу у води, и плућа код оних који уди-
шу кисеоник из ваздуха. Шкрге риба сме-
штене су са обе стране ждрела у шкржним 
шу пљинама. (слика 196.) Са стране шупљину 
прекрива покретљиви шкржни поклопац. 
Чврсту основу шкрга чине шкржни лукови 
са великим бројем шкржних плоча. Шкржне 
плоче прекривене су танким епителним тки-
вом, богато прожетим капиларима и ту се 
одвија размена гасова. Гасове од шкрга па 
до ћелија транспортује крв. Дисајне покрете 
обезбеђује усклађено функционисање усне 
шупљине и шкржних поклопаца. Приликом 
удисаја уста се отварају, усна шупљина се 
шири, а шкржни поклопац је затворен. Во-
да која из уста протиче у шкржну шупљину, 
пропере површину шкржних плоча. Прили-
ком издисаја уста се затварају, усна шупља 
се сужава, а поред шкржног поклопца вода 
излази у спољашњост.

Поред дисања преко шкрга, рибе обављају и ди-
фузно дисање преко коже, нарочито у водама си-
ромашним кисеоником. Код по јединих врста ово 
до датно дисање врши се преко слузокоже зад њег 
црева, а до кисеоника рибе долазе гутањем вазду ха. 
По једине рибе, поред дисања преко шкрга, и више да-
на могу да живе ван водене средине, на при мер, спе-
цијалне врсте шакоперки које живе на мочвар ним 
те ренима. Код ових риба, поред шкрге, у шкржну 

шу пљи ну улазе огромни, богато прокрвљени набо-
ри слу зокоже. То је тзв. лавиринтни орган помоћу 
којег су ри бе способне да релативно дуже време и 
на ваздуху бу ду способне за размену гасова. 

Плућа водоземаца су најразвијенији ор-
ган за дисање међу кичмењацима. На почет-
ку органогенезе ларве живе у води и дишу 
шкргама. Плућа се развијају само у каснијој 
фази органогенезе. Код развијене животиње 
ваз дух преко једног кратког душника улази 
у парна врећолика плућа чију унутрашњу 
површину пре крива танко епително тки-
во. Кроз ово танко ткиво одвија се дифузија 
гасова. Транспорт гасова обавља се пре-
ко богате мреже капилара која је смеште-
на испод епителијалног ткива. Мање-веће 
ин ва гинације унутрашње површине плућа 
служе за повећање дисајне површине. Ма 
ко лико да је развијена та дисајна површи 
на, у плућима водоземаца увек остаје једна 
значајна централна шупљина која не игра 
никакву улогу у размени га сова. (слика 197.) 
Због тога, још и код развијенијих водозема-
ца, нпр. код жаба, значајну улогу има додат-
но дифузно дисање преко површине коже. 

Пошто водоземци немају ребра ни пре-
гачу, уместо грудног коша дисајне покре-
те обавља усна шупљина помоћу гутања. 
Гутањем животиња притиска и пресује 

197. слика: Повећање дисајне површине у плућима кичмењака
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ваз дух у сопствена плућа. У плу ћима гми-
заваца ту централну шупљину прожима 
све више мембрана и тако значајно расте 
дисајна површина. То је неопходно, јер је 
њихов спољашњи омотач орожао и више 
није погодан за додатно дифузно дисање. 
Специјални допунски органи плућа пт ица 
су ваздушне кесе. (слика 198.) За плућа пти-
ца везује се пет пари ваздушних кеса које 
се пуне ваздухом приликом дисања. На тај 
начин свеж ваздух доспева из два правца 
у плућа птица: приликом удисаја преко 
душника, а приликом издисаја преко ваз-
душних кеса. Значај ваздушних кеса је у 
депоновању ваздуха, а у самој размени га-
сова не учествују. Приликом удисаја, пре-
ко душника и две душнице, један део ваз-
духа директно иде у ваздушне кесе. Други 
део одлази у бројне алвеоле плућа птица. 
Ове алвеоле обложене су танким крвним 
судовима. Епително ткиво које их одваја, 
веома је танко и размена гасова се одвија 
кроз ту танку мембрану. Приликом издисаја 
у плућа стиже свеж ваздух из ваздушних 
кеса. Овај механизам је разлог веома ефи-
касног дисања птица.

Плућа сисара рашчлањују се на веће реж-
њеве. У режњевима се формира богат сис-
тем душних цеви, а на крају тих цеви нала-
зе се алвеоле сличне једном малом грозду. 
Танак зид алвеола прожимају капилари и 
на тај начин обезбеђују идеалне услове за 
размену гасова. Дакле, дисајну површи-
ну сисара чини огромна површина алвео-
ла. Дисање сисара помажу мишићи груд-
ног коша и стомака. Ти мишићи приликом 
удисаја повећавају запремину грудног ко-
ша, па тако и плућа. На тај начин притисак 
ваздуха у плућима биће мањи од притиска 
ваздуха у спољашњости. Дакле, ваздух ће 
струјати према плућима. Приликом издисаја, 
међутим, смањује се запремина грудног ко-
ша, а самим тим и запремина плућа, и због 
тога ваздух под ве ћим при тиском излази из 
плућа у атмосферу. (слика 197.) 

Транспорт материја код 
животиња
У вишећелијским животињским организ-
мима материје унете приликом исхране и 
дисања, веома се ретко користе директно на 
месту где улазе у организам. Од улаза треба 
да стигну до унутрашњих ћелија организ-
ма. Материје које се избацују из тих ћелија 
такође чекају на транспорт, од носно, да буду 
одстрањене из организма. У току филоге-
нетског развоја код животиња једноставније 
грађе није дошло до формирања посебног 
система органа за транспорт материја. Код 
тих животиња или специјалне материје 
врше транспорт материје, као што су ти у 
сунђерима амебоидне ћелије, или имају бо-

198. слика: Ваздушне кесе везане за плућа птица
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гато разгранат цревни тракт који остварује 
директан контакт међу ћелијама и спољашње 
средине, као што је то нпр. код пљоснатих 
црва. Код велике већине ви шећелијских 
животиња развио се посебан систем орга-
на за транспорт материја.

То је отворен или затворен систем цевчи-
ца кроз који струји течност и која прожима 
цео организам животиње. У отвореном систе-
му ту течност зовемо телесном течношћу, 
а у затвореном – крв. Течност која струји 
унутар орга низма транспортује разне мате-
рије. Покретање течности обезбеђују кон-
трактилни делови система органа за тран-
спорт материја.

Крв која циркулише у затвореном систему прс-
тенастих црва састоји се од течне крвне плаз ме и 
ћелија које у њој пливају. Крвна плазма је водени 
раствор јона и органских једињења. Ме ђу ћелијама 

које се налазе у крвној плазми, по једине врше транс-
порт хранљивих материја, док друге фагоцитозом 
од страњују бактерије и стране материје доспеле у 
крв. Затворени сис тем за циркулацију састоји се из 
једног леђног и једног трбушног главног суда. (слика 
199.) У леђном главном суду крв се креће од назад 
пре ма напред, а у трбушном главном суду од нап ред 
према назад. Два главна суда повезана су бочним 
гранама. Леђни главни суд и зидови бо чних грана 
у првом делу тела садрже мишиће и контрактилне 
нити које одржавају циркулацију крви. Бочне гране 
се гранају и доспевају до спо љашњег омотача 
жи  вотиње, где стварају густу мрежу капилара и 
учествују у размени гасова.

Један од карактеристичних типова от во-
рених циркулаторних система зглав кара
налазимо у телу инсеката. Код ин се ката 
плазма телесне течности садржи растворе-
не јоне и органске молекуле. Има жуту боју 
и не транспортује дисајне гасове. За то не-

200. слика: Циркулаторни систем инсеката

главни суд коморе срца инсекта
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ма потребе, пошто се код инсеката струјање 
дисајних гасова одвија у богато разграна-
том систему трахеја.

Међу ћелијама телесне течности, по је-
дине честице различитих материја одстра-
њују фагоцитозом, док друге производе ма-
терије које повремено згрушавају телесне 
течности. Кинетичку енергију за струјање 
телесне течности обезбеђује контрактил но 
срце инсеката. (слика 200.) Контракцију омо-
гућавају мишићи који се налазе у самом зи-
ду срца и лепезасти мишићи припојени уз 
спољашњи зид комора. Други крај лепезас-
тих мишића припојен је уз леђну плочу. Зад-
њи део срца инсекта је затворен, а предњи 
се наставља у главни грудни суд. Телес на 
течност која у главни крвни суд улази из 
правца срца, разлива се у телесне шупљине 
инсекта одакле преноси хранљиве материје 
до ћелија разних ткива. Контрактилно срце 
инсекта преко својих бочних отвора усиса-
ва телесну течност из телесних шупљина. 
У отвореним системима струјање телесне 
течности је веома спор процес. 

Крв кичмењака у затвореном крв ном 
систему састоји се од крвне плазме и крвних 
ћелија. Више од 90% крвне плазме чини во-
да у којој су растворене бе ланчеви не и не-
ка друга органска једињења. Међу крв ним 
ћелијама има највише црвених крв них зрна-
ца. Због карактеристичног облика на мик-
роскопским апаратима лако их је разлико-
вати од осталих крвних ћелија. (слика 201.) 
Њихова велика маса даје крви црвену боју. 
Молекуларна структура црве них крвних 
зрнаца је погодна за примање, пре ношење 
и отпуштање дисајних гасова. Црвена крвна 
зрнца не могу самостално да се крећу, већ 
заједно са плазмом струје кроз систем крвних 
судова. Веома су еластична и могу да прођу 
и кроз веома уске капиларе, а након тога 
им се враћа првобитни облик. Бела крвна 
зрнца се налазе у крви у много мањем броју 
од црвених. Међутим, налазимо их не са-
мо у крви, већ и ван крвних судова, нпр. у 
влакнастом везивном ткиву. Слично аме-
бама, крећу се самостално помоћу лажних 
ножица и могу изаћи и кроз танке зидове 
капилара. У првом реду имају значајну уло-
гу у одбрани организма од разних изазива-

ча болести пошто распаднуте делове ткива, 
ћелија и стране материје, односно узрочни ке 
обољења обухватају и разграђују. У крвне 
ћелије кичмењака убрајају се и крвне плочи-
це које су у току еволуције изгубиле своје 
ћелијско једро и добиле садашњи облик. При-
ликом оштећења крвног суда крвне плочи-
це учествују у локалној коагулацији крви, 
спречавајући искрвављење.

Крвни или циркуларни систем кичме-
ња ка грађен је од крвних судова и срца. 
Унутраш ње шупљине срца чине коморе 
и преткомо ре. Коморе имају изузетно раз-
вијен мишић ни зид, док је у зиду претко-
мора ми шићни слој знатно тањи. Сталним 
на изменичним скупљањем и ширењем срце 
у затвореном систему обезбеђује кинетич-
ку енергију за струјање крви. Артерије су 
крвни судови који спроводе крв из срца. 
Оне се у телу гранају до најтањих судова 
– капилара. Преко танког зида капилара 
одвија се размена гасова, односно, разме-
на хранљивих материја и отпадних материја 
између ћелија и крви. Капилари се уливају 
у веће крвне судове – вене, које воде крв у 
срце. (слика 202.)

У току еволуције кичмењака затворени 
крвни систем постао је све развијенији. Срце 
риба, грађено од једне коморе и једне прет-
коморе, покреће крв. Крв, засићену угљен-
диоксидом, преко преткоморе пребацује у 

201. слика: Црвена крвна зрнца жабе
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комору. Контракцијом коморе крв се преко 
артерија пребацује у шкрге где се капилари-
ма одвија размена гасова. Оксидовану крв 
из капилара артерије разносе у све делове 
тела. Крв преко капилара доспева до ћелија 
и након тога венама се враћа у преткомору. 
Значи, систем срце – шкрге – тело – срце 
код риба формира један крвоток. 

У току еволуције у срцу водоземаца
између десног и левог дела преткоморе 
формирала се преграда. Крв, засићену уг-
љен-диоксидом, вене транспортују у дес-
ну преткомору, а из срца оксидовану крв у 
леву преткомору. Пошто је у срцу водозе-
маца комора још јединствена, не подељена, 
у њој се увек налази мешана крв. Тако пре-
ко артерија које полазе из комора и према 
плућима кроз тело полази мешана крв. То 
значи да се транспортује мања количина 
кисеоника. Због тога ки сеоник, неопходан 
за обављање животних функција, водозем-
ци надокнађују дисањем преко коже и пре-
ко слузокоже уста. Одвајање две претко-
море код водо земаца праћено је стварањем 

ма лог кр вотока између срца и плућа и вели-
ког крвотока између срца и тела. Тако водо-
земци имају два крвотока.

У току еволуције у срцу гмизаваца запо-
чето је одвајање комора. Једним делом, слич-
но водоземцима, имају троделно срце, али 
код већина врста подела комора је мање-
више окончана. 

Срце птица и сисара је састављено из че-
тири дела: две преткоморе и две коморе које 
су у потпуности одвојене. У два крвотока 
не може доћи мешана крв, па је снабдевање 
кисеоником потпуно. Из вена крв засићена 
угљен-диоксидом стиже и десну преткомору и 
прослеђује се до десне коморе. Контракцијом 
коморе преко артерије крв доспева у капи-
ларе плућа. Оксидована крв из плућа преко 
плућних вена иде у леву преткомору срца, 
па у леву комору. Контракцијом коморе крв 
се потискује у артерије, које одводе крв пре-
ма телу, а након гранања, преко система ка-
пилара, доспева до свих делова тела. Након 
тога у вене се поново сакупља крв и односи 
у десну преткомору.

202. слика: Типови крвног система код кичмењака

комора

преткомора

РИБА ВОДОЗЕМАЦ СИСАР

преткомора

комора

комора
преткомора



111

Излучивање код животиња
У организму живих бића нагомилавају се 
бројне материје које се не могу користити 
за обављање животних функција. Ове ма-
терије или потичу из спољашњости, или пред-
стављају производе метаболизма. Већи део 
сувишних материја жива бића одстрањују 
из свог организма излучивањем.

У току еволуције вишећелијских живо-
тиња орган за излучивање први пут се јав-
ља код пљоснатих црва. (слика 203.) На 
по четном делу органа налазимо звездас-
ту трепљасту ћелију која филтрира телес-
ну течност. Профилтрирану течност својим 
лелујавим кретањем трепље потискују према 
танком одводном каналу. У каналу се врши 
реапсорпција воде и корисних, потребних 
јона, док се преостала течност преко сабирне 
цеви, која повезује све ћелије за излучивање, 
одстрањује из тела животиње. 

Код прстенастих црва у сваком сегмен-
ту имамо по један пар органа за излучива ње. 
(слика 204.) То је, у суштини, на оба краја от-
ворена цев која повезује телесну шупљину 
са спољашњом средином. Око цеви нала-
зи се мрежа крвних судова. Течност која се 
фил трира из крвних судова доспева у телес-
ну шу пљину и на левкастом, трепљастом 
о тво ру органа за излучивање доспева до 
од водног канала. Један део филтрата се ре-
апсорбује, а остали део се кроз канал праз-
ни у спољашњост. 

