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Гимназијско наставно градиво биологије
сажето је у три тома ове серије уџбеника. 

Слике помажу у разумевању текста у уџ -
беницима. Означавање броја слике у тексту
је као у овом примеру:

означавање слике у књизи (слика 61.)

Текст уџбеника је писан нормалним типом
слова. Ради истицања и бољег памћења, битни
појмови су штампани масним или косим словима.

У пасусима, писаним ситним словима, и на
почетку означеним зеленом бојом, штампани су
допунски делови градива, са деловима текста
штампаних масним и косим словима. Допунско
градиво садржи нове појмове или описе
испитивања из другог аспекта, а понекад скреће
пажњу на практичне аспекте. У појединим

областима проширује знања занимљивостима из
историје науке. У овим деловима можемо наћи
много информација о заштити здравља и пра -
вилном начину живота.

У шест поглавља су обрађене три тема -
тике. На дну странице се види наслов ак -
туелног поглавља, што олакшава оријен та -
цију унутар градива. Поглавља су по дељена
на мање јединице. Поједине наставне је -
динице се завршавају питањима и зада цима.
Свака већа јединица наставног градива
завршава се резимеом, који обухвата кратак
преглед најважнијих података поглавља и
помаже у самосталном учењу. На крају
уџбеника је индекс најважнијих појмова и
назива. У њему су са звездицом (*) означене
речи, које ће бити у матурским задацима.

УВОД
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6 ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

Основни закони генетике

За жива бића би се могло рећи да су
таква, као да су програмирана. Њихове осо -
бине су у основи последица програмираних 
би о хемијских метаболич ких процеса, који 
се одигравају у њима. Углавном су то ката- 
лизатори реакција, ензимске беланчевине и 
друге разне структурне и регулаторне мате-
рије, које су такође беланчевинасте приро-
де. Структура беланчевина зависи првен-
ствено од редоследа аминокиселина, које
их граде. Тиме пак, управља молекул ДНК
током процеса синтезе беланчевина, преко 
његових информационих канала. Инфор- 
мације које се односе на редослед аминоки-
селина у разним беланчевинама, смештене 
су у разним сегментима молекула ДНК. 
Ови сегменти молекула ДНК су преко син-
тезе беланчевина, на крају крајева и одго-
ворни за карактеристике јединки. Инфор -
мације смештене у молекулу ДНК се стал-
но током процеса размножавања наслеђују 
и преносе са једне генерације на другу.
ДНК је, дакле, генетички материјал, однос-
но гени, као његови делови, одређују при-
роду појединих особина. Уствари, не на -
слеђују се особине, него гени који их одре-
ђују. Фенотипом називамо манифестацију
целокупних структурних и функционалних 
карактеристика јединке, насталих услед 
функционисања гена. Генотип живог бића 
чини целокупан генетски материјал, тј. сви 
гени.

Приликом деобе ћелије ДНК хромозома
се кондензује. У диплоидним ћелијама,
међусобно подударни хомологи хромозоми
формирају хромозомске парове. У њима се
налазе по два гена од сваког, који су
смештени на истом месту очевог и
мајчиног хромозома. У природи један дати
ген може да има разне варијанте. Те
генетске варијанте заједничким именом
називамо алелима. Такви су, на пример,

три алела гена, који одређује АБО тип
крвне групе човека. У природним
популацијама број алела неког гена је
обично један и двадесет, ретки су случајеви
да се креће између један и неколико
стотина. Дивљим типом називамо онај
алел, који се најчешће појављује у дотичној
популацији. У хаплоидним ћели јама може
да буде присутан само један или други
алел, а у диплоидним могу бити присутна
оба алела. Уколико у диплоидној ћелији
дато место гена на хомологим
хромозомима заузимају једнаки алели,
онда је јединка у погледу датог гена
хомозигот, а хетерозигот је, ако то место
заузимају два различита алела. Колики год
да је број алела, у једну јединку могу
доспети само два примерка. Ако узмемо у
обзир да број гена, на пример, у једној
јединки врсте кичмењака може бити више
десетина хиљада и да они могу имати
велики број алела у датој популацији, јасно
је да је вероватноћа појаве две јединке са
потпуно истом генет ском комбинацијом у
природи врло мала. У основи, тако свака
јединка располаже потпуно јединственим
сетом гена. Огромна разноврсност
генотипова ствара разноврсност
фенотипова, која се уочава код једин-
ки исте врсте.

Генетика изучава законитости наслеђивања.
Оснивач науке, генетике је био аустријски
калуђер, наставник и ботаничар Јохан Грегор
Мендел (1822-1884). Укрштањем разних биљних
врста створио је такве хибриде, чијим су се даљим
међусобним укрштањем, међу потомством,
појавиле неке биљке са упадљиво различитим
особинама. Пошто је желео тачно да упозна
узроке тих појава, 1854. године је започео обимну
серију истраживања. Баштенски грашак се чинио
најпогоднијим предметом његових истраживања.
Радио је са великим бројем јединки, да би
искључио ометајуће ефекте случајности. Детаљно
је испланирао и обезбедио одговарајуће
околности, за истраживање током целог свог рада.

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА
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7ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

Правио је брижљиве белешке, које су обухватиле
и најситније детаље и добијене резултате
процењивао је математичко-статистичким мето -
дама, до тада још неуобичајеним у биологији.
Резиме свог вишегодишњег рада је објавио 1866.
године под насловом Огледи са биљним
хибридима. У њему извештава о испитивању више
од десет хиљада хибрида, на којима је испитивао
укупно седам различитих карактеристика. Тако,
на пример, боју и облик зрна грашка, положај
цветова или дужину стабљике. Његови закључци,
изведени из добијених резултата, и данас су
познати као основни закони генетике. Његови
савременици су, у недостатку познавања цитоло -
гије, прихватили његов рад са неразумевањем, и
тек након његове смрти 1900. године, признали
његово епохално дело у постављању темеља
модерне биологије. До тада су, наиме, већ
упознали процес деобе ћелије и структуру
хромозома.

За упознавање основних закона гене -
тике изабрали смо неколико Мен делових
испитивања. Једна од карактерис тичних
наследних особина баштенског грашка је
глатка или наборана површина зрна (слика
1). Из аспекта ових особина пођимо од
родитеља хомозигота. За означавање алела
обично користимо разна слова. У овом
случају, ознака очевог пара алела, који
носи особину глаткоће је: АА, док је ознака
за мајчин пар алела, који носи особину
набораности: аа. Наравно, да се у очевим
или мајчиним хаплоидним полним
ћелијама налази само по један А или а алел.
Испитајмо могућа укрштања између
полних ћелија родитеља, уз помоћ табеле
(слика 2). Латинска реч parentes значи
родитељи и због тога родитељску гене -
рацију у генетичким табелама често
означавају словом „P“. Слично томе, у
односу на потомство, из латинске речи fili-
ales потиче означавање прве или друге
генерације потомака са F1, односно F2.
Након укрштања полних ћелија два
родитеља хомозигота, у сваком члану F1

генерације се налази алел, који носи очеве,
односно мајчине особине. Са аспекта
генотипа, чланови F1 генерације су дакле
хетерозиготи, који имају Аа пар алела, док
је за фенотип јединствена особина глатка

1. слика Особине зрна грашка

глатко AA

наборано aa

жуто BB

зелено bb

2. слика Закон униформности

P

AA aa

F1
A A

a

a

Aa Aa

Aa Aa

F1 генотип:  4 Aa
F1 фенотип: 4 глатка
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површина зрна. Од две родитељске
особине, које се налазе у генотипу хете ро -
зигота, само се једна појављује у фенотипу,
то је доминантна особина, насупрот друге,
рецесивне особине, која остаје скривена.
Ове појаве је Мендел резимирао у закону
униформности, којим изражава, да је
укрштањем родитеља хомозигота, свака
јединка прве генерације потомака и по
генотипу и по фенотипу иста.

Мендел је наставио даље укрштање, али
сада већ међу генерацијама потомака. Јасно
је да се и на хетерозиготне јединке односи,
да само један алел може бити у хаплоидној
полној ћелији, а може да потиче од било
ког родитеља (слика 3). У F2 генерацији је
за три четвртине потомака хетерозигота
карактеристична била доминантна осо -
бина, али се код једне четвртине, од
полазних хомозиготских особина роди -
теља, појављује рецесивна особина. Након
униформности у F1 генерацији, у F2 генера -
цији се појављује глатко и наборано зрно,
као последица раздвајања почетних фено -
типских особина родитеља. Појава
фенотипа у односу 3:1 међутим не
осликава генотипске пропорције, које леже
у основи. Због две доминантне форме
генотипа, 25% потомака је доминантни
хомозигот, 50% доминантни хетерозигот, а
остатак генотипа од 25% је рецесивни
хомозигот. Мендел је извршио испитивања
и са бројним другим парним особинама и
увек добио исте резултате (слика 4). На
основу тога поставио је закон раздвајања,
у ком је резимирао, да се родитељске
особине не спајају у јединкама хетерози -
готима F1 генерације, него се непромењене
поново појављују у F2 генерацији. 

8 ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

3. слика Закон раздвајања

F1

Aa Aa

F2 a

a

A

A

F2 генотип:  1 AA :  2Aa :  1aa
F2 фенотип: 3 глатка  :  1  наборано

AA Aa

Aa aa

4. слика Раздвајање особина у F2 генерацији, по Менделовим истраживањима

ФЕНОТИП ДОМИНАНТАН РЕЦЕСИВАН ОДНОС

Зрно грашка

Зрно грашка

Котиледони

Љуска семена

Махуна

Положај цветова

Висина биљке

глатко 882

округло 5474

жути 6022

сива 705

зелена 428

ниско 651

висока 787

наборано 299

четвртасто 1850

зелени 2001

бела 224

жута 152

високо 207

патуљаста 277

2,95 :1

2,96 :1

3,01 :1

3,15 :1

2,82 :1

3,14 :1

2,84 :1

1-80 biologia12 6 tord 2016.qxd:1-80 biologia12.qxd  5/18/16  7:35 AM  Page 8



9

У својим истраживањима, Мендел је
разјаснио и међусобни однос наслеђивања
различитих особина. До сада је испитивао
само парове алела појединих особина, а
након овога је вршио и таква укрштања, где
су се родитељи међусобно разликовали у две
особине. У једном таквом огледу је, поред
пара особина глатког и набораног зрна,
испитивао и пар особина жуте и зелене боје
котиледона, а резултате је процењивао
математичко-статистичким методама. Од
родитеља хомозигота, коришћених у ис -
питивању, доминантни отац је имао парове
алела глатки АА и жути BB.

Особина пара алела рецесивне мајке је
била наборана аа и зелена bb (слика 5).

Као што се и могло очекивати, сваки
члан F1 генерације је био исти. Фенотип им
је одређен доминантним особинама, тј. сви
су имали глатку површину зрна и жуту боју
котиледона.

Укрштајући међусобно хетерозиготе, у
F2 генерацији се појавило 9 различитих
генотипова и 4 различита фенотипа.
Испитујући генотипове, може се уочити да
пропорције обе особине посебно тачно
одговарају уоченом код наслеђивања
једног пара алела. Односно, добијене 
(4 АА:8 Аа:4 аа) вредности, ако се
поједноставе (1 АА:2 Аа:1 аа), показују већ
познату пропорцију генотипа. Ако
генетску табелу укрштеним линијама
поделимо на четири групе, можемо да
уочимо расподелу у пропорцији 3:1, унутар
сваке групе. Ако међутим испитујемо
заједнички све фенотипове настале у
пропорцији 9:3:3:1, онда налазимо да су се
код потомака нашла један поред другог и
два таква пара особина, која се не могу
наћи заједно код почетних родитељских
хромозома.

Појава парова особина наборана-жута и
глатка-зелена, навела је Мендела на
закључак да су се алели за две особине, који
су доспели у четири полне ћелије ком -
биновали међусобно, потпуно независно и
случајно, стварајући тако сасвим нове ком -

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

AB AB

ab

ab

AaBb AaBb

AaBb AaB

AABB aabb

глатко, жуто x наборано, зелено

x

AaBb AaBb
x

AB Ab aB ab

AB

Ab

aB

ab

AABB AABb AaBB AaBb

AABb AAbb AaBb Aabb

AaBB AaBb aaBB aaBb

AaBb Aabb aaBb aabb

P

F1

F1

F2

5. слика Закон независног наслеђивања
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бинације особина. Бројне сличне резу лтате
испитивања резимира у закону о не -
зависном наслеђивању, који у суштини
каже, да приликом независног на -
слеђивања појединих парова особина, у F2
генерацији појављују се комбинације, које
одступају од првобитних роди тељских
форми. Наравно, да се ово односи само на
такво укрштање, где се родитељске
особине међусобно разликују у више од
једног пара особина. Током даљих својих
истраживања, Мендел је испитивао и
наслеђивање три различита пара особина
и добио 27 различитих генотипова. У
случају независног комби новања парова
алела у F2 генерацији, један пар особина
може да резултује 3 генотипа, два пара

особина 9, три пара особина 27, а n пар
особина 3n генотиповa.

Неколико примера тока
наслеђивања

Након Менделових радова, на основу
извршених огледа укрштања, на почетку
20. века, постало је јасно да су основни
закони генетике опште важећи. У почетку
су поновили Менделове огледе, а потом су
се у све ширем кругу вршили огледи са
разним биљкама и животињама. Један од
примера доминантно-рецесивног нас -
леђивања код животиња је укрштање
црно-белих и црвено-белих говеда (слика
6). Слично као код укрштања грашка и овде
су доказали наслеђивање преко једног гена.
Доминантни алел хетерозигота (V) је била
црно бела, а рецесивни алел (v) је била
црвено-бела боја. F1 генерација је, сходно
закону униформности, била састављена од
хетерозиготних Vv, црно-белих јединки. У
F2 генерацији након раздвајања парова
алела, доминантне црно-беле и рецесивне

10 ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

1. На основу онога што смо учили прошле
године, објасни везу између особина и редоследа
база у молекулу ДНК. 
2. Шта је ген, а шта је алел? Која је разлика

међу њима?
3. Зна значи појам фенотипа и генотипа?
4. Установи какав је фенотип, а какав може да

буде генотип зрна грашка, који се види на 1.
слици.
5. Скупи информације и одржи предавање о

Менделовом животу и раду.
6. На основу 4. слике, установи каква је по

фенотипу била хомозиготна рецесивна биљка из
аспекта особина, које је Мендел испитивао.
7. Објасни три Менделова закона, уз помоћ 5.

слике.
8. Зашто је за приказивање закона независног

наслеђивања, требало узети у обзир две особине?
9. Какво ће бити потомство добијено укршта -

њем грашка хомозигота високог раста и хомози-
гота патуљастог раста? (Користимо 4. слику.)
10. Какво ће бити потомство добијено укршта-
њем два хетерозигота грашка са ниским положа -
јем цвета? (Користимо 4. слику.)
11. Какви ће бити потомци добијени укрштањем
хетерозигота грашка са високим растом и ниским
положајем цвета? (Користимо 4. слику.)
12. Како и каквим укрштањима би могао да уста-
новиш, да је живо биће доминантног фенотипа,
по генотипу хомозигот или хетерозигот? Какав
фенотип треба да има потомак, да бисмо знали да
је хетерозигот?

6. слика Наслеђивање црно-беле и црвено-беле
боје код говеда

P

F1

F2

vvVV

Vv

V v

V VV Vv

Vv vvV

×
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црвено-беле јединке су се појавиле у
односу 3:1. 

Узроци бројних људских особина и
неколико обољења се налазе у доминантно-
рецесивном наслеђивању. Албинизам је, на
пример, добро позната болест због које
скоро потпуно недостаје пигментација и
обојеност коже, косе и очију, односно код
јединке патолошки недостају пигменти.
Проучавајући породично стабло, показало
се да је људски албинизам рецесивна
особина, албино јединке су аа хомозиготи.
У просеку се на 25-30 хиљада деце роди
један албино. Дакле, велика већина људи
је, што се тиче пигментације доминантни
хомозигот АА, а мало је јединки доминан т -
них хетерозигота, које имају Аа пар алела.
Из аспекта пигментације, деца рођена у
браку доминантног хомозигота и рецесив -
ног албина биће нормалне пигмен тације
(слика 7. а). Вероватноћа за рођење албино
потомка из брака хетерозигота је већ 25%
(слика 7. б), док је код пара од којих је 
један хетерозигот, а други рецесиван
албино, та вероватноћа 50%. Наравно,
свако дете два рецесивна албино родитеља
биће албино.

У појединим случајевима, фенотипско
испољавање доминантног алела је слабије

код хетерозигота, него код хомозигота.
Фенотип хетерозигота показује форму
фенотипа између два хомозигота. То је
интермедијерни ток наслеђивања. И у
домаћим баштама је добро позната украсна

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

7.б) слика Албино дете

7. а) слика Наслеђивање албинизма код човека

AA aa Aa Aa Aa aa

Aa aa

Aa aa

AA Aa

Aa aa

Aa Aa

Aa Aa

A A A a A a

a

a

A

a

a

a

0%
албино
фенотип 25% 50%

x
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биљка ноћурак (Mirabilis jalapa) (слика 8.
а). За наслеђивање различите боје цветова
одговоран је један пар алела. Ако се укрш -
тају хомозиготне јединке са црвеним и
белим цветом, у F1 генерацији ће бити
јединке истог генотипа и фенотипа. У
хетерозиготима се доминантни фенотип
слабије испољава, те ће, за разлику од до
сада реченог, потомци бити сви ружичасте
боје, уместо црвене. Укрштајући два овак -
ва хетерозигота, потомци у F2 генерацији
раздвајају се на доминантне и рецесивне
фенотипове у односу 1:2:1, од којих ће два
непотпуно доминантна хетерозигота по
фенотипу бити ружичаста (слика 8.б).

Једна карактеристична варијанта доми -
нантно-рецесивног наслеђивања је појава
кодоминације. Један од на јпознатијих
примера је наслеђивање људског ABO
система крвних група. Генетску основу нас -
танка ABO крвних група одређују три алела,
IA и IB као доминантни, наспрам i алела. Како
је познато, у једном диплоидном организму,
на истом генском месту могу бити само два
алела, те њихов однос одређује крвну групу
потомака (слика 9). У генотиповима A и B
крвне групе налазе се доминантни алели.
Пар алела код A крвне групе је хомозигот
IAIA, односно хетерозигот IAi, а B крвну групу
чини IBIB, односно IB i пар алела. Крвну групу
O пак чини хомозиготни ii пар алела. IA и IB

алели су подједнако доминантни у односу на
i алел. Ако се нађу заједно IAIB у пару алела,
они су кодоми нантни, тј. дејство оба се
подједнако испољава, дакле крвна група по -
томка ће бити AB типа.

До сада смо испитивали примере, у којима
појаву једне особине узрокује један пар
алела. Међутим, има много таквих случајева,
када у испољавању једне једине особине
учествује више од једног пара алела. Они,
уствари, не делују непосредно на гене, него
делује један на другог преко беланчевина,
које производе гени. Они, наиме, током
процеса метаболизма у ћелији могу узајамно
да делују један на другог, и тада се односи
раздвајања фенотипова модификују, а да се
не прекрши суштина основних закона
генетике. Тако се наслеђује на, пример,

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

8.а) слика Црвена, бела и ружичаста боја цвета
ноћурка

8.б) слика Интермедијерно наслеђивање

F2

F

F

P

P

PF FF

PP PF

PF PF

PF PF

P P

F

F

F1

P

PP FF
×
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13ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

облик кресте приликом укрштања разних
врста кокошки (слика 10). Облик кресте
кокошке одређују два пара алела. Укрш -
тајући кокошке са крестом у облику руже и
грашка, у F1 генерацији се појављује један
нови фенотип, креста у облику ораха. Овај ће
се фенотип развити, само у случају, ако су

два доминантна алела R и B истовремено
присутна у датој јединки. Укрштајући
хетерозиготне кокошке са крестом у облику
ораха, у F2 генерацији се фенотипови
распоређују, сходно Менде ловим законима у
односу 9:3:3:1. Ипак, тај резултат је сасвим
другачији, пошто се у потомству појављују

9. слика Неколико токова наслеђивања АБО крвних група

10. слика Наслеђивање облика кресте код кокошке

креста у облику
руже

креста у облику
грашка

креста у
облику ораха

обична
креста

RR RR Rr Rr
BB Bb BB Bb
RR RR Rr Rr
Bb bb Bb bb
Rr Rr rr rr
BB Bb BB Bb
Rr Rr rr rr
Bb bb Bb bb

RB

RB

Rb rB rb

Rb

rB

rb

RbRb

rB

rB

Rr Bb Rr Bb

Rr Bb Rr Bb

RR bb  × rr BB
креста у облику креста у облику 
руже                    грашка

Rr Bb × Rr Bb
креста у облику креста у облику
ораха                    ораха

A, BA, B, AB, 0F1 фенотип:                    AB

A  × B A  × B AB  × 0

IB

IB

IA IA IA IA IB

IB

i

i

ii iIA i IA i iB i

IA i IB iIB iIA IB

IA IB IA IB

IA IBIA IB

i

P фенотип:

F1:P:
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два потпуно нова фенотипа, која не личе на
особину ниједног од почетних родитеља,
двоструко доминантан са крестом у облику
ораха и двоструко рецесивна обична креста.
Нови фенотипови се формирају током
развића јединке, као резултат међусобног
дејства беланчевина, које призводе две врсте
гена.

Догађа се и такав ток наслеђивања, који је
супротан горе поменутом, када одређивање
више од једне особине врши само један
пар алела. Такав је, на пример, један од гена
грашка, који одређује боју и цвета и љуске.
То, у ствари, значи, да дати ген регулише
стварање боје, која се у овом случају зове
антоцијан, а налази се и у цвету и у љусци. У
цвету је тамно-црвен, а у љусци је сиво-

смеђе боје, јер се ту меша и са другим бојама.
Много сложенији случај овог типа
наслеђивања је српаста анемија (слика 11).
Промена у пару алела, који су одговорни за
стварање хемоглобина, има утицај на
просторну структуру хемоглобина. Због тога
ће еритроцити имати облик српа и обично
међусобно слепљени, образују угрушке.
Организам стално отклања ове угрушке и
тако сам себи узрокује анемију. Истов -
ремено, ови угрушци ометају нормалну
циркулацију у разним деловима тела. И
способност оксигенације ненормалних
еритроцита је знатно слабија од нормалних
еритроцита, што изазива низ карак -
теристичних фенотипских промена. Као
последица свега тога, хомозиготне
рецесивне јединке живе кратко време. Дакле,
у овим случајевима беланчевина кодирана
од стране датог гена, посредно утиче на
разне процесе метаболизма, који пак даље
делују на функционисање појединих органа.
Тако, дејство пара алела једног јединог гена,
може да узрокује више разних фенотипских
последица.

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

11. слика Слика нормалних и српастих људских
еритроцита, снимљених просторном електрон -
ском микроскопијом

1. Упореди фенотип хомозигота са фенотипом
хетерозигота код доминантно-рецесивног,
интермедијерног и кодоминантног наслеђи -
вања.
2. Могу ли нормално пигментисани родитељи
да имају албино дете? (Користи 7. слику као
помоћ)
3. Да ли је могуће, да сваки члан у породици са
двоје деце, има различиту крвну групу?
(Користи 7. слику као помоћ)
4. Провери, које се крвне групе, осим АБО
крвних група користе у истрази. Како се
наслеђују те крвне групе?
5. Која је вероватноћа да један хетерозигот
петао са крестом у облику руже и кокошка са
обичном крестом, имају потомке са обичном
крестом?
6. Објасни, како може грешка једног јединог
пара алела, да узрокује многобројне симптоме
српасте анемије.
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Наслеђивање везано за пол 

У тренутку оплодње, хаплоидне полне
ћелије свој хромозомски комплет
сједињују у диплоидни зигот. У зиготу
комплети хаплоидних хромозома,
међусобно стварају хомологе парове. У
хомологом пару, један хромозом потиче од
оца, а други од мајке. Код дводомих
биљака и животиња одвојених полова, па
тако и код човека, један од ових парова
хомологих хромозома има одлучујућу
улогу у одређивању пола. То су полни
хромозоми. Код једног пола су присутна
по форми два једнака полна хромозома, а
код другог пола, два полна хромозома се
међусобно разликују (слика 12). Код
човека, као и код већине животиња са
одвојеним половима и дводомих биљака, за
јединке мушког пола су карактеристични
XY хромозоми, различити по облику и
величини, док се код јединки женског пола
налази XX пар хромозома. Код птица,
лептира и неких биљака, је обрнута
хромозомска основа одређивања пола, те
јединке женског пола имају различити WZ,
а оне мушког пола истоветни ZZ пар
полних хромозома. Пошто је приликом
оплодње једнака шанса да се сретну
хромозоми различитог типа, тако ће и
очекивани однос полова код потомства
бити у просеку 50-50. Полна
карактеристика је дакле особина, која се
наслеђује преко полних хромозома, чији се
сразмер не мења битно кроз генерације
потомства.

Код јединки диплоидних сисара женског
пола, од XX полних хромозома функционише
само један. Други престаје да функционише, још у
раној фази ембрионалног развоја, пошто у
његовом молекулу ДНК настану такве промене,
које онемогућавају преписивање информација.
Код човека нефункционалан X хромозом, након
деобе ћелије остаје толико згуснут, да се
једноставним микроскопским прегледом у једру
ћелија жене, може уочити у виду мале, добро
обојене грудвице (Барово тело). Ово се користи
као хромозомска метода у одређивању пола, на
пример, за испитивање пола код спортискиња на

великим међународним такмичењима. Разлог за
увођење овог прегледа је тај, што се могу
догодити такви поремећаји на почетку развоја
плода мушког пола, који спречавају производњу
мушког полног хормона. Последица тога је, да
спољашњи полни органи и грађа тела таквог
потомка у потпуности одговарају жени, међутим,
унутрашње полне жлезде се формирају као
тестиси, а и полни хромозоми су по саставу XY.
За хромозомско испитивање пола, подједнако
могу да се користе ћелије слузнице усне дупље
или корена длаке, односно леукоцити у крвном
размазу.

Крајем лета можемо да видимо ројеве
ситних мува, скоро свуда где има презрелог
воћа, које је већ у фази врења. То су обичне
мушице, које спадају у најчешће генетски
испитиване животиње. Током разних
испитивања, која су вршена на њима,
примећено је да је наслеђивање појединих
особина везано за полне хромозоме. Боја
очију дивљег типа мушице је црвена. Ово
је доминантно у односу на све друге алеле,
који одређују боју очију. Међу мушицама
се ретко нађе и јединка са белом бојом
очију. Управо су оне коришћене за
испитивање наслеђивања боје очију (слика
13). Једног мужјака са белим очима
серијски су парили са хомозиготним
женкама са црвеним очима. Хетерозиготи у
F1 генерацији су сви били са црвеним
очима. Исто тако се раздвајањем 3:1,
распоредила и F2 генерација. Пажљивим
испитивањем више од четири хиљаде
потомака, уочена је једна упадљива појава.
Мушице са белим очима су све, без
изузетка, били мужјаци. Испитавши

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

12. слика Наслеђивање полних особина

X

X

X Y

X X X Y W Z W Z

X X X Y Z Z Z Z

Z Z

W

Z
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мушице са црвеним очима у F2 генерацији,
однос мужјака и женки је био 2:1. Већ из
тога је могло да се види, да је наслеђивање
боје очију на неки начин повезанo са
полним хромозомима.

Након тога су извршили нова испитивања,
где су обрнули особине родитеља. Са
мужјацима црвених очију парили су женке
белих очију. У овом случају, већ у F1 гене -
рацији је могло да се уочи, слично
раздвајање у наслеђивању полних карак -
теристика. Половина потомака је била са
белим, а друга са црвеним очима. Јединке са
белим очима су све били мужјаци, а са
црвеним очима женке. Односно, очеве
карактеристике су наследиле женке, а
мајчине мужјаци. Током даљих укрштавања,
у F2 генерацији међу потомцима било је
пола-пола мужјака и женки са црвеним,
односно белим очима.

Све ове појаве могле су да настану, само
ако се ген који одређује боју очију везује за
X хромозом. Након тога су само у мушици
открили више стотина таквих гена, који се
везују за полни хромозом. И код човека је
познато више од стотину гена везаних за
полни хромозом. Дакле, постоје бројне

такве особине, чије је наслеђивање везано
за пол.

Увођење великог броја огледа на животи -
њама у генетици и коришћење обичне мушице
(Drosophila melanogaster) у те сврхе, везано је за
америчког генетичара Томаса Моргана (1866-
1945). 

Ова врста инсекта, из аспекта огледа, има
особине које представљају предност. Није
захтеван, лако се и у необично великом броју
може узгајати. Из оплођеног јајашцета ће након
10-12 дана бити полно зрела јединка, те се тако
може за кратко време испитати низ генерација.
Има укупно четири пара хромозома, који су
релативно велики и због тога могу добро да се
посматрају. У експерименталној генетици, од тада
спада у често коришћене животиње. 

Систематским генетским испитивањима,
Морган је показао повезаност и сасвим сићушних
телесних карактеристика код мушица са
структуром хромозома. Његово дело Теорија гена
публиковано је 1926. године, у коме објашњава да
ген, једна материјална честица, на једном од
родитељских хромозома, одговара некој од
наследних особина јединке. Пошто један
хромозом из хромозомског пара потиче од мајке,
а други од оца, онда свака од наследних особина
треба да припада једном пару гена. За испитивање

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

13. слика Наслеђивање гена везаних за полне хромозоме

XP Y XP XP

XP Y Xf Xf

Xf Y XP Y

XP XP XP YXP Xf XP Y

XP Xf Xf YXP Xf XP Y

XP Xf Xf Y

XP Xf Xf Y Xf Xf Xf Y

XP Xf XP YXf

Xf Xf

Xf

XPXP

XP

F1

F1

F2

F2XP Y Xf Y

XP
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хромозома, као носиоца наслеђивања, Морган је
добио Нобелову награду 1933. године.

Наслеђивање обољења које се зове
склоност крварењу, другим именом
хемофилија, је такође везана за пол. Од
хемофилије најчешће оболевају мушка
деца. Пошто им се крв на ваздуху не
згрушава и релативно мале ране могу да
доведу до великог губитка крви. Родитељи
деце са хемофилијом су здравог фенотипа,
а рецесивни ген, који узрокује болест, носи
мајка везан је за полни хромозом и предаје
даље мушком потомству (слика 14).
Уколико дечак са хемофилијом доживи
одраслу доб и склопи брак са женом, која
није преносник хемофилије, његови мушки
потомци неће бити хемофиличари, пошто
X хромозоме добијају од мајке. Женска
деца ће, међутим, да наследе X хромозом
оца и биће здравог фенотипа, али
преносиоци болести.

Везано наслеђивање 
и рекомбинација 

Наслеђивање везано за пол је био први
доказ, да сваки ген има одређено место на
хромозому. Пошто се на хромозомима
еукариотских јединки налази по процени
више десетина хиљада гена, мало је
вероватно да раздвајање свих гена буде
међусобно независно. Током испитивања
на мушицама, Морган је уочио бројне
особине, које се заједно наслеђују. Једна од
таквих парова особина је био облик крила и
трбуха. Јединке дивљег типа карактерисала
су развијена крила S, трбух нормалних
димензија P, које су истовремено биле и
доминантне особине. За неколико јединки,
које су показивале рецесивне карак -
теристике, су била међутим карактерис -
тична закржљала крила s и узани трбух p.
Јединке доминантно дивљег типа укрштали
су са јединкама, које су показивале
рецесивне особине, те су испитивали
потомке F1 генерације. Као што се
очекивало, потомство су карактерисале
доминантне особине. Након даљих
укрштања, у F2 генерацији се очекивала
појава четири различита фенотипа, у
односу 9:3:3:1. Међутим, у току огледа су
се почетне родитељске особине појавиле у
односу 3:1, односно 75% потомака са
развијеним крилима и нормалним трбухом
и 25% са закржљалим крилима и узаним
трбухом (слика 15). Ово је могуће само ако
у потомке доспеју по два међусобно
повезана алела. То, међутим, подразумева
да је и на хромозому реч о међусобно
зависним генима, о везаним генима.
Бројна каснија испитивања су потврдила
Морганова запажања, да неке особине, које
се заједнички наслеђују, могу да буду у
вези са таквим одређеним сегментима
хромозома, који су у међусобно блиском
суседству. Тако се може у живим бићима
уочити, осим особина које се независно
наслеђују, и заједничко наслеђивање неких
карактеристика, за које су одговорни
везани гени. 

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

14. слика Наслеђивање хемофилије

1. Упореди наслеђивање пола код човека и
врапца, уз помоћ слике 12.
2. Пронађи чланак о томе, како су спортистки-
њу дисквалификовали на основу испитивања
пола. Објасни биолошке узроке те појаве.
3. Зашто је мушица погодан субјект за испити-
вање тока наслеђивања? Потражи аргументе за
и против.
4. Погледај из два укрштања фенотип родитеља
и потомака, на слици 13. По чему можеш да прет -
поставиш, да је та особина повезана са полом?
5. Поремећај препознавања боја се слично пре-
носи као и хемофилија. Могу ли родитељи са
нормалним видом да имају сина или кћерку са
поремећајем препознавања боја? Зашто?
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Редовно се срећемо са појавом везаности у
оплемењавању биљака или узгоју животиња.
Тесна повезаност повољних особина узгајаних
биљака или животиња, олакшава посао агронома,
јер може да се пренесе истовремено више добрих
особина на потомке. Истовремено, у пракси доста
проблема ствара тесна везаност гена који носе
повољне и изразито неповољне особине. На
пример, ген који узрокује жуту боју семена лана је
тесно повезан са генима, који одређују издашан и
квалитетан садржај уља у њима. На жалост, са
њима су повезани и гени, који узрокују
осетљивост на обољења и низак принос. Стога се,
у пракси, оплемењивањем не може добити таква
сорта лана, која има жуто зрно богато уљем, која
је отпорна на болести и даје велик принос.

Морганове генетске огледе, за прикази -
вање везаног наслеђивања на мушицама,
поновили су и испитали на бројним другим
живим бићима. Тако су, на пример, открили,
да су у неким сортама кукуруза гени који
одређују боју, смежураност и набораност
зрна, смештени близу један другом, на
једном хромозомском пару кукуруза и да се
везано наслеђују. Изабравши два хомо -
зиготна родитеља, укрстили су међусобно
кукуруз са доминантно обојеним D и
глатким зрном E, са кукурузом бледог d и
набораног e зрна (слика 16). У F1 генерацији

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

15. слика Везано наслеђивање
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16. слика Појава реконбинације у фенотипу
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сва зрна су била хетерозиготи и показивала
су доминантни фенотип. Настале хетеро -
зиготе су поново укрстили са јединкама, које
носе хомозиготне рецесивне родитељске
особине. Од поновног укрштања очекивали
су, сходно везаном наслеђивању, појаву
почетних родитељских особина у односу 50-
50%. Добијене вредности биле су углавном
близу очекиваних, али су се, поред тога,
појавиле и нове особине у врло малом
односу 2-2%. Такође се, мада ретко, ова
појава догађала у огледима за везано
наслеђивање вршеним на мушицама. Током
истраживања схватили су да основни узрок
тога лежи у мејози. Током мејозе хомологи
хромозоми, који належу један на другог,
укрштајући се са по једном хроматидом,
размене међусобно по неку секвенцу.
Последица тога је настајање размене алела
на датој секвенци хромозомског пара. Током
ове рекомбинације везани гени мењају свој
распоред, а резултат тога јавља се не само у
генотипу, него и у фенотипу. То значи, да се
у случају испитиване сорте кукуруза код
потомака, поред велике већине са

родитељским особинама, код 2% појављују
и рекомбинантни потомци, са обојеним-
набораним и бледим-глатким зрном.