Код зглавкара – у класи инсеката – из-
лучивање започиње Малпигијевим телом. 
(слика 205.) То су бројне цевчице које пола-
зе са границе средњег и задњег црева и сле-
по се завршавају у телесној течности. Рас-
падне материје које филтрирају из телесне 
течности, одводе у цревни тракт. 

Орган за излучивање код кичмењака су 
бубрежни парни органи у којима се ствара 
мокраћа. Бубрег је изграђен од великог броја 
нефрона који су функционалне јединице буб-
рега. (слика 206.) Нефрон се састоји од гло-
мерула и одводних (бубрежних) каналића и 
артерије које улазе у гломерул, граде клупко 205. слика: Орган за излучивање код инсеката

204. слика: Орган за излучивање код прстенастих 
црва

203. слика: Орган за излучивање код пљоснатих 
црва
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капилара, а око клупка се налази двослојна 
капсула која представља проширени део од-
водних каналића. 

У гломерулу се профилтрира крв са ма-
теријама за излучивање и улива се у капсу-
лу. Беланчевина плазме нема у филтрату. Из 
капсуле филтрат пролази у одводне кана ли ће. 
Из каналића се поједини елементи фил трата 
реапсорбују преко крвних судова који се на-
лазе око каналића. На тај начин се у крв вра-
ћају поједини јони, део воде и целокупан ше-
ћер. Излучене материје се у облику воде ног 
раствора – мокраћа – сакупља у сабирне цеви. 
У бубрегу створена мокраћа преко мокраћ-
них путева празни се у спољашњост.

Размножавање животиња
У животињском свету бесполно размно-
жавање је карактеристично искључиво за 
жи во тиње ниже телесне грађе. У току бес-
пол ног размножавања са тела животиње од-
ва јају се делови који садрже више ћелија из 
којих се после развијају нове јединке. Овај 
облик размножавања можемо пратити код 
сунђера и дупљара. Већина животиња раз-
мно жава се полним путем, спајањем муш-
ке и женске полне ћелије. Полне ћелије се 
стварају у полним органима – сперматозои-
ди у семеницима, а јајне ћелије у јајницима. 
Два типа полних жлезда код већине врста 
смештено је у различитим јединкама, по-
себно у мужјацима и посебно у женкама. 
Код бројних врста, међутим, у истој јединки 

208. слика: Микроскопски снимак јајних ћелија у 
јајницима пацова
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развијају се оба полна органа. Те животиње 
су хермафродити. 

Код већине животиња за полне жлезде 
су везани унутрашњи и спољашњи полни 
органи. Такви додатни полни органи се, на 
пример, формирају за депоновање полних 
ћелија, за извођење истих, за парење или 
за обезбеђивање развоја потомака.

Сперматозоиди су мале, веома покрет-
љи ве ћелије које се стварају у огромној 
ко личини. (слика 207.) Облик тела ћелије 
се разликује по врстама али имају једну 
заједничку особину –да се крећу помоћу би-
ча и тако долазе до јајне ћелије. Јајна ћелија 
је знатно већа од сперматозоида, али није 
способна да се са мостално креће. (слика 
208.) У ћелијској плазми нагомилава се 
огромна количина ре зервних хранљивих 
материја. Јај на ће ли  ја је споља заштићена 
вишеслојним омо тачем. Оплођење је про-
цес спајања сперматозоида и јајне ћелије. 
Оп лођење може бити унутрашње – када 
се полне ћелије спајају у телу животиње, 
и спољашње – када до спа јања долази ван 
тела у спољашњости. Пример за спољашње 
оплођење срешћемо код риба које своја 
јајашца полажу у воду, а мужјак јајашца поп-
рска својим млеком. Унутрашње оплођење 
се одвија у полним органима женке. Самом 
оплођењу претходи парење када мужјак 
своје сперматозоиде убацује у полни ор-
ган женке. 

Број јајних ћелија за оплођење разликује се од врс-
те до врсте. Тамо где брига о потомству обезбеђује да-
љи раз вој, ствара се мањи број јајних ћелија. Мужјак 
једне врсте риба - гастеростеос акунеатус чува гнездо у 
које женка полаже око стотину јајних ћелија. Рибе које 
своја јајашца испуштају у воду на водене биљке или 
камење, произведу знатно више јајних ћелија. Шаран, 
на пример, положи око пола милиона икре док једна 
друга врста полаже скоро милион јајних ћелија. И број 
сперматозоида се разликује по врстама, али увек има 
знатно више сперматозоида него јајних ћелија. Раз лог 
за то је чињеница да сперматозоиди пли вајући у во ди 
траже непокретну јајну ћелију и многи гину пре него 
што стигну до циља. Дакле, оплођење јајних ћели ја је 
утолико сигурније, уколико је већи број сперматозо-
ида. На пример, код медоносне пчеле матица у просе-
ку полаже милион јајних ћелија, а насупрот томе трут 
производи 200 ми лиона сперматозоида. 

Пупљење је бесполни начин размножавања 
сунђера. На површини тела стварају се мања 
испупчења, пупољци, који без одвајања 
настављају раст и формирају нове пупољке. 
Тако се формирају колоније састављене од 
огромног броја повезаних јединки. Код врста 
сунђера који се размножавају полно, још ни-
су формиране полне жлезде, а полне ћели-
је се развијају од ћелија егзодерма сунђера. 
Дупљари се размножавају и полно и беспол-
но. У већини случајева нова јединка наста-
ла пупљењем одваја се од мајке и започиње 
самосталан живот. (слика 209.) Код многих 
дупљара бесполну полипоидну генерацију 
смењује полна генерација медуза. 

209. слика: Пупљење, бесполно размножавање дупљара
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Код већине врста ваљкастих црва по ло-
ви су одвојени. (слика 210.) Непарни пол ни 
орган мужјака је једна вијугава цев. По четни 
тањи део представља семеник, а до њи, шири, 
изводни део је семеновод. На крају семеново-
да налази се једна хитинска бодља за парење 
помоћу које мужјак прили ком парења убацује 
сперматозоиде у полни орган женке. Полни 
орган женке је један двокраки, вијугави сис-
тем цеви где горњи део представља јајник. 
Сперматозоиди овде оплођавају јајне ћелије 
које се након оплође ња низ јајовода спуштају 
у проширени доњи део, у материцу. Доњи 
делови материце спаја ју се у мишићаву из-
водну цев – у родницу. 

Прстенасти црви су углавном херма-
фродити, што значи да кишна глиста има 
и мушке и женске полне органе. (слика 211.) 
Сперматозоиди се производе у семеници-
ма за које се припаја пространа семена кеси-
ца. Сперматозоиди сазревају и депонују се 
у течности семене кесице. Семена течност 
доспева на површину тела преко семено вода. 
У истој јединки налазе се и женски полни 
органи. Зреле јајне ћелије прелазе из јајника 
у телесну шупљину а одатле јајоводима из-
лазе у спољашњост. 

Полно зрела кишна глиста има посе бан 
појас, жлездани епител, који се образује 

211. слика: Размножавање кишне глисте (хермафродит)

210. слика: Полни органи ваљкастих црва

семеник

семеновод

задње црево

орган за парење јајник

јајовод

материцародница

усни отвор

отвори семених
кесица

♀ полни отвор

кожни набор
жлезде

семена
кесица

јајник
јајовод

семеник

семени мехур

семеновод

кокон

♂ полни отвор



115

на једном или више сегмената. То је кли-
те лум, који лучи густу слуз. Ова слуз при-
времено херметички спаја предње делове 
дела животиње – хермафродита. Спарене 
животиње размењују своју семену течност 
која се депонује у семеној кеси друге жи-
вотиње. (слика 212.) Приликом полагања 
јајашца око клителума се ствара слузав 
омотач који на ваздуху очврсне у обли ку 
еластичног прстена. Из тог прстена се жи-
вотиња повлачи крећући се према назад. 
Када слузави прстен прође испред отвора 
женских полних органа, прихвата јајне ће-
лије, а проласком испред отвора семене кеси-
це прима семену течност друге животиње. 
Оплођење се одвија у слузавом прстену и 
када се животиња у потпуности извуче, два 
краја прстена се затварају. Настала форма-
ција у којем започиње развој потомака зо-
ве се кокон. 

Сем малобројних изузетака мећу зглав -
карима, инсекти су, по правилу, одвоје-
них полова. Унутар појединих врста је-
динке различитих полова се разликују и 
по спољашњем изгледу (полни диморфи-
зам). Репродуктивни органи по јединих врста 
се веома разликују, али имају и неколико 
суштинских заједничких карактеристика. 
За парне пол не жлезде везују се генитал-
ни пу теви кроз које излазе полне ћелије у 
спољашњост. Код мужјака се често форми-
ра орган за парење – копулаторни орган, а 
код женки орган за прихватање – легали-
ца. Код инсеката након парења и оплођења 
започиње развој зигота.

Кичмењаци су, по правилу, одвојених 
полова. Полне ћелије се стварају у сложеним 
цевастим жлездама, семеницима, ту сазре-
ва ју и формирају се сперматозоиди сложене 
грађе који се крећу помоћу бичева. Јајници 
су, по правилу, чврста тела, а јајне ћелије се 
развијају у спољашњој кори јајника. Од мес-
та настанка полне ћелије се крећу генитал-
ним путевима разних структура. Рибе и већи-
на водоземаца имају спољашње оплођење. 
Код гмизаваца, птица и сисара оплођење је 
унутрашње и у складу са тим развили се ор-
гани за размножавање. 

Женке риба полажу у воду своје јајне 
ће лије, икру, где је оплодни млеч, сперма 

мужјака. Јајашца водоземаца су заштићена 
пихтијастим беланчевинастим омотачем. 
Њега луче жлезде смештене у зиду јајовода. 
Женке полажу јаја у воду где долази до оп-
лођења. Женке појединих врста сакупљају 
сперматозоиде из воде и оплођење јајних 
ћелија се одвија у клоаки (полном отвору) 
женке. И јајна ћелија гмизаваца је заштиће-
на беланчевинастим омотачем који се ства-
ра у јајоводу, с тим да је тај омотач додатно 
прекривен и једном танком љуском.

Тако настаје јаје са меком љуском ка рак-
теристично за гмизавце. Већина гми зава ца 
полаже јаја из којих се под дејством сун че-
ве топлоте излегу млади. Код поједи них 
ви випарних врста јаје се излеже у јајово-
ду женке и рађа се живо младо пролазећи 
кроз гениталне путеве. Резервна храна јај-
них ћелија птица је жуманце јајета. Оно 
обезбеђује храну за ембрион који се развија 
у јајету све до излегања. У задњем делу ге-
ниталних путева око жуманцета се ства-
ра и један беланчевинасти слој. На крају, 
такође у овом делу, ствара се кречњачка 
тврда љуска птичјег јајета. 

Под дејством топлоте тела родитеља из 
јаја се излегу млади. 

Приликом парења сисара увођењем 
муш ког полног уда у родницу сперматозо-
иди доспевају до јајовода. (слика 213.) У 

212. слика: Кишне глисте у току парења
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јајоводу се оплођена јајна ћелија спушта 
у подељену или једноставну материцу где 
се угнезди у задебљалу слузокожу и раз ви-
ја се ем брион. 

Органогенеза животиња
Првом деобом зигота – јајне ћелије опло ђене 
сперматозоидом – започиње процес органо-
генезе. Ембрионални период орга ногенезе 
траје од деобе зигота до напушта ња ембрио-
налног омотача – до рађања. У току конти-
нуираних деоба, гра нице изме ђу новонас-
талих ћелија показују бразде видљи ве на 
површини зигота. Због тога се овај про цес 
зове браздање. (слика 214.) Након прве де-
обе, зигот се даље дели и настаје форма ци-
ја од 4, 8, 16, 32, 64 итд. ћелија. Скуп ћели ја 
које се деле држи на окупу једна мембраноз-
на капсула. У овој фази од 16 ћелија зи гот 
личи на плод купине и зове се морула. Пош-
то се зигот дели на мноштво мањих ћелија, 
морула није већа од оплођене јајне ћелије. У 
даљем току браздања у унутрашњости мо-
руле ствара се шупљина и након тога део-
ба ћелија се наставља у зиду управо наста-
ле бластуле. 

Стварање бластуле води ка образова њу 
клициних листова. У току тог процеса од 
блас туле настаје гаструла. (слика 215.) У нај-
једноставнијем случају то се одвија на тај на-
чин што се зид бластуле на једном месту уву-
че (инвагинација) у унутрашњост шупљине. 
Увучени део чини унутрашњи клицин лист 
(ендодерм) гаструле, а спо љаш њи слој ћелија 
гради спољашњи кли цин лист (егзодерм). 214. слика: Процес браздања зигота

213. слика: Типови материце код сисара
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На граници два клицина листа, на месту ин-
вагинације, формирају се прауста која во де 
у працрево оивичено унутрашњим клици-
ним листом. Код развијенијих жи вотиња у 
телесну шупљину насталу из међу два кли-
цина листа мигрирају ћелије које се одвајају 
са ендодерма. Од ових ћелија настаје средњи 
клицин лист (мезодерм).

Прауста формирана у току гаструлације 
код разних црва, мекушаца, и зглавкара, у 
да љем току органогенезе постају коначан ус-
ни отвор. То су животиње праусташи. У то-
ку ембриогенезе код бодљокожаца, хордата 
и кичмењака на месту прауста формира се 
анални отвор, а коначан усни отвор се фор-
мира на новом месту, на супротном крају 
працрева. То су животиње новоусташи.

Код кичмењака након формирања га ст-
ру ле започиње формирање неуралне цеви, 
ембрионалног заметка централног нервног 
система. Развој заметка централног нервног 
система започиње на леђном делу гаструле у 
области неуралне плоче. (слика 216.) У току 
ем брионалног развоја ивице неуралне плоче 
се издижу и савијају се једна према другој. 
Тако настаје неурална бразда која се постепе-
но затвара у неуралну цев. Након затварања 
неурална цев тоне испод спољашњег клици-

216. слика: Формирање нервне цеви у току ембри-
она лног развоја водоземаца

215. слика: Формирање клициних листова
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ног ли ста и у даљем развоју ембриона од гла-
веног де ла се формира мозак, а од средишњег 
дела ки чмена мождина. 

У ембриону вишећелијских животиња за-
меци појединих органа издвајају се из масе 
клициних листова и из тих заметака започиње 
развој органа (органогенеза). Ови процеси 
се у животињама разних врста одвијају на 
веома различит начин, али ипак постоје не-
ке заједничке црте што се тиче коришће ња 
кли циних листова. Од унутрашњег клици-
ног листа (ендодер ма) развијају се систе-
ми органа исхране и ди сања. Од средњег 
кли циног листа (мезо дерма) формирају се 
системи органа за циркулацију, излучива ње 
и кретање. И на крају, од спољашњег кли-
ци ног листа фор мира се нервни систем и 
спољашњи омо тач. За овај период ембрио-
налног раз воја карактеристичан је интензи-
ван раст који доводи до формирања виталне 
младе животиње. Окончавањем ембрионал-
ног развоја млада животиња напушта јаје 
или рађањем напушта мајчино тело. 

Тек рођена млада јединка разликује се од 
полно зреле одрасле јединке. Након ембрио-
налног развоја следи процес пот пу ног развоја 
јединке и називамо га пост ембрионалним 
развојем. У току овог разво ја, поред рас-
та организма, раз вијају се и пол ни органи 
па се формирају секундарне сексуал не ка-
рактеристике. Уколико су ове проме не кон-
тинуиране, говоримо о директном разво ју 
који је карактеристичан за постембрионал-
ни развој птица и сисара. 

Код бројних животиња, међутим, ове 
промене се одвијају преко различитих лар-
вених облика, као што је случај код во дозе-
ма ца или инсеката. Овај облик по стембрио-
нал ног развоја називамо пре ображајем. 
(слика 217.)

Два најчешћа типа постембрионалног развоја 
инсеката који се развијају прео бражајем су потпуни 
и непотпуни пре ображај. Инсекти са непотпуним 
пре ображајем након изласка из јаја више пута се 
пре свлаче и тако достижу полну зрелост. Ларве су 
знатно мање од одраслог инсекта, крила недостају 
или нису довољно развијена. Крила се у потпунос-
ти развију тек након последњег пресвлачења. На-
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чин живота ларви је веома сличан животу одраслих 
јединки. Њихов развој може да се мери количинс-
ким рас том односно формирањем крила и полних 
органа. На овај начин развијају се скакавци, бубаш-
вабе и биљне ваши. Ларве и одрасле јединке беск-
рилних биљних ваши скоро се уопште не могу раз-
ликовати.

Потпуни преображај је праћен знатно дубљим 
променама. Из јајашца и у овом случају излеже се лар-
ва која, међутим, уопште не личи на одраслу јединку. 
Грађа ових ларви је изузетно разноврсна у зависности 
од врсте, а у складу са начином исхра не. Као пример 
наводимо неколико општепозна тих облика ларви: 
код муве и опнокрилаца црв, код гундеља грчица 
или гусеница код лептира. Пош то се ларве и одрас-
ле јединке знатно разликују, по степени преображај 

није могућ. Зато је природа уврстила један непок-
ретан или мало покретан, период мировања лут-
ке инсекта. У овом периоду жи вотиња се не хра-
ни, а организам пролази кроз корените промене. 
Поједини органи ишчезавају, а појављују се орга-
ни карактеристични за одраслу јединку врсте. На-
кон неког времена чаура пуца и излази полно зре-
ла одрасла јединка инсекта. 

Процес преображаја инсеката регулишу разни 
хормони. Дужина постембрионалног развоја инсек-
та је веома различита. Код појединих инсеката траје 
свега неколико дана, као нпр. код мува, а код дру-
гих врста траје више година, као нпр. код гундеља. 
Већи на инсеката се развије у року од годину дана, 
а постоје и потентније врсте код којих од пролећа 
до јесе ни настане и више генерација. 
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РЕЗИМЕ
Међу животињским ткивима епително ткиво има првенствено заштитну уло-
гу ор ганизма. Спољашњу и унутрашњу површину тела прекрива једнослојни или 
вишеслојни покровни епител. У повезивању различитих органа и у грађи скелета 
учествују потпорно и везивно ткиво. Њихова заједничка карактеристика је велика 
количина међућелијске супстанце и везивних влакана у њој, која су произвеле саме 
ћелије. Слободнију структуру представљају разне врсте везивног ткива, а чврстину 
имају коштано и хрскавичаво ткиво. За карактеристично кретање животиње одго-
ворна су контрактилна мишићна влакна ћелија мишићног ткива. Глатки мишићи 
су способни за трајну, али спору контракцију, док су попречно пругасти мишићи 
способни за брзе и снажне контракције, али се брзо замарају. За трајне и снажне 
контракције оспособљен је срчани мишић. 

 Спољашњи омотач прекрива тело животиња. Поред тога што штити унутрашње 
органе, прихватањем дражи из спољашњости остварује контакт са спољашњим 
светом. Спољашњи омотач разних врста црва гради епително ткиво које у већини 
случајева лучи кутикулу. Разне врсте слузавих и пихтијастих материја које произ-
воде жлезде спољашњег омотача имају заштитну улогу. Тело зглавкара прекривају 
дебела хитинска кутикула и слој епителног ткива. Хитинска кутикула не може 
континуирано да прати раст животиње. Због тога у одређеним временским раз-
мацима животиња одстрањује стару и ствара нову кутикулу. Овај процес се зове 
пресвлачење. Спољашњи омотач кичмењака је кожа. Горњи слој чини епително 
ткиво, а рожне одумрле ћелије са површине надокнађују се сталном деобом базал-
ног реда ћелија.
Испод епителног ткива налази се слој везивног ткива. Везивно ткиво садржи крвне 
судове и нервне завршетке. Испод тога налази се везивно ткиво које у већини случајева 
садржи огромну количину масног ткива. 

 Кретање је најкарактеристичнија животна функција животиња. Основу кретања 
карактеристичног за вишећелијске животиње чини функционисање мишићног тки-
ва. Црви се крећу помоћу кожно-мишићног система. Спољашњи хитински скелет 
зглавкара (чланконожаца) покрећу мишићи који се припајају за унутрашњу стра-
ну скелета. То кретање се првенствено манифестује у кретању чланковитих но-
гу и крила. Орган за активно кретање кичмењака је мишићни систем припојен за 
унутрашњи скелет. Унутрашњи скелет кичмењака грађен је од костију, хрскавице и 
везивних лигамената. У току еволуције хорда се први пут појављује као унутрашњи 
скелет. На месту хорде формиран је кичмени стуб карактеристичан за кичмењаке, 
који чини главну осовину скелета за који се припајају лобања и кости екстремите-
та. Мишићи се тетивама припајају за кост. Скраћивање мишића који се контрахује 
приближава тачке припајања и тако се померају кости, односно мења се њихов прос-
торни распоред. 

 Основне фазе у исхрани животиња су: узимање хране, разлагање и варење 
узете хране, апсорпција хранљивих материја из цревног тракта и одстрањивање 
несварених делова хране. Богато разгранат цревни тракт пљоснатих црва заврша-
ва се слепо и због тога се узимање хране и пражњење остатака одвија преко усног 
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отвора. Код ваљкастих црва први пут се јавља комплетан цревни тракт са два те-
лесна отвора: усни отвор, предње, средње, задње црево и анални отвор. У слич-
ном цревном тракту прстенастих црва примећује се даље рашчлањивање. Варење 
започиње већ у ждрелу, у вољци се храна депонује, а бубац дроби храну. Адекват-
но разноврсној исхрани код зглавкара формирају се разни типови усних органа. 

 Код појединих зглавкара сокове за варење производе пљувачне жлезде, однос-
но жлезда јетре и гуштераче. У цревном тракту кичмењака знатно израженије су 
одвојене поједине фазе варења. На храну која се креће у цревном тракту делују но-
ви сокови за варење (ензими) увек у условима најповољнијим за њих. Пљувачка из 
пљувачних жлезда усне шупљине обавља предварење угљених-хидрата. У киселој 
средини желуца започиње варење беланчевина. Жуч произведена у јетри разлаже 
масти, док ензими гуштераче на почетном делу средњег црева окончавају варење 
угљених хидрата, беланчевина и масти. Несварени остаци хране пролазе у дебело 
црево где се врши реапсорпција воде и минералних материја. На крају, непотреб-
не отпадне материје се избацују из организма кроз анални отвор. 

 Дисање животиња одвија се преко огромне дисајне површине која је у доди-
ру са ваздухом или водом. Дисање може да се одвија преко целе телесне површине 
дифуз ним путем, а формирали су се и посебни органи за дисање. Ракови, водени 
зглавкари ди шу преко шкрга. Шкрге су орган грађен од хитинских продужета-
ка смештен на бази ногу. Преко епителног ткива шкрга одвија се размена гасова. 
Трахеје инсеката образују систем цевчица које прожимају цео организам. Повр-
шину за дисање риба, водених кичмењака, чини танко епително ткиво шкржних 
плоча богато прожетих капиларима. Органи за дисање код кичмењака који удишу 
ваздух, представљају плућа. У току еволуције плућа су постала све рашчлањенија 
и паралелно са тим расла је и дисајна површина. Ларве водоземаца које живе у во-
ди дишу на шкрге, међутим, одрасла јединка већ дише плућима што се минимално 
допуњава и дисањем преко коже. У плућима гмизаваца бројне преграде повећавају 
дисајну површину плућа. Ваздушне кесе су специјални додатни органи плућа код 
птица. Помоћу ових кеса плућа птица из два правца добијају свеж ваздух: прили-
ком удисаја преко душника, а приликом издисаја из ваздушних кеса. За плућа си-
сара је карактеристична богата мрежа душничких цеви и огроман број малених, 
нежних алвеола.

 За транспорт материја кроз организам животиња развио се затворени или 
отворени систем цевчица кроз који циркулише телесна течност или крв. У отво-
реном систему код зглавкара телесна течност транспортује одређену количину 
хранљивих материја. Струјање течности обезбеђују контрактилни делови система 
цеви. Под дејством контракције телесна течност напушта систем цевчица и излива 
се у телесне шупљине, одакле се поново сакупља у систем цеви. За кичмењаке је 
карактеристичан затворен крвни систем унутар којег циркулише крв. Крв преноси 
хранљиве материје и дисајне гасове. Крв кичмењака састоји се од крвне плазме и 
крвних ћелија, а то су: црвена крвна зрнца, бела крвна зрнца и крвне плочице. Кине-
тичку енергију за циркулацију крви обезбеђује срце својим сталним контракцијама. 
Крв из срца односе артерије, а доводе вене. Капилари повезују два типа крвних су-
дова у јединствен затворени систем. Рибе имају срце грађено из једне преткоморе 
и једне коморе, које у једном великом крвотоку покреће крв. Код водоземаца фор-
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мирале су се две преткоморе, што доводи до настанка два крвотока: један је између 
срца и плућа, а други између срца и тела, међутим, због јединствене срчане комо-
ре у крвним 
судовима циркулише мешана крв. Већина гмизаваца има четвороделно срце са две 
преткоморе и две делимично одвојене коморе. Срце птица и сисара је у потпунос-
ти четвороделно са два крвотока. Захваљујући томе, престаје мешање крви. 

 Највећи део непотребних материја животиње одстрањују из свог организма 
излучивањем. Орган за излучивање одстрањује непотребне материје филтрирањем 
крви, односно телесне течности. По овом принципу функционишу Малпигијеве це-
ви, једноставни органи за излучивање код инсеката. Код кичмењака ову функцију 
обављају нефрони у бубрезима. 

 Животиње се размножавају и полним и бесполним путем. За претежну већину 
је, међутим, карактеристично полно размножавање. Уколико се полни органи раз-
вијају у две одвојене јединке, говоримо о полном диморфизму. Уколико се полови 
развијају у организму исте јединке, говоримо о хермафродитима. Поред пупљења, 
бес полног облика размножавања сунђера и дупљара, ове животиње размножава ју 
се и полним путем. Код већине ваљкастих црва полови су одвојени, док је већина 
пр сте настих црва - хермафродит. За одвојене полове зглавкара карактеристично је 
да се јединке различитог пола разликују и по спољашњем изгледу (полни димор-
физам). И код кичмењака су одвојени полови. Полне ћелије развијају се у парним 
полним органима. Од места настанка, пролазећи кроз различите гениталне путе-
ве, доспевају у спољашњост. За један део кичмењака карактеристично је оплођење 
ван организма, док је за развијеније карактеристично унутрашње оплођење. Адек-
ватно том начину оплођења, развили су се и органи за размножавање. 

 Органогенеза животиња започиње првом деобом зигота након оплођења. 
Браздање, стална деоба зигота је прва фаза ембрионалне органогенезе. У току бра-
здања прво нас таје морула, а након тога бластула у којој започиње формира ње кли-
циних листо ва. У фази гаструле грађене од три клицина листа појављују се пра цре-
во и прауста. 

 За животиње праусташе је карактеристично да првобитно формирана прауста 
до краја живота остају усни отвор, док је за животиње новоусташе карактеристич-
но да се уместо прауста усни отвор формира на другом делу тела. Код кичмењака 
након формирања гаструле следи процес неуролизације који представља почетак 
развоја централног нервног система. Даље промене спољашњег, унутрашњег и 
средњег клициног листа сигнализују процес формирања органа. На крају ембри-
оналног ра звоја млада животиња напушта јаје, односно тело мајке, и роди се нова 
јединка. У пост ембрионалном периоду органогенезе, уколико промене континуи-
рано прате једна другу све до формирања полно зреле одрасле јединке, говоримо 
о директном развоју. Међутим, код бројних животиња промене се одвијају преко 
сложених ларве них облика па говоримо о постембрионалној органогенези путем 
преображаја.
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РЕГУЛАЦИЈА ЖИВОТНИХ ФУНКЦИЈА КОД 
ЖИВОТИЊА

У току еволуције хормони се први пут појављују 
код дупљара и пљоснатих црва. У телу ових животиња 
расуте неуросекретивне ћелије производе хормо-
не који поспешују раст животиње у развоју. Код
прстенас тих црва неуросекретивне ћелије скуп ља-
ју се у групе. У њиховој околини налази се област 
богато прожета ка пиларима преко које нагомила-
ни хормони доспева ју у крвоток. Хормони прсте-
настих црва регули шу раст, полно сазревање и 
размножавање.

Код зглавкара, поред неуросекретив-
них ће лија појављују се и жлезде са унут-
рашњим лучењем. Пример за заједничко 
функ ционисање представља хормонска 
регулација раста и развоја. Овај процес 
представља најдетаљније испитан механи-
зам хор монске регулације код животиња 
бескичмењака. Развој инсеката остварује се 
сталним пресвлачењем. Овај постепени про-
цес усклађен је захваљујући хормон ском сис-
тему инсеката. (слика 219.) Неу росекретивне 
ћелије груписане у мозгу инсекта производе 
мождани хормон који делује на једну жлез-
ду са унутрашњим лучењем. 

Хормонска регулација
Слично биљкама, и регулисање животних 
фун кција животиња заснива се на пре но-
су информација међу ћелијама. Међу тим, 
код животиња поред хормонске регу лације 
формира се и нервна регула ција. Нер вна 
регулација делује на једну ћелију, евенту-
ално на групу ћелија и реакција се одвија у 
хи љадитом делу секунде. У по ре ђењу са тим, 
хормонска регулација је знат но спорији про-
цес. Хе мијски пре носиоци ин форма ција су 
хормони жи вотиња који практично мо гу да 
делују на ћелије у било ком делу тела. Хор-
монска регулација код животиња остварује 
се пре ко система жлез да са унутрашњим 
луче њем. Назив ових жлез да указује на меха-
низам деловања. На име, ће ли је и жлезде које 
производе хор мо не, своје се к ре те излучују не 
у спо љашњост, већ директ но у телесну теч-
ност или крв. Транспортом материје хор мо-
ни се отпремају до циљних ће лија. На њима 
се на лазе специфични моле ку ли- рецептори
способни да се везују искљу чи во са молеку-
лом једног датог хормо на. На тај начин ре-
цептори циљних ћелија у те ле сној течности 
или крви пре позна ју и ве зу ју хормоне који 
делују на дате ће лије. (сли ка 218.) Хормони, 
дакле, ре гу лишу не ку од функција ћелија, 
нпр. метаболизам, раст или деобу ћелије. 