Размена алела је једна од карактеристика
мејозе. Томе претходи сврставање хомоло -
гих хромозома у парове, који су пореклом
од оца и мајке и који након тога чврстим
повезивањем образују структуру од четири
хроматиде. Две од четири хроматиде,
нагињући се једна преко друге, могу на
разним местима да стварају тачке укрш -
тања (слика 17). У случају дужих хромо -
зома, може да настане и више тачака
укрштања. Под дејством ензима током
укрштања, сегменти који се размењују,
одвајају се од првобитне хроматиде и
сједињују са другом хроматидом, која
учествује у размени. Тиме на један хромо -
зом може доспети и информација која
потиче од оца и она која потиче од мајке, те
тако у полну ћелију могу доспети
рекомбинантни хромозоми, који садрже
потпуно нову комбинацију гена.

Поред тога се, у току мејозе, мешају и
очеви и мајчини хромозоми јединке,

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

17. слика Неколико типова укрштања
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наново се комбинују и у полну ћелију
доспевају по случајном распореду. 

Дакле, у суштини, размена алела и
случајна расподела хромозома ствара
разноврсност полних ћелија, нову
комбинацију родитељских особина. 

Рекомбинација је, као појава, једна од
основа генетичке променљивости живих
бића. Рекомбинатни потомци могу настати
и током независног, као и током везаног
наслеђивања. Од карактеристика испити ва -
ног грашка, Мендел је за своја испитивања
изабрао седам таквих особина – како се
испоставило случајно, али врло срећно – од
којих се сваки налази на другом пару
хромозома. Током независног наслеђи -
вања, алели за различите особине комби -
нујући се независно и потпуно случајно,
распоређују се у полне ћелије. Може се
очекивати, да ће половина потомака имати
родитељски, а половина рекомбинантни
генотип. Морганова испитивања су
разјаснила, да ако су гени за одговарајуће
особинe на истим хромозомима, онда се
обично везано наслеђују очеве, односно
мајчине информације. Осим, ако настане
рекомбинација између хромозома, који
садрже везане гене. Међутим, на то утиче и
где су гени смештени један спрам другог,
за везане особине. Ако су они јако близу
један другом на датом хромозомском пару,
онда се међу њима јако ретко догађа
рекомбинација. Пример за то је у
претходном било везано наслеђивање боје
и смежураности зрна кукуруза. Што су
међутим везани гени међусобно удаљенији
на хромозому, то се чешће јављају
рекомбинанти у потомству. 

Мутација

Ако смо један од узрока генетичке
променљивости нашли у рекомбинацији,
онда се други неоспорно налази у мутацио -
ним појавама. Али док рекомби нација
ствара појединачну комбинацију гена,
дотле мутација узрокује промену наследног
материјала. 

Нагла појава генетичке промене обично
је случајна и обично је узрокују мутагени
утицаји, у спољашњој или унутрашњој
средини живих бића. Већина њих је још
непозната, али је већ познато дејство неких
од њих, на пример: атомско зрачење,
ултраљубичасто зрачење или разне
хемијске материје.

Приликом преписивања молекула ДНК,
промене се најчешће догађају у генима. То
су генске мутације. Велика је вероват -
ноћа, да ће се од сваких сто милиона
нуклеотида, један уградити на погрешно
место. То значи, да се у случају дупли -
кације људског ДНК, догоди у просеку сто
грешака. Ове промене услед генске
мутације поправљају разни молекуларни
механизми, али ако се то не догоди,
промена нуклеотида, чак и на једној јединој
тачки, може да узрокује добро уочљиву
промену у фенотипу.

Мутација може да изазове не само
молекуларне промене у генима, него и
промене на хромозомима. Хромозоми су у
основи крхке структуре, али је њихова
физичка целовитост неопходна за нормално
функционисање ћелије. Мута ционе про -
мене, које се на њима догоде, једним
именом називамо хромозомским мута -
цијама (слика 18). Ломљење хромо зома и
њихово поновно спајање је природна
појава током мејозе. Ломљење хромозома
могу узроковати процеси старења или
разна спољашња мутагена дејства.

Један од типова хромозомских мутација
је делеција, када се једна од хроматида
скраћује, због одломљених или отпалих
делова. Тада може да се догоди да, на
пример, отпадне доминантни алел и тако се
у фенотипу испољи рецесивна особина.

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

1. Који Менделов закон не важи у случају
наслеђивања, приказаном на 15. слици?
2. Који је могући узрок настанка нових
комбинација у везаном наслеђивању,
приказаном на 16. слици?
3. Како се уклапа рекомбинација у ток мејозе?
Простудирај 16. слику. 
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Други тип мутације је дупликација, када
се у мутантном хромозому неки сегменти
дуплирају. Дупликација може да појача
испољавање једне особине, на пример, ако
се дуплира ген за боју, фенотип ће бити
тамнији.

Прерасподеле унутар хромозома, такође
могу да промене структуру хромозома. Ако
се на хромозому догоде два прекида,
долази до инверзије сегмента унутар
прекида. Тада остају првобитни гени, али
се промени њихов редослед на хромозому.

Коначно, може да се догоди, да дође до
међусобне транслокације одломљених
делова нехомологих хромозома.

Генетичком променом сматра се и умно жа -
вање броја хромозома. Хаплоидан n хромозомски
сет се у диплоидним 2n ћелијама употпуњује
хомологим низом. Уколико се у једној ћелији
налази вишеструки 2n број хромозома, говоримо о
полиплоидној ћелији. Полиплоидија се првенст -
вено среће код биљака, чије се бројне предности
користе у њиховом оплемењивању. На пример,
полиплоидне јединке грожђа, поморанџе, јабуке
или краставца, имају знатно већи принос него
диплоидне. Диплоидна банана је, на пример, пуна
семенки, једва да има јестивог дела, док је
полиплоидна форма без семенки.

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

1. Шта је мутација?
2. Које мутагене познајеш? Потражи и о
другима на интернету. Сврстај их у неки систем.
3. Каква је повезаност између мутагеног и
канцерогеног дејства? Која је категорија шира?
4. Српаста анемија је генска мутација (слика
11). Објасни болест мутацијом једног алела.
5. У редоследу нуклеотида једног гена, једна
база се замени другом. Установи проучавајући
речник кодова, да ли постоји могућност, да то
не остави трага у редоследу аминокиселина,
односно да мутација буде нема. 
6. Прикажи хромозомске мутације, на основу
слике 18.
7. Зашто је за одржавање генетичке раз -
новрсности потребна и рекомбинација и
мутација?

18. слика Типови хромозомских мутација
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Наслеђивање
квантитативних особина

До сада смо углавном испитивали
наслеђивање добро уочљивих особина
јединки. Њихове варијанте у фенотипу се
нису појављивале у континуитету. Такво је
било, на пример, округло или угласто зрно
код једне дате биљке, развијеност или
закржљалост крила код експерименталних
инсеката, итд. Има међутим таквих разлика
у особинама, између јединки једне дате
популације, које можемо дa окарак  -
теришемо или величином (на пример,
величином тела), или бројевима (на

пример, принос јаја код кокошке) или
неким другим системом градације (на
пример, серија боја код фенотипова). Њих
заједничким именом називамо кванти -
татив ним особинама. Њихово испољавање
одређује заједничко функционисање
много гена, а не само једног. Од њих,
сваки поједини ген има само мали удео у
испољавању фенотипа. Пошто се ове
особине никад не односе само на једну
једину јединку, стога, као основу треба
узети у обзир особине великог броја
јединки и заједнички их процењивати, да
би се резултати могли прихватити као
важећи просек за испитивану популацију.

За објашњавање особина које се
постепено мењају, један од првих примера
било је изучавање боје зрна пшенице.
Укрштали су врсте пшенице тамноцрвене и
беле боје. У свакој јединки F1 генерације,
боја љуске зрна је била средњецрвена.
Међутим, у F2 генерацији, зрна су могла да
се поделе на основу боје љуске, у пет група.
Боје, које су постепено бивале све тамније,
стварале су скалу од беле, светлоцрвене,
средњецрвене, светлије тамноцрвене,
тамноцрвене, у односу 1:4:6:4:1 (слика 19).
Испитали су и расподелу генотипова и
пронашли да је јачина боје зрна пшенице,
сразмерно пропорционална укупном броју
A и B доминантних алела, који одређују
боју у датом генотипу. У белим зрнима,
aabb генотипа, број доминантних алела је 0,
док је тај број у тамноцрвеном, AABB
генотипу 4. У случајевима, који се налазе
негде између, паралелно са порастом броја
доминантних алела, и боја зрна је постајала
тамнија. Дејство гена се, дакле, сумирано
огледа у скали боја фенотипа. Број јединки
сврстаних у различите групе, у односу на
интензитет боје, показују нормалан
распоред.

Фенотипско испољавање квантитатив -
них особина, у великој мери зависи од
средине. Променљивост, која се јавља у
квантитативним особинама, могу узроко -
вати како генетички, тако и еколошки
фактори. Што је већа генетичка одре -

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

19. слика Нормална расподела квантитативних
особина
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ђеност, променљивост дате особине мање
зависи од дејства средине.

Херитабилност је онај део фено типске
променљивости, који зависи само од
просечног дејства гена. Ово је врло важна
одлика квантитативних особина. Не само
да показује колики је просечан утицај гена
или у којој мери се наслеђује дата особина,
него познавајући херитабилност, може
унапред да се процени испољавање кванти -
тативних особина у следећој генерацији. А
то је једна од основа практичног рада у
оплемењивању биљака и узгоју животиња.

Генетички инжењеринг

Информациони систем молекула ДНК
регулише испољавање грађе и биолош ких
особина живих бића. Јединствени и важећи
информациони језик, постао је познат одго -
нетањем генетског кода. То, међутим, није
још значило недвосмислено очитавање
информација, депонованих на молекулу
ДНК и међусобно одвајање појединих гена.
Основни узрок томе је огромна димензија
молекула ДНК. И ДНК молекул најмањих
димензија, садржи више од пет хиљада
нуклеотида, али нису ретки ни молекули
ДНК састављени од неколико милиона
нук лео тида. Стога би просто био немогућ
задатак пронаћи тражени ген, идући корак
по корак по молекулу. Задатак надаље
компликује, што се међу генима, па чак и
унутар гена, налазе секвенце ДНК, које не
учест вују у кодирању и не садрже
информације везане за синтезу протеина.
Наравно, ове се накнадно исеку из
молекула мРНК, која преноси поруку за
синтезу беланчевина (слика 20).

Почетак нове епохе молекуларне
биологије је успешна идентификација

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

20. слика Један ген беланчевине из беланцета
јајета

1. Прикажи што више квантитативних особина.
Сети се узгајаних биљака и животиња. Потражи
и људске примере.
2. Потражи карактеристике квантитативних
особина, прегледом текста и истакнутих делова
у њему. Наброј их по сећању.
3. Упореди квантитативне и квалитативне
особине. Узми у обзир што више аспеката. 
4. Који је узрок што неке особине не показују
нормалан распоред, него граде криву са два
врха? Како се то може преобразити у нормалан
распоред?
5. Засади једну врсту грашка и након сазревања
установи просечну масу зрна. Након тога
изабери зрна највеће масе и њих засади следеће
године. Након новог рода, поново установи
просечну масу зрна, који је исти као и
претходне године. Шта закључујеш? Шта би се
могло закључити, кад би просечна маса била
мало већа?
6. У откривању наследних особина човека, јако
је важно испитивање близанаца. Зашто? Какве
близанце испитују? 
7. Када квантитативне особине одређују два
гена, тада можеш да разликујеш пет генотипова.
Колико генотипова можемо да разликујемо,
уколико три гена одређују квантитативне
особине? Један од редова Паскаловог троугла је
1:4:6:4:1, однос добијен са два гена. Какав ћеш
однос добити у случају кад три гена одређују
квантитативне особине?
8. Разјасни на примеру телесне тежине или
висине, шта значи ако телесна тежина и висина
не зависе само од наслеђених фактора, него у
великој мери и од средине.
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једног датог гена на молекулу ДНК, његово
вађење и уградња на одређено место другог
молекула ДНК. Овај метод пресађивања
гена називамо генетском хирургијом.
Међутим, за то је требало раздвојити
џиновски моле кул ДНК на мање јединице.
Техника ове методе се заснива на томе, да
су из бактерија добили такве ензиме који
препознају одређене комбинације база у
молекулу ДНК и у тим тачкама могу исећи
џиновски молекул ДНК на сегменте мањих
димензија. Уз помоћ других ензима,
исечени сегменти ДНК молекула у датим
тачкама, поново могу да се повежу, чак и
ако се овај процес одиграва између ДНК
молекула две различите врсте. На тај начин
се може остварити пресађивање гена у
други молекул ДНК (слика 21). 

За пресађивање једног одређеног гена из
једног организма у други, потребни су
носачи гена, који су способни да прихвате
страни ген, а да он остане функционалан.
Има више типова таквих носача. Један од
најчешће коришћених носача гена у
генетичком инжењерингу је плазмид. То је
ДНК молекул округлог облика, малих
димензија који налази у неким бактеријама,
који углавном сад ржи само неколико гена и
налази се ван наследног материјала
бактерије (слика 22). У једној бактеријској
ћелији налази се више плазмида, број им се
креће од неколико до више стотина. Током
пресађивања гена, плазмид се извади из
бактерије, његов ДНК ланац се отвори на
одређеном месту уз помоћ ензима и ту се
укључи ген, који је, такође уз помоћ ензи -
ма, отцепљен из страног ДНК молекула.
Пошто се страни ген уградио, плазмидски
носилац гена се враћа у бектерију. Након
тога у бактерији, која садржи и нови ген,
започиње продукција стране беланчевине
(слика 23). Прво пресађивање гена
остварено је између плазмида две
различите бактерије. Касније је вршен унос
и биљних и жи вотињских ДНК сегмената у
бакте рије. Штавише, крајем прошлог века
успешно су уградили у бактеријски
плазмид и људски ген који кодира инсулин,

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

22. слика Плазмид Coli бактерије

21. слика Отварање молекула ДНК и укључивање
страног гена
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и од тада се људски хормон инсулин
индустријски производи овом методом.

Пресађивање гена уз помоћ генетске
хирургије, поставило је основе једне нове
индустријске гране, генетичког инже -
њеринга. Његовом брзом развоју допри -
нело је и то, што су развили и оне 
хемијске методе, којима се молекули
нуклеотида могу повезати у одређеном
редоследу, то јест остварила се веш тачка
синтеза ДНК. Тиме се могу пра вити краћи
или дужи ДНК сегменти, са жељеним
редоследом нуклеотида, пре ма поруџбини
биотехнолошке индус трије. Ови вештачки
произведени гени или сегменти гена, исто
тако се могу уградити у било коју тачку
молекула ДНК, као и делови ДНК који
потичу из природних живих бића. Тако се
пружа могућност да се један нуклеотид за -
мени другим, или да се један нуклео тидни
низ, одређене дужине, угради у ланац ДНК
или да се одатле одстрани, евентуално
врати назад у обрнутом положају.
Односно, може да се, на унапред ис -
планиран начин, опонаша процес природне
мутације.

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

1. Објасни, уз помоћ информација на 20. слици,
због чега је тешко наћи на молекулу ДНК ген који
кодира беланчевину, чији нам је састав познат.
2. Објасни уз помоћ 21. слике, како могу ген
сисара убацити у бактерију.
3. Слика 22. приказује две врсте ДНК молекула
бактеријске ћелије, хромозом и плазмид.
Упореди грађу та два типа ДНК и њихову улогу
у генетичком инжењерингу.
4. На основу 23. слике, припреми предавање о
пресађивању гена. Уводни део предавања нека
буде о улози коју генетички инжењеринг има у
лечењу шећерне болести код људи, а завршни
део нека говори о вештачким генима.
5. Распитај се, какав се генетички модифи -
ковани организам (GMO) може узгајати у
Мађарској.
6. Распитај се и упоредимо становиште Сједи -
њених Америчких Држава и Европске Уније, у
вези гајења генетички модификованих биљака. 23. слика Принцип пресађивања гена
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Практична примена
генетичког инжењеринга

Методе генетичког инжењеринга у
индус тријским размерама, прва је
искористила микробиологија у
производњи лекова. Производња инсулина
из панкреаса говеда је, на пример, до појаве
генетичког инжењеринга, била скупа и у
релативно ограниченим количинама.
Коришћењем генетичког инжењеринга,
долази се једноставније до извора и
производња је јефтинија. Истовремено, има
повољније особине од природног
материјала, боље се прилагођава потребама
људског организма, на пример, може да се
планира и производи инсулин који се
спорије или брже разграђује. Уз помоћ
генетичког инжењеринга, производе се и
бројне вакцине. Већи део вакцина потиче из
оних микрорганизама, који узрокују болест,
против које се жели створити отпорност.
Уколико вакцину праве генетичким
инжењерингом, онда се користи само мали
сегмент инфективног материјала, што
искључује могућност да неко због вакцине
оболи од те заразне болести. Данас се више
важних вакцина прави искључиво методама
генетске хирургије, на пример, серум
против запаљења јетре или маларије. 

Индустрија већ одавно користи
микроорганизме за производњу разних материја,
на пример, аминокиселина, ензима и витамина.
Применом генетске хирургије у овом подручју, не
само да се може повећати количина производње,
него постаје могућа и индустријска производња
бројних нових материја. Данас, на пример, већ
сваки прашак за прање садржи ензиме које су
произвели путем генетичког инжењеринга. И на
пољу заштите средине, отварају се нове
могућности. Уз помоћ бактерија, модификованих
генетичким инжењерингом, нафтни деривати се
могу очистити од сумпорних једињења, или
земљиште од накупљених отровних хербицида.

Избор гена, који носе корисне особине
из аспекта људи у оплемењивању биљака
и гајењу домаћих животиња, је одавно
примењиван поступак. Међутим, стварање

неке нове биљне или животињске врсте
изискује више деценија рада на
оплемењивању. И на том пољу су се
догодиле значајне промене, применом
генетичког инжењеринга. Ако један биљни
или животињски геном – односно, сви гени
датог живог бића – садржи такав део ДНК
страног порекла, који су у живо биће унели
путем генетске хирургије, онда говоримо о
трансгеничном живом бићу. Прва таква
трансгенична култивисана биљка је једна
врста кромпира, у чији су геном усадили
ген пореклом из једне бактерије, који
производи отровну беланчевину. Отров је
по садашњим сазнањима, безопасан за
кичмењаке и човека, али пружа сигурну
заштиту против штете, коју наноси
кромпирова златица. Такође, већ гаје и
биљке отпорне на вирусе, на пример, разне
врсте кромпира и дувана. Врше
експерименте са трансгеничним културама
биљака, које су отпорније на штетно
дејство суше или ниске температуре, а и
такве, које су из аспекта људске исхране,
што се тиче беланчевина или масти,
повољнијег биохемијског састава.

Успели су путем генетске хирургије, да учине
један коров отпорним на живу. Ова трансгеничка
биљка из загађеног земљишта апсорбује живу и
претвара је у испарљиво једињење, које отпушта у
ваздух, где је, због много већег разређења, много
мање опасна за средину. Такође, је од значаја за
заштиту средине, што је у трансгеничној биљци
успешно остварена производња једне органске
материје, сличне полиетилену, коју у потпуности
разлажу бактерије у природи. Надамо се, да ће
природни материјали тог типа у будућности
заменити пластику, која данас још увек
представља отпад који се тешко разграђује. 

Пресађивање гена у животиње вршили су
прво на разним лабораторијским
животињама. Миш је био први сисар у чије
су јајне ћелије убацили ген који продукује
страни ензим (слика 24). Овај ген су
усадили у 600 оплођених јајних ћелија
миша, од којих се развило 173 миша, а међу
њима се у организам само два миша
уградио дати функционално способан ген.

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 
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Након тога је организам ове две животиње
производио и такву ензимску беланчевину,
коју иначе мишеви не продукују. Након
бројних даљих експеримената, могло је да
се установи, да се током даљег
размножавања уграђени гени јављају и у
потомству. Експерименти вршени на
лабораторијским животињама, дали су
одговарајуће искуство за успешно
пресађивање гена у домаћим животињама.
У првом реду узгојили су трансгеничне

животиње за производњу разних људских
беланчевина, које се могу користити у
лечењу. На пример, овце у чијем се млеку,
након пресађивања гена, налази
беланчевина погодна за лечење
хемофилије.

Код живих бића, која се размножавају
полним путем, у потомству се меша генет -
ски материјал родитеља, стога она са
аспекта генетике нису међусобно иста, као
ни са родитељима. Ако једна биљка
располаже изванредним генетичким
особинама и због тога желимо да створимо
генетички истоветно потомство, тада их
умножавамо бесполно, вегетативним
путем. Тако је, на пример, једноставно
сађење делова или листова биљке. У узгоју
драгоцених животиња, у појединим
случајевима примењују методу, да
ембрионални зачетак вештачки поделе на
две половине, те тако уместо једног добију
два потомка, који су генетички истоветни.
Генетички истоветна копија живог бића је
клон. Метода којом се у га јењу биљака
клонови масовно производе, у узгоју
животиња се не може применити. За то је
генетички инжењеринг покушао да оформи
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24. слика Убацивање страног гена у јајну ћелију
миша, кроз стаклену капиларну цев

25. слика Ток клонирања у узгоју животиња

1. овца: Клонира се „генетичка мајка“,
која поседује жељене особине

2. овца : даје
оплођену јајну
ћелију

усађивање једра са
жељеним наследни
особинама (ДНК) у

зигот

узимање једне 
телесне ћелије

ћелијско једро
које носи
особине 1.
овце

вађење
зигота

у зиготу
2. овце 

вађење једра са
непожељним
наследним особинама
(ДНК) из зигота

3. овца: усађени
ембрион изнесе
приплодна животиња

одгајање
ембриона у
специјалној

реторти

потомство је клон оваца

клон је тачна
копија 1. овце 

на тај начин се могу 
створити безбројне копије 1. овце 

1-80 biologia12 6 tord 2016.qxd:1-80 biologia12.qxd  5/18/16  7:35 AM  Page 27



методу клонирања. Том методом се од
једне једине телесне ћелије, може створити
вишећелијско живо биће, те се поступак
може поновити онолико пута, колико год
се то жели. Настали потомци су генетички
истоветни, тј. клонови.

Прво такво експериментално клонирање
извршено је са овцама. Из овце, која је
имала пожељне генетичке особине,
извадили су једну телесну ћелију и из ње су
од странили ћелијско једро. То ћелијско
једро су усадили у оплођену јајну ћелију,
узету из друге овце, то јест на место
претходно одстрањеног ћелијског једра
зигота. Деобом ћелија, настали ембрион су
након тога усадили у материцу треће овце,
која је на крају родила клон прве овце
(слика 25).

Мада се са генетском хирургијом отворио пут
за модификацију наследног материјала и унос
страног гена у молекул ДНК, метода има
биолошки значај само онда, ако доспевши у живо
биће, у њему опстане и функционише, те испољи
своје дејство и у потомству. Од извршених
интервенција само је неколико било успешно,
велика већина је остала без резултата. Дакле, нема
ни речи о томе, да се по жељи могу планирати и
стварати жива бића. Интервенције имају врло
строга природна ограничења која су се формирала
током еволуције, кроз више милијарди година и
дају врло мало простора за измене. Они углавном
олакшавају класичне циљеве оплемењивања и
узгоја, те могу скратити време за постизање
резултата.

Целокупна дужина људског генома је
око два метра и садржи приближно три
милијарде нуклеотидних јединица.
Сликовито, то одговара библиотеци са око
две хиљаде дебелих књига, где је свако
слово један нуклеотид. Један од највећих
научних подухвата данашњице је Програм
Хуманог Генома. Уз његову помоћ се може
установити тачно место гена, који кодирају
поједине особине, што са препознавањем
гена одговорних за наследне болести, може
донети значајне практичне резултате за
медицину. Ово у будућности може
створити могућност за терапијске

поступке, који користе средства генетичког
инжењеринга и које заједничким именом
називамо генском терапијом. То, међутим,
значи само промену оболелих и оштећених
гена телесних ћелија, јер дотиче искључиво
ту једну јединку, на коју се интервенција
односи. Наиме, третирани ген, или у
телесну ћелију усађени ген, не може се
предати потомству.

Сасвим је друга ситуација код
интервенција генетске хирургије на јајним
ћелијама или почетном ембриону од
неколико ћелија. Такав поступак би био
недвосмислено вештачко мешање у људску
еволуцију, који би утицао и на судбину
следеће генерације, узрокујући
непредвидиве проб леме. Због тога нигде не
дозвољавају интервенције генетичког
инжењеринга на људским полним
ћелијама, подразумева јући ту и клонирање
људи. Свака таква пракса, која човека
спушта на ниво предмета или средства,
неспојива је са људским правом и
достојанством. Наиме, лична људска
права су угрожена, ако направе њему
генетички истоветну копију, што је и
правно и морално подједнако неприх -
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1. Сакупи информације о предностима и
недостацима генетичког инжењеринга из текста
лекције, те организуј расправу. (За расправу 
је потребно познавање аргумената супротне
стране.) Која су ограничења широке примене
генетичког инжењеринга? 
2. Шта је суштина генетске хирургије? Шта је
клон? Шта значи израз трансгенично живо
биће? Шта је генска терапија? 
3. Потражи на интернету информације о овци
званој Доли. Напиши о њој научни и 
сензационалистички чланак. Пиши и тако, као
да је то најсјајније откриће човечанства, а и тако
као да је то најкатастрофалније досадашње
откриће. 
4. На основу 25. слике, одржи предавање о току
клонирања.
5. Која је предност клонираних животиња?
Који би били недостаци индустријског гајења
клонираних животиња? Може ли човек да се
клонира? Какве су медицинске могућности, а
који су правни и морални ставови? Који су
могући узроци разлика? 
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Основни закони генетике у себи обухватају нај-
важније принципе наслеђивања информација,
одговорних за генетичке особине, са једне гене-
рације на другу. У молекулу ДНК, као наследном
материјалу, гени су оне јединице, које одређују
природу појединих особина. Спољашњи изглед
јединке, настао услед функционисања гена, нази-
вамо фенотипом. Генетска основа која то одре-
ђује, односно сви гени јединке, чине генотип те
јединке. Један дати ген може имати различите
варијанте, то су генске варијанте или алели. У
хаплоидним ћелијама може бити присутан само
један алел сваког гена, а у диплоидним ћелијама
два алела. Ако су у диплоидној ћелији на једном
одређеном генском месту два алела једнака, онда
је, са аспекта тог гена, јединка хомозигот, а ако се
та два алела разликују, онда је хетерозигот. Ако
се код хетерозиготне јединке, од две родитељске
особине само једна јавља у фенотипу, онда је то
доминантна особина, насупрот рецесивне особи-
не, која остаје скривена.

Мендел је први формулисао основне законе
генетике. Закон униформности изражава, да је
сваки члан првог потомства, насталог укршта-
њем хомозиготних родитељских форми, истове-
тан и по генотипу и по фенотипу. У закону раз-
двајања се каже да се родитељске особине у
хетерозиготима F1 генерације не спајају, него се
у F2 генерацији поново одвајају, „раздвајају” на
почетне родитељске особине. Својим испитива-
њима Мендел је разјаснио и међусобни однос
наслеђивања различитих особина. Резултате
својих испитивања резимирао је у закону о неза-
висном наслеђивању, који у суштини каже, да се
при независном наслеђивању неких особина у F2

генерацији појављују и комбинације које одсту-
пају од полазних родитељских форми.

Међу примерима тока наслеђивања, као
прво, треба поменути доминантно-рецесивни
ток наслеђивања које је и Мендел испитивао.
Такав пример, који се односи и на животиње и
човека, прати исти ток наслеђивања, као и у екс-
периментима на грашку, који су коришћени за
испитивање основних закона генетике. У поједи-
ним случајевима фенотипско испољавање доми-
нантног алела слабије је код хетерозигота, него
код хомозигота. Тада се у интермедијерном току

наслеђивања појављује средња форма фенотипа
два родитеља. Једна специфична варијанта
доминантно-рецесивног наслеђивања је појава
кодоминације. Један од типичних примера тога
је наслеђивање ABO крвних група. У овом слу-
чају, од три алела, два су међусобно исте вред-
ности, једнако су доминантни у односу на трећи.
Има и таквих случајева, када у формирању једне
једине особине учествује више парова алела.
Типичан пример су разне врсте парова алела,
које врше формирање типова кресте код кокош-
ке. Томе супротан тип тока наслеђивања је, када
један једини пар алела врши формирање више од
једне особине, као, на пример, у српастој ане-
мији.

Основу наслеђивања везане за пол чине
полни хромозоми, као саставни делови хромо-
зомског сета. Пар полних хромозома код једног
пола учествује са два једнака хромозома, а код
другог пола два полна хромозома се међусобно
разликују. У хромозомском сету човека од 2n,
састав 23. хромозомског пара код жена је XX, а
код мушкараца XY. Пошто је, приликом оплод-
ње, једнака шанса да се сретну два различита
полна хромозома, онда ће очекивани однос
полова код потомака бити 50-50 посто. Постоје
бројне такве особине, које су везане за полне
хромозоме и његов је ген на полном хромозому.
Наслеђивање ових особина везано је за пол.
Такав је пример наслеђивања боје очију код
мушица или хемофилије код човека.

Код бројних особина је уочено да се увек за -
једно, везано наслеђују. Такав је пар особина
облик крила и трбуха код мушица. Особине које
се заједно наслеђују, могу се довести у везу са
таквим сегментима хромозома, који су у међу-
собно блиском суседству. Тако се може уочити
поред независног наслеђивања особина живих
бића и заједничко наслеђиване неких особина, а
за то су одговорни везани гени. 

Током везаног наслеђивања се поред роди-
тељских особина, ретко додуше, појављују и
нове комбинације. Основни узрок тога је у ме -
јози. Током деобе у мејози, поједине хроматиде
хомологих хромозома, укрштајући се, измене
међусобно неке секвенце. Услед тога настаје
измена алела на датој секвенци хромозомског
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пара. Ово случајно распоређивање хромозома је
узрок могућности великог броја комбинација
код полних ћелија. Рекомбинантни потомци
могу настати како током независног, тако и
током везаног наслеђивања. Мада је ефекат
рекомбинације само за ту једну прилику, самим
тим што остварује појединачну комбинацију
гена, представља основу за генетичку промен-
љивост живих бића, а тако и еволуцију.

Други главни узрок генетичке променљивос-
ти је мутација. Овај процес изазива промене 
у наследном материјалу, а настала промена се
наслеђује. Молекуларне промене настале у 
генима, у структури ДНК, спадају у домен 
генских мутација. Током мутација се могу про-
менити и хромозоми. Сламање хромозома може
ићи заједно са губитком појединих делова,
односно поновним спајањем, поједини сегменти
се могу дуплирати, или се размене поједини 
сегменти нехомологих хромозома. Све то зајед-
ничким именом називамо хромозомским мута-
цијама.

Има и таквих особина, које између јединки
дате популације можемо изражавати величином,
бројевима или градационим низом. Ове зајед-
ничким именом називамо квантитативним осо-
бинама. Њихово формирање не одређује један,
него заједничко функционисање много гена.

У практичној примени генетике, примена
генетске хирургије представља нову епоху. Уз
њену помоћ успело је идентификовани ген изва-
дити из молекула ДНК и усадити на одређено
место, једног другог молекула ДНК. За то су
потребни такви носачи гена, који су способни да
у себе приме страни ген, тако да он остане функ -
ционално способан. Такви су носачи гена, на
пример, плазмиди неких бактеријских ћелија.
Пресађивање гена је створило основу за приме-
ну генетичког инжењеринга у индустрији и у
пољопривреди. У фармацеутској индустрији се,
на пример, овом методом производе беланчеви-
не и вакцине. Пресађивање гена у оплемењива-
њу биљака, резултирало је појавом трансгенич-
них биљака. У узгоју домаћих животиња су, пак,
направили трансгеничне животиње за производ-
њу људских беланчевина.

У овом подручју се врши, такође методама
генетичког инжењеринга, клонирање домаћих
животиња, ради стварања генетички истоветних
потомака. Ради откривања тачне структуре људ-
ског генома, покренут је Програм Хуманог
Генома, као и истраживање генске терапије, која
се може користити као метода лечења. Током
ових нових делатности, треба имати у виду сва
она строга ограничења, која захтевају моралне
вредности човечанства.
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ватљиво. Средина и еколошка валенца

Јединке живога света нису равномерно
распоређене на површини Земље, већ се у
сво јим животним стаништима налазе
груписане, у веће-мање групе заједнице. У
заједници најједноставније структуре,
живе и размножавају се јединке исте врсте.
Ту заједницу називамо популацијом.
Јединке које живе у њој, међу собом се
размножавају и својим потомством
обезбеђују опстанак популације. Једну
популацију представ љају сви јелени у
Геменци шуми (Gemenci-erdő), или сви
храстови лужњаци у дебреценској Великој
шуми (Nagyerdő). 

У природним условима, популације
различитих врста не живе међусобно
изоловано, већ тесно повезане у

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКОЛОШКИХ
СИСТЕМА

26. слика Распрострањеност живих бића у биосфери

само бактерије и споре

9000 m

7500 m………………………….....                                             .…………………..........…………….

6000 m……………………………. 

4500 m………………………….....                                       ...………...………………………………….

3000 m…………………………………………………………………………………………………………..…………

1500 m

0 m

1500 m………………………………………………………-----------------------------------------------------------------------

3000 m

4500 m

6000 m

7500 m

9000 m

граница до које могу доспети птице

горња граница где се још налазе животиње на површини земљишта

горња граница за живот биљака

95% живих бића је између
висине од 2800 m и дубине
од 200 m

морске животиње

ниво мора

до 200 m је светлошћу богат
водени слој

ретке животиње

трагови живота 
животиња

----------------------------------------------------------------------
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међузависној за једници, животној
заједници (биоценози). У животној
заједници су увек истовремено присутне
популације више врста. Популације које
чине животну заједницу организовано
живе заједно. Наиме, поједине популације
могу опстати само под одређеним
условима средине. Сходно томе, селектују
се у међусобној компетицији. Таква
животна заједница у Мађарској је и букова
шума, где поред букве, која одређује
карактеристике животне заједнице,
налазимо и друге биљне и животињске
популације, карактеристичне за тај тип
шуме.

Климу карактеристичну за географске
појасеве, заједнички образују количина
сунчеве енергије, која доспева на
површину Земље, карактеристике
површине, која прима зрачење и ваздушна
и морска стру јања, која мењају локалне

утицаје. Равнајући се према климатским
зонама, животне заједнице се такође
зонално распоређују. Ту појаву називамо
зоналитетом. Зонално смештене велике
животне заједнице, распрострањене на
целе континенте су биоми. Поједине
биоме, на пример, чине сва жива бића
тундре хладног појаса, листопадне шуме
умереног појаса или саване жарког појаса.

Део географског омотача, који чини
површину Земље − ваздух, вода и камен −
насељен је живим светом Земље. Највиши
ниво организовања овог целокупног живог
света Земље називамо биосфером (слика
26).

Стално покретна, променљива биосфера
прос то прожима површину Земље, од океанских
дубина до високих ваздушних слојева, од тропа до
поларних предела. Његово пространство је
ограничено климатским и земљишним односима
географског омотача. Истовремено, и биосфера

27. слика Нивои организације живога света

НИВОИ ИЗНАД ЈЕДИНКЕ

биосфера
биом
животна заједница
популација

НИВО ЈЕДИНКЕ

организам

НИВОИ ИСПОД ЈЕДИНКЕ

систем органа
орган
ткиво
ћелија
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повратно делује на промене географског омотача,
на пример, повећава садржај кисеоника и водене
паре у ваздуху, или распадањем својих органских
материја учествује у формирању тла. Немачки
природњак Александер Хумболт (Humboldt)
(1769-1859) први је указао на значајну улогу

биосфере у географском омотачу. Почетком 19.
века пропутовао је Средњу и Јужну Америку, а
потом је истраживао предео Урала, Алтаја и
Каспијског мора. Током својих путовања, кроз
промене у растињу схватио је поделу Земљине
површине на јединствене делове, сходно клими.

28. слика Годишња промена  падавина и температуре у разним географским појасевима

ПАРАНА (PARAÑA) БУДИМПЕШТА (BUDAPEST) АНАДИР (ANADIR)
(260 m) 22,8°C 1580 mm (130 m) 11,2°C 617 mm (5 m) –7,9°C 163 mm

°C mm °C mm °C mm
300
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30 60

20 40

10 20
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40 80

30 60

20 40
10 20
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40

10 20
0 0

–10
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географска локација

надморска висина

годишња количина падавина
средња годишња температура

кривуља падавина

кривуља температуре

АБИЏАН (ABIDJAN) (24 m)   26,9ºC  2024 mm
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Извршио је и опис великих целина растиња.
Назначајније дело му је Космос, у коме је сажео
све што се у то време знало о Земљи, планетама и
свемиру. Руски природњак Василиј Докучајев
(1846-1903) схватио је, током проучавања руског
земљишта, прин цип зоналитета, који је потом, до
краја 19. века, израдио у виду опште биогеолошке
законитости.

Дакле, жива бића никада не живе у
природи изолована једна од других, него
образују заједнице одређене структуре и
функ ционисања. То подразумева нивое
организације, који се надовезују један на
други: популације, животне заједнице,
биоме и, у крајњем случају, биосферу. Све
више нивое организованости заједничким
именом називамо нивоом организације
изнад јединке (слика 27). Екологија се
бави испитивањем појава и њиховим
узроцима, које се запажају у нивоима
организације изнад јединке. Тесну
повезаност средине и еколошке валенце
испитује на нивоу популације или на
вишем нивоу. Израз екологија потиче од
грчке речи оикос, што значи кућа,
станиште, у ширем смислу средина.

Заједнице живих бића, на једном датом
географском простору живе у животном
станишту (биотопу). На том простору,
дату заједницу погађају разна дејства, на
пример, колебање температуре,
променљиви услови светлости и земљишта
или промена састава окружујућег живог
света. Сви ти утицаји, наравно, различито
погађају заједнице различитих врста. Од
свих спољашњих фактора, који делују на
једну дату популацију, само промена
неколико њих врши утицај на заједничко
понашање популације, просторни распоред
или било које друго функционисање. Други
фактори су без утицаја на дату популацију.
Збир фактора, који стварно делују на
заједницу живих бића, у датом животном
станишту, називамо средином.

Карактеристична особина еколошких
фактора је стална промена. Могу се мењати
током времена. Снага и квалитет
еколошких фактора, који делују на истом

месту у различитим периодима дана или
чак током целе године, мења се често у
врло широким границама. У нашем
географском појасу, на пример,
температура ваздуха расте од зоре до раног
поподнева, а после тога стално опадајући
достиже најнижу вредност, непосредно пре
зоре. Можемо да искусимо промену и у
току целе године, у Мађарској јануар је
најхладнији, а јули најтоплији месец.
Између та два месеца, просечно годишње
колебање температуре је 23оC (слика 28).

Промена еколошких фактора у
простору, може се такође добро уочити.
Док је за пределе жарког појаса
карактеристична врло висока температура,
идући ка половима температура постепено
опада. Слична промена уочава се на
различитим висинским нивоима
планинских предела. На пример, под
утицајем рељефа, често може бити
уочљиве разлике у условима блиских
територија, удаљених тек неколико метара.

Пошто еколошки фактори и у времену и
у простору показују велику променљивост,
не постоји такво живо биће, које би било
способно да се прилагоди најразличитијим
животним стаништима. Еколошка
валенца одређује како једна дата
популација може да се прилагоди
променљивим факторима и у коликој мери

35ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА

29. слика Графички приказ еколошке валенце

степен животне
активности

степен
еколошких

фактора

минимум оптимум максимум
још је подношљиво још је подношљиво
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реагује на утицаје средине. Популације
различитих врста на исте факторе показују
различиту еколошку валенцу. Неке
еколошке факторе – на пример,
температуру или влажност – могу поднети
само у одређеним граничним вредностима.
Још подношљива горња, односно доња
вредност еколошких фактора је максимум
односно минимум. Ове вредности стално
опадајући, односно растући, излазе из
неповољне зоне и достижу за популацију
најповољнију вредност, оптимум. То
показује највећи број присутних јединки
(слика 29).

Постоје такве врсте, које у широким
границама подносе промену еколошких
фактора. То су врсте широке еколошке
валенце. Опште позната врста широке
еколошке валенце је путнички пацов, кога
је човек разнео током историје на животна
станишта различитих климатских појасева.
Неке друге врсте, међутим, подносе само
врло мале осцилације еколошких фактора.
То су врсте уске еколошке валенце. То су,
на пример, корали морских гребена, који
живе само у екваторијалном делу океана,
где температура воде никада не пада испод
+20оC, а и салинитет воде је сталан.

Приликом процене еколошке валенце,

треба узети у обзир и да еколошка валенца
може бити различита, са аспекта
еколошких фактора за исту врсту. На
пример, маларични комарац је са аспекта
температуре, животиња широке
толеранције. Током летњег периода је
активан, када температура ваздуха достиже
+30оC, мада током зиме може поднети и
–30 оC. Насупрот томе, врло је осетљив на
промену садржаја водене паре у ваздуху. За
њега је оптимална релативна влажност
ваздуха 90 %. Сувљи ваздух тешко, или
уопште не подноси. Маларични комарац је,
што се тиче тог еколошког фактора, врста
уске еколошке валенце.

1. Израчунај запремину биосфере. (Израчунај из
података са 26. слике релацију између
раширености живих бића на копну и
појединачне раширености у мору. Из књиге
Табела четвороцифрених функција потражи
колики је просечни полупречник Земље.)
2. Нивоима организације живог света баве се
различите гране науке. Која грана науке се бави
нивоима који су наведени у 27. слици?
3. Где може бити Абидјан, који је наведен у 28.
слици? Потражи у Географском атласу или на
интернету где се тачно налази.
4. У односу на температуру, еколошка валенца
маларичног комарца је између +30 и –30°C, а у
односу на влажност ваздуха, између 85 и 95%.
Нацртај дијаграм, где ћемо на x оси означити
еколошку валенцу у односу на температуру, а на
y оси у односу на влажност. Означи, из ова два
аспекта, на ком „месту“ можеш да се сретнеш са
маларичним комарцем. 30. слика Облици Сунчеве светлости који продиру

кроз атмосферу

Сунчево зрачење

одбијање 
од 

облака

расута светлост

зрачење дуге
таласне дужине

одбијање

упијање топлоте

ВЕГЕТАЦИЈА

ЗЕМЉИШТЕ
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Светлост као еколошки
фактор 

Сунчева светлост је једини значајни
извор енергије за биосферу. Ова енергија
стиже на Земљу у виду зрака различите
таласне дужине. Више од пола је
светлосно зрачење, мањи део је топлотно,
а неколико процената је ултраљубичасто
зрачење. Светлост која доспева на
површину, састоји се од директне
светлости и одби јене, такозване расуте
светлости. У дире ктној светлости је пуно
зрачења дуге таласне дужине, које има јако
топлотно дејство. Расута светлост,
међутим, садржи више енергије која има
повољније дејство на процес фотосинтезе
(слика 30).

Сунчева светлост, која доспева на
Земљу, не распоређује се једнакомерно у
биосфери. Светлосне прилике неке
територије карактерише првенствено
заступљеност директне и расуте светлости,

јачина осветљености, као и време трајања
осветљености. То се мења у складу са
географском ширином. У екваторијалном
пределу сунчеви зраци у подневним
сатима, такорећи, под правим углом стижу
на површину, што подразумева изузетно
јако директно светло. У поларном пределу
међутим, због малог упадног угла, зрачење
стиже кроз дебели ваздушни слој, стога је
много већа заступљеност расуте светлости.
Дужина дана и ноћи, тј. трајање
осветљености мења се према географској
ширини.

На Гренланду је, на пример, у летњем
периоду и ноћу осветљеност толика, као дању на
дну средњоевропске букове шуме. Неке поларне
биљке, у току кратког летњег периода, врше
фотосинтезу 24 сата дневно. Биљке хладног и
умереног појаса су биљке дугог дана, којима је за
цветање потребно најмање 12-16 часовно
осветљење. Таква је, на пример, пшеница или раж.
У жарком појасу су дани краћи, отуда је за биљке
кратког дана довољно 8-12 часова осветљења.
Такви су кукуруз и соја.

37ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА

31. слика Повезаност шумске приземне вегетације и светлосних прилика
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Светлосни услови биосфере се мењају на
површини и у вертикалном правцу. У
планинама вишим од 2000 м, тањи
ваздушни слој пропушта 75% сунчевих
зрака. Са аспекта живога света, ова јака
директна светлост представља граничну
вредност око максимума. На нивоу мора та
вредност опада на 50%. Пошто вода, више
него ваздух, апсорбује светлосне зраке, на
морској дубини од неколико стотина
метара сви светлосни зраци бивају
апсорбовани.

За жива бића која врше фотосинтезу, само
површинске воде представљају животно
станиште. Из светлосног зрачења које доспева у
воду, прво се издвоји црвена и жута светлост дуже
таласне дужине. Идући даље, на дубини од 100
метара, има још само зелене и плаве светлости. На
дубини од око 200 метара може се уочити сивило,
док на 400 метара влада потпуни мрак.

Светлосни услови се мењају, не само по
географским појасевима, него могу бити
различити и на истом географском
подручју. Један од узрока за то је степен
облачности изнад територије. Када је
ведро, више је директне светлости, док у
условима облачности расте заступљеност

расуте светлости. Услови рељефа такође
утичу на светлост. Сунчане јужне падине
природно су боље осветљене, него северне
падине исте територије. Коначно, и биљни
покривач територије има значајан утицај
на светлосне услове. Крошње дрвећа у
шуми у великој мери смањују снагу
сунчеве светлости. Због тога биљке нижих
нивоа шума обично добијају много мање
светлости, него оне на отвореном простору.
Светлосни услови у листопадним шумама
зависе и од развијености крошњи. Пре
пролећног листања, на пример, до зељастог
спрата букове шуме стиже око 20% јачине
светлости. У јулу, када се развију крошње,
то опада на свега 2%. Наравно, приземна
вегетација такве букове шуме је много
сиромашнија, него боље осветљене
храстове шуме (слика 31).

Еколошка валенца живих бића на
светлост у основи се разликује, у случају
аутотрофних и хетеротрофних организама.
За фотосинтетичке биљке је светлост
основни извор енергије, за изградњу

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА

32. слика Дејство јачине светлости на
фотосинтезу различитих типова биљака

1. Упореди дејство директне и расуте светлости.
2. Проучи 30. слику, а затим је нацртајмо по
сећању. Допуни цртеж делом који приказује
последице гасова, који узрокују ефекат стаклене
баште, а затим и са текстом у вези светлосних
прилика у мору на 37. страни, који је писан
ситним словима. 
3. Која је веза између температуре географских
појасева и светлосних прилика, коју приказује
графикон на 28. слици?
4. Установи помоћу својих биохемијских
сазнања, како и којим пигментом зелене алге
издвајају црвену компоненту из видљивог дела
светлости.
5. На северној страни једног брда у Мађарској,
налазимо биљке као на нешто северније
смештеној равници, а на јужној страни је
вегетација као на нешто јужније смештеној
равници. Шта је узрок томе?
6. Упореди светлосне прилике букове шуме у
пролеће и у лето. Које биљке сигнализирају ову
разлику? Спомени неку врсту.
7. Потражи у књизи Познавање биљака, врсте
биљака светлости и врсте биљака сенке.
8. Већина собних биљака су биљке сенке. Да ли
потичу из шумских или травнатих животних
заједница? 
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сопствених органских материја. За развој
биљака светлости, потребно је много
Сунчевог зрачења. Биљкама које толеришу
и светлост и сенку, потпуна осветљеност је
првенствено потребна ради цветања, док у
другим периодима добро подносе и сенку.
За биљке сенке потпуна осветљеност је
директно штетна, те се могу наћи у
осенченим животним стаништима (слика
32).

Од хетеротрофних живих бића, гљиве не
захтевају светлост, штавише, за њихов
развој је у већини случајева повољнији
мрак. Утицај светлости на животиње
испољава се у њиховој активности и
распрострањености. Можемо да
разликујемо животиње, које су активне
дању, у сутон и ноћу, односно чија је
животна активност везана за разне периоде
дана. Има животиња, које проживе цео свој
живот у тами, на пример, оне које живе у
дубини мора или у пећинама.

Температура као еколошки
фактор

Температурне прилике које владају у
биосфери, зависе од Сунчевог зрачења,
односно, од особености земљине површине

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА

33. слика Формирање температурних прилика у
биосфери

34. слика Дневно колебање температуре у разним
дубинама једног домаћег пешчаног земљишта
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и ваздуха. Ваздух пропушта Сунчево
зрачење, које загрева површину Земље.
Загрејана површина, путем одавања
топлоте, загрева слој ваздуха непосредно
изнад њега. Топао ваздух струји навише, а
на његово место одозго стиже хладан
ваздух. Топлотно зрачење са Земљине
површине такође доспева у ваздух, а
водена пара и угљен-диоксид у ваздуху га
упи јају, задржавајући топлотну енергију у
атмосфери. Тај тзв. ефекат стаклене
баште значајно повећава просечну
температуру атмосфере и смањује
екстремна колебања температуре (слика
33).

Слично светлосним условима и на
температурне прилике различитих
територија утиче више фактора. На
различитим географским ширинама
можемо да уочимо различита колебања
температуре. Идући од екватора према
половима, просечна годишња температура
стално опада (слика 28). На сличан начин
се мења темпрература на површини и у
вертикалном правцу. У планинама идући
на горе, а од површине мора на доле,
уочавамо опадајућу просечну температуру
(слика 34). Пошто односи рељефа делују
као модификујући фактор, често се и на

блиским територијама јављају значајне
температурне разлике. Таква је, на пример,
разлика у температури ваздуха на јужној
падини и северној страни исте планине.

Из аспекта еколошке валенце живих
бића на температуру, живи свет можемо
поделити на две велике групе. Жива бића
са широком толеранцијом на температуру
су способна да се прилагоде и на велика
колебања температуре. Различити лиша -
јеви и неке врсте маховина су
распрострањене, не само у умереном, него
и у хладном појасу. Неке врсте китова су се
одомаћиле и у хладној води поларних мора,
али и у тропским топлим морима. Жива
бића, која могу поднети само мања
колебања температуре, спадају у жива бића
са уском толеранцијом на температуру.
Она или захтевају топлоту, као човеколики
мајмуни тропских предела или захтевају
ниску температуру, као врсте пингвина на
простору Јужног пола.

За животиње је температура један од најзна -
чајнијих еколошких фактора. За већину животињских
врста, оптимална температура је између +20оC и +30оC.
Многе врсте су се, међутим, прилагодиле и топлијим и
хладнијим условима. У односу на при лагођавање,
разликујемо два типа. Животиње са променљивом
телесном температуром, чија телесна темперература
зависи од температуре животног станишта. Ако она
достигне минимум температурне вредности те
животиње, тада се животне функције успоравају и
животиња прелази у стање мировања. Такво је, на
пример, стање мировања код жаба током зиме. Ако се
спољашња температура повећа, стање мировања
престаје и животиња ће поново бити активна. Слична је

35. слика Телесна висина и географска раширеност врста пингвина

1. Шта одређује температурне односе појединих
животних станишта?
2. Представи на једном графикону темпера -
турну толеранцију лишајева, царских пингвина
и мајмуна дрекавца.
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одбрана и код пустињског гуштера. Неке врсте гуштера
се склањају од екстремне топлоте, тако што се укопају
у дубље и хладније слојеве тла. Неке животиње са
променљивом телесном температуром, способне су да
повећају своју телесну температуру активним
мишићним радом, а таква је врста лептира голупка. 

Животиње са сталном телесном температу ром,
своју телесну температуру могу да одржавају на
сталном нивоу, без обзира на спољашње услове. Такве
су птице и сисари. Регулисање њихове телесне
температуре, одређује однос површине и масе тела.
Производња топлоте зависи од телесне масе, док
одавање топлоте зависи од телесне површине. Тако је,
у односу на телесну масу, површина за одавање
температуре код животиња са великом телесном
масом релативно мања, него код животиња ситније
грађе. То се добро уочава код поређења између
најјужније распрострањених Царских пингвина и
најсеверније настањених пингвина (слика 35).

Дејство ваздуха на жива бића

Ваздух делује на животне процесе,
распрострањеност и понашање у заједници
живих бића, својим хемијским и физичким
особинама. Хемијске особине ваздуха
зависе од његовог састава. За састав
ваздуха је карактеристична велика
количина азота (78%) и кисеоника (21%).
Остатак (1%) је водена пара, угљен-
диоксид, водоник, племенити гасови и

36. слика Зависност фотосинтезе од концент -
рације угљен-диоксида у ваздуху код белог бора

37. слика Зависност фотосинтезе од еколошких
фактора код једне врсте водене маховине 

38. слика Утицај концентрације сумпор-диоксида
на животну активност две различите врсте лишаја
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разни загађивачи. Пошто количина азота и
кисеоника у атмосфери премашује потребе
живих бића, ни један ни други не
ограничава могућност живота у биосфери.
Од гасова неопходних за живот, само је
угљен-диоксид присутан у количини, која
повремено може достићи минимум
вредности. Стога резерве атмосферског
угљен-диоксида, у основи могу утицати на
процес фотосинтезе у биосфери (слика 36).

Ако је количина угљен-диоксида мања
од 0,03%, слаби фотосинтеза, штавише,
може да падне чак и на минимум.
Повећањем концентрације угљен-диоксида,
фотозинтеза у почетку брзо расте, потом се
процес успорава, да би се усталио на
одређеном нивоу, без обзира на даљи раст
концентрације угљен-диоксида. На утицај
концентрације угљен-диоксида, делује и
други основни регулациони фактор
фотосинтезе, светлост. Наиме, са
повећањем јачине светлости и утицај
повећања концентрације угљен-диоксида је
већи (слика 37).

Услед фотосинтезе садржај угљен-

диоксида у ваздуху стално опада. Његово
надокнађивање је, свакако, функција
бактерија и микроскопских гљива у
земљишту. Они разградњом органских
остатака, производе значајну количину
угљен-диоксида. При ли ком дисања биљака
и животиња, такође се ствара угљен-
диоксид. Вредност фактора, који делују у
правцу повећања и смањења, у природним
условима је у равнотежи.

Ово уравнотежено стање биосфере, може да
наруши људска делатност. Данас се може
мерењем тачно доказати, да садржај угљен-
диоксида у атмосфери, показује сталну
тенденцију повећања вредности. Уништавање
биљног покривача на све већој територији, од
стране човека, смањује искоришћавање угљен-
диоксида из биосфере. Истовремено, из
индустријских региона расте количина угљен-
диоксида, који доспева у атмосферу. Све ово
заједно повећава ефекат стаклене баште, што на
дуже стазе, може имати штетне последице на
биосферу.

Од различитих загађивача ваздуха, у
атмосфери најраспрострањенији је
сумпор- диоксид. Он доспева у ваздух,
првенствено сагоревањем огревног
материјала, који садржи сумпор, при чему
уз присуство водене паре гради
сумпорасту, односно сумпорну киселину и
са падавинама доспева на земљину
површину. Киселе кише уназађују развој
биљака, у већој концентрацији могу
довести и до њиховог изумирања (слика
38). Киселе кише су штетне и за живи свет
вода, пошто pH вредност вода значајно
померају у правцу киселости.

Еколошка валенца биљака према сумпор-
диоксиду је различита. Нажалост, многе врсте
које сачињавају шуму су врло осетљиве на ово
загађење. Такве су, на пример, оморика, буква и
граб. Посебно помињемо лишајеве, јер их можемо
сматрати живим бићима, која сигнализирају
загађење сумпор-диоксидом. Приближавајући се
индустријски развијеним регијама, све се ређе
налазе, а у центру загађења их уопште нема.

Од физичких особина ваздуха,
најважније дејство је струјање ваздуха.

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА

39. слика Утицај притиска ветра на облик дрвета

1. Да ли угљен-диоксид боље користи шећерна
репа или шећерна трска? (Упореди 32. и 37.
слику.)
2. Где киселе кише узрокују веће штете: у
Скандинавији или у Мађарској? Образложи
одговор. (Помисли на основни камени слој.)
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Ветар, наиме, повећава испаравање,
потпомаже ширење биљака, а врши и
опрашивање многих биљака. Механичко
дејство ветра, углавном током олуја,
оштећује дрвеће. Карактеристично
формирање крошње се јавља као последица
сталног једносмерног кретањa ваздуха
(слика 39). Дејство ветра првенствено се
односи на оне животиње које лете. Тако, на
пример, многе птице које добро лете,
користе ветар као извор енергије и сатима
се могу одржавати у ваз духу изнад копна
или мора, где траже плен. Већина
животиња се, међутим, склања од јаког
струјања ваздуха, повлаче се у завет рину.
Тиме се бране, да их он не однесе са
животног станишта. 

Дејство воде на жива бића

У биосфери је вода јако важан еколошки
фактор. Не само да је неопходна за функ -
ционисање основних животних функција,
него и због тога, што значајно утиче и на
распрострањеност врста. Код биљака
снабдевање водом зависи од три процеса.
Прво, узимање воде из средине, друго,
транспорт воде у биљци и треће,
отпуштање воде путем испаравања. У
погледу целине метаболизма воде,
разликујемо биљке са променљивим и
сталним садржа јем воде.

Метаболизам воде код биљака са
променљивим садржајем воде, у великој
мери зависи од односа воде у средини.
Биљке које спадају у ову групу, добро
подносе исушење, јер, мада се приликом
суше исуше, у влажном периоду, узимањем
веће количине воде, опет оживе. Такве
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40. слика Упоређење водоснабдевања шумом покривене и искрчене територије
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првенствено можемо наћи међу нижим
врстама биљака, што је својствено, на
пример, за многе алге, лишајеве и
маховине.

И поред колебљивог садржаја воде у
средини добра способност задржавања
воде и могућност регулисања испаравања
чини равномерним метаболизам воде код
биљака са сталним садржајем воде. Овај
тип представљају папрати, голосеменице и
скривеносеменице. У коликој мери су ове

кормофите изложене губитку воде већег
степена и колико су тако способне да буду
релативно независне од околине, зависи и
од околности у животном станишту. Што је
сувље и топлије дато животно станиште, то
су веће потешкоће биљке у вези водоснаб -
девања. Велика је опасност од потпуног
исушивања у пустињама или сувим,
травнатим пустарама. Биљке на
просторима са доста падавина или
приобалне биљке лако одржавају
равнотежу промета воде, док се код
водених биљака питање водоснаб девања и
не поставља.

Према околностима водоснабдевања,
разликујемо више типова кормофита. Водене
биљке су, углавном, лебдеће или фиксиране за
подлогу као дрезга, са слабо развијеним кореном.
Мало испаравају, толеранција на сушу им је
минимална. Такви су, на пример, водена куга или
врсте сочивице.

Мочварне биљке узимају много воде и много
испаравају, те се на листовима може наћи више
стома. Добро позната домаћа врста је каљужница.

У биљке са средњом снабдевеношћу водом
спадају углавном шумске биљке. Ту се може
сврстати и већина гајених биљака. Способност
толеранције на сушу, у односу на претходне, је
већа, али и оне још захтевају значајне количине
воде због јаког испаравања.

Биљке које подносе сушу су биљке пустиња,
травнатих пустара и сувих јужних падина. То су,
на пример, круте траве, разне врсте агаве, алоје и
кактуси. Надземни делови су дебели, сочни или
тврди, суви и крути. Захваљујући унутрашњој
грађи, способне су да складиште много воде.
Стоме су им скоро стално затворене, испаравање
им је минимално. Због успорене фотосинтезе,
производе мало органских материја, споро расту.

Дакле, водоснабдевање копнених
биљака првенствено зависи од садржаја
влаге у ваздуху и земљишту. На то утиче
температура, која одговара географском
положају, количина падавина, кретање
ваздуха, а врло је значајна и вегетација на
територији. Значај овог последњег се види
упоређивањем шумског и искрченог
земљишта (слика 40).

Вода је и за животиње важан еколошки

1. Упореди метаболизам воде код биљака са
променљивим садржајем воде и биљака са
сталним садржајем воде.
2. Направи табелу према датој шеми, испуни је,
те прегледај особине биљака из аспекта
снабдевености водом.

3. Упореди услове водоснабдевања једне
шумовите и једне искрчене територије, тако да
у свом предавању употребиш све речи на 40.
слици. За време предавања можеш да гледаш
слику.
4. Како може да преживи брашнени мољац у
сувом брашну или подкорњак у сувом дрвету? 
Да ли дуже подноси сушу камила или
виноградарски пуж? Какву стратегију користе?
Који од њих боље подноси исушивање? 
5. За слатководна једноћелијска жива бића –
мада живе у њој – вода ипак за њих представља
проблем. Шта је проблем, шта је узрок томе и
каква се ћелијска органела формира, ради
решавања тог проблема?
6. Упореди потребе биљака и животиња из
аспекта светлости, температуре, воде и гасова у
ваздуху.  Који су узроци разлика? Потражи и
биохемијска објашњења за то.

Снабдевеност ниска средња висока
водом

Упијање воде

Јачина 
испаравања

Подношење 
суше

Брзина раста

Пример 
врсте/групе
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фактор, битан услов њихове
распрострањености. Еколошка валенца по
питању губитка воде знатно одступа код
различитих животињских врста. Сисари
пате од тешких поремећаја, ако изгубе
макар само 15-20% воде из организма.
Многе врсте бескичмењака, могу поднети
знатно већи губитак воде, на пример, неке
врсте пужева и до 60% свог садржаја воде.

Део животиња живи у изразито воденој
средини. Али и животињама, које живе на
копну, обилни или задовољавајући услови
влажности, представљају оптимално
животно станиште. Познато је и неколико
врста изразито толерантних врста на сушу,
које су се прилагодиле екстремним
пустињским условима. Један од начина за
то је, да су способне да складиште део воде,
настале током метаболичких процеса и
касније је употребе.

Основне особине земљишта

Образовање земљишта догађа се на
површинском слоју земљине коре,
узајамним дејством фактора поднебља и
живога света. Површински камени слој
земљине коре се, само након дугих
физичких, хемијских и биолошких
процеса, формира у земљиште. Физичко
уситњавање узрокује, првенствено,
колебање дневне температуре, односно
сила напона воде, продрле у тако настале
пукотине у камену. Након дужег-краћег
времена, настали уситњени камен долази у
додир својом великом површином са водом
и ваздухом средине. У тој средини се
одиграва хемијско распадање камена,
током кога настају нове материје. Део њих
је водени раствор отопљених материја из
камена, други део је, у погледу формирања
земљишта, врло важна глина, односно
камен уситњен до колоидних димензија. 
Међутим, глина настала као резултат
физичких и хемијских процеса, претвориће
се у плодно земљиште само ако се под
дејством биолошког распадања, започне
стварање хумуса. На глини се прво
насељавају најједноставнија жива бића.
Угинућем, њихови остаци обогаћују

41. слика Колоид земљишта обавијен воденим
омотачем
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настајуће тло, припремајући тако
насељавање биљака и животиња, које живе
у земљи. Остаци угинулих живих бића се у
земљишту распадају. Део продукта
распадања се претвара у хумус, типично
тамну, хемијски киселу материју.
Исхраном и кретањем живих бића, која
живе у земљишту, мешају се честице
хумуса са честицама глине.Тако настају
честице земљишта, различите величине и
квалитета.
Хемијске особине земљишта првенствено
одређују честице земљишта. Део њих су
колоиди димензија 1-500 нанометара, чија
је најуочљивија особина огромна
површина у односу на малу масу честица
које настају уситњавањем. На тој
површини, честице могу везати слабим
везама велике количине материје. То је
колоидна апсор п ција. Колоиди земљишта
на својој повр шини апсорбују молекуле
воде или јоне растворене у води (слика 41).
Способност везивања воде различитих

земљишта зависи од количине колоида у
њима. Пешчана земљишта садрже мало
колоида, стога могу да задрже релативно
мало воде. Земљишта богата глином или
хумусом, међутим, могу да задрже
двадесет пута више воде.

Колоиди земљишта су углавном честице
негативног набоја, стога на својој
површини апсорбују различите катјоне
(Ca2+, Na+, K+, H+). Катјони земљишта се
могу међусобно мењати. Од свих, за
структуру земљишта најповољнији су јони
калцијума. Наиме, калцијумом засићени
колоиди лако се сједињују у крупније
честице земљишта, а последица је
формирање мрвичасте структуре тла. Ова
структура омогућава присуство
одговарајуће количине воде и ваздуха, који
су неопходни за оптимални живот у земљи.

Ако се насупрот калцијумових јона, у
земљишту несразмерно повећа количина
натријумових јона, смањује се, или престаје
сједињавање колоида земљишта у мрвичасту

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА

42. слика Структура и компоненте земљишта

жива бића која живе у земљиорганска материја
животиње микроскопских
димензија
животиње макроскопских
димензија

прстенасти црви

гљиве и алге

бактерије

3%
5%

12%

40%

40%

5%

10%

85%

7%

93% биљни
корен

минерална
материја

хумус

живи свет земљ
иш

та

органска материја
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структуру. Тако се из земљишта лако исперу
саставни делови глине и хумуса. Због тога настаје
земљиште са лошом снабдевеношћу водом и
ваздухом, на чијем се површном слоју накупе и
јони натријума и калијума. То је карактеристично
за слатинасто земљиште најгорег састава.

Важна хемијска особина земљишта је и
његовa хемијска реакција. У горњим
слојевима се може наћи више живих бића,
јаче је дејство угљен-диоксида,

ослобођеног из процеса дисања, а видљив
је и утицај киселина хумуса на хемијску
реакцију. Стога је хемијска реакција
земљишта померена углавном ка киселој
реакцији.

Жива бића за обављање својих животних
функција захтевају одређену хемијску реакцију.
То може бити својствено и за читаве групе живих
бића. Врло често је недвосмислена зависност
између хемијске реакције земљишта и
заступљености живих бића. У земљишту базне и
неутралне хемијске реакције, углавном је велики
број бактерија, док у киселој доминирају врсте,
које припадају гљивама. Често, саме биљке
стварају одређену хемијску реакцију у околном
земљишту. Тако, на пример, шушањ, настао од
отпалих иглица борова, образује земљиште врло
киселе реакције.

У хемијске особине земљишта, спада и
садржај хранљивих материја земљишта.
Овај фактор се релативно брзо мења.
Повећава се углавном путем биолошког
накупљања, односно наношењем, што обав -
ља вода, односно ветар. Испирајуће деј -
ство падавина, или велико узимање
хранљивих материја од стране биљака,
може значајно да смањи садржај
хранљивих материја у земљишту за
одређени период. Колики део појединих
хранљивих материја се може узети из
земљишта од стране биљака, разликује се
од елемента до елемента. Од целокупног
садржаја азота биљке могу да узму само 2%
нитрата. Мада је фосфор у 60-70%
случајева у облику неорганског фосфора,
од тога се могу лако узети само хидроген-
фосфати. Супротно томе, калијум се може
лако употребити, у односу на сва присутна
једињења у земљишту.

Структура земљишта је једна од
најзначајнијих физичких особина
земљишта. Под тим подразумевамо које су
величине честице земље настале током
распадања, како се распоређују једна
наспрам друге и који је степен њихове
повезаности. У мрвичастом земљишту
повољне структуре, у просторима између
честица, у порама скупљају се ваздух и
вода. Ваздух земљишта је, преко пора, у

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА

43. слика Кружење угљеника

разлагање

органски угљеник

дисање
фотосинтеза

садржај CO2 у ваздуху

1. Припреми такав дијаграм, којим ћеш
приказати како се формира земљиште. У слику
упиши и који еколошки фактори или жива бића
играју улогу у појединим деловима процеса.
2. Честице земљишта су колоидних димензија и
негативног набоја. Шта проистиче из колоидне
димензије, а шта из негативног набоја?
3. Због чега се биљке све брже суше у случају
дуготрајније суше? 41. слика може да помогне.
4. Који јон је повољнији за структуру
земљишта? Na+, K + или Ca2+ ? Зашто?
5. Која је зависност између борове шуме,
хемијске реакције земљишта и печурке овчарке?
6. Упореди састав ваздуха у земљишту и
атмосфери. 
7. Потражи биљке у књизи Познавање биљака,
којима одговара кисела и алкална хемијска
реакција земљишта.
8. Испланирај оглед за доказивање кречњака у
земљишту, као и способности везивања воде два
различита типа земљишта.
Израчунај употребом података из 42. слике,
колики проценат масе земљишта чине
прстенасти црви.
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сталној повезаности са атмосферским
ваздухом. Састав му се, међутим, разликује
од њега, на пример, садржај водене паре му
је знатно већи. Микроорганизми који живе
у земљишту и дисање корења, такође утичу
на састав ваздуха земљишта. Садржај
кисеоника му је мањи, а угљен-диоксида
вишеструко већи, него у атмосферском
ваздуху. Воду везану за колоиде у
земљишту биљке не могу да преузму. Вода
доспела у велике пукотине, брзо отиче на
доле и за њено узимање биљке немају
довољно времена. За њих је најзначајнија
вода која се налази у порама, капиларима
земљишта, коју лако и добро могу
употребити. Снабдевеност земљишта
ваздухом и водом, дакле, првенствено
одређује структура земљишта, стога као
еколошки фактор утиче на жива бића
(слика 42).