У организму животиња хормонска и 
нер вна регулација су тесно повезане. Нерв-
ни систем учествује у регулисању лу че ња 
хормона, а произведени хормони утичу на 
функционисање нервног сис те ма. Због то-
га се ова двострука регулација за јед ни чким 
именом зове – неуроендокрини систем. У 
називу не уро указује на нервну, а ендок-
рин на ре гулацију преко система жлезда са 
унутрашњим лучењем. У жи во тињским орга-
низмима древног порекла или јед ноставније 
грађе, хормоне производе искључиво неуро-
секретивне ћелије. То су нер вне ћелије мо-
дификоване за излучивање хормона. 218. слика: Пут хормона до циљних ћелија
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Под дејством можданог хормона ова жлез-
да започиње лучење хормона за пресвлачење. 
Овај хормон форсира зачаурење ларве и 
развој одрасле јединке. Паралелно са тим, 
у једној другој жлезди са унутрашњим 
лу чењем производи се јувенилни хормон. 
Најзначајнији ефекат хормона је спречавање 
зачаурења ларве и покушај да организам од-
ржи у јувенилном (младом) стању.

Супротно деловање хормона за пре свла-
чење и јувенилног хормона регулише нор-
малан преображај инсекта. У појединим 
ларвеним фазама развоја повећани ниво хор-
мона пресвлачења доводи до пресвлаче ња. 
Лу чење хормона пресвлачења прати лу че ње 
јувенилног хормона. Овај хормон спре чава 
зачаурење и након пресвлачења ларва поно-
во улази у један ларвени период развоја. У 

тим периодима који следе један за другим, 
јувенилни хормон се лучи у све мањој ко-
личини и након зачаурења његово лучење 
престаје. И тако под дејством хормона за 
пресвлачење настаје чаура из које излази 
развијен инсект. 

Уколико би се равнотежа лучења ова два хормона 
померила у правцу хормона пресвлачења, времен-
ски период између два пресвлачења би се смањио, 
дошло би до превременог преображаја и развили 
би се патуљасти и невитални инсекти. Уколико би 
се значајно повећало лучење јувенилног хормона, 
значајно би се продужили периоди ларвеног развоја 
и не би дошло до зачаурења. 

Као последица тога формирале би се огромне 
ларве. И на крају, високи ниво јувенилног хормона 
спречио би настанак чауре и развој инсекта, а ог-
ромне ларве би угинуле. 

219. слика: Деловање хормона на развој инсеката
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Неуроендокрини систем кичмењака гра-
ђен је од једног центра за регулацију и мнош-
тва одвојених жлезда. (слика 220.) Централни 
део система чини заједница хипоталамуса 
и хипофизе. Хипоталамус ни је жлезда са 
унутрашњим лучењем, већ је један одвојени 
део мозга кичмењака. Његове неуросекретив-
не ћелије производе хемијска једињења која 
регулишу излучивање хормона хипофизе. 
Хипофиза лучи бројне хормоне који делују 
на друге жлезде са унутрашњим лучењем 
тако да оне луче сопствене хормоне. Так-
ве жлезде су штитна жлезда, надбубрежна 
жлезда и полне жлезде. Уколико ове жлез-
де производе више хормона од потребног, 
то инхибира даљу производњу хормона у 
цен тру. Нормално функционисање систе-
ма, дакле, обезбеђује негативна повратна 
спрега. Деловање централног нервног сис-
тема на жлезде са унутрашњим лучењем 
остварује се преко хипоталамуса. Од жлезда 
са уну траш њим лучењем штитна жлезда и 
Лан генхарсова острвца гуштераче фун кци-
они шу независно од хипофизе.

Нервна регулација 

У организму вишећелијских животиња ус-
клађивање функционисања разних орга-
на заједно регулишу хормонски и нерв   ни 
сис тем. Поред обезбеђивања усклађеног 
функционисања, нервни систем је спо собан 
да прихват различите дражи из спољашње 
средине да их обради и организује адекватан 
одговор. Утицај који изазива реакцију да-
тог организма зовемо драж. Као драж наво-
ди мо било какву промену енергије среди-
не. На основу тога разликујемо механичку, 
топлотну, електричну и хемијску драж. Под 
дејством дра жи ћелије организма мењају свој 
мета болизам. Ова реакција је надражај. За 
прихватање дражи, за формирање надражаја 
и за брзо про слеђивање истог у организму 
животиња формирало се спе цијално осет-
љиво нерв но ткиво. Ово ткиво је грађено 
од нервних ћелија и везивног ткива које их 
обухвата. Најмања функционална је дини ца 
нервног система је нервна ћелија или неу-
рон. Глав ну масу неурона чини тело нервне 

ћелије, одакле полазе краћи и дужи проду-
жеци који имају улогу у спровођењу надража-
ја. (слика 221.) 

По функцији разликујемо три типа неу-
рона. Сензитивни нерви прихва та ју и спро-
воде надражаје. Један од проду же та ка при-
хвата информацију и преноси је до тела, 
док други тип продужетка, идући од тела 
неурона према другим ћелијама, преноси 
надражај. 

Постоје и такви неурони чији главни 
за датак је одржавање везе и преношење 
надражаја међу неуронима. Ови неурони 
се зову интернеурони. И на крају постоје 
неурони који одговор нервног система пре-
носе до циљних органа. То су моторни не-
урони. (слика 222.) 

Одговор на промену спољашње и ли уну-
трашње средине, пу тем којег се организам 
прилагођава но  во насталим условима, на-
зи вамо реф лексом. За од вијање реф лек са 
потребан је један при јемник, тј. рецеп тор 
у којем под деј ством одре ђене физичке или 
хемијске дражи на стаје надражај. Такви ре-
цептори су нпр. фоторецептори ока. Сен-
зитивни неу рони преносе надражај из ре-

220. слика: Узајамна веза између хипоталамуса и 
жле   зда са унутрашњим лучењем код кичмењака
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цептора до центра. Тај пренос може бити 
директан или преко интернеурона, односно 
у мно гим случајевима то се дешава помоћу 
ком пликованог система бројних неурона. 
Информацију за извршавање одговора цен-
тра до мишића, односно ефектора, прено-
се моторички нерви. 

У току еволуције обрада информаци ја 
из спољашњости и облик одговора по ста-
ли су све компликованији. Многи ре флек-
си постали су тесно повезани и све ком-
пли кованије везе формирале су сложене 
је динице. У развијенијим животињама ове 
је ди ни це су грађене од специфичних неу-
рона. Такође су постали компликованији 
цен трални системи регулације за обраду, де-
поновање и спровођење информација, однос-
но из вршни системи који спроводе одгово-
ре. Најстарији тип нервног система налази-
мо у телу дупљара. Неурони граде систем 
који прожима цео организам и надраж аје 
спроводи у свим правцима. Овај тип нер-
вног система је дифузни нервни систем. 
(слика 223.) 

У току филогенетског развоја мањи-већи 
елементи мрежасте грађе сачувани су и код 

развијенијих животиња. Међутим, ови де-
лови су све више подређени централизо-
ваним де ловима нервног система. Дифуз-
ни нервни си стем у току еволуције нервног 
система за мењује развијенији ганглијски 
нервни систем. 

Карактеристика овог типа нервног систе-
ма је да се неурони у телу животиње групи-
шу и граде ганглије. Формирањем гангли ја 
про дужеци неурона се издужују и ви ше нер-
вних влакана гради снопове. Нер вна влак-
на која напуштају снопове прожимају цео 
организам животиње. Тако се од гангли ја 
формирао централни нервни систем, док 
мрежа нервних влакана и снопова гради пе-
риферни нервни систем. Појављивањем би-
латералне телесне симетрије, код животи ња 
на телу разликујемо главени и репни део. У 
току еволуције на главеном делу тела кон-
цен трисаће се чулне ћелије за прихвата ње 
дражи од којих ће се касније формира ти чу-
ла. Такође се на главеном делу групишу гла-
вене ганглије које регулишу најважније жи-
вотне функције и од којих ће се касније у 
току филогенезе формирати мозак. 

222. слика: Важнији типови функционисања не-
уро на

221. слика: Микроскопски снимак нервне ћелије и 
нервних продужетака
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Распрострањена мрежа нервних вла ка-
на нервног система пљоснатих црва подсе-
ћа на дифузни нервни систем. Међутим, 
већи део тих влакана групише се у уздуж-
не снопове који се на главеном делу шире и 
формирају парне мождане ганглије. На глави 
су у великом броју смештене чулне ћелије и 
груписањем фоторецепторних ћелија фор-
мира се очна мрља. (слика 224.)

У нервном систему прстенастих цр ва
издвајају се мождане ганглије и ланац ган-
глија које су смештене на трбушном де-
лу сваког сегмента. (слика 225.) Ове ган-
глије повезују снопови нервних влакана, 
формирајући јединствени централни нерв-
ни систем. Из сваке ганглије излазе бочне 
гране према површини тела. То су нерв-
на влакна сензитивних и моторичких неу-
рона периферног нервног система. Сензи-
тивна нервна влакна полазе из сензитив них 
неурона спољашњег омотача и иду пре ма 
цен тралном нервном систему. Моторич ка 
нервна влакна су продужеци неурона смеш-
тених у ганглијама који из централних дело-
ва спроводе надражај до мишићних ћелија 
које врше кретање. Продужеци сензитив-
них и моторичких неурона повезују се у 
ганглијама. У ганглијама се налазе интер-
неурони који повезују ганглије сегмената. 

Ови неурони прослеђују информације које 
регулишу тала се црволиког кретања.

Нервни систем зглавкара показује број-
не сродне црте са нервним системом прс-
тенастих црва. (слика 226.) И ту налазимо 
сличан распоред ганглија и нервних влака-
на. Међутим, у нервном систему зглавкара 
спајањем можданих ганглија формирао се 
већи и развијенији мозак. Мозак је у тесној 
вези са чулним органима концентриса ним 
на главеном делу. На две стране спољаш-
њег дела мозга смештена су видна по ља 
и овамо стижу влакна сензитивних неуро-
на која полазе из сложеног ока. На средиш-
њу површину мозга пристиже мирисни на-
дражај сензитивних неурона из анте на. Са 
овим пољем су повезани и густативни не-
урони усних органа. У мозгу се налазе и 
неуросекретивне ћелије које одржавају 
везу са хормонским системом. У наставку 
мозга грађеног од неурона и потпорних ће-
лија налази се ланац ганглија који се про-
теже целом дужином тела. Уздужни и по-
пречни снопови нервних влакана повезу ју 
ганглије у јединствен систем. Нервна влак-
на која напуштају ганглије као перифер-
ни нервни систем прожимају цео органи-
зам зглавкара. 

224. слика: Нервни систем пљоснатих црва223. слика: Нервни систем дупљара
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У току еволуције међу животињама бес кич-
мењацима код зглавкара развили су се нај разноврс-
нији чулни органи. На разним деловима тела форми ра-
ли су се бројни хитински израштаји у облику длачи ца 
који су сензитивним нервним вла книма повезани са 
унутрашњим органима. То су, првенствено ан тене, 
чулни органи за додир. Сличне творевине су густа-
тивни чулни органи у околини усног отвора. На ан-
тенама су такође смештени органи чула мириса. За 
њихову осетљивост је карактеристично да је свега 
неколико молекула мирисне материје довољно да 
изазове надражај. На овој појави се базира хемијска 
комуникација инсеката. На пример, једињење које 
излучује женка гундеља, мужјак осећа и на разда-
љи ни од више стотина метара. Инсекти који испуш-
тају звуке, имају и органе чула слуха. 

То су, већином, отвори прекривени танком мем-
браном, који се налазе на бочним странама члан кови-
тих ногу или првог сегмента трбуха. Та мем бра на 
при хвата звук добијен од другог инсекта, трепери и 
прослеђује сензитивним нервним влакнима. 

Сложено око је карактеристично чуло 
зглавкара. Грађено је од више стотина, по-
не кад и више хиљада једноставних окаца. 
Светлост пролази кроз провидно хитинско 
сочиво окца и преко кристалне купе доспева 
до фотосензитивних неурона. Поједина окца 
изолују пигментне ћелије тако да свако ок-
це самостално функционише. Под дејством 
светла, у сензитивним неуронима, ствара 
се надражај који нервна влакна преносе до 
мозга. 

Иако сложено око инсеката не даје тако оштру 
слику са препознавањем ликова као око сисара, има 
знатно шире видно поље и брже прихвата светлос-
не дражи које стижу једна за другом. Људско око 
региструје континуирано кретање већ уколико им-
пулси стижу брзином од 50 импулса у секунди, док 
сложено око инсеката може да региструје одвојено 
200 слика у секунди.

226. слика: Нервни систем инсеката225. слика: Нервни систем прстенастих црва
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Централизација нервног система у то-
ку еволуције достиже највиши степен код 
кичмењака. То је заједнички резултат 
број них промена. У нервном систему кич-
ме њака значајно је порастао број нервних 
ћелија које су се већином концентрисале у 
мозгу. Такође се примећује сложеност и ве-
лики број веза између појединих нервних 
ћелија. Све је то квантитативно повећало 
способност нервног система кичмењака за 
пријем, депоновање и обраду информација. 

Резултат ових еволутивних промена је раз-
новрсност реакција одговора кичмењака, 
док сложеност и еластичност њиховог по-
нашања премашује сличне способности свих 
животиња бескичмењака. 

У току органогенезе централни нерв ни 
систем кичмењака развија се из нервне це ви 
ембриона. Због тога овај тип нервног систе-
ма зовемо цевастим нервним системом. Из 
средишњег дела нервне цеви развија се кич-
мена мождина, а од главеног дела - мозак. У 

229. слика: Формирање централног нервног система кичмењака
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току еволуције мозак кичмењака дели се на 
три главна дела: на предњи, средњи и зад њи 
мозак. У даљем току развоја од пред њег мозга 
се формирају велики мозак и међумозак, а од 
задњег мозга мали мозак, мост и про дужена 
мождина. Код поједи них врста кичмењака 
најизраженија разлика у току развоја моз-
га приметна је у разли чи тој запремини и 
диференцираном функ ционисању великог 
мозга. (слика 230.) Пе риферни нервни сис-
тем кичмењака чине: мождани нерви, мож-
дински нерви и разне ганглије.

Наслеђени облици понашања
Жива бића живе у сталној интеракцији 
са околином. Још и наизглед непокретне 
биљке на разне начине делују једна на другу. 
Заузимају место, бацају сенку и на тај начин 
формирају повољан или неповољан животни 
простор за друге врсте. Многе биљке, нпр. 
производе хемијске материје које спречавају 
или поспешују размножавање других врста. 
И поред тога биљке сматрамо пасивним 
живим бићима насупрот активним жи-
вотињама чија делатност је знатно уоч љивија. 
Животиње узимају храну, траже или гра-
де склониште. Беже од не пријатеља или 

неповољних услова, на шта упозоравају и 
друге јединке своје врсте. 

Активно бирају свог партнера, често во-
де бригу о свом потомству, а познате су и 
многобројне различите радње и кретње ко-
је обављају. Скуп ових активности назива-
мо понашањем. 

Одавно је уочено да су код разних врста 
формирани бројни облици понашања који 
се код свих јединки дате врсте подједнако 
и увек у истом редоследу одвијају. Пример 
за то је плетење мреже код паукова. Начин 
плетења мреже паукови не уче од својих 
родитеља или јединки исте врсте. Младе 
животиње без икаквог личног искуства, већ 
првом потребном приликом, умеју да исп-
лету мрежу карактеристичну за своју врсту. 
Ако се због било ког разлога мрежа кида, 
нису способни да је поправе, већ поново 
започињу комплетну серију кретњи и пле-
ту нову мрежу. Ово понашање није резултат 
учења на основу искустава, већ је унапред 
одређени, наслеђени облик понашања. 

За сличне животињске радње често се корис-
ти атрибут инстинктивно или нагонски. Инстин-
ктивно понашање је укратко инстинкт животиња, 
међутим није идентичан са наслеђеним облицима 
понашања. Под инстинктом подразумевамо сложен 
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скуп понашања са подједнако наслеђеним и науче-
ним елементима. Испитујући нагон ћурки за бригу 
о потомцима уочено је да и млада женка која први 
пут лежи на јајима у потпуности може да отхрани 
своје ћуриће. Ако су, међутим, пре првог легања 
оглувели младу женку, она је након излегања уби-
ла своје ћуриће јер их првом приликом препознаје 
искључиво по гласу. Старија женка која је већ ви-
ше пута лежала на јајима, своје ћуриће је неговала 
и након губљења слуха. Наиме, захваљујући сво-
јим претходним искуствима, већ и на основу сли-
ке (вида), препознала је своје ћуриће. Нагон бриге 
за потомство је, дакле, надоградња наслеђених и 
учених облика понашања. 

Уколико нешто изненада дотакне наше 
очи, одмах зажмуримо без размишљања. 
Већина инсеката реагујући на наглу не-
пријатну драж одговара потпуном не по-
кретношћу. Контакт животиња плена у 
пип цима дупљара одмах изазива покрет 
хватања. Ови одговори у животу јединке 
формирају се по закону униформности, увек 
под дејством једне одређене спољашње дра-
жи. Једноставан одговор који се безусловно 
одиграва под дејством дате дражи, назива-
мо безуслов ним рефлексом. То је један од 
основних облика наслеђеног понашања. 

Таксис је такође наслеђени облик по на-
шања. То је промена места којом у правља 
драж. Карактеристична црта је да поред 
тога што изазива кретање животиње, 
драж одређује и сам правац, шта-више, кон-
тинуирано управља ак тивношћу. Уколико 
спољашња драж не делује, престаје и са-
мо кретање. Ларва муве неколико дана пре 
учаурења из бегава светлост. У току пузања 
главени део наизменично окреће на леву 
и дес ну страну. Правац кретања одређују 
свет лосне дражи које делују на главени 
део. Животиња се увек окреће и пузи пре-
ма слабије осветљеном месту. Животиње које 
имају развијене и билатерално, си метрично 
смештене парне чулне органе, често тако ода-
беру правац кретања да централни нервни 
систем упоређује ин формације које добијају 
са обе стране. Ако, нпр. једног пљоснатог 
црва с обе стране осветљавамо истом ја-
чином, животиња ће у води напредовати 

на ли нији која се налази тачно између два 
из вора светлости. (слика 231.)

Наслеђена комбинација покрета та ко ђе 
је један од елементарних облика по нашања. 
Пример за такво понашање је ка да вевери це 
разбијају орах. Уколико веверица у току је се-
ни сакупи више хране него што може појес-
ти, вишак закопава у земљу и прекрива су вим 
лишћем. Раз ним експериментима испитива-
но је по рекло овог понашања. Након рође ња, 
мла де веверице су одвојили од мајке и от-
хранили су их потпуно одвојено. У ка ве зу 
младих животиња није било ни как вих пок-
ретних предмета и добијале су само течну 
храну. Такве веверице су у јесе њем перио-
ду први пут у живо ту добиле орах. Ако су 
биле сите, све експерименталне жи вотиње 
су одмах почеле да траже погодно место 
у кавезу и правиле су серију покрета ка-
ко би закопале вишак хране, иако је хра на 
остала на свом месту. Дакле, у овом обли-
ку понашања, орах као драж покренуо је 
наслеђену комбинацију покрета који су се 
одвијали у строгом редоследу.

Познати су и такви наслеђени облици понашања 
код којих је за сваки први пут и за фиксирање не-
опходна драж која наводи. Пример за овај облик 
понашања је кљуцање хране тек излеглих пилића. 
Након излегања, пилићи не кљуцају сами од себе, 

231. слика: Таксис пљоснатог црва под дејством све-
тла
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већ овај наслеђени облик понашања изазива слика 
пилећих ногу. Када су ноге пилића покрили картон-
ским папиром, ма колико да су били гладни, ни-
су кренули да кљуцају. Интересантно је да поред 
пилећих прстију и њима слични танки предмети 
нпр. шибице на земљи, изазивају кљуцање. Након 
активације од 5 до 10 минута, овај облик понашања 
је фиксиран за цео живот. У даљем току живота драж 
за кљуцање представљају честице хране. 

На наслеђене облике понашања увек у ти-
чу два основна фактора: један је спо љашња 
средина, а други – унутрашње ста ње живо ти-
ња. Бројна дејства спољашње сре ди не живо-
ти ња региструје својим чул ним орга ни ма, 
али само неколико изазива наслеђене обли ке 
понашања. Ове дражи зо вемо заједнич ким 
именом кључне дра жи. 

Уколико се у видном пољу жабе појављује 
велики покретни предмет, животиња бежи. 
Међутим, уколико примети мањи покретни 
предмет, нпр. инсекта, она очима, штави-
ше целим телом, прати његово кретање. Ка-
да се нађе довољно близу, жаба брзим пок-
ретом избацује језик и хвата животињу. У 
току хватања плена, на жабу истовремено 
делује више дражи. Те дражи су: боја, ми-
рис, об лик, кретање и величина плена. Од 
свих тих дражи акцију жабе покрећу са-
мо две дражи: кретање и величина плена. 
Те дражи за понашање жабе представљају 
кључне дражи. (слика 232.)

Главна област истраживања холандског биолога 
Николаса Тинбергена (1907-1988) је била испитивање 
наслеђених облика понашања. Бројни његови експе-
рименти су били усмерени на испитивање кључних 
дражи. Тако је, нпр. проучавао понашање једне врсте 
гргеча: гастеростеус акулеатус. Мужјак ове врсте 
рибе за време парења интензивно штити територију 
око свог гнезда од других мужјака. У том периоду 
најважнији украс мужјака је црвена мрља на трбуш-
ном делу тела. У току експеримента су ис питивали 
шта изазива напад мужјака на супарни ке приликом 
којег се усправља. Испитиваним мужјаци ма пока-
зивали су моделе. Један део тих модела био је вео-
ма непрецизна имитација. Моделима су недостајале 
карактеристичне црте врсте, штавише, понекад су 
недостајале и опште карактеристике риба. Али, сви 
модели су имали црвену мрљу на трбушном делу 

232. слика: Понашање жабе приликом хватања 
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тела. Други модели су били прецизна копија ове 
врсте гргеча, али нису имали црвене мрље. Пос-
матрани мужјаци су увек нападали моделе са црве-
ном мрљом, без обзира на то што ови уопште нису 
ли чили на праве мужјаке. Мужјак је реаговао само 
на једну једину особину: црвену боју, која у овом 
слу чају представља кључну драж. 

Увођење појма кључне дражи везује се за име 
аустријског биолога Конрада Лоренца (1903-1989). 
Својим истраживачким радом, спроведеним уг-
лавном на птицама, положио је основе етологије,
нове научне гране која проучава понашање жи-
вотиња. Примењујући еволуциону методику де-
таљно је упоређивао наслеђене и научене облике 
понашања. 

Познато је да кукавица своја јаја пола же 
у гнездо других птица певачица које излегу 
јаје и отхране малу кукавицу. У међувремену, 
своје птиће не храни. Објашњење овог нео-
бичног понашања родитеља птица дало је 
испитивање по нашања једне друге врсте пти-
ца. Кон статовали су да је ова пти ца у ме сто 
свог гнезда, где су била смеште на три ја је та, 
увек изабрала суседно гнездо где је било пет 
јаја. Изненађујуће је било ка да је умес то свог 
јајета увек изабрала веће, шта ви ше, најве-
ће јаје, иако је на том јаје ту најнеудобније 
ле жати. (слика 234.) Ова кве дражи које 
изазивају ефикаснији одговор од нормалног 
називамо супернормалним дражима. Та-
ко можемо објаснити и по јаву отхрањивања 
птића кукавице. Знат но више разјапљен кљун 
птића ку кавице на птице родитеље делују 
као су пернормална драж. 

Спољашња драж је само један услов од-
говора, док други услов, тј. унутрашње ста-
ње животиње, посматрамо првенстве но са 
нервног и хормоналног аспекта. За о ства-
ривање појединих облика понашања не-
опходно је одговарајуће функционисање 
истих и покретачка снага која доводи до 
радње. Једном речју, животињи је потребна 
мотивација. Мотивација може бити: глад, 
жеђ, страх, љубопитљивост или сексуална 
жеља. На појављивање наслеђених облика 
понашања заједнички утичу кључна драж 
и мотивација.

Научени облици понашања

Одмах након рођења, понашање животиња 
одређују наслеђени облици понашања ка-
рактеристични за дату врсту. Околина се, 
међутим, стално мења и прилагођавање 
новонасталим ситуацијама животиња са-
влађује путем стицања личних искустава. 
Под дејством искустава, у току појединачног 
живота животиње, поред наслеђених обли-
ка понашања формирају се и научени обли-
ци понашања. Насупрот наслеђеном, овај 
тип понашања потомци не могу наследити. 
Елементи наслеђеног и наученог понашања 
повезују се и формирају понашање карак-
теристично за развијену јединку. Код раз-
них врста животиња у формирању понашања 
веома је различит однос наслеђених и на-
учених елемената. Код филогенетски раз-
вијенијих врста учење има већу улогу у то-
ку прилагођавања него што је то случај код 
ма ње развијенијих. 

234. слика: Одговори птице на супернормалне дра-
жи
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Постоје такви облици понашања чије 
учење се везује за одређени период живо-
та. Веома је важан, процес фиксирања. На-
кон излегања гушчићи одмах прате своје 
родитеље. 

Ако су јаја била у инкубатору, гушчићи ће 
се везивати за било коју другу птицу, чак и 
за човека уколико је он прво покретно живо 
биће које сусрећу. (слика 235.) Овај облик по-
на шања код младе животиње формира се у 
првим сатима живота. Учење и запамћива ње 
слике коју треба пратити одвија се за неколи-
ко минута и остаје до краја живота. 

Ако гушчиће из инкубатора два–три дана 
након излегања држимо у мраку, након исте-
ка сензитивног периода, процес овог учења 
се више не може изазвати. (слика 236.) 

И код појединих грабљиваца понашање при 
хватању плена се мора научити у младо доба. Одра-
сли твор, уколико наиђе на хрчка, једним по кре том 
прогризе потиљак плена. Ово понашање, каракте-
ристично за врсту, не може се приметити код творо-
ва који су отхрањени одвојено од родитеља на сиро-
вом месу. Када се тако отхрањен млад твор сретне са 
хрчком, твор без намере за напад почиње да се игра 
са хрчком. На приближавање твора хрчак реагује 
одбрамбеним понашањем, подиже се и ује да. Ово 
понашање хрчка изазива код твора комбинацију пок-
рета за хватање плена, карактеристичну за врсту. 
Након кратке борбе, твор смрскавањем кичме хрчка 
убија плен. Неколико сличних прилика је довољно 
да угриз буде тачан и да серија покрета постане де-
финитиван облик понашања. Твор је научио пре-
цизно да угризе, али не на примеру својих родитеља 
или других творова, већ је процес учења изазвала 
реакција плена. Код животиње су постојали елементи 
наслеђеног облика понашања, међутим, одговарајући 
редослед је постигнут понашањем плена. 

Стицање већине научених облика по-
нашања није везано за одређени узраст, 
већ се облик понашања може формирати у 
било ком периоду живота животиње. Један 
од најједноставнијих начина стицања ис-
куства је навикавање. У току навикавања 
животиња научи које су те дражи на које 
не треба да одговори. Свако нагло кретање 
предмета, видљива или звучна нова драж 
изазива одбрамбену реакцију животиње. 
Уколико се животиња не би навикла на те 
дражи и не би умела да разликује опасне 
од безопасних, цео свој живот би провела у 
сталном бежању. На поновљене неутралне 
дражи из своје околине животиња се толи-

235. слика: Појава памћења везаног за човека у ек-
спе рименту Конрада Лоренца са гушчићима
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ко навикне да након одређеног времена на 
те дражи уопште не одговара. 

Виноградски пуж се стави на једну дас-
ку. Након одређеног времена изађе из своје 
кућице и почиње да пузи и ако се тада удари 
штапом о даску, он се брзо увлачи у своју 
ку ћицу. Ако се то више пута понови, након 
не ког времена пуж више не реагује на звук 
и несметано наставља да пузи. Дакле, под 
деј ством поновљених дражи смањила се ја-
чина одговора. 

Навикавање није замор пошто животиња 
не одговара само на оне дражи које се веома 
често понављају. Независно од тога, на дру-
ге дражи нормално реагује. Навикавање је 
веома значајно у понашању животиња, јер 
их штити од масе неутралних дражи које 
их засипају из околине. 

На укус хране започиње лучење пљувач ке 
само на оне дражи. Ова реакција је наслеђе-
ни облик понашања, тј. безусловни рефлекс. 
У току експеримента драж хране су повеза-
ли са једном неутралном дражи. Приликом 
исхра не увек се огласило једно звоно. Редов-
ним поновљеним спајањем две дражи, на кон 
одређеног времена, оглашавањем звона за-
почето је лучење пљувачке код пса. (слика 
237.) Овај рефлекс није наслеђен, већ га је 
животиња у току експеримента научила. Ос-

новни услов формирања рефлекса је да две 
дражи истовремено делују на пса. Због тога је 
ова реакција названа условним рефлексом. 
Многе животиње путем условног рефлекса 
науче да одређене дражи природне среди-
не – мирис, пуцкетање грана итд. повежу са 
приближавањем плена или непријатеља. 

Сложеније учење представља стицање 
ис куства путем активне радње. Суштина 
овог процеса је да животиња у интересу за-
до вољавања својих потреба савлада нове об-
лике понашања. У експерименталним усло-
вима испитали су овај тип учења код мач ке. 
Изгладнелу животињу су затворили у кавез. 
Ван кавеза су ставили месо. Ако је мач ка 
својим носом или ногом притиснула ква ку, 
врата су се отворила. Првом приликом зат-
ворена животиња је покушала све да иза ђе 
из кавеза и да дође до меса. Случајним при-
тис кањем кваке, кавез се поново отворио. За 
пр ви излазак је требало дуже времена, али 
на кон више пута поновљеног експеримен-
та, животиња је методом случајног избора 
нау чила да брзо и прецизно реши задатак. 
(слика 238.) У току експеримента животиња 
је од свих оријентационих покрета препоз-
нала онај који је имао одговарајући ефекат, а 
ту спознају је појачало редовно освајање хра-
не. Ова потврда је обезбедила понављање 

236. слика: Снага реакције памћења код гушчића
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кре тње. Пошто је у овом случају животиња 
са му се бе дре сирала и управљала собом, 
овај про цес зовемо оперативним учењем. 
Ако редо вна потврда изостаје и одговор се 
по степе но гаси, и научени начин пона ша-
ња се губи. 