У састојке земљишта спадају не само
мртве органске материје, него и жива бића,
која живе у њему. Земљиште, наравно,
најнепосредније делује на биљке, али и
животиње које живе у земљишту морају
да се прилагоде еколошким факторима

земљишта. Од њих, на живот животиња
углавном делују физичке особине
земљишта. Њихово кретање одређује
структура земљишта. Што је гушће и
тврђе, то више потешкоћа претставља
дубљење ходника за налажење хране, на
пример, код кртица. Температура
земљишта утиче на вертикално кретање
животиња. Добар пример за то је сезонско
кретање ларви гундеља, између
површинских и дубљих слојева. Наиме,
земљиште се у умереном појасу зими
охлади, само до извесне дубине, у толикој
мери да животиња тамо не може да
преживи. Повлачењем испод те границе,
може да преживи најгори период. Што се
тиче животиња, такође је битан фактор,
садржај ваздуха и воде у земљишту. За
већину животиња, које живе у земљи,
важан је одговарајући садржај водене паре.
Али, нагли пораст количине воде многе
животиње тера на површину. Позната је
појава масовног излажења кишних глиста
на површину, након кише. Ове животиње,
међутим, у сушном периоду траже дубље,
влажније слојеве земљишта, да би избегле
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44. слика Кружење азота

азотофиксирајуће
бактерије и алге

разлагање
угинулих
живих бића

нитрифицирајућe
бактеријe

N2

NO3
–

NO
–
2

NH4
+NH4

+

NH4
+

NH3NH3

садржај азота у ваздуху – N2, NO2, NH
3

денитрифицирајуће бактерије

денитрифицирајуће
бактерије
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кобно исушење.

Кружење материје 
у еколошким системима

Од појаве живота на Земљи, током више
милијарди година, укупна количина
материје се није битно променила. Мада
бисмо могли да претпоставимо, да би за то
протек ло време, укупна маса стално
множећих живих бића, могла вишеструко
да премаши масу Земље. До тога међутим
није дошло. Јасно је да је живи свет, у току
дугог процеса еволуције безброј пута
употребио исту ту материју. Односно, у
биосфери материја стално кружи, при
чему пролази кроз разне промене и
поприма различите форме. У биосфери
хемијски елементи, доспели у жива бића,
пролазе кроз читав низ организама, док се
не врате у спољашњу средину. Ове
материје користе нова жива бића,
настављајући тако кружење материје.
Живи и неживи чиниоци биосфере су тако
у сталној међусобној повезаности, међу
њима се одвија кружење материје. Неке од
материја имају основну значајну улогу у

45. слика Кружење воде

падави-
не

садржај водене
паре у ваздуху животне функције

испаравање

копно

падави-
не

1. Направи посебно скицу о кружењу угљеника,
азота и воде и објасни суштину процеса. 
2. Које су главне етапе кружења фосфора?
3. Који се нивои могу разликовати у продук -
цији и коришћењу органских материја, међу
популацијама живих бића?
4. Како се мења енергија доспела у биосферу?
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46. слика Повезаност исхране у једном копненом животном станишту

ТЕРЦИЈЕРНИ
ПОТРОШАЧИ

СЕКУНДАРНИ
ПОТРОШАЧИ

ПРИМАРНИ
ПОТРОШАЧИ

ПРОИЗВОЂАЧИ

зглавкари
грабљивице

кос

волухарица

трава

детлић

ушата сова

лисица

РАЗЛАГАЧИ бактерије, гљиве, црви, мекушци, зглавкари

⎫
⎬
⎭

зглавкари
биљоједи
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биолошким процесима.
У процесу кружења угљеника, садржај

угљеника у ваздуху и води представља
извор за органске материје живих бића
(слика 43). Из тог угљеника, аутотрофне
биљке производе органске материје током
фотосинтезе. Након тога, тако настале
органске материје, непосредним или
посредним путем доспевају у организам
хетеротрофних живих бића. При томе, свако
живо биће у свом организму, један део
органских угљеникових једињења
оксидише уз помоћ кисеоника, узетог током
дисања. Крајњи продукти дисања, вода и
угљен-диоксид, поново доспевају у
спољашњу средину. У угинулим живим
бићима такође остаје много угљеникових
једињења, које користе организми, који
врше разлагање, па га враћају у атмосферу у
виду угљен-диоксида. Тај разградни процес
је међутим некада врло спор и прво настају
разна хумусна једињења, од којих се само
постепеним преображајем ослобађа угљен-
диоксид. 

У неким случајевима се неразграђене
органске материје дуже времена
нагомилавају, као, на пример, слојеви
тресета. У историјским периодима Земље,
органска материја доспела у дубину Земље,
се претворила током милиона година у
нафту или угаљ. Сагоревањем ових
резерви, човек враћа много угљен-
диоксида у кружење (види ефекат стаклене
баште, слика 33).

Повлачење угљеника из кружења, на дуже
време, може се догодити и у води. Тада се
угљеник нагомилава у виду калцијум-карбоната,
односно настају слојеви кречњака. Један њихов
део може доспети на копно и тамо се, под
дејством киселих сокова биљака, из њих може
ослободити угљен-диоксид, који поново доспева у
кружни ток. Угљен-диоксид доспева у ваздух и у
току вулканских активности. По неким
истраживачима, ако се угљен-диоксид путем
разградње органских материја не би вратио у
кружење материје, биљке би за 35 година
потрошиле целу залиху угљен-диоксида у
атмосфери. Тако би нестао ефекат стаклене баште
и просечна температура површине Земље била би

нижа приближно за 30оC.

Што се тиче кружења азота, он може на
више начина да доспе у кружење материје
у биосфери (слика 44). Иако највећу
количину садржи ваздух, већина живих
бића није у стању да употреби непосредно
слободни азот из атмосфере. Овај поступак
могу да изведу само азотофиксирајуће
бактерије у земљишту и неколико врста
плавих бактерија. Највише азота везују и
претварају у амонијак бактерије које живе
у квржицама корена лептирњача.
Амонијак, настао везивањем азота,
претвара се у једињења амонијака, односно
у нитрате под дејством нитрифицирајућих
бактерија. Ова, у води растворљива азотна
једињења, представљају извор азота који
биљке могу да узму из земљишта. 

На крају крајева, у земљиште доспевају
и органски отпаци живих бића, а и сама
угинула жива бића. Под разлагајућим
дејством бактерија и гљивица, прво настају
соли амонијака. Међутим, то није једини
крајњи производ процеса, јер
нитрифицирајуће бактерије један део
једињења амонијака претварају у нитрите,
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47. слика Повезаност нивоа исхране воденог
животног станишта

CO
–
2

O
–
2 O

–
2

O2 SO4
2–

PO4
3–

CO2

NO3
–

CO2

разлагачи

пр
ои

зв
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ач

и потрош
ачи
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а затим у нитрате. Биљке из земљишта
узимају нитрате и соли амонијака, у облику
водених раствора. Ако земљиште садржи
много веће количине азота, него што се
може искористити, денитрифицирајуће
бактерије део нитрата претварају у
нитрите, а затим у молекуларни азот који
се враћа у атмосферу. 

Људска активност има велики утицај на
кружење азота. Приликом бројних индустријских
поступака, веће количине нитрозних гасова
доспевају у ваздух. То повећава садржај азота у
падавинама, који доспева у копнене слатководне
животне заједнице. Тамо нагомилани азот,
покреће снажан процес прекомерног
размножавања дрезге, који неповољно утиче на
биолошки квалитет воде. Некритична и
прекомерна употреба вештачког ђубрива повећава
садржај азота у подземним водама. Одатле
доспева у пијаћу воду бунара, где се може
претворити у отровне нитрите. Нитрити смањују
количину кисеоника, који се транспортује крвљу,
што представља велику опасност посебно за
дојенчад. То се уочава нарочито код копаних
бунара мање дубине, у које продире подземна
вода са пољопривредних простора ђубрених
вештачким ђубривом.

Главну масу за кружење воде дају

океани и мора. Из тих огромних резерви
потиче и слатка вода на копну (слика 45).
Под дејством сунчеве топлоте вода
испарава са површине мора и океана. Од
водене паре настају облаци, из којих се у
виду падавина једним делом вода враћа у
океан, а делом пада на копно. Падавине са
копна се делом као текућа вода непосредно
враћају у море, а делом доспевају у
земљиште. Значајни деo те воде биљке
узимају из земљишта. Количину воде у
земљишту значајно смањује површинско
испаравање и испарење биљака. Један део
упијене воде биљке испаравањем кроз
листове поново враћају у атмосферу. Већи
део падавина, непосредно доспео на биљке,
такође, испари и врати се у атмосферу. Док
се током кружења угљеника и азота у
биосфери може уочити и нагомилавање,
дотле вода, такорећи, без остатка пролази
кроз систем. Само 1% падавина се угради у
живи свет биосфере и има одлучујући
утицај на њега.

У току кружења фосфора, вода и
фосфате, заједно са многим другим
минералним материјама, раствара из стења.
Биљке узимају фосфор из водених раствора
неорганских једињења. Животиње

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА

48. слика Пут енергије кроз трофичке нивое 

упијена Сунчева енергија

угинула жива бића и отпадне
материје

топлота 26 000 kJ

угинула жива бића и отпадне
материје

топлота 4500 kJ

угинула жива бића и отпадне
материје

топлота 200 kJ

топлота 50 000 kJ

топлота 8000 kJ

топлота 1200 kJ

зелене биљке
90 000 kJ

употребљиво
14 000 kJ

биљоједи

употребљиво
1500 kJ

месоједи

100 kJ

1-80 biologia12 6 tord 2016.qxd:1-80 biologia12.qxd  5/18/16  7:36 AM  Page 52



53

непосредно или посредно долазе до
фосфора, делом преко фосфата у води, а
делом преко фосфата у биљној храни. Из
органских материја угинулих живих бића
бактерије ослобађају неорганска фосфорна
једињења, која биљке могу да користе.
Фосфор испран из земљишта, доспева у
слатке воде и мора. Доспева и у рибе, које
су у плићим деловима мора, а посредством
птица грабљивица поново доспева на
копно, првенствено у великим птичјим
насеобинама, као излучевина гуано, која
садржи фосфор. Органски фосфор
наталожен у слоју гуана, на морским
птичјим острвима, редовно се
експлоатише, као добро употребљиво
природно ђубриво. Међутим, из даљег
кружења материје у биосфери, губе се врло
значајне количине фосфора, путем
органског отпада доспелог у морске
дубине.

Протицање енергије 
у еколошким системима
У биосфери само аутотрофна жива бића
могу да остваре непосредну везу у исхрани
између живих и неживих чинилаца. Током
кружења материје узимају неорганске
материје из ваздуха, воде и земљишта и
претварају у органске материје сопственог
тела. Пошто већину аутотрофних живих
бића чине зелене биљке које врше
фотосинтезу, оне су најважнији
произвођачи органских материја у
Земљиној биосфери. Имају основни значај

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА

49. слика Упоређење еколошке пирамиде исхране, енергије и биомасе

35 kJ  човек

50x103 kJ говеда

62x105 kJ           луцерка

25 x 107 kJ употребљива Сунчева енергија

0   10 102

енергија kJ

пирамида енергије

96 kg  човек

2040 kg говеда

16 200 kg         луцерка

0   10 102

маса kg

пирамида биомасе

1 човек 2. потрошач

4,5 1. потрошач
говеда

луцерка произвођач

0   10 102

број јединки

пирамида исхране

1. Упореди протицање енергије и кружење
материје у биосфери. Каква је повезаност међу
њима?
2. Да ли Сунчеву енергију ефикасније користи
трочлани или петочлани ланац исхране?
Образложи одговор. 
3. Погледај у којим се органским материјама
депонује хемијска метергија, у биљном и
животињском свету.
4. Упореди биолошку продукцију и биомасу.
Која може да им буде јединица мере?
5. Зашто је логаритамска мера на 49 слици? 
6. Да ли шума или ораница производи годишње
више органских материја? Да ли је мања или
већа биомаса продуктивнија? За проверу свог
мишљења користи 50. слику.
7. Шта можеш да представиш еколошком
пирамидом?
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55РЕЗИМЕ

РЕЗИМЕ

Биосфера је највиши ниво организације живота
на Земљи и односи се на целокупан живи свет. У
биосфери жива бића не живе појединачно, међу-
собно изоловано, него образују заједнице одре-
ђене структуре и функционисања. Биоми су
зонално смештене и клими прилагођене велике
животне заједнице, распрострањене на целе кон-
тиненте. Животне заједнице, биоценозе, које
граде биоме, састављене су од међусобно тесно
повезаних мањих заједница, популација.
Чланови популација су увек јединке, које припа-
дају истој врсти. Више нивое организоване од
јединки заједничким именом називамо нивоима
организације изнад јединки. Средина је све -
укупност фактора, који делују на заједнице живих
бића на датом месту. Типична особина еколош-
ких фактора је стална промена. Различите лока-
ције и протоком времена, подједнако могу да
промене утицај средине. Еколошка валенца
показује како дата заједница може да се прила-
годи овим променама. Биљне или животињске
врсте, које ове промене могу да поднесу у широ-
ким границама су широке еколошке валенце, а
које подносе промене у само малим осцилаци -
јама су уске еколошке валенце. 

Од еколошких фактора, који делују на зајед-
нице живих бића, утицај светлосних прилика
одређује однос директне и расуте светлости, као
и географска ширина и вертикални положај у
односу на земљину површину. Светлосне прили-
ке могу да се мењају и на истим географским
просторима, у зависности од степена облачнос -
ти, рељефа и биљног покривача. Светлосне 
прилике делују, првенствено, на биљке.

Температурне прилике одређују географска
ширина и вертикални положај. Значајно је и
модификујуће дејство рељефа. 

Угљен-диоксид, који је саставни део ваздуха,
и поред минималних количина од основног је
значаја, због дејства на фотосинтезу.

Повећање садржаја угљен-диоксида у вазду-
ху погодује биљкама, али је одговорно за гло-
бално загревање, због ефекта стаклене баште.

Вода, као еколошки фактор, утиче на живот
биљака. Биљке са променљивим садржајем воде,

у потпуности зависе од воде у средини у којој
живе. Биљке са сталним садржајем воде имају
равномернији садржај воде, захваљујући способ-
ности задржавања воде и регулисања испарава-
ња. Заједно са повољном температуром, вода је
битан услов за распрострањеност животиња.

Формирање земљишта потпомаже физичко
уситњавање површинског стења, као и хемијско
и биолошко распадање. Током задња два проце-
са формирају се честице колоидних димензија,
настале мешањем глине и хумуса. Оне имају
значајну улогу у апсорпцији различитих јона
минералних материја. Везивање разних јона на
површину колоида земљишта, у основи утиче на
структуру земљишта. Повољна структура пак
обезбеђује добру снабдевеност ваздухом и
водом, што потпомаже насељавање живих бића
у земљишту.

Проток енергије и кружење материје у
биосфери се одиграва у тесној међусобној завис-
ности. Сунце је полазна тачка протока енергије,
а светлосна енергија, доспела на земљину
површину, покрива енергетске потребе за разне
процесе мењања облика материје. Најважније
промене материје, које се одигравају у биосфе-
ри, су кружење угљеника, азота, воде и фосфо-
ра. Материје биосфере учествују у сталном кру-
жењу, током којег аутотрофна жива бића,
коришћењем енергије, из неорганских произво-
де органске материје. Већину органских мате-
рија биосфере производе зелене фотосинтетичке
биљке. Њима се хране популације потрошача.
Разлагачи претварају угинула жива бића и
органске отпатке у неорганске материје, које
поново користе произвођачи. Светлосну енер-
гију која улази у биосферу, биљке трансформи-
шу у хемијску енергију, која пролази кроз ланац
исхране, један њен део се искористи, а други
претвори у топлотну енергију. Пренос енергије
кроз биосферу је једносмеран процес. Процесе
производње органских материја у биосфери
називамо биолошком продукцијом. Целокупну
масу тако произведене органске материје нази-
вамо биомасом.
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у погледу свих других живих бића, пошто
је исхрана хетеротрофних живих бића,
заснована само на органским материјама,
произведених од стране произвођача.

Хетеротрофни потрошачи се хране
живим органским материјама биосфере.
Већину њих чине разне популације биљо -
једа. Пошто се они непосредно хране
произвођачима, заједничким именом их
називамо примарним потрошачима. Њима
се хране популације грабљивица,
секундарни потрошачи. Мањим
грабљивицама се хране крупније
грабљивице, терцијерни потрошачи (слика
46).

Органска материја у биосфери се,
међутим, не налази само у живој форми,
него се, након неког времена, нагомилају и
угинуле јединке живих бића и њихови
органски отпаци. Међу популацијама
живих бића су бројне оне, које се хране
угинулим органским материјама, њих
називамо разлагачима. Мање
хетеротрофне животиње и гљиве, као и
бактерије, које врше разлагање, отпадне
органске материје делом уграђују у свој

организам, а делом их потпуно разложе и
претварају у минералне материје, које
произвођачи могу поново да употребе.

У домаћим шумама, на пример, дрвеће,
жбуње, приземно растиње и маховине, у току целе
године добро користе Сунчеву енергију. Макси -
малну биљну масу зими продукује маховина, у
пролеће приземне зељасте биљке, па жбуње и, на
крају током лета крошње дрвећа. Од те велике
масе произвођача живе други чланови система.
Примарни потрошачи шуме су обично
специализовани по питању исхране и делове дате
биљке деле међу собом. Од инсеката биљоједа, на
пример, један користи лишће, други плод или
пупољак, односно сиса биљни сок, док неке врсте
налазе храну на стаблу или корену дрвећа. На -
м ножавање инсеката спречавају највише птице
певачице. Углавном оне чине секундарне
потрошаче домаћих шума. Птицама певачицама и
ситнијим сисарима се пак хране терцијерни
потрошачи, на пример, лисица и сова. Опадањем
лишћа, биљним и животињским отпадом,
угинулим живим бићима, веома велика маса
органских материја доспева у земљиште. Разни
црви, мекушци, зглавкари, који живе у шушњу,
уситњавају и делом разлажу ове органске
материје, док их животиње, које живе у земљи,
мешају са дубљим слојевима, као, на пример,
кишна глиста. Након тога, даље разлагање,
активношћу гљива и бактерија, које тамо живе, то
претвара у хранљиву материју, коју биљке могу да
користе.

Веза између произвођача, потрошача и
разлагача у биосфери гради ланац исхране.
Кружење материје између ланаца исхране и
његове средине је у суштини затворен
кружни процес. 

Током кружења остаје исти материјал,
само мења облик. Систему, дакле, није
потребан нови материјал (слика 47).
Међутим, за одржавање кружења је
неопходан један стални извор енергије. За
биосферу је то Сунчева енергија.

Пут енергије проистекле из Сунца у
биосфери може се разложити на више

ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

51. слика Промена густине популације гриња у
зависности од садржаја водене паре у животном
станишту
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делова. Сунчева светлост у облику
светлосне енергије у првом реду делује на
зелене биљке произвођачког нивоа. Зелене
биљке употребе свега 1% Сунчеве
енергије. Од тога само један део користе за
изградњу органских материја у
фотосинтези. Употребљена светлосна
енергија се у тим органским материјама
складишти у виду хемијске енергије.

Хемијска енергија, нагомилана у
произвођачима, се у одређеном односу
предаје даље, члановима ланаца исхране.
Значајан део резерви енергије произвођача,
се потроши у току животних процеса,
односно доспе до разлагача у виду отпада,
остатака. Преостала енергија, пак, доспева
до нивоа потрошача у ланцима исхране.
Потрошачи путем хране узимају хемијску
енергију, чији велики део искористе за
животне функције. Остатак енергије и овде

57ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

52. слика Главни типови дистрибуције јединки популација у простору 

53. слика Дистрибуција становништва Мађарске
по узрасту

1. Шта је популација у еколошком, а шта у
генетичком смислу?
2. Шта изражава број јединки?
3. Шта подразумеваш под густином попу -
лације?
4. Шта је карактеристично за просторни
распоред јединки?
5. Шта значи распоред по узрасту у структури
популације?

равномеран неравномеран груписан острваст
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доспева у разлагаче.
У току животне активности, како

произвођача, тако и потрошача и разлагача,
ослобађа се извесна количина топлоте.
Тако се део енергије, која пролази кроз
ланац ис хране, претвара у топлотну
енергију, коју жива бића не могу да
искористе. Ову топлотну енергију предају
у спољашњу средину (слика 48).

У биосфери се, дакле, кружење
материје и протицање енергије обавља у
тесној међусобној повезаности. Између
два процеса ипак, постоји битна разлика. У
ланцу исхране иста енергија само једном
улази па га напушта, идући са нивоа на

ниво. Пренос енергије је увек једносмеран
текући процес. Истовремено, известан део
материје биосфере врши стално кружење.
Та количина материје у току фотосинтезе
се напуни енергијом, па је постепено
отпушта и постаје све сиромашнија
енергијом. На крају у том стању поново
доспева у биљку, да поново напуњена
енергијом настави пут. Произвођачи су,
дакле, као основни носиоци органских
материја, истовремено и носиоци енергије.

Процесе производње органских материја
у биосфери, заједничким именом називамо
биолошком продукцијом. Примарна
продукција је процес производње великих
количина органских материја
фотосинтезом у биљкама. Секундарну
продукцију представљају процеси
производње органских материја,
хетеротрофних потрошача и разлагача. Део
органске материје, произведене у
биолошкој продукцији, жива бића
потроше, а други део се у њима
нагомилава. Маса произведене органске
материје је мерљива, вредност јој се
углавном изражава у односу на јединицу
површине, у односу на одређено време и
суву материју (слика 50).

У датом животном станишту, у датом
тренутку, биомаса представља укупну
масу живих бића, која се тамо налазе. Ова
велика маса органских материја,
складишти велику количину енергије.
Пошто је свака органска материја спаљива
и сходно јединици масе се ослобађа
одређена количина топлоте, садржај
енергије у биомаси се може изразити у
килоџулима. 

Једна листопадна шума умереног појаса, на
пример, где се на површини једног хектара налази
275 тона биомасе, просечно годишње произведе
24 тоне нове органске материје. Половину тога
потроше сами произвођачи за своје дисање, тако
да чиста производња годишње износи 12 тона. То
чини 4 тоне крошње, 5 тона дрвета, 1 тону
зељастог биља и 2 тоне корења. Тих 12 тона нове
биомасе нивоа произвођача, складишти
приближно 230 милиона килоџула енергије у
хемијској форми, а то је 0,5% годишње светлосне
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54. слика Крива раста популација

55. слика Графикон раста једне од популација
велике сенице
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енергије на 1 хектар.
Од енергије која протиче у биосфери, све

је мања количина употребљиве енергије,
услед њеног губитка на појединим
нивоима. Слична је слика и промене
биомасе. Жива бића нивоа произвођача
чине највећу биомасу. Од тога је мања
биомаса примарних, а још мања биомаса
секундарних потрошача. Исто се односи и
на промену броја јединки појединих нивоа.
Огроман број јединки произвођача
углавном може да издржава мањи број
јединки на нивоу потрошача. Ове
количинске повезаности сликовито
приказујемо уз помоћ еколо шких пирамида
(слика 49).

Структура популација

Јединке, које припадају истој врсти, које у
датом времену и простору заједно живе и
међусобно се размножавају ради
одржавања континуитета врсте, чине
популацију. Између једног јединог храста
и храстове популације једне листопадне
шуме, постоји не само квантитативна, него
и квалитативна разлика. Наиме, популације
имају такве особине, које су
карактеристичне не само за поједине
јединке, већ за групу јединки као
заједницу. У наставку текста ћемо упоз -
нати неке специфичне појмове, који
карактеришу структуру популације.

Величину популације можемо изразити
збиром јединки, односно бројем јединки.
Када бисмо пребројали на једном
одређеном мочварном простору јединке

ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

56. слика Три основна типа преживљавања у
популацијама

1. У ком случају постоји могућност за повећање
популације? Шта ограничава пораст попу -
лације?
2. Прикажи такве еволуционе токове, који су
били праћени порастом популације, односно и
такве токове, који су били праћени смањењем
популације.
3. Упореди динамику пораста популације код r
и k-стратегиста.
4. Нацртај узрастно стабло (види 53. слику), за
три типа преживљавања, приказана на 56. слици.
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широколистог рогоза или барске жабе,
добили бисмо апсолутну величину
популације рогоза или жабе. Апсолутни
број јединки, међутим, није погодан за
упоређивање. Поготово, ако узмемо у
обзир и то, да величина и еколошки
фактори упоређених животних станишта
могу да се разликују. Целисходније је,
стога, број јединки дати на јединицу
површине или запремине, као, на пример,
м2 или м3. Овај податак већ не значи
апсолутну величину популације, него
колико се јединки чланова дате популације
налази на јединици површине или
запремине. Ову вредност називамо
густином популације.

Густина једне популације зависи од много
фактора. Испитали су, на пример, како утиче
садржај водене паре у ваздуху на густину
популације штеточина гриња у складиштеној
житарици. Различити садржај водене паре
различитих складишних простора, утицао је на
густину популације (слика 51). Опште је позната
појава,да величина и потреба за храном живог
бића утиче на густину популације. Тако, на
пример, густина популације јелена на површини
од једног квадратног километра листопадне шуме
је десет, а велике сенице сто, док густина
популације стоноге, на истом том простору, може
бити милионског реда величине.

Број јединки и густина би само онда
дали стварну слику о једној популацији,
ако би јединке биле потпуно равномерно
распоређене у датом животном станишту.
Међутим, распоред јединки у простору у
популацији одступа од тога, пошто се
углавном групишу на оном делу животног
станишта, где налазе најповољније услове
за одређене животне функције, у датом
временском периоду. 

Када је у питању распоред у простору,
најређи је равномеран распоред. Можда су за то
најбољи пример птице певачице, када поједини
парови у току гнежђења, међу собом равномерно
расподеле простор животног станишта. Чешћи је
неравномеран распоред, када се јединке, под
дејством различитих спољашњих фактора,
распоређују у простору, независно једна од друге.
Групни распоред је карактеристичан за биљке. То
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57 слика Квржице на корену биљке лептирњаче

58. слика Гљива која живи заједно са кореном бора
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је у вези са својственим начином размножавања.
Биљке које се размножавају помоћу лозе и
изданка, групишу се око матичне биљке. У
животињским популацијама острвасти распоред
је карактеристичан за распоред шумских црвених
мрава (слика 52).

У природним популацијама често заједно
живе представници различитих узраста. На
пример, у популацији брашнене бубе, која
се брзо развија и годишње произведе више
генерација, почев од женки, које полажу
јаја, налазе се подједнако и узраст ларве,
лутке и полно зреле јединке. За структуру
једне популације је карактеристичан и
распоред јединки по узрасту. Ако се
унутар једне популације може одредити
старост јединки, могуће је приказати
бројчани однос појединих узрастних
групација. Опште је позната примена овога
на људску популацију. Ако желимо да
представимо старосну структуру
становништва неке територије, на пример,
Мађарске, можемо конструисати узрастно
стабло (слика 53).

Промене у популацијама

Број јединки у природној популацији се
временом стално мења. То у основи зависи
од броја рођених и умрлих. У принципу,
свака популација располаже
потенцијалном способношћу
размножавања. То је највећи могући број
потомака, у случају да настанак и развој
потомака не омета никакав унутрашњи или
спољашњи фактор. Међутим, под тим
условима би број потомака, на пример, у
случају просечне величине популације
биљне ваши, која има годишње 15
генерација, био невероватно велики, те би у
више слојева прекрили целу површину
Земље. То је, наравно, немогуће, јер
размножавање сваког живог бића
ограничава дата средина. Због тога се у
природној популацији само мали део
потенцијала размножавања оствари, што
називамо реалном способношћу
размножавања. 

Пораст популације можемо изразити
променом броја јединки у одређеном
временском периоду. Брзина промене броја
јединки у суштини је једнака разлици у
рађању и умирању. То у мањој мери мења
миграција јединки, расељавање и
досељавање. У једној, по узрастној
структури младој популацији, број рођених
далеко премашује број умрлих, те се
повећава број јединки, а популација бива све

61ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

59. слика Јужноамеричка врста мрава која се
храни лишћем 
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већа. То у почетку неограничено повећање,
може се описати једном стрмо растућом,
експоненцијалном кривом (слика 54).
Међутим, количина потребних енергетских
извора средине, неопходних за одржавање
популације, је ограничена. Ограничени
капацитет средине, дакле, временом смањује
стопу раста популације. Популација почиње
да исцрпљује енергетске ресурсе средине,
све до крајњих граница, док истовремено
расте и број умрлих. Ова реална способност
размножавања, ограничени раст популације,
можемо приказати једном другом кривом.
Горњи део криве приказује број јединки и
одговарајућу величину популације, коју
средина још може да издржава. Таква
популација је у равнотежи са средином. То,
наравно, не значи, да је број јединки у
популацији ослобођен сваког колебања, него
да на свако даље повећање реагује
смањењем броја јединки. Ако пратимо
промене у броју јединки у једној природној
популацији кроз дуже време, можемо
запазити да број јединки варира углавном
око неке стабилне вредности (слика 55).

Еколошки фактори, који ограничавају
размножавање јединки на дуже време, одржавају
величину природне популације на стабилном
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60. слика Такмичење популација две различите
врсте папучица

61. слика Паразитирање пероноспоре на наличју
листа винове лозе

гљивична
влакна

ткиво листа или бобице

расплодна
телашца

62. слика Интеракција између биљке и популације
биљоједа
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нивоу. На одређеном простору једне букове шуме,
на пример, само известан број букви може да се
развије у плодоносну јединку.
И поред тога, сваке године се јавља на хиљаде
букових младица, које, без изузетка, све увену на
дну шуме, заклоњеном од светлости. Нове, младе
јединке се могу развити само на месту, које су
ослободила стара изумрла стабла.

На појединим животним стаништима, у
односу на способност издржавања средине,
популације различитих врста се различито
понашају. Једни за релативно кратко
време донесу на свет што више потомака,
генерације брзо прате једна другу, брзо
населе дато животно станиште. Али како су
у малој мери способни да се прилагоде на
промене средине, многи потомци брзо и
угину. Ове популације само ретко достигну
границу способности издржавања средине.
Такви су r-стратегисти, на пример, биљне
ваши, или, у воденим животним
стаништима, једна врста нижих рачића.

Популације других врста, међутим, доносе
мало потомака и њихов развој дуго траје,
за то време се изврсно прилагоде и настане
у животном станишту, искористивши
потпуну способност издржавања животног
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63. слика Интеракција између популације грабљивице и популације плена

1. Која је разлика између мутуализма и
симбиозе? Наведи примере за оба. 
2. Такмичење је неповољна повезаност за обе
стране. На који начин може да настане
такмичење и које су му могуће предности?
3. Која је разлика између паразитирања вилине
косице и имеле?
4. Упореди паразитизам и стицање плена.
5. Као што видимо на 62. и 63. слици,
способност издржавања средине може да буде и
популација другог живог бића, чија је величина
променљива. Познавајући 54. слику, нацртајмо
на једном заједничком графикону промену
популације зечева и рисова, ако пођеш од
неколико јединки зечева и рисова, премештених
на једно острво.
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станишта. Такви су k-стратегисти, на
пример, различите врсте дрвећа и птице.

Различити узрасти који чине популацију,
немају исти удео у размножавању.
Популација од само младих јединки не
може да се размножава док не достигне
полну зрелост. Популација од само старих
јединки иде ка изумирању. Дакле, животна
доб јединки битно утиче на способност
размножавања популације. У природи,
само мали број јединки достигне животну
доб, карактеристичну за ту врсту (слика
56). Популације у којима је старост узрок
смрти већине јединки, могуће су углавном
у развијеној људској цивилизацији, или, у
биљној или животињској популацији
вештачки одржаваној од стране човека.
Има таквих популација у којима је
умирање у свим животним добима
приближно исто. На пример, код птица
певачица известан део сваког узраста
уништавају грабљивице. У природним
популацијама је међутим, најчешћи трећи
случај, када настаје велики број потомака.
Њихов највећи део за кратко време угине,
на пример, тек излегло рибље потомство, а
они који су нашли безбедно животно
станиште, преживе и имају велике шансе
да достигну полну зрелост.

Плодност јединки, које су достигле
полну зрелост, различита је код различитих
врста. Има живих бића које остају плодне
до смрти, на пример, буква. За други тип
живих бића, после извесне животне доби,
карактеристично је опадање, односно
потпуни престанак плодности, као у
случају примата.

На број јединки у популацији, до
одређеног степена, утиче и миграција
јединки. Досељене јединке, које су до тада
живеле на другој територији, а сада се
прикључиле популацији, могу повећати
број јединки. То је типично за животињске
популације, али путем ветра, или воде, и
неке биљне врсте могу мигрирати у друге
популације. На сличан начин се догађа и
исељавање јединки, смањујући тако број
јединки у популацији.

Интеракције међу 
популацијама

Популације различитих врста могу живети
заједно на истој територији. Популације
које живе заједно, могу у мањој или већој
мери да утичу на међусобно функцио -
нисање. У неким случајевима тај утицај је
непосредан, на пример, однос једне
популације грабљивица и популације
плена. У другим случајевима популације
делују једна на другу посредно, као
популација букве, која мења светлосне и
температурне услове биљне популације
која живи у нижим слојевима шуме. Са
аспекта појединачних популација,
разликујемо следеће међусобне интер -
акције: корисно дејство (+), штетно
дејство (−) и неутрални 
однос (0).

Ако две популације живе заједно у (0+) типу
интеракције, онда је за једну постојање оне друге
неутрално, док је за другу веза изразито корисна.
Чест пример за то су врапци који се настане у
гнезду роде, нашавши тако повољне могућности
за исхрану, а да не утичу на живот рода. Такав тип
интеракције се назива коменсализам и буквално
значи заједничку трпезу. Ова веза заједничке
исхране карактерише блиски живот популација
крупних грабљивица и других животиња, које се
хране остацима плена. Након оброка лавова,
остатке поједу шакали, хијене и супови. Морске
рибе кондуктери у јатима прате морске псе и
користе остатке хране морског пса, а присуство
грављивица им пружа и заштиту од непријатеља.

Између многих популација је познат (+
+) тип интеракције, који је обострано
користан (мутуализам). То често значи
тесан заједнички живот јединки
популација, које делују једна на другу.
Заједнички живот, као врсту интеракције,
другачије називамо симбиозом. И у
животињском и у биљном свету имамо
бројне примере за ту појаву. Биљке
лептирњаче – као што су пасуљ, грашак,
луцерка – живе заједно са бактеријама које
везују азот (слика 57). Бактерије земљишта,
које везују азот, продиру у ткиво корена
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лептирњача, где образују квржице на
корену. Живећи у њима, везују азот из
ваздуха у тлу. Настао амонијак лептирњача
може да искористи. При томе, бактерије
своје потребе за угљеним хидратима
подмирују из производа фотосинтезе
биљке.