Један од првих истраживача процеса учења био је 
руски физиолог Иван Петрович Павлов (1849–1936). 
На почетку свог рада бавио се нерв ном регулацијом 
излучивања сокова за варење када је развио и хирур-
шку технику потребну за експерименте. У својим 
истраживањима првенствено је користио псе. Из-
водни канал пљувачних жлезда пришио је за повр-
шину коже и увео је савитљиву цев. Количина из-
лучене пљувачке показала је тачно мерљив резултат 
реакције животиње. На тако испрепарираним псима 
је испитивао условне и безусловне рефлексе. 

Паралелно са испитивањима Павлова у првој 
половини 20. века и амерички психолог Едвард 
Сорндајк (1874–1949) се бавио учењем животиња. 
Он је горе описане експерименте вршио са мачкама 
и положио основе за теорију оперативног учења. 

Међу наученим облицима понаша ња 
животиња, можда је најсложеније пона ша-
ње које се заснива на увиђавном уче њу. 
Овај тип понашања се првенствено може 
пратити код животиња које користе сред-
ства, предмете. Шимпанзо је способан да 
своја искуства уобличи у прогностичко 
понашање и предмет у своју корист. Тако, 
нпр. помоћу грана уме да разбије тврђаву 
термита, да убаци грану у тврђаву и да на-
кон вађења гране брзо олиже термите који 
су се прикачили за њу. Уколико се у близи-
ну кавеза затвореног шимпанза смести воће 
на одређену раздаљину, а у кавез се убаце 
кратки штапови који се могу спојити један 
са другим, шимпанзо ће покушати помо ћу 
једног штапа да дохвати воће. Пошто му то 
не успева, штапове везује један за други и 
тако долази до воћа. У овом случају уче ње 
се огледа у томе да је животиња у току ре-
шавања проблема користила већ претход-
но фор миране облике понашања и везују-
ћи их одговарајућим редоследом форми  ра 
но ви научени облик понашања. 

Понашање животиња у борби 
за опстанак

Међу различитим врстама животиња, а и у ну-
тар једне врсте, међу јединкама се води стал-
на борба за опстанак. У току овог процеса код 
животиња се формира карактеристич но по-
нашање. Од суштинског значаја у тој бор би 
је оријентација. Најједноставни ји об ли ци 
су таксиси. Већ код једноћелијских трепља-
ра се примећује оријентационо кретање ве-
зано за неку драж. 

Папучице, нпр. не воле велику кон цен-
трацију угљен-диоксида и зато када дођу 
у близину мехурића угљен-диоксида, бр-
зо отпливају у другом правцу. Правац кре-
тања је сасвим случајан. Због тога се може 
де сити да се након краћег времена поново 
при ближе извору дражи. Тада поново за по-
чиње удаљавање слично као и првом при-
ликом. 

237. слика: Формирање условног рефлекса
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Други тип такве врсте кретања је ори-
јен тација везана за памћење појединих 
предмета. Животиња која се на тај на чин 
оријентише, запамти и препознаје обри се, 
облик, боју или управо целу слику од ре ђеног 
предмета који се налази у њеној око лини 
и узевши то у обзир, врши своје кре тање. 
За време летења гундеља пра вац кре тања 
одређује тамна сенка дрвета на светлом небу. 
Пчеле памте боју цветова. За оријентацију 
путем памћења предмета и терена добар при-
мер је понашање једне врсте оса. (слика 239.) 
У току испитивања у околини гнезда уко-
паног у земљу поставили су шишарке. Оса 
је након изласка из гнезда сваки пут доб-
ро осмотрила терен и након тога одлете-
ла. А када су шишарке које су се налазиле 
њеног гнезда преместили на друго место, 
није се вратила у своје гнездо, већ на место 
где су се налазиле шишарке. Своје гнездо 
је оса пронашла само у случају да су ши-
шарке вратили поред њега. У овом случају 

оријентација се везивала за ши шар ке као 
фиксне тачке терена. 

Активни облик оријентације је када 
животиња закључује о свом положају на ос-
нову рефлексије сопствених сигнала. Сле пи 
мишеви у току летења кроз уста емитују 
ул тразвук у ваздуху, а оријентишу се и от-
кри вају свој плен рефлектовањем ових та-
ласа. (слика 240) Плен има способност за 
одговарајућу противреакцију у односу на 
ултразвук слепог миша. Неке врсте лепти-
ра, нпр, и саме су способне за емитовање ул-
тразвука и тим сопственим ултразвуцима 
оме тају сигнале слепог миша. Међу морским 
животињама делфини емитују звучне тала-
се помоћу којих се могу брзо оријентисати 
у мрачнијим деловима мора. 

Оријентација има важну улогу у периоду мигра-
ци је животиња. Међу морским рибама лососи сва-
ке годи не једном одлазе до својих мрестилишта. 
Мрестили ште је увек извориште реке или неке при-

238. слика: Успешност оператвиног учења
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токе која се улива у море. Потомци који се рађају 
из икре вероватно наслеђују и за цео живот пам-
те хемијске сигнале мрестилишта. На то место се 
враћају да положе икру. Сложена способност ло соса за 
оријентацију за сада још није потпуно раш чишћена. 
У вези са птицама селицама највише је испитива-
на њихова оријентација приликом по врат ка кући 
из топлих крајева.

Утврђено је да је један део њихове просторне 
ори јентације наслеђен начин понашања, а други, ве-
ћи део, стичу након дугог учења. Током дневне ми-
грације животиње су способне да препознају положај 
сунца, а током ноћних миграција положај звезда и те 
податке користе за одржавање правца кретања. 

Конкуренција у борби за опстанак код 
животиња усмерена је првенствено на прона-
лазак довољне количине хране одговарајућег 
квалитета. Припремни пери од понашања 
у току исхране је веома ду гачак и прилич-
но се разликује у понашању јединки. Глад, 
која наступа у недостатку хране, мотивише 
животињу да тражи храну. Једноставнији 
облици проналажења хране су карактерис-
тични за оне животиње чија околина у исто 
време представља и извор хране. На пример, 
кишне глисте као храну користе органске 
материје које гутају заједно са земљиштем. 
Или, китови једноставно процеде воду која 
доспева у усни отвор и тако долазе до сит-
них живих бића која представљају њихову 

храну. У другим слу чајевима животиња 
пронађе своју храну. У том тражењу јој по-
мажу сигнали који су лако препознатљиви 
чулима: видом, мирисом, или слухом. Пти-
це грабљивице које круже у ваздуху и са 
раздаљине од 500 m ће препознати волуха-
рицу од 10 до 15 cm која се креће на лива-
ди. Животиње које своју храну проналазе 
помоћу чула мириса, са огромне раздаљине 
осете мирис који изазива драж врло мале 
количине. Експериментално је потврђено 
да за једну врсту буба милионити део рас-
твора екстрата коре бора већ представља 
драж и на раздаљини од 1 м. 

За завршну фазу понашања у току ис-
хра не карактеристично је понашање при-
ликом хватања плена. Код животиња би-
љоједа исхрана не представља посебну 
потешкоћу. Узимање и трошење хране мо-
гу везати за одређени временски период, 
значи, храњење може постати редовно. Код 
животиња грабљивица, хватање плена је ве-
зано за нападање. У почетку млада лисица 
напада свако живо биће које се креће. У то-
ку свог појединачног живота стиче искуства 
о могућностима хватања плена. Непријатна 
искуства везана за нападнутог јежа депонују 
се и обогаћују учене облике понашања код 
лисице. Међутим, животиње су способне 
да присвоје индиректна искуства од других 
јединки своје врсте. У Енглеској су приме-

239. слика: Оријентација пчеле везана за неки предмет
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тили да су неке врсте сеница након бројних 
по кушаја научиле како треба отворити боце 
мле ка постављене испред кућа, сакупити или 
јести масноћу са млека. Ово понашање је, 
након имитирања, научила једна мања група 
сеница, а касније и остале сенице у околини, 
а након неколико година већина сеница са 
Британских острва је успешно примењивала 
овај научени облик понашања. 

Дакле, облици наслеђеног понашања хва-
тања плена проширују се веома разно врсним, 
директним или индиректним еле ментима 
на ученог понашања у току пој единачног жи-
вота животиња. 

У свету животиња смо се сусрели и са таквим 
на чинима хватања плена, када животиње кори сте 
одређена средства. Најједноставније средство среће 
се код једне врсте риба. Ова тропска врста риба мла-
зом воде који избацује кроз уста, гађа инсекте на 
листовима водених биљака. Плен који је пао у во-
ду она користи за исхрану. Међу зебама на острву 
Галапагос постоји неколико врста које ломе бодље 
кактуса, узимају их у кљун и помоћу њих испод ко-
ре дрвета ишчачкају инсекте које користе за исхра-
ну. Главну храну морских видри представља једна 
врста шкољки која се снажно припија за подводне 
стене. Видре помоћу једног камена скидају своју хра-
ну са стена. И лешинари користе камен да би разби-
ли тврдо јаје ноја које након тога поједу. 

Паралелно са облицима хватања плена 
и нападања грабљивица, у току еволуције 
фор мирало се и понашање при бежању 

животиња које представљају плен. Доб-
ро је познато понашање јежа када накос-
треши своје бодље, односно одбрамбена 
улога оклопа корњаче у који се она увла-
чи. Бројне животиње се од својих напада-
ча штите лучењем хе миј ских материја. Ре-
цимо, сипа која спада у зглавкаре, ако дође 
у опасност, избацује ма терију сличну мас-
тилу пред животињу која је гони, и док је 
ова заслепљена, сипа бежи. У кожи жаба 
крастача и даждевњака налазе се жлезде 
које излучују отровне материје. Многе пти-
це беже чим у ваздуху примете јастреба. 
У току експеримената који су вршени са 
бројним птичјим врстама, доказано је да 
модел одређеног облика код свих птица иза-
зива исту реакцију бежања. Одлучујућу уло-
гу има кључна драж, а то је скуп облика 
крила, кратког врата и дугог репа. Уколи-
ко су кретање модела обрнули, одбрамбено 
понашање је изостало. (слика 241.) Чест об-
лик одбране у животињском свету је мењање 
бо је према боји околине, тј. прилагођава ње 
сре дини, што се зове мимикрија. 

Једна врста лептира када се смести на 
кору дрвета и затвори своја крила, потпу-
но се уклапа у своју средину. Међутим, ка-
да отвори крила, површина задњих крила 
има застрашујућу боју за птице. (слика 242.) 
Га талинка (врсте жабе) се и својом бојом 
при лагођава средини: у крошњи има зеле-
ну боју, а на кори дрвета браон. 

240. слика: Кретање слепог миша приликом хватања плена
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Понашање животиња у току 
размножавања

Једна од основних активности животиња 
је њихово понашање у току размножавања. 
Ово понашање је карактеристично за пол-
но зреле животиње и код већине врста 
се понавља у одређеним временским пе-
риодима. Појављивање ове активности у 
већини случајева одређује заједничко де-
ловање спољашњих и унутрашњих фак-
тора. Унутрашње факторе представља хор-
монска регулација животиња, а спољашњи 
фактори могу бити веома разноврсни. Ови 
фактори често имају улогу кључне дражи, 
или нпр. то може да буде продужење или 
скраћење периода дана, богатство хране или 
промена времена. Успешно размножавање 
животиња условљавају разноврсни факто-
ри који морају да буду у складу. Поред ових 
фактора успешно размножавање има и бројне 
предуслове у самом понашању. Ти предуслови 
омогућавају и регулишу да се јединке разних 
полова сусрећу у одговарајуће време. То је 
значајно да би се удварање, односно нагон за 
парењем појавили истовремено, што је услов 
успешног парења. На крају, ови фактори код 
већине врста покрећу бригу о потомству. У 
репродуктивном временском периоду одлу-
чан нагон и унутрашња мотивација покрећу 
животињу за проналазак јединке другог по-
ла. Карактеристично понашање у овом пе-
риоду има циљ - избор партнера. Међу дра-
жима које ову активност изазивају, значајну 
улогу имају мирис, звук, боја и кретање. 
Међу инсектима мужјаци цврчка привла-
че пажњу женки својим цврчањем. Код сви-
ца, поред емитовања мирисних ма терија, 
емитовање светла служи да би се парови 
пронашли. Ројевито кретање мно гих инсе-
ката, нпр. комараца или мрава, потпома же 
сусретање јединки супротног пола. 

Приликом избора партнера боје имају 
ве лики значај код риба. Код многих врста 
полни диморфизам се појављује само у фа-
зи раз множавања када се мужјаци у шаре-
ном све чаном руху показују пред женком. 
У до маћим водама риба дуга, као и што са-

242. слика: Боја за камуфлажу и застрашивање код 
лептира

241. слика: Дејство кључног импулса птице гра-
бљи вице на понашање животиње која бежи
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мо и ме говори, показује се у свим дугиним 
бо ја ма. Једна врста гргеча показује свој цр-
ве ни трбушни део тела и тако скреће паж-
њу женки. Међу водоземцима мужјаци жа ба 
својим громким крекетањем позивају женке 
на своју територију за размножавање. Из-
бор партнера код птица заснива се на ве-
ома сложеном моделу понашања. Важну 
улогу има глас, шарено перје, штавише, и 
плесни покрети. Овим сигналима једним 
делом примамљују женке, а другим делом 
одбијају мужјаке супарнике. При избо ру пар-
тнера код сисара главну улогу има ју мирис-
ни сигнали. Женке производе спе цифичне 
материје чији мирис мужјаци осе ћају са ве-
лике раздаљине. 

У току избора партнера у већини случајева је 
неминовна и борба међу мужјацима за освајање 
територије, односно женке. Борба се манифесту-
је претњом, показивањем одбојних боја, односно 
застрашујућим покретима. Међу рибама најпозна-
ти ји борац је сијамска борбена рибица. Борба муж-
ја ка се одвија више часова по строгим правилима. 
Они се прво смештају тако да глава једног мужјака 
гледа према репу другог и труде се да енергичним 
ударцима репног пераја направе што јачи водени 
талас. Други део борбе је цимање уста. Једна ри-
ба загризе доњу вилицу друге, док друга риба заг-
ризе горњу вилицу прве. Тако узајамно спречавају 
дисање, а победник је онај који дуже издржи. Боје 
губитника избледе, а пераја се опуштају. На тај на-
чин саопштава противнику да признаје пораз.

Након што су мужјак или женка привук-
ли партнере или одмах почиње парење или 
пр во настаје удварање и свадбени плес. Еле-
менти овог понашања су наслеђени обли-
ци по нашања карактеристични искључиво 
за да ту врсту. На тај начин се искључује 
могућност укрштања врста. На удварање 
мужјака, на од говарајући начин може да 
одговори само женка исте врсте. Елементи 
понашања у току удварања су погодни да пос-
пеше и временски ускладе полно узбуђење 
са партнером. На тај начин савлађују комп-
лексе, удаљеност међу јединкама, чиме се 
омогућава директан телесни контакт, пре-
дуслов парења. 

243. слика: Понашање при удварању код једне вр-
сте  шареног лептира
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Једноставнији облици удварања и свадбеног пле-
са видљиви су и код животиња једноставније телесне 
грађе. Међу мекушцима мужјак октопода из породице 
зглавкара својим пипком за парење глади тело жен-

ке док истовремено и мужјак и женка мењају своју 
боју. Након удварања, пипком за парење из сопствене 
плаштане дупље вади капсулу са неколико полних 
ћелија које смешта у плаштану дупљу женке. 

244. слика: Понашање рибе приликом удварања
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Међу инсектима, код бројних домаћих 
врста лептира запажа се да парењу претхо-
ди заједнички лет мужјака и женке. У току 
лета, мужјак више пута обигра своју пар-
тнерку која се на крају заустави на некој 
биљчици где се одвија само парење. (слика 
243.) Међу рибама углавном је детаљније поз-
нато понашање акваријумских риба. Мужјак 
једне врсте гргеча чим примети женку тзв. 
цикцак плесом креће према њој. Уколико 
женка покаже свој трбушни део тела пун ик-
ре, мужјак је води до улаза у гнездо. Женка 
улази у еластично гнездо које тесно обузима 
њено тело, али икру полаже само када мужјак 
својим носом интензивно притиска задњи 
део трбуха. (слика 244.) Најразноврсније је 
понашање птица у току удварања. Свадбе-
ни плес има веома важну улогу, као и ве-
ома разноврсни и богати звуци које птице 
испуштају и, зависно од врсте, веома шаре-
но перје мужјака или женки, односно сло-
жени свадбени плес. 

Удварање сисара садржи знатно јед но-
ставније елементе. Мужјаци се труде да по-
ка жу своју привлачност пpeд женкама. Њуш-
ка ју различите делове тела или их нежно 
при тискају својом њушком. 

Међу птицама је изузетно интересантно пона-
ша ње птица које граде сеницу (хладницу). Те пти-
це живе на Новој Гвинеји и у Аустралији. Му жјак 
величине коса за свадбени плес гради сеницу од 
стабала биљака. Територију испред те сенице ук-
рашава перјем папагаја, кућицама пужева, цвећем, 
шареним бобицама и семењем. Мужјаци појединих 
врста и зид сенице украсе цвећем, обоје зид сочним 
месом воћа. Градња може да траје и више недеља, а 
у међувремену птица често мења украсне елементе. 
Женку, која се појавила код сенице, мужјак дочекује 
грациозним плесним покретима. Уколико се сени-
ца свиђа женки, она прихвата мужјака за свог пар-
тнера. Само парење се одвија у сеници, али женка 
јаја излеже у посебном (одвојеном) гнезду. 

У току парења јајна ћелија се оплоди. 
Полагањем оплођених јајних ћелија код 
многих животиња се завршава модел по на-
шања карактеристичан за размножавање. 
Код животиња једноставније телесне грађе 

и врста које не брину о свом потомству, 
пажња се обраћа само на обазриво полагање 
оплођених јајних ћелија. Ове животиње, у 
већини случајева, полажу велики број оп-
лођених јајних ћелија, јер у недостатку бри-
ге о потомству, многи потомци у првом пе-
риоду живота гину. Међутим, код животи ња 
које специфичним понашањем воде бригу 
о новој јединки која се развија из оплође не 
јајне ћелије, све док потомак не постане спо-
собан за самосталан живот, полажу мањи 
број оплођених јајних ћелија и на тај начин 
обезбеђују опстанак врсте. 

Облике понашања који служе за заш ти-
ту и исхрану потомака, и то назива мо бри-
гом о потомству. То понашање није ис пла-
ни рана брига животиња о потомству, већ 
низ делимично наслеђених, делими чно на-
учених облика понашања које изази ва од-
говарајућа мотивација животиња и по на-
шање потомака. 

Развијена брига о потомству приметна је већ ме-
ђу зглавкарима. Једна врста оса гради ситне ћелије 
под земљом у коју доносе гусенице и паукове пара-
лисане њиховим убодом и на те животиње полажу 
своја јајашца. Излегли потомци се хране паралиса-
ним, али још увек живим гусеницама и пауковима. 
Женка једне врсте паукова своја округла јајашца држи 
на свом трбуху затворена у једну капсулу. Излег-
ли потомци се ту задржавају све до краја њиховог 
развоја. Ако до такнемо мајку, млади се растрче, али 
за собом ву ку паучину помоћу које ће се касније 
вратити до сво је мајке. 

Код кичмењака је брига о потомству ве-
ома разноврсна. Међу рибама имамо неке 
врсте које стварно брину о свом потомству. 
Поједи не врсте риба износе икре у својим 
устима и пуштају их тек када потомци пос-
тану способни за пливање. Већ поменуте 
сијамске борбе не рибице и мужјаци рајске 
рибе граде пенуша во гнездо у које смештају 
икре и чувају изле гле потомке. И међу во-
доземцима имамо врсте које брину о свом 
потомству. На оригиналан начин збрињава 
своје потомке мужјак јед не врсте жаба који 
јајашца положена од стра не жен ке везује 
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на своја леђа и чува их више недеља . Ка-
да их пренесе у воду, излегу се потомци. 
Птице своја јаја излегу топлотом свог те-
ла. Потомци птица потркуша су убрзо на-

кон излегања способни за самосталан жи-
вот. Чучавце родитељи дуго времена негују 
и отхрањују. Није ретко да родитељи пти-
це и након напуштања гнезда негују сво је 
потом ке, али их у међувремену уче да хва-
тају и узима ју природну храну. Сиса ри до-
је своје тек рођене потомке, штите их од 
грабљиваца, чисте их и постепено уче ка-
ко да хватају плен. 

Основе понашања 
у друштвеном животу 
(социјализација)

Јединке многих животињских врста живе у 
природи усамљене и међу њима нема трајне 
везе. У појединим случајевима удружују се 
на веома кратко време, у периоду парења. 
Предуслов трајног друштвеног живота и 
социјалних веза је једна врста склонос-
ти за дружење и присуство социјалне при-
влачности која доводи до смањења раздаљине 
међу јединкама и преко тога до формирања 
група.

Најједноставнији облик социјалних ве-
за је привремено окупљање животиња. Так-
ву групу чине животиње окупљене пред 
миграцију као, на пример, птице селице, јата 
харинги или крда ирваса. У току миграције 
ове животиње се окупљају ради заједничке 
одбране и неке врсте безбедности. Прили-
ком заједничког лова, такву привремену 
групу чини и чопор вукова, односно јато 
слепих мишева који се за презимљавање 
окупљају на једном месту. У привременом 
окупљању, облике друштвеног понашања 
изазивају једна или неколико јединки, које 
након тога имитирају и остале јединке. За 
то је добар пример заједничко кретање риба 
ко је изазивају елементи понашања водећих 
јединки. (слика 245.) У другим слу чајевима 
аларм једне једине јединке изазива заједнич ко 
понашање групе, нпр. напад или бежање. Ка-
ко год било, суштина привременог окупљања 
је демонстрирање усклађених радњи на ниво у 

245. слика: Заједничко кретање јата риба
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друштвеног понашања. Привремена окупља-
ња су отворене заједнице. Чланови се било ка-
да могу заменити другим јединкама и бројча-
ност се креће у оквиру широких граница. У 
за висности од тога, друштвено понашање 
се не мења. Јединке затворених заједница 
везује јака социјална привлачност. Веза је 
трајна, важи за цео период размножавања, 
а често пута и за цео живот. Јединке, које 
као стране, уђу у заједницу – искључују. За 
кичмењаке карак теристична заједница је 
заједница родитеља и потомака, а то је поро-
дица. То је код већине животиња краткотрај-
на заједница и након одрастања потомака, 
већином се распада. Укидање заједнице је 
делимично последица осамостаљивања 
младих. У току тог процеса они се све ви-
ше удаљавају од родитеља, а другим делом 
то иницирају и сами родитељи, с тим што 
престају да хране своје потомке, а не ретко 
се дешава да их и терају из близине гнезда. 
Код птица, веома често и након бриге о по-
томству два родитеља остају заједно. Код 
појединих врста животиња партнерска ве-
за родитеља опстаје целог живота, као што 
су то међу птицама лабудови, а код сисара 
мај му ни гибони. 

Породица може да буде полазна тачка и за фор-
мирање већих заједница. Спој и заједнички жи вот 
више породица је колонија. Познати пример за то 
су колоније птица приликом лежања на јајима. 
Унутар ових колонија опстаје породица и родитељи 
брину о сопственим потомцима. Међутим, место за 
прављење гнезда на датим територијама је тако мало 
да као резултат настаје огромна колонија. Такве су и 
колоније пингвина. Заједнице сличног карактера су 
и крда сисара, као нпр. крда зебри. Карактеристичан 
облик групног и друштвеног понашања је заједничка 
заштита групе. Уколико не дође до распада породице, 
родитељи заједно живе са генерацијама које следе и 
формира се велика породица. То је карактеристично 
за сисаре глодаре. Јединке волухарица или пацова 
луталице живе у групи од више генерација и 
настањују заједничку територију. 

Заједнице државотворних инсеката ка-
рактерише специјалан начин заједнич ког 
живота. Мрави, пчеле и термити тропс-
ких територија формирају државе инсека-

та. Заједничка карактеристика је огроман 
број развијених инсеката, заједничко гра-
ђење гнезда, редовна брига о потомцима и 
формирање каста. Ово последње значи да 
је унутар заједнице организована саврше-
на подела рада у извршавању одређених 
задата ка међу разним облицима развијених 
инсека та. (слика 246.) У свету инсеката 
свака једин ка својим наслеђеним облици-
ма понаша ња доприноси складу друшт-
веног групног понашања. Ово друштвено 
понашање је гаранција опстанка врсте. Од-
личан склад у функционисању држава ин-
секата регу ли шу сложени биолошки меха-
низми. У зат вореним заједницама јединке се 
добро по знају. У њиховим друштвеним веза-
ма стварају се разни надређени и подређени 
односи. Унутар групе формира се ранг-лис-
та. За позицију на тој ранг-листи животиње 
се боре. Резултат те борбе одлучује физич-
ка надмоћ. Поражена јединка признаје свој 
пораз и заузима одговарајућу подређену по-
зу. (слика 247.) Често је довољно истицање 
снага да би се одлучио редослед. Поред фи-
зичке снаге, значајни фактори у формирању 
ранг-листе су искуство, храброст, однос-
но темперамент јединке. У групу присти-
же нова јединка, ранг-листа се поново ства-
ра све док новопридошла јединка не заузме 
своју позицију на ранг-листи групе. Фор-
мирањем односа снага унутар групе, место 
једне јединке временом може заузети дру-
га јединка, значи, ранг-листа се временом 
мења. Формирање ранг-листе је позитивно 
за групу животиња због тога, јер се на тај 

246. слика: Три облика медоносне пчеле са лева на 
де  сно: трут, радилица, матица
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начин могу избећи сукоби и борбе унутар 
заједнице. Нема сталног такмичења и брзо 
се организује друштвени живот животиња, 
одлучује се ко ће први добити од плена и ко 
ће се сукобити са спољашњим нападачем, 
или који мужјак ће имати право на парење. 
Након формирања ранг-листе, довољно је 
и претеће понашање првог са лис те да би 
се одржао ред унутар групе. 

И за животиње које живе у групама ка-
рак теристична је потреба за одржавањем 
одређене раздаљине између јединки. Ве ли-
чина приватног личног простора се разликује 
по врстама. Имамо такве животиње које доб-
ро подносе телесни контакт: слепим ми шеви 
и дивље свиње. Јединке ових врс та подно-

се близину осталих и директан кон такт. 
Међутим, животиње које не подносе телес-
ни контакт, након одређене тачке спречава-
ју приближавање других јединки, склања-
ју се или терају друге јединке. На пример, 
код шумских зеба које живе у групи, глав-
ни разлог за борбу ван периода парења је 
ако једна зеба продре у приватни простор 
друге. Мужјак шумске зебе напада и тера 
другог мужјака уколико се он приближи на 
раздаљину мању од 20 cm. 

Женкама се мужјаци могу приближити 
на 10 cm пре него што би их оне напале. При-
лагођавајући се спољашњим фактори ма, и 
код ових животиња се може модифико вати у 
датој ситуацији раздаљина између јединки. 

248. слика: Реакција сабијања код чворака

247. слика: Облици понашања за показивање подређености код вукова

јато чворака лети 
неометано

појављивањем сокола чворци 
се збијају
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Хладноћа смањује ову раздаљину и у инте-
ресу терморегулације може доћи до збијања 
животиња. Али то може настати при ликом 
истовременог напада на више животиња као 
што је то реакција сабијања код чворака при-
ликом појаве сокола. (слика 248.)

У многим животним активностима је-
динке исте врсте се труде да одстране једна 
другу од, за њих важног предмета, хране 
или полног партнера. Понашање усмерено 
на удаљавање друге јединке је агресија и 
манифестује се само у односу на јединке ис-
те врсте. Биолошка агресија је понашање 
које омогућава да јединке унутар једне гру-
пе појединачно користе изворе спречавајући 
претерано размножавање. 

Пошто је агресија облик понашања уну-
тар групе јединки исте врсте, хватање плена 
од стране животиње грабљивица не можемо 
сматрати агресијом. Ово диференцирање, по-
ред припадности разним врстама, оправдава 
и понашање приликом хватања плена.

У сваком случају, агресија против јединки 
сопствене врсте има посебне узроке. 

За оп станак животиња и размножавање, 
потребна је одређена територија. Ту тери-
то рију штите одбрамбеним понашањем. 
Сопствена те риторија може бити терито-

рија једне жи вотиње или мање или веће гру-
пе јединки исте врсте. Освајање територије 
омогућава исхрану, размножавање, бригу о 
потомцима и одговарајућу одбрану животи-
ња које на тој територији живе. Територи-
ју животиња сматра својом и штити је и од 
јединки сопствене врсте. (слика 249.) Једин ке 
бројних животињских врста групно осваја-
ју простор, на пример, вукови, хијене или 
ла вови. Чла нови групе се добро познају и 
деле те риторију. Страну јединку своје врсте 
не прихватају и ако је потребно, цела група 
заједничким агресивним наступом одбија 
уљеза. Животиње ограђују своју територи-
ју од осталих. За то користе разне сигнале. 
Пти це певачице нпр. својим певањем обе-
лежавају гнездо, док коралске рибе својим 
јар ким бојама одбијају стране јединке од 
своје територије. Већина сисара хемијским 
ми рисним материјама обележава границе 
своје територије. 

Комуникација животиња
Јединкама исте врсте је неопходно да, на 
неки начин, информишу једна другу и да 
схвате намере једна друге, односно да кому-
ницирају. Средство размене информаци-

249. слика : Понашање гусака приликом одбране територије
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ја у животињском свету је систем сигна-
ла који се могу регистровати чулом слуха, 
ми риса, вида. Размена информација ме ђу 
животињама применом система  сигнала зо-
ве се комуникација животиња. Способно ст 
комуникације је основни услов за формира-
ње и одржавање друштвених веза. Јединке 
исте групе путем комуникационих сигна-
ла се препознају, најављују јединкама ис-
те врсте свој ранг и место на ранг-листи и 
помоћу тих сигнала се изјашњавају. Сиг-
нали утичу на понашање карактеристично 
за врсту, покрећу разне облике понашања, 
мењају их или их укидају. 

Бројни представници животињског света 
производе такве мирисне материје помоћу 
којих остварују хемијску комуникаци ју. 
Те материје заједничким именом зовемо фе-
ромонима. Феромони се производе у жле здама 
спољашњег омотача, излазе у ваздух или 
воду у којој животиња бора ви. На њихово 
ширење утичу правац и брзи на кретања сре-
дине. Феромони се кроз ваздух мо гу веома 
далеко пренети. Полни феромон, који емитује 
нпр. женка губара, привлачи мужјака и на 
раздаљини од 4 km. (слика 250.) 