Са кореном неких виших биљака – на
пример, неких врста борова – живе заједно
гљиве, па гљивична влакна продиру у
ткиво корена, или само на површини
образују сплет. Гљиве помажу у узимању
воде, азота и других елемената из
земљишта, при чему, од биљке са којом
живе у симбиози, узимају готова органска
једињења (слика 58).

Можемо да нађемо примере и за
симбиозу животиња и гљива. Занимљив је
живот мрава, који гаје гљиве. Мрави у

Јужној Америци, који се хране лишћем,
носе у подземни мравињак делиће листова.
Ту их сажваћу и обликују у пастозну масу,
а потом са тим обложе мала удубљења, која
и пођубре својим изметом. Ускоро на њима
израсте слој гљива богат беланчевинама,
којим се мрави хране, при чему је, овај за
једнички живот користан и за
размножавање и ширење гљива (слика 59).

Пример за заједнички живот биљака и
животиња јесте симбиоза врсте папучице и
врсте алге. У току интеракције
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64. слика Промене еколошких фактора у спратовима лишћарске шуме
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1. Упореди популацију и животну заједницу.
2. Шта је узрок томе, да у одређивању разнол -
икости, осим броја врста, има значај и њихова
учесталост?
3. Коју карактеристику структуре шуме прика -
зује 64. слика?
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једноћелијска зелена алга живи унутар папучице. У присуству одговарајуће
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65. слика Аспекти лишћарске шуме умереног појаса по годишњим добима
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количине органске хранљиве материје и у
мраку, популација папучице прерасте
популацију зелене алге, која са њом заједно
живи. При томе живи хетеротрофно и све
ће већи број бити јединки, које не садрже
зелену алгу. Ако се смањи количина
органских хранљивих материја, на пример,
смањи се број бактерија у околини, а и
светло буде обилно, размножиће се оне
јединке папучице, у којима живи и зелена
алга. Настајање и раширеност ове симбиозе
регулише средина. Обично је услов за
опстајање стабилне симбиозе, да однос
раста две популације буде у динамичкој
равнотежи.

Појаву звану антибиоза можемо убројати у
(0 −) тип интеракције међу популацијама. Она
настаје међу разним врстама микроорганизама.
Продукт метаболизма једног микроорганизма,
мења еколошке факторе друге врсте
микроорганизма у неповољном смислу,
заустављајући тако раст популације. Те хемијске
супстанце називамо антибиотицима. Пеницилин,
један од најстаријих антибиотика, производи
једна врста гљивице.

Основна форма интеракције међу
популацијама је (− −) тип повезаности.
Заједничко присуство популација у неким
случајевима је узајамно штетно, јер један
или други фактор опстанка, који
популације на сличан начин користе, није
довољан за све. Тада настаје такмичење
међу популацијама, за стицање повољније
позиције. Истовремено, такмичење има и
регулационо дејство, пошто вредности

толеранције популација, које се такмиче
никада нису у потпуности исте. Осим тога
такмичење потпомаже опстанак
најпогоднијег генотипа у датим
околностима. На пример, ако две врсте
папучице узгајамо одвојено и заједно у
хранљивој подлози, са истом количином
бактерија, заједно узгајане популације
спорије расту, у односу на популације, које
се гаје одвојено. У насталом такмичењу за
храном, јединке оне врсте, које се спорије
крећу, после неког времена ће услед
недостатка хране угинути. Истовремено,
са опадањем ове популације расте
популација врсте са којом се такмичила,
све док то услови средине дозвољавају
(слика 60). У другим случајевима,
такмичење може створити релативну
равнотежу међу популацијама, ако, на
пример, међусобно поделе различите
изворе хране.

Међу популацијама може постојати
више интеракција (+ −) типа. Један од
таквих односа је паразитизам. У том
односу је популација једне врсте паразит,
који се храни популацијом домаћина.
Паразитизам иде са оштећењем организма
домаћина, али га углавном не уништава
одмах или непосредно. Ова интеракција је,
дакле, за популацију врсте домаћина
изразито штетна, а корисна је само за
популацију паразита. Добро је позната
врста гљиве пероноспора, која паразитира
на листу винове лозе. Своја влакна пушта у
ткиво листа и одатле узима све потребне
хранљиве материје (слика 61). Паразити се
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66. слика Сукцесија попуњавања језера

планктон дрезга тршћак бусење ливада
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слоj
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земљиштеливадски седимент

тресет од шаша

тресет од трске

језерски седимент
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најчешће специјализују за једну врсту, али
може се међу њима наћи и доста врста
шире толеранције. Пантљичара се једнако
може настанити у цревима човека, свиње и
пса и из њих користити хранљиве материје.

Тип (+ −) интеракције је и стицање
плена. При томе, једна популација се, као
предатор, храни члановима популације
плена. Плен у најширем смислу значи
једење сваког живог организма. На основу
популације плена, можемо разликовати
више типова стицања плена. Највећи део
животиња чине биљоједи, који се хране
зеленим деловима, цветовима, семењем
или плодовима биљака. У једној европској
боровој шуми, кроз више година су уочили
промену броја јединки једне популације
веверица. Приказали су промене у односу
на стање приноса семена борова, који
служе за исхрану. На графичком приказу се
добро може уочити тесна интеракција двеју
популација (слика 62). Током још дужег
периода су посматрали промену броја
јединки једне популације месоједа. На
графикону се може пратити стално
прилагођавање раста популације
грабљивица, према променама популације
плена (слика 63). Има животиња које
једнако једу и биљке и животиње, то су
сваштоједи, као, на пример, шимпанза.
Нека жива бића се хране угинулим биљним

или животињским остацима. Овакав
хетеротрофан начин исхране је
карактеристичан за такозвана
сапрофитска жива бића. Таква је већина
врста гљива и многе врсте бактерија, које у
току своје исхране разлажу органске
материје угинулих живих бића.

68 ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Како може да се мења структура животних
заједница по питању богатства врста у простору
и времену?
2. Како се мењају карактеристике животних за -
једница и популација у њима у току
напредовања сукцесије?
3. Последица сукцесије може да буде и
пропадање, односно деградација а не само
развој. Потражи на интернету примере и слике
за такав процес. Какве карактеристике и које
врсте сигнализирају деградацију?
4. Формулиши разлику између завршне и
пионирске животне заједнице. На основу којих
карактеристика у сукцесији сматрамо једну
животну заједницу развијенијом од друге?
5. Како можеш да спречиш да Балатон током
сукцесије прекрије шума? Колико је то актуелан
проблем?
6. Одржиш мало предавање. Једна група нека
прикаже језерску, а друга пешчану сукцесију.
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67. слика Шумовити предели Мађарске

68. слика Карта падавина у Мађарској

борова шума
букова шума
храстова шума
пешчанe шумe
шумарци и 
мочварне шуме

испод 500 mm
500–550 mm
550–600 mm
600–700 mm
700–800 mm
изнад 800 mm

годишње падавине

600

600600

700

800

800
800

800

700

600
550

550

600 600
600 600

600

600 600 600 600

700

700
600

Мишколц
(Miskolc)

Дебрецин
(Debrecen)

Кечкемет
(Kecskemét)

Будимпешта
(Budapest)

Сегедин
(Szeged)

Печуј
(Pécs)

Нађканижа
(Nagykanizsa)

Сомбатхељ
(Szombathely)

Ђер (Győr)
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Структура животних 
заједница

Животна заједница је заједница
популација различитих врста биљака и
животиња, које живе на одређеној
територији. Популације могу живети
заједно у широј или ближој интеракцији,
али у сваком случају одржавају редовну

везу међу собом и заједнички се
прилагођавају еколошким факторима.
Пошто биљне популације у копненим
животним заједницама чине видљиви део
животне заједнице, оне углавном одређују
карактеристике једног предела. Неке се
животне заједнице толико разликују једна
од друге, да је разлика очигледна већ на
први поглед, на пример, у случају животне
заједнице бора и мочварне ливаде. Неке су
једноставне структуре, као животна
заједница пустиња, неке су међутим
изузетно сложене, као разне шумске
животне заједнице. И поред постојећих
разлика, ипак се може наћи читав низ
заједничких особина, којима се може добро
окарактерисати структура било које
животне заједнице.

Има животних заједница са малим бро-
јем врста, што карактерише поларни живи
свет. Насупрот томе, познате су животне
заједнице у чијој изградњи узима учешће
велики број популација. Познато је да се на
једном хектару тропске шуме налази више
стотина врста дрвенастих биљака. Да
бисмо описали разноврсност животних
заједница, није довољно ако знамо број
врста, већ треба да познајемо и њихову
међусобну учесталост.

70 ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

70. слика Приземна вегетација храстове шуме69. слика Церoвa и храстова шума

71. слика Грабoвa и храстова шума
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Ако, на пример, једна популација грабљивица
живи на рачун десет различитих врста плена, које
кроз дужи временски период стоје на располагању
и у истом обиму, онда свих 10 врста у сличној
мери играју улогу у регулисању броја
грабљивица. Претпоставимо, међутим, да је од
десет врста плена једна на располагању у изобиљу,
док су друге, њих 9, врло ретке. Регулативна улога
тих ретких врста је занемарљива, стога се број
јединки популације грабљивица уобличава, као да

зависи само од једне врсте плена.

Екстремни случај разноликости животне
заједнице је када свака јединка припада
једној врсти, односно свака јединка
припада другој врсти. Вредност
разноликости у животним заједницама се
очигледно налази негде између две
екстремне вредности. Ова је вредност у
суштини карактеристична за дату животну

71ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

72. слика Букова шума 73. слика Шумарак

74. слика Мочварна шума 75. слика Пешчана шума тополе и смреке
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заједницу. На сваку спољашњу
интервенцију, на пример, људску, која
ремети структуру животне заједнице, она
првенствено реагује променом своје
разноликости. У таквим случајевима,
промена се углавном креће у правцу
смањења разноликости, која води
осиромашењу и пропадању животне
заједнице.

Вертикални распоред популација у
простору, које формирају животну заједницу,
образује спратовност, која је
карактеристична за животну заједницу. Ово
проистиче делом из различите висине
појединих биљних популација, а делом из
различитих еколошких потреба одређених,
појединих биљних и животињских
популација (слика 64). У животним
заједницама различитог типа, налазимо
различити број спратова. Највише спратова
има у животним заједницама шума. У
домаћим шумама спратови су добро
ограничени, стога је лако у њима разликовати
спрат крошње, грмља, траве и маховине. Од
овог последњег идући на доле можемо
разликовати даље спратове, као, на пример,
спрат шушња, или спрат корења, који допиру
до различитих дубина. Пошто су за поједине
спратове карактеристични еколошки
фактори одређене вредности, разумљиво је
да се сходно томе смештају и популације које
чине животну заједницу. Слично биљкама, и
популације животиња, гљива и разних
микроорганизама се организују у
одговарајуће спратове, сходно својим
потребама и односима.

Од еколошких фактора, светлост има
истакнути утицај на вертикалну структуру
животних заједница. Наиме, распоред по
спратовима настаје првенствено као
резултат такмичења за светло. Популације
се организују истовремено и хоризонтално,
образујући тако изглед животне заједнице.
Овај тип расподеле је првенствено резултат
такмичења за воду и храну, као и
карактеристика везаних за размножавање.
Пример овог последњег је груписање
биљака, које се размножавају помоћу
изданака. 

72 ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

76. слика Шума храста медунца

77. слика Шума липе и јасена на стеновитим
падинама

1-80 biologia12 6 tord 2016.qxd:1-80 biologia12.qxd  5/18/16  7:36 AM  Page 72



У животним заједницама, свака
популација има одређене еколошке
потребе. На пример, у истој животној
заједници чланови популације велике
сенице своју храну налазе на земљишту
или на дебљим гранама крошње, док плава
сеница на крајевима грана. Ако би у једној
животној заједници две популације имале
исте еколошке потребе, међу њима би
постојало стално такмичење. То би водило
томе, да поред датих еколошких услова,
животно способнија популација потпуно
потисне другу. Према томе, у истој
животној заједници две или више
популација не могу да живе стално
заједно, ако су им еколошке потребе
истоветне (Гаусов принцип).

Ако су двема популацијама еколошке
потребе истоветне, онда обично живе одвојено на
различитим географским подручјима. Начин
живота популација, које живе на одвојеним
географским подручјима је у много случајева
сличан. На пример, од животиња то су
јужноамерички колибри, афричка нектар-птица и
аустралијске врсте које се хране медом. Мада по
спољашњости личе једна на другу, ипак нису у
сродству. Ипак, њихова улога у животној

заједници је иста, све су то птице које сишу
нектар.

73ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

78. слика Борова шума
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Промене животних заједница

Као и у случају популација, тако се и
структура животних заједница стално
мења. Промене могу бити такве, да се
периодично враћају или су процеси
једносмерни, прогресивни. Аспекти су
резултат периодичног понављања
структуре животн-
заједнице. При томе се структура животне
заједнице у основи не мења, само у сваком
аспекту, сваки пут, друга група популација
даје приметне карактеристике животне 
заједнице, док су остале потиснуте у
позадину. Та се појава добро може пратити,
на пример, у промени изгледа листопадних
шума умереног појаса по годишњим
добима (слика 65). Свеже зеленило
пролетње шуме, са процветалом приземном
вегетацијом, је добро одвојив аспект од
аспекта шуме пуне плодова и са крошњама
у јесењим бојама. Слично се може пратити
промена током времена и у животињским
животним заједницама. Помислимо, на

пример, на долазак или одлазак птица
селица у различитим годишњим добима, у
случају птичје колоније у близини неког
језера.

У животним заједницама догађају се
такве прогресивне промене, које битно
мењају унутрашњу структуру животних за -
једница. Услед промена, одређена животна
заједница губи оригиналне особине и ум ес -
то ње се ствара животна заједница новог
састава. Овај процес промена животних за -

74 ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

79. слика Национални паркови Мађарске

1. Национални парк Ферто-Ханшаг
(Fertő-Hanság NP) (FHNP)
2. Национални парк Ершег (Őrségi
NP) (ŐNP)
3. Национални парк Балатон-
фелвидек (Balaton-felvidéki NP)
(BFNP)

4. Национални парк Дунав-Драва
(Duna-Dráva NP) (DDNP)
5. Национални парк Дунав-Ипољ
(Duna-Ipoly NP) (DINP)
6. Национални парк Бик
(Bükki Nemzeti Park) – (BNP)

7. Национални парк Агтелек 
(Aggteleki N P) (ANP)
8. Национални парк Кишкуншаг
(Kiskunsági NP) (KNP)
9. Национални парк Хортобађ
(Hortobágyi NP) (HNP)
10. Национални парк Кeрeш-
Марош (Körös-Maros NP) (KMNP)

1. Зашто се разликује могућност ширења дома -
ћих шумских, односно травнатих животних за -
једница?
2. Упореди карактеристике цер-храстове, граб-
храстове и букове животне заједнице.
3. Где можеш у Мађарској пронаћи природне
борове животне заједнице и који је узрок
њихове ограничене раширености?
4. Која је битна разлика између шумарка и
мочварне шуме?
5. На који начин утиче основни камени слој и
рељеф на формирање шума?
6. Формирајмо групе и представимо по један
национални парк. Потражимо на интернету
текстове и слике.

Национални парк
Заштићени регион

FHNP

DINP

BFNPÖNP

DDNP KNP
KMNP

BNP

ANP

HNP

1.

2.
3.

4.

5.

8.

6.

7.

9.

10.

1-80 biologia12 6 tord 2016.qxd:1-80 biologia12.qxd  5/18/16  7:36 AM  Page 74



једница називамо смењивањем или
сукцесијом (слика 66). Такав је, на пример,
пуњење неког језера. Ако се у неком језеру
накупи пуно хранљивих материја, покрене
се снажан процес продукције органских
материја. Приликом тога, накупљање
исталоженог муља постепено омогућава
приобалном биљу, трсци, рогозу и барској
трави да продре на територију језера. На
њиховом месту појављује се жбуње и
шумарак. Уз ту прогресивну промену
долази и до досељавања и исељавања
разних популација животиња.

У почетној фази сукцесије једна голет се
релативно брзо насели. На територију
голети доспеју путем ветра, воде или
животиња фертилне споре, семење или
вегетативни делови биљака. Постепено се
образује једна пионирска животна
заједница. У њој су биљке размештене
разуђено и на приличном растојању једна
од друге, јер је у почетку садржај воде и
хранљивих материја у земљишту врло
оскудан. Временом се све више повећава
број јединки биљне популације, постепено
и многе друге врсте населе територију,
пионирска животна заједница постаје све
сложенија. Додир међу популацијама
постаје све тешњи, расте број интеракција.
Расте утицај животне заједнице на

плодоносно земљиште и еколошке
микроклиматске односе. У тој животној
заједници, која се образује, настањује се
читав низ животињских врста, понајпре
неке врсте инсеката, потрошачи
настањених биљних популација. Животна
заједница путем постепене промене
еколошких фактора, припрема терен за
следеће животне заједнице. Серије
животних заједница у сукцесији временом
се смењују, док се не створи
најорганизованији вид животне заједнице у
складу са климатским условима територије.
То називамо завршном климакс животном
заједницом. Правац сукцесије у развоју
животних заједница иде ка завршној
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80. слика Пешчана ледина

81. слика Сукцесија пошумљавања живог песка

10–50 година

СУКЦЕСИЈА

1, 2, 3, 4, 5, 6,

лишајеви и травњак травњак затворена отворена затворена пешчана
маховине настao од настao од пешчана пешчана храстова шума 

(пионирска једногодишњих вишегодишњих ледина храстова шума (завршна животна 
животна врста врста заједница)

заједница)

1–10 година 50–100 година
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животној заједници. Процес је обично дуг,
до обликовања завршне животне заједнице
може протећи и више стотина година. У
Мађарској је на већини места завршна
животна заједница листопадна шума.

На почетку сукцесије, интеракције међу
популацијама су само случајне и једна другој
у малој мери ограничавају размножавање.
Због тога су у предности оне популације,

које за релативно кратко време могу да
створе велики број потомака. Напредовањем
сукцесије, такмичење ће бити све јаче
између све већег броја популација, као и
ограничавајући утицај на размножавање,
пошто се еколошки извори деле између све
већег броја потрошача. Тада су већ у
предности оне популације, које су у стању да
саморегулисањем са мањим бројем потомака
одрже сталан број јединки, а при томе су
врло снажне у такмичењу. Резултат тога је
веће стање равнотеже у животној
заједници. Због тога су завршне климакс
животне заједнице тако стабилне. Могуће је,
међутим, да људски утицај – на пример,
кошење, напасање – устали и оне животне
заједнице, које нису завршне. 
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82. слика Слатинасто земљиште

83. слика Стеновита ледина
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Главни типови домаћих 
шумских животних заједница
Највећи део територије Мађарске спада у
зону листопадних шума. Изузетак је средњи
и југоисточни предео Алфелда (Alföld), где
остаци пра-живог света указују на степу,
односно најзападнији део Задунавља (Du -
nántúl), где се могу наћи мешовите форме
четинарских шума. Првобитне огромне шуме
су, услед људске делатности током прошлих
векова, постале пољопривредне територије.
Пре људског уплитања у обликовање
територије наше земље, отприлике 85%
површине било је прекривено шумом, а данас
једва достиже вредност од 20% (слика 67). И
од тога, само половина личи на првобитне
природне шуме, остало је пошумљено,
његово одржање захтева људско ангажовање. 

Од домаћих шумских животних
заједница, највећу површину заузимају
такозване клима зоналне шуме. Назив им
потиче од тога, што су за њихово
образовање најзначајнији еколошки
фактори климатске прилике дате
територије, углавном оне вредности
падавина и температуре, које су
карактеристичне за распрострањеност
листопадних шума (слика 68). На свом
животном станишту увек означавају

завршну животну заједницу и њихова
биолошка продукција константно ствара
највише органских материја.

Најраспрострањенији домаћи тип клима
зоналних шумских животних заједница је
церова и храстова шума (слика 69).
Образује се на планинама средње висине и
брежуљцима. То су релативно високе
шуме. У њима спрат крошње образују две
врсте, храст цер и храст китњак. Крошња
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84. слика Падинска степа

85. слика Мочварно поље 86. слика Барска ливада
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пропушта светлост, те им је спрат жбуња
добро развијен. Биље приземног спрата је
богато врстама које цветају од раног
пролећа до касне јесени (слика 70).

У планинама средње висине и у
прохладним равницама, једнако се могу
наћи грабове и храстове шуме, као
доминантне шумске животне заједнице
(слика 71). У њиховом саставу граб се меша
у вишим пределима са храстом китњаком, а
у прохладним равницама са храстом
лужњаком. У њиховој крошњи можемо

разликовати два спрата. Старији храстови
су високог раста и граде горњи спрат, а
доњи спрат чини граб. Вишеспратна
крошња се јако затвара и, у односу на цер-
храстову, пропушта знатно мање светлости
на доње спратове. Зато је спрат жбуња ређи
у односу на претходно, а приземни спрат
карактерише аспект рано-пролећног
луковичастог, гомољастог цветног биља.
Они светлом богат период за цветање могу
да искористе пре озелењавања.

Букове шуме су претежно шумске
животне заједнице виших предела домаћих
планина средње висине, али се могу
спустити и на прохладне северне падине и
хладне удолине планинских предела, као и
на ниже брежуљкасте пределе са више
падавина (слика 72). Спрат крошње ове
животне за једнице у нижим пределима
чини мешавина са храстом и грабом, а у
вишим пределима само буква. Буква, која
захтева пуно светла, својим густим лишћем
образује потпуно затворену крошњу,
спречавајући пролаз светлости ка
унутрашњости шуме. Због тога, у буковој
шуми је неразвијен спрат жбуња и
првенствено се састоји од букових младица,
које подносе сенку. Сходно томе, приземни
спрат је сиромашан врстама, чини га
неколико врста, које подносе сенку. И у
овој животној заједници је чест аспект
луковичастог, гомољастог биља, које цвета
пре озелењавања.

Мањи део домаћих шумских животних
заједница чине азоналне шуме. На њихово
настајање, осим климатских фактора,
првенствено утиче модификујуће дејство
измењеног водоснабдевања, основног
каменог слоја или рељефа.

У приобалним пределима се обликовао
шумарак, као животна заједница (слика
73). Ниже водоплавне територије вода
може да прекрије чак више пута годишње.
Ту се настањују животне заједнице врбика,
а на мало вишој територији шумарак од
врбе и тополе. Завршна животна заједница
територије је мешовити шумарак храста и
јасена. Типичне животне заједнице за
територију са пуно подземних вода су
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87. слика Високи шаш

88. слика Тршћак
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мочварне шуме (слика 74). Овде, поред
животне заједнице врбика, шумску
животну заједницу образује јоха, а
повремено и бреза. Приземни спрат овде
чине мочварне и зељасте биљке, које воле
влагу. 

Карактеристични типови шумских
животних заједница, насталих под утицајем
основног каменог слоја су пешчане шуме.
Заједнички еколошки фактор им је пешчана-
камена основа, чија је основна особина да се
на површини лако суши, а у дубини је
константно влажна. Њихови лако покретни
површински брежуљци и удубљења,
изазивају даља микроклиматска дејства. На
сувим и топлим падинама брежуљака
налази се отворенија пешчана храстова
шума и шумске животне заједнице тополе и
смреке, док на пешчаним деловима са већим
садржајем воде, затворена пешчана
храстова шума образује завршну шумску
животну заједницу (слика 75).

Шумске животне заједнице, настале под
модификујућим дејством рељефа обично су
шуме мањег пространства. Настале су,
углавном, на јужним падинама наших
планина средње висине, под утицајем топле,
суве микроклиме и плитког стеновитог
земљишта. У различитим типовима
шумских животних заједница храста
медунца, врста дрвета доминантно је храст
медунац, а испод крошње је изузетно богат
спрат жбуња са зељастим биљем (слика 76). Шуме стеновитих падина са ситним
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89. слика Водено растиње

1. Упореди карактеристике животне заједнице
слатинастог земљишта, стеновитих ледина и
падинских степа.
2. Упореди карактеристике мочваре и баре. 
3. Упореди карактеристике мочварних поља и
барских ливада.
4. Упореди карактеристике тршћака и високог
шаша. 
5. Упореди животињски свет копнених и воде -
них травнатих животних заједница.
6. Упореди животињски свет шумских и
травнатих животних заједница.
7. Упореди сукцесивни ток попуњавања језера и
пошумљавања живог песка. (Види 66. и 81.
слику.)

90. слика Неки примери повезаности исхране у слатководним животним заједницама

произвођачи

разлагачи

ПРИМАРНИ
ПОТРОШАЧИ

СЕКУНДАРНИ
ПОТРОШАЧИ

ТЕРЦИЈЕРНИ
ПОТРОШАЧИ
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80 RЗИЦMЕ

РЕЗИМЕ

У популацији, која представља по структури
најједноставнију заједницу, живе заједно једин-
ке исте врсте. Оне се међусобно размножавају, а
опстанак заједнице обезбеђује потомство, спо-
собно за репродуктију.

Апсолутну величину популације можемо да
изразимо бројем јединки, односно збиром
јединки које живе у њој. Густину популације
означавамо бројем јединки које живе на једини-
ци површине или запремине. Просторни распо-
ред јединки, углавном, није равномеран, него се
мења сходно различитим еколошким факторима
животних станишта. Пошто у популацији зајед-
но живе представници различитих узраста, за
структуру популације карактеристична особина
је и распоред јединки по узрасту.

Број јединки популације се током времена
стално мења. На то, у основи, утиче број рође-
них и умрлих. Томе доприноси узраст јединки,
које чине животну заједницу, као и дужина плод-
ности женки. Коначно, узрок промене броја
јединки може да буде и процес усељавања и
исељавања у популацији. 

Пораст популације можемо да изразимо про-
меном броја јединки у одређеном времену. У
прин ципу, за сваку популацију је карактеристична
потенцијална способност размножавања, која би
могла да доведе до њеног неограниченог пораста.
Способност издржавања средине је међутим
ограничена, те дозвољава остваривање само огра-
ниченог пораста, тако је за популацију карактери-
стична реална способност размножавања.

На датој територији, у међусобним интерак-
цијама, могу да живе популације различитих
врста. Познати су нам различити типови.
Симбиоза представља узајамну корист за попу-
лације, које живе заједно. Популације које живе
у тесној симбиози, својим животним активно-
стима међусобно се помажу у обављању живот-
них функција. Основни тип је такмичење међу
популацијама. То је повезаност популација, које
живе у истим еколошким факторима и истим
начином живота. Интеракција међу популаци -
јама је и паразитизам. У овој интеракцији попу-
лација једне врсте паразитира на популацији
друге врсте. То представља једностану корист за
паразита. Стицање плена је опште позната
интеракција у исхрани. При томе, популација
која стиче плен једе популацију плена. На осно-
ву плена, разликујемо популације биљоједа,
месоједа и сваштоједа. Сапрофитизам је, такође,

једна врста начина исхране. Они који се тако
хране користе материје угинулих живих бића.

Животна заједница је организована заједни-
ца живих бића, чине је популације различитих
врста, које живе на одређеној територији.
Разноликост је појам којим можемо да изразимо
однос међусобне учесталости популација које
живе у животној заједници. То је једна од карак-
теристика структуре животних заједница, слич-
но као и просторни распоред популација.
Вертикалним распоредом популација формира
се спратовност, а хоризонтални распоред озна-
чава изглед животне заједнице.

Структура животних заједница није коначна,
него се стално мења током времена. Аспекти су
резултат периодичног понављања структуре
животне заједнице. То, у основи, не мења струк-
туру животне заједнице, само се периодично
мења доминантна популација животне заједни-
це, која, након тога, бива потиснута. Међутим,
сукцесија мења унутрашњу структуру животне
заједнице. Услед промена које напредују, живот-
на заједница губи првобитне особине и уместо
ње се формира животна заједница другачије
структуре. У сукцесивном процесу, почетна зај-
едница у животној заједници је пионирска
животна заједница, док је завршна климакс
животна заједница она, која највише одговара
клими и која је најорганизованија.

Највећи део домаћих шумских животних
заједница образују климазоналне шуме, према
одговарајућим климатским условима. Такве су
животне заједнице цер-храстових, граб-храсто-
вих и букових шума. Ово употпуњују животне
заједнице азоналних шума, на које утиче снабде-
веност водом, основни камени слој и рељеф.
Такве животне заједнице су шумарци, мочварне
и пешчане шуме, као и животне заједнице храста
медунца, липе и јасена.

Најкарактеристичнији представници дома-
ћих травнатих животних заједница, који зави-
се од основног каменог слоја, су пешчане леди-
не, слатинасто земљиште, стеновите ледине и
падинске степе. Животне заједнице на терито-
ријама које су под јаким утицајем воде су моч-
варна поља, барске ливаде, високи шаш, тршчак
и животна заједница водених биљака. У живо-
тињском свету, како шумских, тако и травнатих
животних заједница, можемо пронаћи каракте-
ристичне популације домаћих врста потрошача
и разлагача.

1-80 biologia12 6 tord 2016.qxd:1-80 biologia12.qxd  5/18/16  7:36 AM  Page 80



Живи света мора

Водени покривач у виду мора и океана
покрива 71% Земљине површине. Живи
свет ове огромне водене масе показује
зонални распоред, како у водоравном, тако
и вертикалном правцу. У водоравном прав-
цу може се уочити зоналитет, који одгова-
ра географским појасевима, од тропских
топлих до хладних поларних мора. У вер-
тикалном правцу се могу разликовати
дубински појасеви, од приобалних плитких
вода до дубоких мора. Сходно појединим
појасевима (зонама) мењају се и еколошки

фактори мора.
Светлосни услови мора првенствено

зависе од дубине. Максимално продирање
светлости у море је до дубине од 300-400
метара, дебљи водени слој већ потпуно
упије светлост. Како опада јачина светло-
сти према дубљим слојевима, тако је и
фотосинтетичка морска флора све сиро-
машнија. То, наравно, утиче и на прошире-
ност животињског света мора. Због тога, у
потпуно мрачним слојевима налазимо, на
пример, само врсте које припадају грабљи-
вицама или разлагачима.

У највишем, 400 метарском слоју мора, идући
на доле, опада не само јачина светлости, него се
постепено мења и њена таласна дужина. У најпо-
вршнијим слојевима налазе се зелене алге, које
користе црвену светлост. У нижим слојевима
упије се и црвена светлост дуге таласне дужине, а
затим и жута светлост. Преосталу светлост кратке
таласне дужине користе смеђе алге. У још веће
дубине продире само плава светлост кратке талас-
не дужине, коју користе црвене алге које тамо
живе, као извор енергије.

Температурни услови мора, у односу на
копно, показују знатно уједначенију слику.
За најхладнију морску воду је карактери-
стична температура од око -2оC, а за нај-

топлију +30оC. У тропским и поларним
морима, годишње колебање температуре
воде не достиже ни 1оC. Таква животна ста-
ништа са релативно сталном температуром,
првенствено одговарају врстама са уском
толеранцијом у односу на температуру.
Због тога се живи свет хладних и топлих
мора међусобно значајно разликује.

Мада су светлост и температура значај-
ни фактори у распрострањености живог
света мора, ипак одлучујући еколошки
фактор представља садржај хранљивих
материја у мору. Један део минералних
материја које су неопходне биљкама стално
се допуњује са копна, јер се првобитно не
налази у морској води. Количина хранљи-
вих материја, искоришћених од стране
биљака, не враћа се у потпуности ни дирек-
тно, ни индиректно у воду, јер се већина
биљних и животињских остатака таложи на
дну мора. Тако наталожене материје за
дуже време се искључују из сталног проме-
та материје и њихов недостатак се надопу-
њује минералним материјама слатких вода,
које се уливају у море. На садржају хран-
љивих материја у мору се базира производ-
ни ниво фотосинтетичких биљака, а на њих
потрошачки ниво морских животиња.
Коначно, органске отпадне материје кори-
сте популације разлагача (слика 91).

Идући од приобалних вода ка отвореном
мору, са дубином се мења и живи свет
мора. Сходно томе, можемо разликовати
приобална животна станишта, животна ста-
ништа отвореног мора и дубинских делова
мора. Живи свет приобалних вода про-
стире се у просеку до 200 метара дубине. У
том морском појасу налазимо изузетно раз-
нолик, у врстама богат живи свет. За то има
више разлога. На том простору се уливају
реке са копна, стално доносећи са собом
велике количине неорганских и органских
материја. Жива бића, која ту живе, не
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доспевају након угибања у велике морске
дубине, него се враћају у кружење материје
плитких вода, даље повећавајући садржај
хранљивих материја у плитким водама.
Вода богата хранљивим материјама, у којој
Сунчева светлост допире све до дна, на
дубини од 200 метара, пружа оптимално
окружење за произвођаче. На пешчаном,
муљевитом дну плитких вода укорењене су

бројне монокотиледоне цветне биљке и
разне врсте морских трава. Неке морске
траве образују испод мора огромна зелена
травната пространства. На дубљем стено-
витом морском дну се настањују зелене,
смеђе и црвене алге. Неке од ових врста
нарасту и до дужине више од 200-300 мета-
ра, образујући праву подморску шуму
(слика 92).
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91. слика Повезаност исхране у једној морској животној заједници
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У овој богатој вегетацији потрошачи
налазе обиље хране и одговарајуће скро-
виште. Од биљоједа налазимо, углавном,
масу морских ракова и пужева, као и рибе
биљоједе приобалних вода. Грабљивице на
морском дну представљају, углавном, од
дупљара морске сасе и бодљокошци – мор-
ске звезде. Јата харинги, које се хране сит-
ним раковима, приликом мрешћења са
отвореног мора пливају у приобални део, а
њих, пак, прате грабљивице бакалари
(слика 93). Коначно, у ниво грабљивица
приобалних вода могу се сврстати и птице
морских обала и неколико сисара, који
живе на обали.

Међу разлагаче спадају сунђери, морски
црви, пужеви, шкољке и асцидије.
Коначно, ту се може сврстати и маса бакте-
рија, које органске отпатке поново претва-
рају у неорганске материје.

Најкарактеристичнија животна заједница
тропских плитких мора је свет корала. Корали су
дупљари полипоидне форме, такозване морске
сасе. Карактеристична особина им је да стварају
спољашњи кречњачки скелет. Обично се насеља-
вају на стеновитом дну топлих мора, углавном
образујући огромне колоније. То су животиње
уске толеранције, најбрже се развијају у води тем-

пературе око 25оC и садржаја соли од 30-35%. На
пример, у приобалним водама Аустралије ства-
рају коралне спрудове, дужине више хиљада
километара. Ови корални спрудови су живим
бићима најгушће насељени делови Земље.
Специфичне врсте алги коралних спрудова,
мекушци и рибе најразличитијих боја образују
чаробно лепу морску заједницу (слика 94).

Живи свет отвореног мора обухвата од
обале удаљеније морске слојеве, до дубине
од 200 метара. Овде је основа сваког живо-
та лебдећа маса једноћелијских алги и сит-
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92. слика Морске зелене и смеђе алге у приобал -
ним водама

93. слика Рибе грабљивице лове ситне рибе

94. слика Жива бића коралних гребена
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них животиња, морски планктон (слика 95).
Број јединки у једном литру воде може
достићи и до сто хиљада. Велика количина
планктона боји воде отвореног мора у
зеленкасто-сиво. Воде у којима је мало
планктона су плаве. Највећа густина план-
ктона је у водама хладних поларних мора,
дуж хладних морских струја, као и на про-
стору ближе обали. Наиме, на температури

око +4оC је највећа густина молекула воде,
стога и вискозност воде. Због тога је ту и
највећа количина лебдећих хранљивих
материја, па и планктона, који се њима
хране. Међутим, према топлим морима зна-
чајно се смањује густина планктона.

Произвођачи отворених мора су, углав-
ном, једноћелијске алге планктона. Њихова
главна маса се налази на површинским
деловима воде, на дубини од 30-40 метара.
На тој површини лебди и неколико врста
смеђих алги већих димензија, које на по -
јединим местима образују густу шуму алги,
пространства више стотина километара
(слика 96).

За потрошаче отворених мора, огромну
масу ситних ракова планктона, храна су јед-
ноћелијске алге. На пример, биљном и живо-
тињском заједницом планктона храни се
једна врста пужа без љуштуре, који живи
лебдећи у водама хладних мора (други назив
му је морски лептир) или лебдеће медузе
умерених и топлих мора. Најкрупнији потро -
шачи планктона су китови. Планктонима се,
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такође, хране огромна јата харинги, које
воле хладнија мора, као и разне врсте сарди-
на топлијих вода. Миграцију јата ових риба
прате грабљивице, туне и ајкуле.

Живи свет дубинских делова мора

прилагодио се посебним еколошким факто-
рима. На дубини од више хиљада метара је
потпуни мрак, равномерно је ниска темпе-
ратура и изузетно је велики притисак воде
на жива бића. Пошто нема биљака, недо-
стаје ниво произвођача. Потрошачи и раз-
лагачи који ту живе, могу свој опстанак
базирати само на храни, која потоне из гор-
њих слојева воде. Дно дубоких мора у дебе-
лом слоју прекривају кречњачки и силикат-
ни остаци угинулог планктона. На дну
живе сунђери, дупљари, бодљокошци, а у
дубинама, пак, рибе грабљивице посебног
облика, чија већина располаже и различи-
тим светлећим органима (слика 97).

Једна од специфичних надокнада воде у океа-
нима догађа се вертикалним струјањем воде, из
топлих извора дубоких мора. Посебан је њихов
живи свет, састављен од прабактерија и бескичме-
њака – за које је оптимална висока температура.

Живи свет тропских 

прашума

Тропске прашуме се налазе дуж екватора.
Еколошки фактори екваторијалне климе
веома погодују настанку богате вегетације
и на њој базираног животињског света
(слика 98). На простору прашума влада рав-
номерно топла температура, током целе
године. Годишња средња температура је
25-27оC, док годишње колебање температу-
ре једва прелази 1оC. Кише су свакодневне
због сталног узлазног струјања ваздуха.
Годишња количина падавина је минимум
1500 mm, али на неким подручјима прелази
и 5000 mm (слика 99). Уз топлу климу са
пуно падавина, иде изузетно висок садржај
водене паре у ваздуху.

Ове околности омогућавају врло значајну
биолошку продукцију живих бића, произ-

вођача, у тропским прашумама. Вегетација
прашума је стално зелена. Лишће му не
опада одједном, него се крошња стално
обнавља. У зависности од висине биљака, у
тропској прашуми можемо разликовати
више спратова (слика 100).

Горњи спрат крошње чини од 50 до 60
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97. слика Риба дубоког мора

1. Упореди биолошку продукцију копна и мора.
Користи 50. и 96. слику.

98. слика Детаљ из тропске прашуме
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метара високо џиновско дрвеће. Њихове
крошње не чине повезан слој. Међусобно
удаљено дрвеће за тло везује огромно коре-
ње за подупирање, чувајући џиновско дрве-
ће да се не изврне из земље. 

Дрвеће, висине од 20 до 30 метара, расте
испод њих. Компактна, затворена крошња
овог дрвећа чини средњи спрат крошње.

Испод њега се образује и трећи спрат, од
малог и младог дрвећа, висине од 10 до 15
метара. Њихов скуп образује доњи спрат
крошњи. Једна од карактеристичних особи-
на тропских прашума је да их не чини
једна, него много различитих врста дрвећа.
За ту разноликост карактеристично је да се
међу дрвећем, на једном хектару површи-
не, може разликовати и више стотина
врста. 

Кроз овако вишеструко затворену крош-
њу, у ниже спратове продире само мало
светлости. Због тога се у тропским прашу-
мама не образује повезан спрат жбуња.
Овај спрат чини међусобно удаљено пал-
мино дрвеће. 

У најнижем спрату зељастих биљака
опстају само оне зељасте биљке, које изра-
зито добро подносе сенку. Такмичење за
светлост створило је и карактеристичне
форме живота у прашуми. 

Лијане, чији је корен у земљишту, пењу
се уз дрвеће јаким, дебелим стаблом и у
повољнијим светлосним условима, у спра-
ту крошњи, формирају своју крошњу.
Биљке које живе на дрвећу настањују се на
рачвању грана или на иструлелим делови-
ма, органским остацима у удубљењима
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дрвећа и за своје животне функције корис -
те ове хранљиве материје, воду накупљену
у левковима лишћа и водену пару ваздуха.
На поједином џиновском дрвећу се може
наћи и 30 до 40 врста биљака, које живе на
дрвећу. Фотосинтетичка површина лијана
и биљака које живе на дрвећу понекад 
надмашује и површину крошње џинов-
ског дрвета, које им служи као животно
станиште. Стога су веома значајне у про-
дукцији биомасе тропских прашума. За
сваки спрат прашуме карактеристична је
масовна појава маховина. Њихова улога је
складиштење воде и стално одржавање
влажности (слика 101).

Неколико врста дрвећа тропских прашума,
као абонос или црвени махагони, користе се за
израду специјалног намештаја. Одатле потиче и
каучук дрво, које су узгајали и на плантажама за
потребе индустрије гуме, слично као и банана,
која се масовно налази на спрату жбуња. Већина
собног биља, које подноси сенку, потиче, такође,
отуда, као, на пример, већина врста папрати.
Знатан део добро познатих врста собног биља, као
орхидеја и бромелија, су тропске биљке које живе
на дрвећу.

Разноврсност животињског света потро-

шача заснива се на богатој вегетацији
тропских шума. Мада је ниво потрошача,
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100. слика Вертикални распоред спратова вегетације у тропској прашуми
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101. слика Лијане, биљке које живе на дрвећу и
маховине у јужноамеричкој прашуми
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по саставу врста, различит у разним дело-
вима света, ипак различите животињске
врсте, у погледу свог начина живота, имају
сличне улоге. Примарни потрошачи троп-
ских шума првенствено живе на спратови-
ма крошње. Најтипичнији представници су
мајмуни, као и изузетно разнолики птичји
свет и свет инсеката (слика 102). Типични
секундарни и терцијерни потрошачи су
сисари грабљивице и гмизавци.

Типичне животиње јужноамеричких троп-
ских шума су сисари са дугим репом, који им
служи за придржавање, на пример, мајмуни дре-
кавци и мајмуни капуцинери. Они се хране првен-
ствено биљкама, исто као и бројне врсте папагаја
и колибрија. Слична је улога афричких шимпанзи
и папагаја, или орангутана и рајске птице азијских
тропских шума. Сличну паралелу налазимо и
међу крупним грабљивицама, као у случају јуж-
ноамеричког јагуара и врста афричког и азијског
пантера.

Врло брзо се разграђује огромна количи-
на отпадне органске материје тропских
шума, доспевши на површину тла.

Делатност организама разлагача – инсека-
та, гљивица, бактерија- у великој мери
потпомаже топла, влажна средина и сталне
кише. Кише исперу много хранљивих мате-
рија, тако да због брзог разлагања нема вре-
мена за стварање хумуса, због чега тло пра-
шума једва да покрива шушањ, а плодни
слој је врло плитак. Корени биљака су само
у најповршијем слоју земљишта и одмах
преузимају хранљиве материје, настале
разлагањем. Због тога је резерва хранљи-
вих материја у земљишту мала.
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102. слика Афрички папагај у прашуми

1. На основу 99. слике, прикажи смештај појасева
тропских прашума и за њих карактеристичну
климу. Као помоћ, можеш да користиш 28. слику.
2. Шта може да буде узрок слабо развијеног
најнижег спрата тропске прашуме? Које спратове
налазиш уместо њега?
3. Која је повезаност између неразвијености
земљишта тропских прашума и штете коју
узрокује опсежно крчење? Окарактериши
земљиште тропске прашуме. 
4. Зашто није заштитник околине онај, који
купује намештај или паркет направљен од
тропског дрвећа? Прикупи аргументе за и против.
Покрени расправу на ту тему.
5. Погледај кoје животиње живе у тропским
пределима појединих континената. Среди
прикупљене информације табеларно, слично
табели која је приказана. Формулиши сличности.
Који су могући узроци тога?

6. Састави три ланца исхране од живих бића
тропских прашума.

Јужна Африка Југоисточ- 
Америка на Азија

Примарни 
потрошач

Секундарни 
потрошач

Терцијерни 
потрошач 
(крупна 
грабљивица)
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Живи свет савана

Северније и јужније од предела са еквато-
ријалном климом, настала је клима савана.
Удаљавајући се од екватора, промена еко-

лошких фактора, првенствено смањење
количине падавина, изменило је слику
живога света (слика 103). На том простору
средња годишња температура, углавном,
одговара екваторијалној клими. Основно
одступање је у томе што се током године
смењује једно сушно и једно влажно
годишње доба. У периоду падавина дневно
колебање температуре је врло мало, али у
сушном периоду достиже и 10 до 15оC.
Удаљавајући се од екватора, све су дужи
сушни периоди. Годишња количина пада-
вина се такође према томе мења, између
250-1500 mm (слика 104).

Прилагођавајући се количини падавина,
мењају се и биљне заједнице нивоа произ-

вођача. На територијама које се граниче са
прашумама налазе се тропске листопадне
шуме (слика 105). Спрат крошње им је знат-
но нижи и јединственији него код прашу-
ма, чини их знатно мањи број врста дрвећа.
У току сушног периода крошња им опадне,
те је и број биљних врста које живе на дрве-

ћу мали. На оним територијама где је
сушни период дужи од кишног, не образује
се затворена шума (слика 106). Обилно
светло доспева и на земљиште, стога су у
спрату трава доминантне врсте трава, са
гушћим или ређим групама дрвећа.

На местима са доста падавина налазимо
шумовиту савану, а на сувљим територи-
јама травнату савану са нижим дрвећем,
које подноси сушу: жбуњем, агавом и алој-
ом (слика 107).

Типични представници тропске листопадне
шуме су азијске џунгле, а доминантно дрво им је
тика. У Аустралији сличне шуме образују еука-
липтуси.

Најтипичније форме шумовитих и травнатих
савана налазе се у Африци. Типична врста дрвета
је афрички баобаб и акација. У сушном периоду
од велике врућине потпуно исушена вегетација
лако плане, изазивајући уништавајући савански
пожар. Тада, сва надземна вегетација изгори, изу-
зев груписаног дрвећа. Са доласком кишног
периода из семења и из подземних делова, такоре-
ћи преко ноћи, поново озелени предео.

Ниво потрошача у савани је изузетно
богат (слика 108). У свакој савани, у било
ком делу света, налази се безброј врста
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103. слика Промена шумске вегетације под дејством климе у савани

тропска прашума

ПРАШУМА САВАНА ПУСТИЊА

тропска
листопадна шума

шумовита савана травната савана пустиња
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0
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104. слика Климатски дијаграм  територије савана

105. слика Тропска листопадна шума у сушном
периоду 

106. слика Шумовита савана у Африци

I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI.
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биљоједа. То су, на пример, афричке зебре,
разне антилопе, газеле, огромна маса скака-
ваца који се појављују у афричким и јужно-
америчким саванама, или кенгури урођене
животиње на просторима Аустралије.
Биљоједи су, углавном, плен врстама мача-
ка, грабљивицама, као што су афрички лав,
леопард или јужноамеричка пума.

У процесима разлагања органских
материја, у отклањању отпада, помажу и
сисари и птице стрвинари. То су шакали,
хијене или разне врсте супова. Типична
врста инсеката саване су термити који се
хране биљном целулозом. Органски отпад,
накупљен на тлу, гљиве и бактерије разла-
жу у минералне материје, односно, претва-
рају у хумус. У клими са мање падавина,
хумус се не испира из земљишта, него му
се повећава садржај хранљивих материја.
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107. слика Травната савана у Африци

108. слика Животиње које гасе жеђ на
појилишту у савани

1. Упореди уз помоћ климатских дијаграма, на
99. и 104. слици климу Икитос, Лагос и Сокото.
Који је ограничавајући еколошки фактор? 
2. Да ли је већа биомаса и биолошка продукција
тропске прашуме, шумовите саване или
травнате саване? Зашто?
3. Шта је карактеристично за ниво потрошача
и ниво разлагача у саванама?
4. Окарактериши различите типове савана и
наведи примере за врсте на нивоу произвођача,
потрошача и разлагача.
5. Због чега је више хумуса у земљишту саване?
6. Погледај које култивисане биљке потичу из
савана.
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Живи свет суптропских 

територија

На граници тропских и суптропских просто-
ра дуж повратника образовале су се зоналне
пустиње (слика 109). Средња годишња тем-
пература је обично изнад 20оC. Дневно коле-
бање температуре је велико, поподневне
тропске врућине могу да следе након јутарњих
мразевa. Количина годишњих падавина не
достиже ни 250 mm, чак има и таквих терито-
рија где прођу и године без падавина (слика
110). Под таквим условима, у пустињама
нема сталног повезаног растиња. Тамошње
биљке су оне, које подносе сушу тако да пре-
живљавају неповољне услове или у виду ису-
шеног семена, или су у стању да ускладиште
у себи велику количину везане воде. На
пустињске услове се прилагодило само неко-
лико незахтевних животињских врста.
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109. слика Северноафричка пустиња на
територији Марока

110. слика Климатски дијаграми са територије пустиња, медитерана и монсуна
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ºC mm
40 80

30 60

20 40

10 20

160º 140º 120º  100º 80º    60º 40º 20º 0º  20º 40º 60º 80º 100º 120º 140º  160º 180º 

60º

40º

20º

0º

20º

40º

ШАНГАЈ (SANHAJ)

АТИНА (ATHÉN)

АСУАН (ASSZUÁN)

(105 m) 17,4 °C 384 mm

АСУАН (ASSZUÁN)

ºC mm
40 80

30 60

20 40

10 20

(240 m) 25,0 °C 4117 mm

ШАНГАЈ (SANHAJ)

ºC mm
300

60 100

40 80

30 60

20 40

10 20

I. III. V. VII. IX. XI.

(12 m) 15,5 °C 1129 mm

I. III. V. VII. IX. XI.
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Најтипичнију форму пустињског биљног живота
представљају кактуси америчких пустиња (слика
111). У дебелим меснатим стаблима скла диште вели-
ку количину воде, везану за слузаве ма те рије.
Листови су им се претворили у трње, тако да је
површина за испаравање сведена на минимум.
Дебело кожно ткиво и фине густе биљне длачице које
прекривају површину штитe их oд јаког Сунчевог
зрачења. У афричким пустињама су сличне биљне
форме које припадају породици млечика. И животи-
ње су се прилагодиле посебним условима.
Пустињски скочимиш потребу за водом задовољава
количином воде коју црпи из биљака којима се храни.

Суптропски појас, ближи пустињској тери-
торији, карактерише жарко суво лето и
блага кишовита зима. Таква је клима, на
пример, медитеранске територије око
Средоземног мора. У дугим сушним перио-
дима, ради спречавања исушивања, настале
су разне творевине на тамошњим биљкама.
Дрвеће, које гради лишћарске зимзелене

шуме има сјајне тврде листове, који су поза-
ди често прилично длакави. Приземну веге-
тацију чини бројно зимзелено жбуње. Један
део зимзелених шума човек је већ давно
искрчио. На тим просторима су зимске пада-
вине испрале земљиште и на истањеном
слоју земљишта више није могла да се обно-
ви шума сопственим снагама. Тако је наста-
ло од приземне жбунасте вегетације типич-
но медитеранско жбуње, макија (слика 112).
Пошто зона зимзеленог дрвећа образује
само уски појас и значајан део тог подручја

је већ густо насељен и урбанизован, живо-
тињски свет му чине, углавном, животињске
врсте које тамо долазе из умереног појаса.

Типично дрвеће зимзелених шума је опште
позната маслина и храст плутњак. У вишим пре-
делима је чешће присутно неколико врста голосе-
меница, као што су кедар и чемпрес у медитеран-
ском пределу.

У суптропским територијама са монсун-
ском климом, кишни период се подудара са
топлим летњим месецима. То погодује раз-
воју биљака. На том простору се налази
густа зона зимзелене ловорове шуме. Ове
шуме чине углавном зимзелене врсте лово-
ра и врсте храста. За њихову приземну
вегетацију карактеристичне су папратнице
и маховине које воле влагу.

На азијској територији ловоровим шумама се
придружују четинарске шуме богате папратима,
где спрат жбуња чине бамбуси. Од тамошњег
листопадног дрвећа најтипичнији је дуд. На аме-
ричком простору је природну вегетацију добрим
делом истиснула пољопривредна производња.
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111. слика Биљке у северноамеричкој пустињи
које подносе сушу 

112. слика Густо жбуње, макија медитеранске
територије

1. Окарактериши климу три врсте суптропских
територија, на основу 110. слике.
2. Која је повезаност између климе, биљног и
животињског света суптропских територија?
3. Распитај се које је припаднике животињског
света суптропских територија одомаћио човек?
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Живи свет травнате степе  

Зона травнате степе се налази у умереном
појасу, у унутрашњости континената. Због
заједничког утицаја еколошких фактора

на живи свет, мале количине падавина
годишње (од 250 до500 mm) и екстремне
температуре не дозвољавају да се образује
вегетација дрвећа, па површину прекрива
повезана вегетација зељастог биља. На тим
просторима је лето релативно топло, а зима
хладна (слика 113). Сходно томе, вегета-
ција има два периода мировања: током
хладне зиме и суше крајем лета. На те
односе средине најбоље су се прилагодиле
монокотиледоне траве, луковичасте и крто-
ласте биљке. Узане листове трава од клону-
ћа штити потпорно ткиво. Луковичасто и
кртоласто биље суви и хладни период пре-
живљава помоћу подземних делова, те

масовно цвета у кишном пролећном и кас-
ном јесењем периоду (слика 114).

Травнате територије Евроазије заједничким
именом називамо степом. Сличне травнатој степи
су северноамеричке прерије и јужноамеричке
пампе. Пошто су делови ових територија са више
падавина одличне за узгој житарица, а други дело-
ви у виду пашњака за узгој животиња, пољопри-
вредна производња је већином потиснула природ-
ни живи свет ових територија.

Биљке произвођачи травнате степе
мењају се у зависности од количине пада-
вина и квалитета земљишта.

На простору са мање падавина настаје
степа са патуљастом травом. На просто-
рима са више падавина ствра се високо -
травна степа, на којој вегетација сваке
године угиба, образујући квалитетно
хумусно земљиште, са обиљем органских
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113. слика Климатски дијаграми  територије травнате степе
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материја. Како постојећи температурни
услови погодују образовању хумуса, деб-
љина хумусног земљишта може да према-
ши и један метар. Данас то одлично плодно
земљиште већим делом користе као орани-
це.

Прелаз травнате степе према лишћар-
ским шумама представља шумовита
степа. За те територије су карактеристични
наизменични шумовити и травнати преде-
ли. Слику предела одређује храстово дрве-
ће, чији распоред има парку случне карак-
теристике (слика 115). Повезана шума се
образује само на обалама река.

Првобитне потрошаче травнате степе,
почетком 19. века, представљали су крупни
копитари. У Азији дивљи коњи, у Северној
Америци амерички бизон. Од тих врста са
великим бројем јединки, остала су још
само мала заштићена крда. Сисари глодари
су боље поднели људско уплитање, они и
данас образују многобројне животне зајед-
нице, као волухарица или текуница.

Степи припадају и птице грабљивице, које се
хране глодарима (степски соко, орао крсташ,
степски орао и степске врсте јастребова).
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115. слика Шумовита степа

114. слика Травната степа у цветању

1. Упореди климу травнате саване и травнате
степе. Погледај климатске дијаграме на 104. и
113. слици. Која дејства узрокују разлике?
2. Који је узрок да поред травнате саване нала-
зиш и шумовиту савану, односно да се поред
травнате степе формира и шумовита степа? Који
је ограничавајући еколошки фактор?
3. Упореди евроазијске, јужноафричке и север-
ноафричке травнате степе. Који је могући узрок,
да су на три континента животна станишта и
жива бића у њима толико слична?
4. Састави три ланца исхране од живих бића
травнатих степа.
5. Каква је повезаност услова земљишта трав-
натих степа са тим, што су ове природне живот-
не заједнице данас већ практично нестале?
6. Распитај се о томе, у ком нашем национа-
лном парку можемо да нађемо травнату степу.
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Живи свет лишћарских 

листопадних шума

На влажнијим територијама умереног по -
јаса, без екстремно хладних зима налази се
зона лишћарских листопадних шума, која
гради повезан биљни покривач. Од еко-

лошких фактора падавине и овде имају
велики значај. Лишћарска листопадна
шума образује се само на оном простору
умереног појаса, где годишња количина
падавина прелази 500 mm. Минимална
температура је испод нуле, а средња тем-
пература најтоплијег месеца прелази 10оC.
За зону лишћарских листопадних шума је,
такође, карактеристично велико годишње
колебање температуре (слика 116).

У лишћарским листопадним шумама,
највећу количину органских материја про-

изводи дрвеће. Недостатак влаге у јесен
узрокује опадање лишћа, чиме се површина
испаравања дрвећа смањује на минимум.
Зимско стање мировања се завршава дола-
ском пролетњег отопљења. У лишћарским
листопадним шумама је број спратова
мањи, него код тропских прашума (слика
117). Горњи спрат крошње образује пове-
зана крошња високог дрвећа, од 20 до 30
метара. Испод тога ниже и младо дрвеће
образује један мање повезан доњи спрат
крошње, поготово у мешовитим шумама са
више врста. Спрат жбуња чини дрвенасто
биље, висине 2 до 3 метра. Спрат зеља-
стих биљака састоји се од зељасте вегета-
ције која се током године мења. Коначно,
на површини земљишта је неповезан спрат
маховина, коју чини заједница маховина,
лишајева и алги.

Лишћарске листопадне шуме европског
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116. слика Климатски дијаграми са територије лишћарских шума
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(240 m) 10,4 °C 815 mm
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умереног појаса углавном чини једна врста
дрвећа. У случају више врста једна врста је
доминантна (слика 118). То су углавном
храст лужњак и китњак, односно, разне
брсте букве. Ниво потрошача је по врстама
врло разнолик, на различитим нивоима се
једнако могу наћи разне врсте сисара, птица
и инсеката. Крупна дивљач, као мрки медвед
или европски бизон је потиснут само на уске
заштићене територије, због велике раштрка-
ности животних станишта (слика 119).

� Северноамеричке лишћарске листопадне
шуме имају бројне заједничке особине са европ-
ским лишћарским листопадним шумама, истовре-
мено су и богатије у биљним врстама. Може се
наћи четири пута више врста храстова, а северније
се појављује и јавор, као доминантна врста. У
делу Азије, са океанском климом, у јужној Кини,
могу се наћи најбогатије и најлепше шуме међу
лишћарским листопадним шумама умереног по -
јаса. Поред безброј врста храста и јавора, избор
обогаћују бођош (копривић), цигараш (каталпа) и
трновац (гледичија). Изнад приземне вегетације
састављене од орхидеја, азалеја и љиљана је спрат
жбуња, сачињен од ниских врста бамбуса.

Климатска зона лишћарских листо-
падних шума је повољна за споро разла-
гање накупљеног шушња и других
органских отпадака. Црви и зглавкари
који живе у шушњу и који врше разлага-

ње, као и велика маса гљива и бактериј-
ских врста сталном активношћу образују
шумско земљиште, богато хумусом и
минералним материјама.
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118. слика Храстова шума у Великој Британији

117. слика Вертикални распоред спратова вегетације лишћарске шуме умереног појаса
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119. слика Европски бизон и смеђи медвед данас живе само на неколико заштићених територија

1. Упореди климу медитеранских територија и
лишћарских листопадних шума умереног по -
јаса. Користи 110. и 116. слику. 
2. Анализирај климатски дијаграм на 116. слици.
Када је сушни период у Будимпешти? Зашто
Казањ има сувљу климу, него Будимпешта?
Освежимо своје знање из географије.
3. Која је повезаност између сушног периода и
опадања лишћа? Који је ограничавајући фактор
у лишћарској листопадној шуми умереног по -
јаса?
4. Упореди спратовност тропске прашуме и
лишћарске листопадне шуме умереног појаса.
Користи 100. и 117. слику.
5. Упореди земљиште тропске прашуме и лиш-
ћарске листопадне шуме умереног појаса.
Објасни узроке разлика.
6. Упореди богатство врста, диверзитет тропске
прашуме и лишћарске листопадне шуме умере-
ног појаса. Објасни узроке разлика.
7. Упореди биомасу, биолошку продукцију
тропске прашуме и лишћарске листопадне
шуме умереног појаса. Објасни узроке разлика.
8. Упореди ниво произвођача, потрошача и раз-
лагача тропске прашуме и лишћарске листопадне
шуме умереног појаса. Објасни узроке разлика.
9. Распитај се која се биљка налази на грбу
Канаде. Зашто?

У северним територијама северноамеричких
лишћарских шума јавор се појављује као
доминантна врста
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Живи свет четинарских 

зимзелених шума

У хладним подручјима умереног појаса
четинарске зимзелене шуме се појављују у
виду зоне која обухвата део северне хемис-
фере. Подручја са сличном климом на јуж-
ној полулопти прекрива море. Дејство еко-

лошких фактора у основи одређује тем-
пература. Две трећине године карактери-
ше изузетно хладно зимско време. Средња
годишња температура је око 0 оC, али сред-
ња температура најхладнијег месеца може
достићи и –50оC. Након дуге зиме долази
кратко лето од два до три месеца. Прелазни
пролећни и јесењи периоди трају само
неколико недеља. Релативно топло лето
објашњава се дугим данима и средње висо-
ким положајем Сунца. Средња температура
најтоплијег месеца може да пређе и +20оC.

Годишње колебање температуре овде је
највише на Земљи (слика 120). Мада је
количина падавина релативно ниска, због
ниске температуре ни то мало падавина не
испари, па је за већи део године карактери-
стична влажна клима.

У умереном појасу, идући ка северу,
лишћарске листопадне шуме бивају посте-
пено потиснуте четинарским врстама дрве-
ћа, као произвођачима у шумама. Дрвеће
ова два типа шума, у почетку образује
мешовите шуме, углавном са белим бором,
да би северније потпуно нестале врсте
типичне за лишћарске листопадне шуме,
изузев брезе, тако да четинари образују
тајге огромног пространства (слика 121).
Доминантна врста је, првенствено, смрека,
којој се придружује јела, а у хладнијим
подручјима листопадни ариш. Затворена
крошња четинарске зимзелене тајге, од и
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120. слика Климатски дијаграми територије четинарских шума

ФОРТ ЈУКОН (FORT YUKON)
(127 m) –6,7 °C 172 mm
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иначе оскудног светла, пропушта мало
светлости у ниже спратове. У шумама тајге
је спрат жбуња и спрат зељастих биљака
врло оскудан. Утолико је богатији спрат
маховине, који на неким местима достиже
и дебљину од пола метра (слика 122).

У оним деловина тајге, где се у горњим сло -
јевима земљишта накупља релативно више воде,
образују се глибови, пространства од више квад -
ратних километара. Њихову вегетацију образују
углавном тресетнице. Веома одебљао слој махо-
вине често може да ускладишти огромне количи-
не воде. На слоју тресетнице се настањује ниско
зимзелено жбуње, на пример, боровница и инсек-
тиворне биљке, на пример, мухоловка. Често се
могу настанити и четинари, образујући тако
непроходну глибовиту, мочварну шуму тајге.

Потрошачи тајге су бројне животињске
врсте, одомаћене у јужнијим мешовитим
шумама, чак и у лишћарским листопадним
шумама. Оне се одатле, због проширења
урбанизованих територија све више повла-
че према још увек релативно недирнутим
тајгама. Типични биљоједи су различите
врсте јелена, на пример, лос. Оскудном
приземном вегетацијом се храни бели зец,
зрневљем четинара бројне птичје врсте и
ситни сисари глодари (слика 123).
Четинарским иглицама се храни тетреб,
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121. слика Четинарска шума тајге

122. слика Вертикална спратовност шума тајги
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типична птица тајге. Ситније грабљивице
су, на пример, визон и самур, типичних
крупних грабљивица вук и рис, а свашто -
једи разне врсте медведа.

Трајни и дебели снежни покривач штити мла-
дице разног зимзеленог жбуња, а и презимне
форме разних инсеката. Због тога је тајга богата
врстама инсеката. У тајгама су у летњим месеци-
ма огромни ројеви комараца. Отопљење почетком
лета отапа снежни покривач, те су баре које су
заостале у горњим слојевима земљишта, као и
влажне тресетнице, изванредна места за размно-
жавање разних врста комараца.

Због огромних пространстава ових
шума, њихово дрвеће већим делом не бива
искоришћено од стране човека. Остарели и
срушени четинари сатруну и бивају разло-
жени. Процеси разлагања у тајгама су
спори због ниске температуре. То разлага-
ње додатно отежава велики садржај смоле
и спољашњи воштани омотач у опалим
иглицама. На многим местима је каракте-
ристично стварање тресета. Споро образо-
ван хумус бива алкализован од воде, која
продире у земљиште. Штавише, земљиште
је већим делом године замрзнуто. Унос
хранљивих материја од стране дрвећа тајги
ограничава збир више фактора.
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123. слика Међу најкарактеристичније станов -
нике тајге спада уралска сова и птица крстокљун,
која се храни семењем борова

1. У појасу четинарских шума је много
падавина, али ипак у њима има више биљака,
које подносе сушу. Кaко то објашњаваш?
2. Упореди спратовност и богатство врста,
биолошку продукцију лишћарске листопадне
шуме умереног појаса и четинарске шуме. 
3. Каква је повезаност између хладноће и
стварања тресета? Шта је тресет? Која је
карактеристика земљишта четинарских шума? 
4. Потражи из уџбеника врсте, које граде
четинарску шуму. Која није голосеменица? У
књизи Познавање биљака потражи ове врсте и
прочитај њихов опис.
5. Припреми предавање са сликама о тајги.
Потражи слике у каталозима путничких
агенција или на интернету, на сајтовима
националних паркова северних земаља, те
позови школске другове на један излет богат
доживљајима.
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Живи свет поларних предела

Идући од зоне тајги ка северном поларном
пределу, са аспекта живога света, климат-
ски услови постају све суровији. Као еко-

лошки фактор делује просечна годишња
температура на територији ближе тајгама,
која остаје испод 0оC . На деловима, копна
који су удаљенији од морских струја, може
да буде и нижа од –10 оC. За ту климу је
карактеристична јако дуга и хладна зима,
коју прати кратко, два до три месеца дуго,
прохладно лето. Количина падавина је врло
мала, годишњи просек је између 200 до 400
mm, а на неким територијама не достиже
ни 200 mm. Већи део падавина је снег, који
пада у виду финих ледених иглица. Ова
клима je типична за тундру (слика 124).

Суровији услови од ових су услови,
карактеристични за северни и јужни полар-
ни хладни предео, који је стално прекривен
ледом. Ту постоји само једно годишње
доба, изузетно хладна, сурова, вечито мра-
зовита зима. Просечна годишња темпера-
тура достиже –30оC. Подношење јако ниске
температуре још више отежава редовно јак,
често олујни ветар.

У поларном пределу појављује се веге-

тација тундре. На граничним просторима
са тајгом, шумовиту тундру чине ретке
шуме са појединачним дрвећем. Врсте
дрвећа су ниске врсте јела и бреза.
Приземна вегетација је од ниског жбуња и
зељастих биљака које добро подносе хлад-
ноћу. Још северније земљиште је залеђено
на дубини више од 10 метара, а у току крат-
ког поларног лета отопи се само површина.
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124. слика Климатски дијаграми поларног предела
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На том простору биљке упијају чак и нај-
мање топлотно зрачење. Патуљасто
жбуње, на пример, поларна врба, користи
тај извор топлоте, приљубљена уз тло.
Зељасте биљке се на површини групишу у
такозване јастуке. Идући северније, после
дрвећа, и патуљасто жбуње ишчезава и тло
прекривају још само биљке бесцветнице. У
влажнијим пределима маховине, а у
сувљим крајевима лишајеви, стварају
мрљасту, јастучасту вегетацију.

Биљке тундре су, без изузетка, вишегодишње
и зимзелене биљке. Само такве могу опстати, због
јако кратког летњег периода. Раст им је врло спор,
годишње порасту само неколико милиметара.
Толико се споро развијају, да ако ирвас попасе
развијени лишај, он ће достићи првобитну вели-
чину тек за 15 до 20 година.

Животињски свет тундре карактерише
мали број врста, са великим бројем једин-
ки. Најзначајнији сисар биљојед је ирвас.
Живи у стадима од по више стотина једин-
ки (слика 125). Прастановници тундре су
врсте леминга који припадају породици
хрчкова. Ирвасима се хране вукови, који
долазе из тајге, а леминг је најважнија
храна поларне лисице и снежне сове.

За живи свет стално залеђене терито-

рије, као што је северни и јужни поларни
предео, карактеристичне су животиње које
мигрирају, а биљке су представљене само
са неколико врста алги. Већина животиња
живи у мору, на копно долазе само у време
размножавања. На јужној полулопти, за
приобални део Антарктика, као и за околна
острва, карактеристична су огромна јата
морских птица. Најпознатије птице јужне
полулопте су пингвини. Не могу да лете,
али, уз помоћ крила прекривених перјем
које је распоређено слично крљуштима,
брзо пливају. Хране се морском рибом, као
и фока, која је сисар грабљивац. У време
размножавања пингвини и фоке у масама
од више хиљада јединки заузимају при-
обалне делове копна (слика 126).
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125. слика Ирвас у тундри

126. слика Међусобно збијени пингвини, ради
заштите од хладноће

1. Зашто у тундри живе крупне животиње и
животиње које мигрирају? 
2. Повежи ограничавајуће климатске факторе
тундре и карактеристике биљака и животиња,
које тамо живе.
3. Размисли о карактеристикама тундре, узи-
мајући у обзир следеће аспекте: богатство врста,
биолошка продукција, дебљина земљишта.
4. Зашто на јужном полу живи краљевски пин-
гвин, најкрупнија врста пингвина? Листај уна-
зад до 35. слике. 