Од феромона потиче и карактеристичан 
мирис разних врста сисара. Ако се потомак 
сисара глодара одстрани из гнезда и након 

отклањања мириса врати поред мајке, она ће 
га у кратком временском перио ду по јести. 
Два миша у затвореном просто ру жи ве ми рно 
један поред другог, али ако јед ног за ме нимо 
новом јединком, одмах ће доћи до агресивног 
понашања. Ако, међу тим, на кнадно убаче-
ног миша намажемо мок раћом претходног, 
агресивност између два миша престаје и без 
проблема живе један поред другог. У мно-
гим случајевима мириси карактеристични 
за врсту, групу или јединку потпомажу спо-
собност животиња за распознавање. 

Специфичност хемијских сигнала је ду-
готрајна ефикасност. За многе врсте је ка-
рактеристично да јединке користе феромо-
не тако што за собом повлаче феромоне као 
стазу и по тој стази их прате друге јединке. 
То углавном помаже оријентацију у току 
проналажења хране. Радилице једне врсте 
пчела, када пронађу богат извор хране, 
обележавају целом дужином пут којим се 
враћају у кошницу. Сваки пут када застану, 
луче из својих жлезда сигналну материју. 
Ова стаза помаже осталим јединкама да дођу 
до извора хране. (слика 251.) 

Једна друга група феромона упозорава животиње 
на опасност која се приближава. Такве алармне сиг-
нале дају мрави и ти сигнали изазивају одбрамбену 

250. слика: Ширење полних феромона у ваздуху код лептира губара

правац ширења феромона
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реакцију, или бежање животиња пред опасношћу. 
Ова материја у кругу од неколико центиметара је 
ве ома ефикасна и након неколико секунди испари. 
Мрави предају један другом сигнал и тако пролазе 
целим мравињаком. Полни феромони имају значајну 
улогу у избору партнера код најразноврснијих врста 
животиња. Позната је веома осетљива реакција леп-
тира на ове материје. Ова појава се примењује у 
савременој заштити биљака тако што се вештачки 
произведеним феромонима прскају биљке да би се 
територија заштитила од штетних инсеката. 

На тај начин покривају се хемијски сигнали жен-
ки и спречава проналажење јединки различитог по-
ла. Током бриге о потомству може се регистровати 
понашање изазвано путем хемијских дражи. Када 
су у акваријум родитеља гргеча убацили воду у којој 
су претходно пливали млади потомци, родитељи 
су одмах допливали на ту територију и понаша-
ли су се карактеристично за родитеље: снажно су 
зама хивали својим перајима да би обезбедили до-
ток свеже воде на ту територију. Слично чине и на-
кон излегања својих потомака. 

У култури брашнара брзом деобом кон-
тинуирано расте број јединки, а бубе се тру-
де да се удаље једна од друге. Разлог томе 
је чињеница да трбушне жлезде производе 
такве феромоне који делују одбојно на дру-
ге јединке. Код бројних животињских врс-
та примећује се овакво хемијско регулисање 
просторног распореда јединки. Бројне жи-
вотиње помоћу феромона обележавају грани-
це сопствене територије. Ово понашање је 
добро уочљиво код паса који границе своје 
територије обележавају феромонима своје 
мокраће. 

Визуелна комуникација се остварује 
чулом вида животиња. У овом процесу брзо 
кретање и јарке боје поспешују упадљиви 
карактер сигнала. Најбоље испитани пример 
визуелне комуникације путем кретања је 
плес пчела. Медоносна (домаћа) пчела је спо-
собна за преношење свих информација које 
се односе на извор хране и на пут до њега. 
Пчела истраживач, вративши се у кошни-
цу, преноси јединкама унформацију о прав-
цу и раздаљини извора хране. То сигнали-
зира брзим покретима које врши у облику 
осмице. (слика 252.) Средишњом линијом 

251. слика: Стаза феромона која обележава пут 
пч е ли

кошница

траг остављен
на трави

извор 
хране

траг остављен
на камену
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осмице пролази тако што у међувремену 
брзо покреће свој трбух и испушта снаж-
но зујање. Средишња линија осмице увек 
показује у правцу извора хране, адекватно 
кретању пчеле. За ову оријентацију пчеле 
користе по ложај сунца. Ретко се дешава да 
се пра вац сунца и хране подудара. 

Чешће је да та два правца затварају од ре-
ђени угао. У том случају, пчела која прис-
тиже у кошницу, на вертикалној по вр ши-
ни саћа тако изводи свој плес да сре диш ња 
линија осмице и вертикални правац чи не 
такав угао да се поклопи са правцем из-
вора хране у односу на сунце. Раздаљину 
од кошнице означава дужина тог средиш-
њег дела. Што је дужи тај део, извор хра-
не је удаљенији, односно, теже је доћи до 
њега. Ако треба летети против ветра, та-
да животиња сигнализира даљину већу од 
стварне. 

Горе описани подаци су само један мали део 
комуникације пчела, пошто су оне способне и 
за знатно више. Од бројних информација умеју 
да сигнализирају квалитет и количину хране и ин-

формишу остале о томе да ли у мањим или ве ћим 
групама треба кренути према извору хране. Кому-
никационим способностима пчела бавио се немач-
ки биолог Карл Фриш (1886–1982). Он је открио и 
одгонетнуо значење визуелне комуникације пчела 
и проучавао њихову социјализацију. 

Бројни примери визуелне комуникације 
се налазе и у репродуктивном понашању жи-
вотиња. За време парења мужјак свица у току 
вечерњег лета, у правилним временским раз-
мацима засија. Женка се попне на влат траве 
и остане тамо и својим светлосним сигна-
лима одговара на сигнале мужјака. Одговор 
женке увек са две секунде фаз ног кашњења 
прати сигнал мужјака. Овај временски пе-
риод је веома важан. Наиме, мужјак не од-
говара на сигнале других мужјака, прибли-
жава се светлосном извору из којег је у року 
од две секунде светлосни сигнал одговорио 
на његове сигнале. Мужјак на крају стиже 
до женке и пари се са њом. 
Визуелна драж изазива и отварање уста код 
птића коса. Да би један предмет на птића 
коса деловао као кључна драж, неопходно је 
да то буде покретни предмет одређене ве ли-

252. слика: Плес пчела – визуелна комуникација која садржи информације за проналазак хране
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чине у висини очију птића. Ако се човек сво-
јим прстом на тај начин приближава гнезду, 
иза зваће ову реакцију. (слика 253.) 

Визуелна комуникација међу животињама при-
метна је и у социјалном понашању. У формира њу 
ранг–листе, или у облицима понашања при зашти ти 
те риторије, животиње веома изражајним покрети ма 
и положајем тела обавештавају јединке исте врсте о 
свом расположењу. Пас, нпр. махањем репа поздравља 
и изражава радост, док високо подигнутим репом из-
ражава претњу и бес, а свој страх изражава тако што 
реп повлачи између задњих екстремитета. 

Акустична комуникација се заснива 
на способностима животиња да испуштају 
гласове и да прихватају исте. 

Звучни сигнали помажу друштвене кон-
такте у случајевима када визуелне или ми-
рисне дражи нe могу да дођу до изражаја. 
Код животиња једноставније телесне грађе, 
код инсеката, развијен је систем за испушта-
ње гласова и чуло слуха. Звучни сигна-
ли ин секата делом служе за позив полног 
парт нера, а делом помажу животињама у 
препознавању јединки. 

Звучни сигнали водоземаца су везани за 
размножавање. На удаљени позивни звуч-
ни сигнал мужјака жабе у хору одговарају и 
муж јаци и женке. Ако се из близине чује по-
зивни сигнал, то делује привлачно на женке. 
Систем сигнала птица је најразноврснији 
од свих животињских врста. Један део чине 
наслеђени звучни сигнали карактеристични 
за врсту, док други део чине звучни сигна-
ли које је животиња научила током свог жи-
во та. Сви мужјаци коса певају мелодију ка-
рактеристичну за врсту, али свака мелодија 
се у нечему разликује од друге. Ова разлика 
омогућава да партнер, односно птићи могу 
да је разликују од мелодије мужјака који жи-
ве на суседним територијама. Појединачну 
разноврсност узрокује богатство елемената 
које је мужјак научио у младо доба. Међу 
звучним сигналима сисара може се срести 
ултра-звук. Млади глодари користе ултра-
звук у комуникацији са родитељима. Вео-
ма разноврсни звучни сигнали човеколи-
ких мајмуна формирали су се као последица 
високоорганизованог социјалног живота у 
току еволуције. Шимпанзо користи 30-40 
разноврсних звучних сигнала. 

253. слика: Визуелна драж која код птића коса изазива рефлекс ширења уста
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РЕЗИМЕ
Животињски хормони делују преко система жлезда са унутрашњим лучењем. 
Сис тем се састоји од ћелија које производе хормоне, односно жлезда које луче хор-
моне у телесну течност или крв. Свој ефекат на функционисање ћелије хормони 
остварују везу јући се за рецепторе циљних ћелија. 
У једноставнијим животињским организмима хормоне производе искључиво неуро-
секретивне ћелије. Код зглавкара (чланконожаца), поред ових ћелија, појављују се и 
жлезде са унутрашњим лучењем. Добро познати пример заједничког функционисања 
је хормонска регулација раста и развоја инсеката. Мождани хормон који производе 
не уросекретивне ћелије, покреће у жлездама са унутрашњим лучењем производњу 
хормона за пресвлачење и јувенилног хормона. Неуроендокрини систем кичмењака 
састоји се од једног регулативног центра и неколико посебних жлезда. Централни 
део у мозгу је област хипоталамуса, који хемијским материјама, произведеним у 
неуросекретивним ћелијама, регулише рад хипофизе, а преко ње функционисање 
и других жлезда са унутрашњим лучењем. 

 У изградњи нервног ткива животиња учествују нервне ћелије, неурони, и 
потпорне ћелије које обухватају неуроне. Прихватање дражи из спољашњости и 
преношење у облику надражаја врше неурони. Главну масу чини тело ћелије, одак-
ле полазе краћи и дужи продужеци. Рефлекс је одговор нервног система на про-
мене унутрашње или спољашње средине. Сензитивна грана рефлекса води од ре-
цептора преко сензитивног нерва до центра, одакле моторички неурони преносе 
информацију према ефекторима. 

 У филогенетском развоју нервног система животиња најстарији тип је дифузни 
нервни систем дупљара. Неурони граде мрежасти систем који прожима цео орга-
низам. Након тога следе еволутивни развој који доводи до формирања ганглијског 
нервног система. Карактеристика овог типа нервног система је да се у организму 
животиње неурони групишу у центре ганглије, а неурони и нервна влакна која се 
крећу у истом правцу, граде снопове. Код пљоснатих црва у области главе налазе 
се парне мождане ганглије и одатле полазе уздужни снопови који формирају сис-
тем. Код прстенастих црва поред можданих ганглија појављује се и ланац ганглија 
смештених у сваком сегменту. Спајањем можданих ганглија код зглавкара се фор-
мира развијени мозак. Наставак мозга је ланац ганглија који пролази целом дужи-
ном тела. У ганглијском нервном систему се формира централни део који граде 
ганглије и периферни нервни систем који чине снопови нервних влакана. У току 
еволуције, централизација нервног система достиже највиши степен код кичмењака. 
Од нервне цеви ембриона кичмењака развија се цеваст нервни систем. Централни 
део чини мозак и кичмена мождина, а периферни део мождани и мождински нер-
ви, односно разне ганглије. 

 Својим понашањем животиње одговарају на сталне промене средине и то та-
ко да њихово понашање потпомогне прилагођавање средини. Ако је ово понашање 
предодређено за животињу, говоримо о наслеђеним облицима понашања. Так-
ви облици су безусловни рефлекс, који је једноставан одговор нервног система који 
се одиграва без услова, под дејством одређене дражи из спољашњости. Наслеђени 
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облик понашања је и таксис. У овом случају драж, не само што изазива кретање 
животиње, већ одређује и правац тог кретања. У току наслеђене комбинације покрета 
одвија се сложени низ покрета по строгом редоследу. Драж која изазива наслеђене 
облике понашања зове се кључна драж. Поред тога, за одвијање радње је неопхо-
дан унутрашњи нагон и мотивација животиње. 
Животиње у своје понашање уграђују и научене облике понашања које стичу на 
основу сопствених искустава. За одређени период живота везује се учење помоћу 
снаге памћења. Најједноставнији начин стицања искуства је навика. У току навике, 
животиња у суштини научи на које дражи не треба да одговори. Један од основних 
облика наученог понашања је условни рефлекс. У овом случају, уз безусловну драж 
јави се једна неутрална драж и након одређеног времена и та неутрална драж иза-
зива реакцију животиње. Научени облик понашања је и оперативно учење. Ту, по-
ред безусловног индекса налазимо и научене елементе кретања. Сложенији облик 
учења је учење по увиђају. За решавање проблема, животиња већ познате елементе 
понашања сврстава у нови редослед и тако формира нови облик понашања. 

 Основна карактеристика понашања животиња у борби за опстанак је 
оријентација. Оријентација се може везивати за неку драж, памћење неког пред-
мета и за рефлектовање сигнала емитованих од стране животиње. Припремни пе-
риод понашања у току исхране је тражење хране, а завршни део је хватање плена. 
Уз овај процес у бројним случајевима придодаје се нападно понашање и бежање. 

 Понашање животиња у току размножавања је предуслов успешног оплођења 
и након тога, отхрањивање потомака. Овом процесу претходи избор партнера који 
је код бројних врста праћен удварањем. То је помоћ за јединке да се препознају, да 
се савлада раздаљина, што је неопходно за акт парења. Брига о потомцима подра-
зумева заштиту и исхрану потомака. 

 У формирању друштвеног понашања или социјализације, два попречна фак-
тора имају суштинску улогу. Један фактор је социјална привлачност која потпо-
маже формирање веза, а други фактор је одбијање које одржава раздаљину. Од 
бројних облика социјалних веза, најпознатије је привремено окупљање, породи-
ца и формирање држава инсеката. У затвореним заједницама могу се формирати 
надређени и подређени односи и ствара се ранг-листа. То обезбеђује неку врсту сис-
тематичности и реда у животу заједнице. Одржавање раздаљине се манифестује у 
формирању сопственог простора и у агресији међу јединкама исте врсте. Агресија 
је веома важан облик понашања у регулацији густине популација животиња. За 
друштвено понашање се везује и заштита територије од стране животиња. 

 Комуникација животиња може да се одвија путем хемијске комуникације, 
преко чула мириса помоћу феромона. Мирисни сигнали потпомажу препознавање 
јединки, оријентацију и просторни распоред животиња. Визуелна комуникација се 
заснива на чулу вида помоћу којег животиње примећују боју, облик, кретање и ка-
рактеристичне комуникационе сигнале. Значајну улогу имају у хватању плена у 
репродуктивном и друштвеном понашању. Акустична комуникација се заснива на 
звучним сигналима. Овај начин сигнализирања животиње користе за препознавање 
јединки и у разним облицима друштвеног живота, и то само код животиња које су 
способне за стварање звука. 
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