81tol 5 to?rd 2016:81tol korr. to ̈rd.qxd  5/18/16  7:46 AM  Page 103



Живи свет високих планина 

Живи свет једног датог планинског преде-
ла, првенствено, одређује надморска виси-
на, пошто се са висином мења и клима. На
распрострањеност живих бића значајно
утиче пад температуре од 0,5оС на сваких
100 метара, ветар који је са висином све
јачи, опадање ваздушног притиска, а са
њим и садржаја кисеоника. Наравно, верти-
кални зоналитет планинског предела одре-
ђује и географска ширина дате територије.
Сходно томе се међусобно разликују зона-
лне границе живог света тропских планина
и планина умереног појаса (слика 127).

У тропским планинама, на пример, на
Килиманџару у Африци, шумовиту савану
изнад подножја планине, након око 1000
метара смењује планинска прашума. Ту је
већина дрвећа зимзелено, али им висина не
прелази висину дрвећа умереног појаса.
Такође је и спрат крошње повезан.

На висини стварања облака, на око 2000
метара, велики садржај водене паре у ваз-
духу погодује распрострањењу маховина.
Маховине – као неке бунде – облажу стабла
и гране дрвећа, чак са таквих грана висе као
неке браде. На горњој граници планинске
кишне зоне настале су мале шуме са нижим
дрвећем и густом крошњом, које изнад

3000 метара постепено прелазе у субалпско
патуљасто жбуње.

На висини изнад 4000 метара релативно
топао дан смењује ноћ са температуром и
испод  ̶10оС. Полупустињке услове падавина
и јака колебања температуре подносе само
биљке које су отпорне на хладноћу. У Јужној
Америци, на пример, тврда, боцкава трава,
која расте у џомбама, у Африци, пак, разне
врсте агаве (слика 128). Предео изнад 5000
метара је већ царство вечитог снега и леда.

У планинама умереног појаса, на при-
мер, у подножју европских Алпа, налазимо
зону лишћарских листопадних шума, где
су доминантни храстови и букве. У хлад-
нијим пределима их смењују четинари. На
горњој граници четинара шума се састоји
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127. слика Спратовност  високих планина

128. слика Агаве на Килиманџару

снежна граница

снежна 
полупустиња

патуљасто грмље и жбуње пре
снежне границе

планинске 
ниске пpaшуме

планинске 
пpaшуме

шумовита 
савана
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снежна граница

јастучаста вегетација
травњак

патуљасто грмље и жбуње пре
снежне границе, четинарска шума 

лишћарске 
листопадне шуме

ТРОПСКЕ ПЛАНИНЕ                 ПЛАНИНЕ УМЕРЕНОГ ПОЈАСА

81tol 5 to?rd 2016:81tol korr. to ̈rd.qxd  5/18/16  7:46 AM  Page 104



из све нижих врста дрвећа, док се не појави
субалпско патуљасто жбуње. Предео изнад
2000 метара покрива повезана снежна трав-
ната површина (слика 129), која се све
више проређује. Идући навише, скупља се
у јастучасте групе, те препушта место
маховини и лишајевима. Предео изнад
3000 метара је већ, углавном, под сталним
снежним и леденим покривачем.

Биосфера и заштита природе

Биолошка разноврсност, или биодиверзи-

тет, сажима у себи и богатство врста живог
света, као и разноликост популација и
животних заједница у биосфери. Био -
диверзитет је гарант сталности биосфере и
отпорности на разне ометајуће утицаје. Од
прошлих векова па све до данас, људска
делатност дотиче све већи део биосфере.
Услед тога све се бржим темпом мења,
односно, уништава настала разноврсност
живог света, милионима година стварана
кроз природне процесе. Ови процеси свет-
ских димензија, данас су већ узроковали
изумирање бројних врста у биосфери.
Биолози су до данас описали више од
милион и по врста, али по неким процена-
ма број врста на Земљи може достићи и
више десетина милиона. Мада је већина
тих, још неоткивених врста живих бића
ситних димензија, то не умањује њихов
значај. Ако испитујемо и еколошку улогу
појединих живих бића, тада су нам знања
још непотпунија. Изгледа да је изумирање
врста, због непромишљене људске делат-
ности, много бржи процес, него њихово
упознавање.

Да би, макар у грубим цртама, схватили
функционисање биосфере и очували њену
еколошку равнотежу, неопходно је одржа-
ње разноврсности, као и заштита врста.

Међутим, заштита није једнако потребна
свакој врсти. И на најразличитијим живот-
ним стаништима масовно се може наћи
честа врста – на пример, маслачак – који се
не сматра угроженом врстом (слика 130).
Насупрот њему, у малим популацијама са
мало јединки и само на малом простору на
специјалним животним стаништима живи
врстa, као, на пример, јаворка, која се смат-
ра ретком врстом и прети јој изумирање
(слика 131).

Европски дабар је некада насељавао све
овдашње водоплавне територије, али је
због беспоштедног лова и смањења живот-
них станишта изумро у највећем делу
Европе. Oстале су само неке, међусобно
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129. слика Живи свет високих планина

1. Шта узрокује разлике у појасевима биљног
покривача високих планина тропских предела и
предела умереног појаса?
2. Зашто порастом надморске висине после
лишћарских долазе четинарске шуме?
3. Зашто су лишајеви у стању да поднесу
екстремне услове? 
4. Зашто се проређује и смањује висина шума,
идући ка врху високих планина?
5. На којој висини налазимо патуљасто жбуње у
Европи, а на којој висини на Килиманџару?
Колика је ту влажност ваздуха?
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изоловане, насеобине. У Мађарској су
последње примерке видели крајем 19. века,
после чега је, пре више од једног века,
нестао из шума поред домаћих река. Дабар,
такође, припада ланцима исхране природ-
них водоплавних шума, па су због тога у
последњој деценији 20. века поново насе-
лили више породица даброва у национал -

ним парковима на простору Дунав-Драва и
Ферто-Ханшаг (Ferő-Hanság), где је крену-
ло и њихово природно размножавање
(слика 132).

И рис, највећа врста мачке грабљивице у
Европи, је посебно заштићена врста. Раније је на
целом континенту, па и у Mађарској, живео у
већим популацијама. Међутим, због безобзирног
лова и смањења животног станишта, постао је
угрожен сисар, коме прети изумирање. У
Мађарској су задње примерке видели средином
прошлог века. Захваљујући строгој заштити,
последњих година је популација рисова почела
јако да се размножава у високим словачким пла-
нинама. Неколико примерака из повећане попула-
ције је мигрирало на југ, доспевши до шума
Северног средњег горја Мађарске. Овдашња
животна станишта су им густо жбуње предела
лишћарских листопадних шума. Храни се, углав-
ном, птицама и ситним глодарима. Карактерис -
тично му је за исхрану, да уловљени плен у потпу-
ности поједе. Као грабљивица има врло значајну
улогу у еколошком систему свог животног ста-
ништа, регулишући густину популације животи-
ња, којима се храни. Циљ његове домаће заштите
је стварање животно способне популације рисова
(слика 133).
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130. слика Маслачак 131. слика Јаворка

132. слика Европски дабар
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Узроци изумирања врста су последица
заједничког дејства више фактора. Та деј-
ства сабирајући се међусобно могу и по -
јачавати. Углавном се јављају толико брзо,
и на тако великом простору, да врсте нису
у стању да се адаптирају или мигрирају на
повољнија животна станишта. Највећи
непријатељ данашњих угрожених врста је
одумирање животних станишта. Један од
најупадљивијих примера смањења биоди-
верзитета је пропадање тропских прашума.
Тропске прашуме покривају само око 7%
копна, али у њима живи око 50% посто -
јећих врста (слика 134). Велика простран-
ства ових прашума искрче, спаљују, те их
користе као пољопривредне површине.
Пошто је земљиште на тим територијама
плитко и сиромашно хранљивим матери -
јама, у недостатку шуме, снажне тропске
кише плодни слој земљишта за кратко
време сперу, те оно постаје непогодно за
пољопривреду, што има за последицу крче-
ње нових шума. Пропадање животних ста-
ништа у прашумама годишње може да буде
више него целокупна површина Мађарске.
Велика већина примарних животних ста-
ништа многих врста је већ нестала и само је

незнатан део опстао, као заштићена терито-
рија. На пример, две трећине некадашњег
животног станишта орангутана је већ
уништено, а од садашњег станишта је само
2% заштићено. Слично прети пропадање

107БИОМИ И БИОСФЕРА

133. слика Рис

134. слика Територијална дистрибуција тропских прашума на Земљи
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животних станишта тропских листопадних
шума, травнатих пространстава умереног
појаса или коралних спрудова, на којима је
још увек бројни живи свет (слика 135).

Значајне штете у природном живом
свету узрокује превелико коришћење: лов,
риболов или масовно брање биљака при-
родних животних станишта. У древним
друштвима постојала су правила, како би
коришћење природних извора остало у
разумним границама. Брзим порастом људ-
ске популације, методе прибављања хране
су, такође, постале много делотворније.
Последица употребе модерног оружја за
лов је узроковала да су, током прошлих
векова са простора Европе, Азије и Северне
Америке нестали крупни биљоједи и граб-
љивице. Углавном, данас лов и нема за циљ
прибављање хране, него прикупљање тро-
феја и крзна за прераду (слика 136). Велике
флоте бродова за риболов, са модерно
опремљеним мрежама, не само да озбиљно
десеткују различите популације риба, него
и неупотребљиве морске животиње постају
бесмислене жртве, као што су делфини,
фоке или разне врсте морских корњача
(слика 137).

Људском интервенцијом насељене стра-
не врсте уништавају или истисну бројне
тамошње урођене врсте на природним
животним стаништима. Битна карактери-
стика океанских острва је богатство у уро-
ђеним врстама. Услед изолованости фор-
мирале су се многе специјалне врсте, које
су од импортованих или намерно насеље-
них врста потпуно незаштићене. Тако, на
пример, на новозеландским острвима једна
ретка врста гуштера туатара, била је је
опасно угрожавана од једне настањене
врсте пацова, која је уништавала његова
јаја и тек излегле младунце. На оним остр-
вима, где се пацов населио, популација туа-
тара је изумрла, док је на острвима без
пацова њихова популација нормално расла
(слика 138).

Најделотворнији начин одржавања био-

диверзитета је очување природних живот-
них заједница и популација на примарним
животним стаништима. Врсте су само у
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135. слика Сеча дрвећа у прашуми

136. слика Крзна угрожених животиња која чекају
на обраду

137. слика Број главатих морских корњача се
преполовио
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природном окружењу способне да се ево-
луционим путем прилагоде на промене сре-
дине, и само су ту у стању да створе попу-
лације таквих димензија које неће доспети
на руб изумирања. Таква локална заштита
захтева формирање већих заштићених
територија, као што су национални парко-
ви, еколошке територије и рејони (слика
139).

Ако је преостала популација превише
мала да би опстала, или преостале јединке
живе ван заштићене територије, у таквим
околностима се само учешћем човека може
дата врста спасити од изумирања. То је
такозвана заштита ван животног станиш-
та. Може да се дешава и на више локација.
Зоолошки вртови, осим научно-популарног
упознавања живога света, имају значајну
улогу и у заштити последњих примерака
неке врсте и њиховом успешном размножа-
вању. Што се тиче биљака, сличну улогу
имају ботаничке баште и арборетуми. Циљ
је да се, након формирања одговарајућег
фонда узорака ретких и угрожених врста,
оне поново населе у своја првобитна при-
родна станишта. Банке гена биљака су осно-
ване да би се на ниским темпетатурама
семена већине биљних врста дуго времена
очувала.

Осим службених државних органа и бројне
друштвене организације активно учествују у раду
на заштити природе. Једна од највећих међуна-
родних организација је Светска фондација за
заштиту природе (WWF, скраћеница од енглеског
назива Worl Wild Fund for Nature) коју су основа-
ли 1961. године за заштиту дивљих животиња и
биљака. До данас је постала огромна организа-
ција, акције спасавања су међународних размера.
Националне организације и представништва 
функционишу у близу 100 земаља, тако и у
Мађарској. У почетку се рад усредсредио на
заштиту пoјединих изузетно угрожених врста, као
што су слонови, орангутани, носорози и џиновске
панде. Панда је постала и симбол организације
(слика 140). Данас се њена активност проширила
и, поред заштите биодиверзитета, циљ јој је очу-
вање природних енергетских извора и престанак
загађивања средине. Мађарски локални програми
се односе и на заштиту живог света водоплавних
и степских територија, откривање штетног дејства

пољопривреде на природу, заштита угрожених
биљних и животињских врста, као и формирање
еколошке свести.
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138. слика Новозеландски гуштер туатара

139. слика Детаљ прашуме из Националног парка
Бик 
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Биосфера и заштита околине

Током више милијарди година развојa
живи свет се стално прилагођавао услови-
ма на Земљи. Појава и активност човека,
кроз дуг временски период, само је посте-
пено и на релативно малој површини
мењао тај процес. Међутим, у последњих
две стотине година, индустријализација је
експлозивно проширила такву врсту чове-
кове делатности. Све то представља тако
кратку тренутну промену, у односу на
милијарде година еволуције, да живи свет
није у стању да се прилагоди довољно брзо
и без оштећења.

Повећана експлоатација тропских шума,
убрзанo сагоревање горива, велика употре-
ба и количина вештачког ђубрива и сред-
става за заштиту биљака у пољопривреди,
делатности су, чији утицај све чешће пре-
вазилази еколошку валенцу живих бића.
Утицаји, који оштећују живи свет, узимају
све веће размере и доводе до опадања ква-
литета животних станишта, кроз загађива-
ње ваздуха, воде и земљишта.

Последице загађивања ваздуха су се на
почетку осећале само у непосредној околи-
ни индустријских комплекса, околини
великих градова, првенствено у виду ути-
цаја на човека (слика 141). Често дуготрај-
на или понављана загађивања, данас захва-
тају све веће територије. Пораст садржаја
сумпор-диоксида у атмосфери, за живи
свет је један од најтежих загађења. Он ̶  у
виду гаса, насталог сагоревањем горива ̶
кроз стому листова може да доспе у међу-
ћелијски простор, где у воденој средини,
као киселина, испољава јако корозивно деј-
ство. Али може непосредно да ступи и у
реакцију са пигментима хлоропласта, оне-
могућавајући тако процес фотосинтезе.
Ако се сумпор–диоксид веже са воденом
паром у атмосфери, тада у виду киселих
киша може доспети и на удаљеније терито-
рије, у односу на извор загађења. Ово не
само да непосредно делује на вегетацију,
него утиче и на хемијску реакцију земљиш-
та и његов живи свет. Међутим, биљке и
живи свет земљишта само до извесног сте-
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140. слика Џиновска панда, симбол WWF

1. Чиме се објашњава постављање питања
заштите живога света и средине данас?
2. Шта подразумевамо под биодиверзитетом?
3. Зашто је потребна заштита врста?
4. Који су главни узроци изумирања неких врста?
5. Које су ефикасне методе за одржавање био-

диверзитета?
6. Који је значај националних паркова у разли-

читим биомима?
7. Наброј по неки пример за правну, етичку и

практичну потребу очувања диверзитета.
8. Шта је заштита природе?
9. Наброј здравствене, културне и привредне

аргументе, који говоре о потреби заштите природе.
10. Објасни зашто је важнија заштита живот-
них станишта, него заштита врста.
11. Које мере развијених земаља би помогле да
заштитимо прашуме?
12. Распитај се шта се назива Црвеном књигом, и
које су домаће врсте инсеката, гмизаваца, птица и
сисара у њој набројане.
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пена могу да поднесу промену хемијске
реакције. На загађеност ваздуха је посебно
осетљива већина врста које граде шуму.
Због тога је толико велика угроженост
шума у близини индустријских центара
(слика 142).

Загађивање вода има за последицу,
првенствено, опадање или престанак
животне активности. Опадање биолошког
квалитета вода, делом, узрокује пораст
количине органских материја, делом, био-
лошки активне отровне супстанце.

У природним водама се органске мате-
рије полако разлажу, а разградне продукте
као хранљиве материје поново користи
водено биље. За тај процес самопречишћа-
вања потребан је и кисеоник у води. У нор-
малним околностима успоставља се равно-
тежа између производње и разлагања
органских материја. Међутим, ако спољаш-
њи фактор – на пример, доток отпадних
вода са много азота или фосфора – значајно
повећава садржај хранљивих материја при-
родних вода, то ремети процес самопре-
чишћавања (слика 143). У води са много
хранљивих материја, такозваној еутрофној
води, снажно се повећава продукција

органских материја. Органски остаци уги-
нулих живих бића доспевају на дно, где
жива бића разлагачи, после неког времена,
више нису у стању да обраде повећану
количину. У накупљеном муљу почиње
процес разлагања, који одузима значајну
количину кисеоника из воде. На превеликој
количини органских материја размножа-
вају се хетеротрофни микроорганизми,
који, такође. користе кисеоник за дисање. У
води, са све мањом количином кисеоника,
расту отровни продукти метаболизма, као

111БИОМИ И БИОСФЕРА

141. слика Извори загађења ваздуха 142. слика Велики садржај киселине у киши
ремети биолошку равнотежу шуме

143. слика Просипање отпадне воде на плодно
земљиште

хлориди

индус -
трија 35%

бензол
бензопирени

олово

фосфати
нитрати

места
становања

20%

термо-
електране

45%

сона
киселина
земни гас

етилен

сумпор-диоксид
угљен-моноксид
угљоводоници
сумпор-водоник
средства за заштиту
биљака

флуор сумпорна киселина катранска испарења
хлор азотна киселина дим
бром амонијак цемент
јод формалдехид радиоактивне падавине
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амонијак или сумпор ̶водоник. На тај начин
се природна вода у еутрофском процесу
постепено напуни муљем, постаје мочвар-
ни глиб.

Редовна провера процеса еутрофизације
Балатона, почела је од 1970-их година. Највише
примарне продукције, највећи степен стварања
дрезге и муља, забележено је у области басена
Кестхељ (Keszthelyi-medence). Разлог томе је што
су у језеро утицале воде са територије слива, на
пример, реке Зале и доносиле разне количине и
врсте пољопривредних хранљивих материја поре-
клом са пољопривредих подручја. Извори тога су
биле течности, које су се цедиле са сточарских
фарми и падавином испрана вештачка ђубрива. Са
поновним успостављањем првобитног стања моч-
варног, глибног Малог Балатона, успелo je при-

ближно успоставити првобитну равнотежу између
прочишћавања вода које улазе у Балатон, и проце-
са самопречишћавања.

Од биолошки активних отровних мате-
рија најраширеније је загађујуће дејство
пољопривредних средстава за заштиту
биљака и синтетичких детерџената из
домаћинстава. Ове материје у природне
воде доводи канализација или доспевају
падавинама које се цеде кроз земљиште.
Пошто већина њих није у стању да се
хемијски угради у природне токове круже-
ња материје, могу се нагомилати у ланцима
исхране еколошких система, узрокујући
понекад тешка тровања у неким потрошач-
ким нивоима (слика 144).

На крају крајева, накупљено загађење
копнених слатких вода доспева у мора. То
првенствено погађа приобалне воде. Нафта
је, ипак, најопаснији извор загађења морске
средине. Њен загађујући утицај доспева и
до отвореног мора. Нафта се у виду танког
слоја распростире по површини воде, спре-
чава пријем кисеоника, апсорбује светлост,
смањује фотосинтезу водених биљака,
облаже површину тела водених птица и
сисара. Узроци загађења нафтом су нала-
зишта, смештена на мору, морски нафтово-
ди, прање танкера, катастрофе везане за
танкере, бушотине и рафинерије на обали
мора. Из свих њих, просечно годишње
више од 10 милиона тона нафте доспе у
море. Колика је то опасност, илуструје да 1
тона нафте прекрива у виду танког слоја 12
km2 морске површине (слика 145).

Загађивање и пропадање земљишта

једнако оштећује плодно земљиште.
Стално дејство воде и ветра узрокује про-
падање земљишта. Људско уплитање
може значајно да убрза тај природни про-
цес. Пошто овај процес, првенствено, утиче
на територије са ређом вегетацијом, крче-
ње или ремећење природних ливада и трав-
њака увек иде скупа са повећаном опас-
ношћу од пропадања земљишта (слика
146).

Загађивање земљишта, углавном, узро-
кује неправилно коришћење вештачких

112 БИОМИ И БИОСФЕРА

144. слика Накупљање инсектицида у ланцу
исхране, чије је полазиште у води

биомаса

ДДТ

количина
која се одаје
дисањем и
излучивањем

ПРОИЗВОЂАЧ

ПРИМАРНИ
ПОТРОШАЧ

СЕКУНДАРНИ
ПОТРОШАЧ

ТЕРЦИЈЕРНИ
ПОРТОШАЧ
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ђубрива и средстава за заштиту биљака,
доспелих и наталожених у земљишту.
Загађивање земљишта, у многим случа -
јевима, значи исто што и пропадање бакте-
рија разлагача, прстенастих глиста, зглав-
кара и других живих бића, које играју зна-
чајну улогу у стварању хумуса. Пошто
стварање 4 до 5 cm дебелог плодног зем-
љишта може да потраје и више од сто годи-
на, лоше и претерано искоришћавање зем-
љишта може да проузрокује дуготрајне
проблеме у обнављању биљног покривача,
првенствено у животу шума.

Након крчења тропских прашума, оно мало
хранљивих материја у земљишту, сталне кише за
кратко време спирају у дубље слојеве. Насељена
плантажа на искрченој територији или секундарно
настала природна вегетација или се мучи или
изумре након извесног времена. Уколико постоје
сви услови за поновно формирање шуме, потре-
бан је јако дуг период за процес обнављања. У
Камбоџи, у близини Ангкора, на пример, садашња
вегетација, где је пре 600 година посечена тропска
прашума, још увек не личи у потпуности на нетак-
нуту шуму на оближњем подручју.
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146. слика Пропадање земљишта после крчења
шуме

145. слика Тело фоке прекривено нафтом, која је
зага дила воду

1. Зашто је за жива бића опасно загађење
ваздуха сумпор-диоксидом? Листај до 38. слике.
Прикажи последице киселих киша.
2. На основу 141. слике, резимирај изворе
загађења ваздуха.
3. Који састојак ваздуха повећава ефекат 
стаклене баште?
Листај до 33. слике. Распитај се, какви
међународни споразуми постоје у вези тог гаса?

4. На основу познавања хемије, присети се које
типове смога познајемо. Шта треба да се уради
у случају узбуне због смога? 
5. Шта, у ствари, значи самопречишћавање
вода? Може ли вода да се очисти од било које
штетне материје? Која су жива бића одговорна
за пречишћавање воде?
6. Који загађивачи угрожавају чистоћу вода и
изворе питке воде?
7. Шта значи еутрофизација вода?
8. Која је разлика између пропадања и загађења
земљишта?
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114 РЕЗИMЕ

РЕЗИМЕ

Велике животне заједнице, биоми, који граде
биосферу распоређују се зонално, прилагођавај-
ући се климатским појасевима. Спратовност се
уочава и у вертикалном правцу, полазећи од
површине Земље. Један од примера вертикалне
спратовности је живи свет мора. Релативно
плитке приобалне воде, богате светлошћу и
хранљивим материјама, представљају изванред-
на животна станишта морским биљкама и на
њима заснованом богатом животињском свету
потрошача и разлагача. У површинским слојеви-
ма отвореног мора распрострањена су ситна
жива бића, произвођачи и потрошачи планктона.
На планктонима су засновани ланци исхране
популација потрошача дубљих отворених мора.
Отпадни материјал који пада на дно дубоких
мора, прерађују разлагачи који се ту налазе.
Други пример вертикалне спратовности је живи

свет планинских предела. Са повећањем виси-
не опада температура. То има одлучујућу улогу
на појаву живога света. Географска ширина ово
у извесној мери модификује, што узрокује добро
уочљиву разлику између планинских предела
тропског и умереног појаса, чије се зоне настав -
љају једна на другу.

Идући од екватора ка поларним пределима
мењају се и биоми, прилагођавајући се промена-
ма климе. Два главна еколошка фактора, која
утичу на промене, су падавине и температура.
Оне у основи одређују продукцију појединих
спратова произвођача у биому, а у складу са тим
и формирање спратова потрошача и разлагача.
Топла и падавинама богата клима тропских

прашума, ствара изузетно бујну шуму са више
спратова. Такмичење за светлост у овим мрач-
ним шумама, формирао је спрат лијана и биљака
које живе на дрвећу, представљајући посебну
форму живота. На огромну примарну продук-
цију, надграђује се разноврстан ниво потрошача.
Брзо разлагање огромне количине органских
материја поспешују и климатски фактори.
Смањивањем падавина формира се живи свет

савана. Појава тропских листопадних шума и

формирање шумских и травнатих савана, озна-
чава опадање количине падавина. У суптроп-

ским територијама, које се граниче са троп-
ским, налазе се зоналне пустиње. За сувље тери-
торије, ближе умереном појасу, карактеристичне
су лишћарске зимзелене шуме, а за влажније
суптропске територије ловорове шуме.
Стигавши у умерени појас, сувље територије
унутрашњости континента заузима живи свет
травнате степе, а територије богатије падавина-
ма живи свет лишћарских листопадних шума.
Пољопривредна производња је са већег дела
територије травнатих степа и лишћарских листо-
падних шума потиснула природни живи свет. У
погледу броја спратова, листопадне лишћарске
шуме су сиромашније, него тропске прашуме, а
четинарске зимзелене шуме су по грађи још
једноставније. Све је мање врста могло да се
адаптира на све суровију климу. Због тога се у
живом свету поларних предела налази мали
број врста, али је за њих карактеристичан вели-
ки број јединки. 

Људска делатност је у претходних двеста
година великом брзином променила еколошке
факторе, који делују на жива бића. То је у биос-

фери у великој мери кварило биодиверзитет,
односно, богатство у врстама. Жива бића која су
угрожена и захтевају заштиту су оне врсте, које
су састављене из малог броја јединки, образују
мале популације и налазе се само на специјал-
ним, малим животним стаништима. Узрок њихо-
вом изумирању је, у првом реду, пропадање и
превелико искоришћавање животних станишта,
а у многим случајевима и заузимање животних
станишта од стране унешених страних врста.
Ефикасна метода одржавања биодиверзитета
је локална заштита, а по потреби заштита ван
животног станишта.

Загађивање околине, које узрокује пропадање
квалитета животних станишта, води ка опадању
биодиверзитета. Због тога, усаглашена свесна
заштита земаљског живог света и околине, у
данашње време има изузетан значај.
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Генетичка равнотежа 

популација

Јединке које припадају истој врсти живе у
заједници у којој се размножавају, односно
популацији. Опстанак популације обезбе-
ђују узастопне генерације. Када јединке
предају своје гене потомцима, истовремено
доприносе и одржавању генетичке струк-

туре популације. Генетичка структура
значи свеукупност алела у популацији, који
су распоређени међу јединкама које чине
заједницу за размножавање. Различити
алели, који чине генетичку структуру
јављају се са разном учесталошћу у попула-
цији. Погледајмо да ли ће се променити
учесталост једног одређеног алела у уза-
стопним генерацијама, ако узмемо у обзир
само могућност комбинација.

Узмимо за пример да се у испитиваној
популацији јављају само два алела једног
датог гена у А и а варијанти (слика 147).
Учесталост А алела означимо словом p, а
алела а словом q. Претпоставимо да је уче-
сталост алала А у популацији 60%, односно
вредност р=0,6. Из тога произилази, да је
учесталост алела а, q=0,4. Види се да цело-
купна учесталост датог гена у популацији,
одговара учесталости два алела. Односно, у
F1 генерацији важи однос учесталости два
алела р+ q=1.

Полазећи из тога, испитајмо учесталост
два алала у следећој генерацији. Ако у
табели на место појединих алела полних
ћелија ставимо вредност учесталости из
примера, онда из делимичног резултата р =
0,36 + 0,12 + 0,12 = 0,6, добијамо учеста-
лост А алела у F2 генерацији. Слично томе,
вредност q = 0,12 + 0,12 + 0,16 = 0,4, што
одговара учесталости а алела. Уопштено
дакле, у F2 генерацији вероватноћа наста -
јања генотипа АА је р2, Аа генотипа је 2рq,
док вероватноћа јављања генотипа аа је q2 .
Пошто је збир вероватноћа 1, основна

зависност генетике популације се може
изразити једноставном математичком јед-
начином:

р2 + 2рq + q2 =1.

На сличан начин се може израчунати
учесталост гена и у даљим генерацијама, за
које важи иста зависност. Може се рећи, на
основу модела названом по ауторима
Харди–Вајнбергов закон, да се слободним
комбиновањем алела, њихова учесталост
не мења у популацији, током узастопних
генерација. Односно, за овакву идеалну
популацију, без било каквог спољашњег
утицаја, својствена је стална генетичка

равнотежа. 

Харди–Вајнбергов закон омогућава да се, на
основу познавања распореда фенотипова, одреди
учесталост алела и распоред генотипова у датој
популацији. Претпоставимо, на пример, да од
10 000 лисица, које живе на некој територији нађе-
мо 9991 нормалне боје, а 9 је белих, албино једин-
ки. Нормална боја је V, доминантна особина, а
бела је v, рецесивна oсобина. Јединке доминан т -
ног фенотипа су или VV хомозиготи или Vv
хетерозиготи, који заједно чине 99,91%. Јединке
рецесивног фенотипа су наравно vv хомозиготи и
чине 0,09% популације.

На основу тога је учесталост v алела q2 =
0,0009, од чега је q = 0,03. Из тога произилази, да
је учесталост V алела р = (1 - q) = 0,97. Тако смо
добили учесталост два алела у датој популацији
лисица. Из учесталости V алела можемо израчуна-
ти и однос јединки хомозигота и хетерозигота,
наиме VV = р2 = 0,972 = 0,9409 и Vv = 2рq =
2·0,97·0,03 = 0,0582. Дакле, у испитиваној попула-
цији лисица се генотип VV налази у 94,09%, Vv
генотип у 5,82%, а генотип vv 0,09 %. 

Насупрот идеалним популацијама, које
су без спољашњих и унутрашњих утицаја,
неограниченог броја јединки и потпуно
затворене, у реалним популацијама, које
постоје у природи, може се уочити стална
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промена. Тиме се може мењати и учеста-
лост разних алела, који чине генетичку
структуру популације. Промену односа
учесталости алела у популацији могу узро-
ковати разни утицаји. 

Једна од појава, које узрокују промене у
популацији, је појављивање нових мута-

ната. Ако успеју да се прошире у довољно
великој учесталости, онда могу да се одрже
у популацији, чиме утичу на односе учеста-
лости алела. Мада мутација, сама по себи,
споро мења учесталост алела у популацији,
кроз много генерација може бити узрочник
врло значајних промена у датој попула-
цији. 

Учесталост алела у популацији може да
се промени и протоком гена. Проток гена
узрокује миграција јединки међу попула-
цијама. То посебно има значаја тамо где
две или више популација исте врсте живи
релативно близу једна другој, тако да исе-
љавање и досељавање међу популацијама
може бити редовна појава. Ако је мигра-
ција редовна и довољно велика, тада путем
досељавања неки алели могу да остану,
односно други редовним исељавањем
постану ређи у популацији и тако мењају

односе учесталости алела. Протоком гена и
мутантни гени могу да доспеју из једне
популације у другу.

Јединке популације немају безусловно
једнаке шансе за преживљавање. Судбина
једног алела у популацији првенствено
зависи од тога, у коликој мери доприноси
размножавању јединке. Из аспекта одржа-
вања, најповољнији алели се одабирају
селекцијом и шире у популацији.

Односе учесталости алела у популацији
мења и генетички дрифт. Ако у једној
популацији број расплодно способних
јединки значајно опадне, тада и сасвим слу-
чајно може да се догоди да се неки од ређих
алела коначно изгубе из популације, а
други да остану. Екстремни случај генетич-
ког дрифта је дејство оснивања. Ако се, на
пример, из једне птичје популације одвоји
један пар и настани на једном острву,
њихови потомци ће чинити следеће генера-
ције. Јасно је да оснивачки пар не садржи
поједине алеле у односу, у коме се налазе у
првобитној популацији. Тако из њих наста-
лу нову популацију карактерише потпуно
нова, случајна учесталост алела.
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147. слика Харди-Вајнбергов модел

P:

F1:

F2:

Aa

A

A

AA Aa

aa

a

a

Aa
AA x aa

0,24

0,6 0,36 0,24

0,160,4

0,6 0,4

pq

p p2 pq

q2q

p q

p2 + 2pq + q2 = 1

p = 0,6   q = 0,4

p + q = 1
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Природна селекција

Да би једна особина опстала у популацији,
јединке морају да оставе за собом потом-
ство. Знамо да се не наслеђују особине,
него гени који их одређују. За предају сво -
јих гена јединке треба да буду животно и
расплодно способне, односно, треба успеш-
но да се размножавају. Успешно размножа-
вање, присутност гена у потомству сажето
називамо генетичка адаптивна вредност.
У суштини она изражава вероватноћу са
којом се један дати генотип појављује у сле-
дећој генерацији. Адаптивна вредност се
може вредновати на скали од 0-1. Ако је
адаптивна вредност 0, то значи да дати алел
не носи ни један потомак, јер је, на пример,
реч о животно неспособном мутанту или та
јединка није дала ниједног потомка. Ако је
адаптивна вредност 1, онда ће дати генотип
бити присутан у истом односу у следећој
генерацији, као и у родитељској. Опадање
адаптивне вредности од 1 ка 0, упућује на
неповољно дејство селекције на размножа-
вање јединки које носе мање способне гене,
односно на животну способност њихових
потомака. Дакле, адаптивна вредност озна-
чава успешно повећање учесталости датог
алела у популацији.

Ако се присетимо онога што смо учили
о структури и променама у популацијама,
сећтићемо се да свака врста има велику
способност размножавања, која би могла
да доведе до прекомерног размножавања.
Ако узмемо за пример једну од животињ-
ских врста које се најспорије размножава,
афричког слона, његова популација прои-
стекла из једног јединог пара за 750 година
би се намножила на близу 20 милиона, ако
ништа не би ометало њену способност раз-
множавања. Испитујући бројно стање
популација кроз дуже време, може се уочи-
ти да је оно мање-више стално. Број угину-
лих јединки је приближно исти броју нових
јединки. Као што је познато, популације се
због тога не повећавају преко одређене гра-
нице, јер расположиви извори енергије то
не омогућавају. Дакле, реалној способно-
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1. Oбјасни на основу 147. слике зашто је
приликом укрштања две јединке учесталост две
врсте алела 0,5 и 0,5, а учесталост хомозиготног
доминантног генотипа 0,25. Зашто у популацији
очеве и мајчине полне ћелије носе две врсте
алела, са вероватноћом од р и q и зашто је
учесталост хомозиготног доминантног генотипа
р2 ?
2. Шта изражава Харди ̶ Вајнбергов-закон и под
којим условом важи? Који фактори мењају
учесталост алела?
3. Установи који је процес мењања алела у
позадини следећих појава. 
а) Међу Татарима је учесталија Б крвна група,
која је за време најезде Татара и у Мађарској
постала учесталија.
б) Амерички Индијанци су потекли из Азије,
тако да је њихова мала група прешла на
амерички континент.
в) Током оплемењивања кукуруза, даље су
размножавали оне јединке, са чијег клипа није
отпадало зрневље.
г) Међу црвеним лисицама одједном се појавио
један примерак са предивном, бледо-сивом
длаком.
4. Учесталост крвних група код Мађара је
следећа: А: 45%, В: 13%, АВ: 6%, О: 36%.
Установи учесталост алела. Помоћи ради,
изведи Харди ̶  Вајнбергов распоред за три
алела.
Три алела су: А1, А2, А3, а учесталост им је р, q, r.

p(A1) + q(A2) + r(A3) = 1
(p + q + r)2 = 1

p2(A1A1) + q2(A2A2) + r2(A2A3) +
+ 2pq(A1A2) + 2pr(A1A3) + 2qr(A2A3) = 1

Распоред јединки појединих генотипова можеш
да прикажеш и у квадрату, где подела површине
квадрата одговара односу јединки различитог
генотипа.

pq prp2

q rp

q2 qrpq

qr r2pr

p

q

r
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сти размножавања популације границу
одређује способност издржавања околине.

За енергетске изворе – као што су храна
и вода – примери из више аспеката повољ-
ног животног станишта показују да се води
жестоко такмичење међу јединкама попу-
лације. Из претходног смо истовремено
могли да видимо, да различите јединке у
популацији немају исте шансе за прежив -
љавање. Њихово успешно размножавање и
ширење зависи од генетичке адаптивне
вредности. Услед појединачних разлика,
увек ће бити таквих чланова популације
који ће надмашити друге у размножавању,
те ће у следећој генерацији имати релатив-
но више потомака. Стога у борби за енер-
гетске изворе са више шанси могу учество-
вати. У том процесу, природном селекци -

јом мање способне, слабије јединке ће
ишчезнути из популације. Пошто се то
стално догађа кроз низ генерација, доводи
до постепене промене учесталости алела у
популацији. Ове промене се појављују
после извесног времена и у фенотипу
јединки те популације. Све те догађаје

можемо уочити у дужој временској перс-
пективи као еволуциони процес.

Научни принцип развоја врста, еволуције
живог света, први је дао француски ботаничар и
зоолог Жан Ламарк (Jean Lamarck, 1744-1829) у
Паризу, када је у више својих објављених дела,
почетком 1800-тих година, детаљно изложио
своју теорију о сталној промени врста. Током
своје научне делатности, постепено је дошао до
убеђења да не постоје сталне врсте, него да оне
сталним мењањем проистичу једна из друге. По
његовом мишљењу за то су била потребна два
важна чиниоца: један је променљива средина, која
поставља све новије и новије захтеве пред жива
бића, а други, настојање живих бића да јој се при-
лагоде. То је замислио тако, да под дејством про-
мена у средини, нови органи и нове особине
настају у живим бићима који се задржавају, шта-
више преносе на потомке. Ламарков научни зна-
чај је био првенствено у томе, што је, изучавањем
промене врста, први увео у научно размишљање
појам развоја живог света.

Неколико деценија након Ламаркове делатно-
сти Чарлс Дарвин (Charles Darwin, 1809-1882),
енглески природњак израдио је општу теорију
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148. слика Карта Дарвиновог научног пута

СЕВЕРНА
АМЕРИКА
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АУСТРАЛИЈА
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Кејптаун

Фокландска ост.

Монтевидео

Рио де Жанеиро

Баија

Асенсион ост.

Зеленортска ост.
Канарска ост.
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Тасманија
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залив Краља Џорџа

Путовање „Бигл-а“ око света (1831–1836)

Сиднеј
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еволуције. Као млади научник, између 1831. и
1836., учествовао је у пловидби око света (слика
148). Тада је саставио огромну ботаничку и зоо-
лошку збирку, а о својим запажањима водио је
научни дневник. Вероватно најважније четири
недеље свог путовања провео је на тихоокеанским
острвима Галапагос, неколико стотина километа-
ра западно од Еквадора. И тамошња, као и научна
запажања током целе пловидбе, убедила су
Дарвина да су врсте способне за промену, а осно-
ва тога је природна селекција. Током промена,
популације које располажу корисним особинама
опстају кроз генерације, док оне са смањеном спо-
собношћу размножавања изумру. Одлучујући
фактор опстанка или изумирања је Дарвин назвао
природном селекцијом. Теорију еволуције Дарвин
је везивао и за порекло и развој човека.

Природна селекција, која у значајној
мери мења генски састав популације, може
имати различите утицаје, зависно од алела
или средине (слика 149). За један од типова

природне селекције је својствено, да се
јединке, које у популацији показују просеч-
ну вредност за дату особину успешније раз-
множавају, него јединке које представљају
екстремне вредности. Овај тип је стабили-
зациона селекција. Као пример можемо
поменути једну популацију траве у којој се

могу јављати варијанте и са уским и са
широким листом. Узани лист у условима
суше представља предност, јер је мања
површина испаравања. Широки лист је,
међутим, предност са аспекта фотосинтезе,
али представља негативну особину у време
суше. Природна селекција, стога, погодује
распрострањењу средњег типа, он се може
најбоље прилагодити како сушним, тако и
нормалним условима. Јединке које предста-
вљају екстремне вредности, након дужег
времена нестају из популације (слика 150).

Може се догодити, да се током природне
селекције, са аспекта опстанка, нека битна
особина помери од просека популације у
правцу једне или друге екстремне вредно-
сти. Овај тип промене називамо дирекцио-
ном селекцијом. То настаје углавном онда,
када популација мигрира у нову средину,
или у дотадашњој средини настане таква
битна промена, која надаље представља
стални селективни фактор. Пример за то је
промена у протеклих 150 година код попу-
лације једне врсте лептира, биберастог
мољца, који живи на брези у околини
Манчестера у Енглеској.

У популацији биберастог мољца једнако
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149. слика Главни типови природне селекције
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су заступљене варијанте светлије и тамније
боје. Две варијанте се међусобно разликује
само у погледу једнога гена и тамна вари -
јанта је доминантна у односу на светлу.
Очигледно је да се на белу боју брезове
коре или светлу позадину на стаблу наста-
њених лишајевима боље уклапају јединке
светле варијанте, док су доминантне једин-
ке тамније варијанте проређене у попула-
цији, пошто су плен птица, које се хране
инсектима. Тако је дирекциона селекција
померила број јединки популације ка онима
који поседују ген, који узрокује светлију
боју. То потврђују и процене које су врше-
не 1840-тих година, када је број тамнијих
јединки једва достизао 1% (слика 151).

У међувремену је степен индустријали-
зације 19. века и у околини Манчестера био
све већи. Дим и други индустријски загађи-
вачи су се наталожили на околно биље и
обојили су стабла бреза у тамнију боју. На
њима је светли биберасти мољац просто
светлео и њихов број су, на испитиваној
територији, птице које се хране инсектима
за кратко време смањиле на половину.
Међутим, та иста појава је повећала адап-
тивну вредност јединки популације тамне
боје и, сходно повећаној способности раз-
множавања, оне су се рашириле по живот-
ном станишту. Једва 50 година након првог
испитивања, на прекретници векова, број
тамних јединки је у популацији достигао
однос од 95%. Дакле, битна и трајна проме-
на еколошких фактора деловала је као
дирекциони селективни фактор, померив-
ши учесталост алела у популацији у правцу
гена, који одређују тамну боју (слика 152).

Ако на популацију једне врсте, која
живи у примарно јединственим еколошким
факторима, делују такви селективни ути-
цаји, који стварају одговарајуће животне
услове оним јединкама које имају друга-
чије потребе, тада се у таквој популацији
испољава раздвајајућа селекција. На при-
мер, у једној биљној популацији, која насе-
љава шљунковити брежуљкасти предео,
јединке које боље подносе сушу су увек на
сувом врху брежуљка, а друге у мање
сувим удубљењима.
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150. слика Травнати предео

151. слика Колорне варијанте биберастог мољца
на кори брезе

152. слика Колорне варијанте биберастог мољца
на тамном стаблу брезе
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Човек хиљадама година ради на поправљању
биљних и животињских култура. Примерке који
одговарају потребама одваја, остале искључује из
узгајања. У крајњем случају, оплемењивање
биљака и животиња је по дејству слично дирек-
ционој селекцији, али пошто је врши човек, нази-
вамо је вештачком селекцијом. Када човек у опле-
мењивању примењује вештачку селекцију, сам
одређује које ће особине доминирaти у следећој
генерацији, а које искоренити. Често врши укр-
штања, која се у природи никада не би остварила,
на пример, због велике географске удаљености. У
европским оквирима, добро познате врсте јагода
настале су захваљујући укрштању дивље север-
ноамеричке и дивље јужноамеричке врсте.
Неколико чокота одомаћене шумске јагоде круп-
нога плода на чилеанским обалама донели су у
Европу 1714. године, где су већ гајили пољску
јагоду пореклом из источних делова Северне
Америке. Резултат укрштања ове две врсте је прва
узгојена врста јагоде.

Адаптација

Природном селекцијом, један значајан број
алела насталих мутацијом бива елимини-
сан из популације. Опстају првенствено
они, који успеју да се уклопе у средину,
односно имају адаптивну вредност. Процес

адаптације прате такве генске промене,
које омогућавају прилагођавање попула-
ције датим условима средине. Адаптација
се, дакле, у процесу еволуције одиграва
путем природне селекције, а избор за то
остварује мутација. 

Висина биљака је квантитативна особи-
на, њено наслеђивање заједнички одређују
многи гени. Природна селекција од алела
фаворизује оне, који омогућавају најбољу
адаптацију популације. У Северној Аме -
рици, одомаћене популације столисника
(Achillea lanulosa) су се врло добро прила-
годиле специјалним условима различитих
животних станишта планина Сиера Неваде
(Sierra Nevada) (слика 153). Заједно са про-
менама услова средине, више-мање се стал-
но мења и висина биљке столисник. Свака
од приказаних биљака показује просечну
висину у датој популацији, а дијаграми
поред биљака, пак, приказују варијацију у
висини унутар популације. На слици се
добро види да су најниже биљке са најви-
ших региона, а са опадањем надморске
висине просечна висина биљака постепено
расте. Фенотип појединих различитих
јединки популација, са разних региона,
остао је непромењен када су биљке из раз-
них популација узгајали једну поред друге,
на једној експерименталној колонији поред
мора. Тиме су доказали да се биљке разли-
чите спољашности међусобно и генетски
разликују, то јест, да су различити феноти-
пови наследна особина. Тако је, дакле,
свака популација са адаптацијом тачно
усклађеном према датој средини обликова-
ла свој различит генски састав.

Еволуциони процес у много случајева
може да доведе до изненађујуће сличности,
мимикрије, као последице адаптације.
Цвет неких врста орхидеја, како по спо-
љашњости, тако и по мирису, савршено
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1. Једна породица има четворо десе, а друга
двоје. У којој породици је већа адаптивна вред-
ност родитеља? Породица са четворо деце
имаће шесторо унучади, док ће породица са
двоје деце имати осморо унучади. У којој поро-
дици је била већа адаптивна вредност баба и
деда?
2. Теоретски колико потомака, може да има
једна мајка за 600 година, ако једна генерација
важи 30 година, а сваки потомак има по два
потомка?
3. Који се тип селекције остварује у следећим
случајевима, од типова селекције, који се виде
на 149. слици?
а) Кроз векове, баштовани су оплемењивањем
дивље руже чији је цвет имао пет, а ређе више
латица, добили цвет са много латица, односно
бујнији цвет.
б) Од основне, променљиве врсте украсне
биљке фикус, оплемењивањем су добили под-
врсте, типа пузавице, широких и узаних листо-
ва, са жутом шаром и црвеним листом.
в) Грашак има варијанте од којих неке сазревају
раније, а неке касније. Желели би да произведу
врсту, која истовремено зри, да би била погодна
за машинско брање.

ГЕНЕТИЧКЕ ОСНОВЕ ЕВОЛУЦИЈЕ
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подсећа на женке неких врста инсеката.
Ова појава привлачи мужјаке, који слећу на
цветове за које мисле да су женке и док
покушавају да се паре, накупе знатне коли-
чине полена који преносе даље на друге
орхидеје. Разне популације једне афричке
врсте лептира, по фенотипу опонашају
такве лептире, који, због њиховог неугод -
ног укуса, грабљивице избегавају. Рас -
прострањеност ових популација лептира
се, углавном, подудара са распрострање-
ношћу оних врста које опонашају. Познати
су и домаћи примери мимикрије (слика
154). Честе су заштитне боје (нпр. цветни
паук). Упадљива боја и шара, којом неке
врсте (нпр.оса) упозоравају да су опасне,
могу се видети и на безопасним врстама
(нпр. осолики лептир и осолика мува).
Мимикрија је, дакле, адаптивни механизам,
који је веома користан из аспекта прежив -
љавања и одржавања популације.

Утицај средине може узроковати и брзо
настале промене у фенотипу појединих
јединки популације. Величина добро
познатог маслачка зависи од тога да ли
расте у Алфелду или горју, на влажном или

123ГЕНЕТИЧКЕ ОСНОВЕ ЕВОЛУЦИЈЕ

Mather Aspen
долина

Yosemite-
кланац

Tenaya
језеро

Toulomne-
поља

Big Horn
језеро

Timber-
line

Conway-
планински

врх

Leevining
m

3600

2400

1200

m
3600

2400

1200
Сиера Невада планине Велика равница

Achillea lanulosa

cm

100

50

0

cm

100

50

0

153. слика Адаптивне варијанте северноа мерич -
ког столисника и фотографија једне домаће врсте
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сувом, сунчаном или сеновитом месту.
Сходно томе мења се фенотип биљке.
Фенотипске промене настале под непо-
средним дејством еколошких фактора се,
међутим, никада не наслеђују, то су само
пролазне модификације, које нису праћене
генским променама. Фенотипске промене
настале под дејством средине заједничким
именом називамо модификацијом.

Настанак врста

Учесталост алела популације настале
рекомбинацијом, мења мутација и проток
гена. Сталне промене кроз више генерација
регулише природна селекција, тако да у
потомству потпомаже ширење само нај -
с посо бнијих јединки. Тако се између попу-
лације и средине ствара таква савршена
адаптација, која је најповољнија у интересу
опстанка дотичне популације. Еволуциони

процес је резултат свих генетских промена,
које делују кроз генерације једне попула-
ције.

У претходном делу смо могли да уочимо
да се северноамерички столисник, на тери-
торији на којој је распрострањен, дели на
бројне, мање локалне популације. Ове су
међусобно у извесној мери раздвојене у
простору планином, кланцем или већом
воденом површином. Поједине популације
чине јединке генотипа, које се максимално
прилагођавају локалним условима средине,
те се због популације међусобно, до извес-
не мере, разликују у генетичкој структури.

Слично северноамеричком столиснику,
популације већине врста се више-мање
међусобно разликују, али уколико то пређе
извесну границу, долази до осамљења
популације, изолације. Таква изолациона
појава може се уочити између западноев-
ропске и источноевропске географске
варијанте јежа. Две форме, које припадају
истој врсти, у заробљеништву се укрштају
и размножавају без тешкоћа. Међутим,
хибриди су им веома ретки у природи, мада
им се територије, на којима су распростра-
њени, делом преклапају. Пошто се источни
јеж из зимског сна буди један месец раније
од припадника западне варијанте, и период
размножавања наступа раније. То спречава
и њихово парење у природи. 

У другим случајевима, на простору пре-
клапања настају хибриди. Популација
настала од хибрида такође може да се изо-
лује и може значити почетак настанка нове
подврсте, евентуално врсте. Птица зимовка
(Pyrrhula pyrrhula) (слика 155.) je, на при-
мер, Европу населила из два правца. Једна
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1. Уочимо да је једна врста биљке, на северној
и јужној страни брда различите висине. Како да
одлучиш да ли је та разлика адаптација или
модификација?

154. слика Мимикрија
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подврста се проширила из планинских
четинарских шума југозападне Европе, а
друга из шумских тајги североисточне
Европе. Раширеност и преклапање две под-
врсте на средње-европском простору, ство-
рио је популацију хибрида која се ограни-
чила на више горје средње Европе и тамо
се изоловала и развила у самосталну под-
врсту (слика 156).

Слично томе, могуће су разне географске
варијанте између једне копнене популације
пужева (слика 157). Преклапањем простора
раширености, могу настати и популације
хибрида. Уколико једна трајна географска
изолација, на пример, образовање једног
речног тока, изолује мању популацију на
дуже време од репродуктивне заједнице
првобитне врсте, то прекида слободан про-
ток гена између популација. На пример,
ако после више хиљада година река пресу-
ши, корито се попуни, поново може да дође
до сусрета две популације, али укрштање
евентуално више није могуће. Наиме, еволу-
циони процес у изолованој популацији кроз
безброј генерација доводи до таквих гене-
тских, а кроз то и фенотипских промена,
које спречавају повратак првобитној врсти.
Резултат таквих еволуционих промена је
настанак нове врсте. 

Током еволуције раздвајањем су настали
многобројни различити облици потпуне
репродуктивне изолације сродних врста.
Користећи и даље пример настанка две
врсте копнених пужева, обе врсте могу и
надаље да остану на истој територији, али
са различитим еколошким потребама. На
пример, из аспекта исхране и скровишта,
једна бира средину са влажном приземном
вегетацијом, а друга изразито влажну сре-
дину у близини шумског извора. Две врсте
могу сачувати своју изолацију и тиме што
се размножавају у различитим периодима
или разлике у репродуктивном понашању
онемогућавају парење. На пример, измена
појединих елемената обреда удварања код
птица већ упућује на особине стране врсте.
Често се догађа да мужјак једне врсте може
да се пари са женком друге врсте, али не
дође до оплодње. Може да се догоди и

успешна оплодња између две врсте, али
настао хибрид је, због хромозомских разли-
ка полних ћелија, неспособан за живот, а
уколико преживи, потпуно је неплодан, као
што су мула и мазга, добро познати хибри-
ди коња и магарца.

Познавање еволуционих сродничких веза нам
помаже да у пољопривреди, код узгајања животи-
ња или биљака, извршимо пренос неког корисног
гена из дивљег сродника, током оплемењивања.
На пример, неке дивље врсте житарица носе гене,
који чине биљку отпорнијом на разне болести, а
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155. слика Зимовка, мужјак

156. слика Изолација подврста зимовке
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добро подносе и екстремне услове. Односно, рас-
полажу таквим бројним генима, који се већ не
налазе у узгајаним житарицама. Заштита природе,
а унутар ње очување дивљих врста, је, поред оста-
лог, и због тога важна за човека, да би оригинални
генски фонд неке врсте у што већој и потпунијој
мери остао за касније, данас још непознате циље-
ве.

Способност издржавања животног
станишта ограничава даље повећање
броја јединки популације новонасталих

врста. Ако су извори енергије већ недо-
вољни, популација се шири ка таквој
територији, где је мање такмичење или
где још има празних животних станишта.
Ширење, наравно, изискује нове и нове
адаптације. Ширење популација на нова
животна станишта и адаптацију на нову
средину називамо адаптивном радијаци -

јом. 
Један добро познати пример, са

Дарвиновог истраживачког путовања је
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157. слика Настанак нове врсте као последица географске изолације
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раширеност Дарвин-зеба на острвима
Галапагос. Њихови преци су биле јужноа-
меричке копнене птице, које су се храниле
семењем, од којих се, због пренасељености,
једна мања популација одвојила и доселила
на острва Галапагос. Адаптирајући се еко-
лошким условима нађених ненастањених
животних станишта, настало је 14 врста, са
међусобно различитим еколошким потре-
бама. Најуочљивија разлика међу врстама
је у облику и величини кљуна (слика 158).
То је, наравно, у складу са разликама у
њиховом начину исхране. Најближе прво-
битној јужноамеричкој врсти су оне које
живе на тлу, пошто се већина, такође,
храни зрневљем, иако се свака врста храни
зрневљем различите величине, а развила се
и једна врста која се храни цветом. Остале
врсте зеба живе на дрвећу и хране се инсек-
тима, које ту налазе.

Пошто на острвима Галапагос није било
копнених птичјих врста са специјалном
исхраном, на пример, грмуше, које хватају
и летеће инсекте или детлићи, који ваде
ларве инсеката из коре дрвећа, поједине
врсте зеба су се адаптирале на тај начин
исхране. Звиждак зеба се, захваљујући,
својим танком кљуну храни слично грму-
шама. Детлић зеба додуше има тврд, прав

кљун, али нема дуг језик својствен за дет-
лиће. Током адаптације променила је пона-
шање, кљуном буши дрво тражећи ларве
инсеката, као и детлић, али за вађење плена
користи кактусово трње. Коришћење сред-
ства од стране птице није међутим повре-
мена појава, него током дуге изолације,
генетски формирана наследна особина. 

Појава адаптивне радијације се кроз
велика историјска раздобља Земље може
пратити, наравно, у много већим размера-
ма. У еволуцији живога света, најупечат-
љивији пример адаптивне радијације је раз-
гранато ширење и стварање врста прагми-
заваца (слика 159). Међу њима се могу
наћи животне форме типичне за биљоједе и
грабљивице, а познате су и врсте које лете,
штавише, поједине врсте су се вратиле
воденом начину живота, задржавши плућ-
но дисање. Масовно изумирање прагмиза-
ваца крајем средњег геолошког доба, мезо-
зоика, пружило је еволуциону могућност
сисарима, који су тада били на почетку
свог развоја. Они су новијим и новијим
серијским формирањем врста и адаптив-
ном радијацијом, запосели сва могућа
животна станишта и у новом геолошком
добу, кенозоику, постали доминантни тип
животиња. 
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158. слика Адаптивна радијација Дарвин-зеба
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Различите групе сисара добро су се адап-
тирале специфичностима животних ста-
ништа. Мада им је грађа екстремитета у
основи иста, детаљним упоређивањем по -
јединих костију се добро разликују начини
живота оних који живе на копну, лете или
пливају. Ако их упоредимо са грађом екс-
тремитета других животиња из разреда
кичмењака, незаобилазан је закључак, да су
они, одражавајући заједничку анатомску
грађу екстремитета, модификације једног
заједничког пратипа екстремитета (слика
160). Можемо да видимо да су се врсте,
које су потекле од заједничког претка,
адаптивном радијацијом на различита
животна станишта, у све већој мери међу-

собно разликовале. Развој у таквом одсту-
пајућем правцу је појава дивергенције,
којом се врсте могу раздвојити, за испуње-
ње најразличитијих еколошких улога.

Аустралијски континент се још на
почетку новог геолошког доба одвојио од
Азије, пре близу 65 милиона година. На
овом огромном изолованом делу Земље и
до данас су опстали торбари, као пратип
сисара. Ове животиње је изолација поште-
дела од такмичења са плаценталним сиса-
рима, који су свугде избили у први план.
Тако су сисари торбари адаптивном радиј-
ацијом настанили и најразличитија живот-
на станишта, као што су плацентални сиса-
ри на другим деловима Земље (слика 161).
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159. слика Адаптивна радијација прагмизаваца и плаценталних сисара ка разним типовима животног
станишта

pterosauria слепи миш

triceratops носорог

tyrannosaurus лав

ichthyosaurus
делфин

ВОДЕНИ НАЧИН
ЖИВОТА

Адаптивна
радијација
прагмизаваца

Адаптивна
радијација
прасисара

НАЧИН ЖИВОТА
ГРАБЉИВИЦЕ

БИЉОЈЕДНИ НАЧИН
ЖИВОТА

ЛЕТЕЋИ НАЧИН ЖИВОТА
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Бројни биљоједи травнатих равница овде
су кенгури, који испуњавају улогу плацен-
талних копитара. Мањим биљоједним пла-
центалним глодарима одговарају вомбат
или разне врсте торбарских мишева.
Развили су се и торбари грабљивице, као
торбарска куна или торбарски вук.

Торбарска кртица је подземни тип сисара,
који се храни инсектима.

Начин живота и изглед животиња тор-
бара врло је сличан плаценталним сиса-
рима, који су се развили на другим дело-
вима Земље, у истим еколошким услови-
ма. Ови су процеси – пошто је Аустрали -
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160. слика Удови кичмењака, модификација пра-грађе

птица

мачка

жаба

гуштер

човек
пра-
тип

кит

1

1

1

1

1
1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3
3

3

3
3

3

3

4

4

4

4
4

2

4

4
5

5

5

5

5

5

слепи миш

коњ

161. слика Адаптивна радијација аустралијских сисара торбара

кенгур

вук торбар

кртица торбар миш торбар куна торбар

вомбат
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ја изолована – изазвали појаву конвер-
генције. У биологији конвергенцијом
називамо појаву, када међу групама, које
потичу од потпуно различитих предака,
настаје спољашња сличност, пошто се
током еволуције адаптирају на исте 
еколошке услове.

130 РЕЗИМЕ

РЕЗИМЕ

Генетичку структуру популације чини збир
алела различите учесталости. Учесталост алела
се не мења кроз узастопне генерације у попула-
цији, искључиво путем рекомбинација. Дакле,
генетичка равнотежа популација, на које не
делују спољашњи утицаји, је стална. То изража-
ва и Харди-Вајнбергов математички модел, који
промене учесталости алела у појединим генера-
цијама изражава једначином p2 + 2pq + q2 = 1.
Пошто су реалне популације изложене сталним
променама, на различите утицаје мења им се
учесталост алела. Тако дејство могу имати
мутације, проток гена, селекција и генетички
дрифт.

У природи се води жестоко такмичење међу
јединкама популације за прибављање енергет-
ских извора. Они, који својим репродуктивним
учинком превазиђу друге, у следећој генерацији
у популацији ће имати више потомака, те имају
већу генетичку адаптивну вредност. Тиме могу
да учествују у такмичењу за енергетске изворе
са више шанси. У том процесу, путем природне

селекције, гени јединки са мањом генетичком
адаптивном вредношћу ишчезну из популације.
Пошто се то континуирано одиграва кроз много
генерација, учесталост алела у популацији се
мења, што се на крају испољава променом фено-
типа. Типови природне селекције су стабилизи-
рајућа, дирекциона и раздвајајућа селекција. У
процесу природне селекције, првенствено остају
оне мутације у популацији, које имају адаптивну
вредност. Процес адаптације прате генетске
промене, које омогућавају тачно прилагођавање

условима средине. Адаптација се, дакле, у ево-
луционом процесу остварује природном селек-
цијом, а могућност избора даје мутација.

Учесталост алела настала рекомбинацијом, у
популацији у еволуционом процесу мењају
мутација и проток гена. Континуиране промене
настале кроз више генетација регулише природ-
на селекција, тако што у генерацијама потомака
омогућава ширење само најспособнијих јединки.
Тако се између популације и средине ствара
савршена адаптација, која је најповољнија за
одржање дате популације.

Током даљих еволуционих корака, од више-
мање различитих популација, неке се постепено
изолују од других. Трајнија изолација прекида
слободан проток гена, те евентуално и спречава
могућност размножавања међу раздвојеним
популацијама. Резултат ових еволуционих про-
мена је настанак нове врсте. Надаље, репро-
дуктивном изолацијом раздвајање сродних врста
постаје потпуно.

Растуће популације новонасталих врста
траже нова животна станишта. Ширење попула-
ција на нова животна станишта и њихову адап-
тацију на нову средину називамо адаптивном
радијацијом. Врсте које потичу од заједничког
претка, а које су доспеле на разноврсна животна
станишта путем адаптивне радијације, разликују
се у све већој мери, и та појава назива се је
дивергенција. Врсте које потичу од сасвим раз-
личитих предака, у сличним еколошким услови-
ма могу да буду сличне по спољашњости током
адаптације, а та појава је конвергенција.

1. Да ли се учесталост алела мења у популацији
током еволуције?
2. На које начине може да дође до прекида
протока гена, између популација једне врсте?
Искористи конкретне примере јежа, зимовке,
пужева и Дарвин-зеба. Да ли прекид протока
гена, може да доведе до настанка нове врсте?
Зашто?
3. Упореди дивергентан и конвергентан развој.
Дај конкретне примере живих бића и органа, са
дивергентним и конвергентним развојем.
Користи 159, 160. и 161. слику.
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Еволуциони процеси 

прастарог геолошког доба,

прекамбријума

По данашњим природњачким сазнањима,
пре око 15 милијарди година, Свемир
састављен од згуснуте материје у једној
тачки, великим праском се расуо на мање
гомиле материје, прагалаксије, које се и
данас све већом брзином међусобно удаља-
вају. Таква галаксија је и Млечни пут, у
коме се током даљих процеса формирао
Сунчев систем са Земљом, на почетку од
згуснуте материје гасовитог, а затим
чврстог агрегатног стања у међузвезданом
простору. На основу изотопских испитива-

ња, најстарије стење на Земљи је старо 4,6
милијарди година. Сличне старости је и
Месечево стење, донето на Земљу током
космичких истраживања. Вероватно се
тада образовао камени омотач Земље. У
почетку још усијан, а потом све чвршћи, у
просеку 100 km дебео омотач поделио се на
низ међусобно покретних, тврдих камених
плоча, које су и данас у сталном покрету.
Због тога, у прастаром геолошком добу,
прекамбријуму, настали континенти на
површини каменог омотача нису остали
стални, већ су расцепљени мигрирали,
међусобним сударањем настајали нови, док
су океани међу њима нестајали, а нови
настајали на другим просторима. Све те
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162. слика Преглед еволуције

ЕВОЛУЦИЈА БИОСФЕРЕ

биолошка еволуција

хемијска еволуција

прокариоти

дисање

живи системи

фотосинтеза

разлагање органских
материја

макро-
молекули

4 милијарде година 3                2                 1                 0

састав атмосфере

еукариоти

човек
животиње

биљке

вишећелиј-
ска бића
једноћелиј-
ска бића

плаве
бактерије

бактерије
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H2+CH4+NH3+H2O CO2+N2 0,2% O2 21% O2
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сталне геолошке промене биле су одлучу -
јући еколошки утицаји на еволуцију биос-
фере, која се у међувремену формирала.

На рану фазу еволуције биосфере, у
првом реду је имало утицаја формирање

површине Земље и атмосфере (слика 162).
О томе су настале бројне теорије базиране
на претпоставкама, међутим, ни једна до
сада није у потпуности доказана. По једној
могућој и можда најопштије прихваћеној
теорији, пра-атмосфера Земље није уопште
садржала кисеоник, већ је можда била
редукциона смеша гасова састављена
првенствено од водене паре, амонијака и
азота, односно угљен-диоксида и угљоводо-
ника. Током формирања пра-атмосфере,
врела Земљина површина се већ толико
охладила, да се из атмосфере водена пара
издвојила у виду падавина и образовала
праокеане. Вода океана је могла из атмос-
фере да узима угљен-диоксид, а из стења је
отапала минералне соли. Тако настала пра-
атмосфера и праокеани вероватно су садр-
жали довољно полазног материјала за
настанак једноставних органских молекула,
а од њих касније изграђених макромолеку-
ла. Енергију потребну за одвијање реакција
је дало вероватно Сунчево ултраљубичасто
зрачење, учестале муње током честих олуја
и топлотна енергија вулканске активности. 

Експриментално моделирање могућих пра-
процеса је било 1953. године. Амерички биохеми-
чар, Стенли Милер (Stenley Miller 1930-2007)
моделирао је праолује у лабораторијским услови-
ма. Кроз смешу гасова, која је садржала водоник,
водену пару, амонијак и метан, применио је
редовна електрична пражњења. Под тим дејством,
молекули су реаговали међусобно,и за само неде-
љу дана могао је да се детектује настанак разних
аминокиселина. Експеримент су поновили на
више места у свету, при томе мењајући састав
гасова, услове реакције, уместо електронског
пражњења, као извора енергије користили су ул -
травиолетно зрачење или топлотно дејство. При
томе, успешно су произведени градивни елементи
угљених хидрата и нуклеинских киселина. На
основу ових експеримената закључили су, да су
органске материје у праусловима настале од не -
оганских једињења. Теорију да је живот на Земљи
настао током дуге хемијске еволуције, први је

објавио 1924. године руски биохемичар Алек -

сандр Опарин (1894-1980), у свом обухватном
теоријском делу Настанак живота на Земљи. 

Неразјашњен сегмент ране еволуције
бисфере је како су од насталих органских
макромолекула настали први живи систе-

ми, који су можда већ били способни за
репродукцију и примитивну размену мате-
рије. И о томе су научници поставили тео-
рије на основу претпоставки и неколико
посредних доказа. Од насталих макромоле-
кула, одлучујућа је била еволуциона појава
беланчевина и нуклеинских киселина.
Пошто стабилност нуклеинске киселине,
иначе сложене по саставу и осетљиве на
спољне утицаје, снажно повећава везивање
за беланчевине, селекциони механизми су
вероватно изабрали да опстану нуклеинске
киселине и беланчевине, које су биле скло-
не да се међусобно повезују. Рашириле су
се оне нуклеинске киселине, које су врши-
ле снажнију синтезу беланчевина.
Вероватно су прве, веома просте живе
системе градиле нуклеинске киселине које
су вршиле синтезу беланчевина.

У почетку су праживи системи енергију
и почетна једињења узимали из праокеана.
Разни метаболички путеви, потребни за
изградњу материје и производњу енергије
вероватно су се изградила тек касније,
корак по корак, паралелно са исцрпљењем
енергетских извора средине. И први живи
систем, који размену материје врши на
аутотрофан начин, морао је да се појави
још пре исцрпљења резерви органских
материја средине. Могуће је да су се по -
јавили пре близу четири милијарде година
и да је њихов пут развоја водио ка наста -
јању прапрокариота.

Може да се претпостави да се појава

прокариота у еволуционим процесима
одиграла пре отприлике 3,5 милијарди
година (слика 162). Њихово присуство није
више само претпоставка, јер многи од нај-
старијих фосилних камених узорака чувају
отиске прабактерија и плавих бактерија.
Њиховим настанком је снажно кренуо раз-
вој како хетеротрофног, тако и аутотроф-
ног начина живота. Фотосинтезом плавих
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бактерија је у еволуцију ступио делотворан
систем продукције кисеоника, којим је
почела трансформација редукционе пра-
атмосфере у атмосферу богату кисеоником.
Дакле, првобитни садржај кисеоника у
атмосфери биосфере потиче од живога
света. Значајна последица настанка атмос-
фере богате кисеоником је стварање дебе-
лог озонског слоја око Земље. Наиме, под
дејством ултраљубичастог зрачења део
насталог кисеоника се претворио у озон,
који је након неког времена образовао
дебео озонски штит, који је упијао даље
ултраљубичасто зрачење. Тиме је проши-
рио границе ширења живог света, од
заштићених дубоких океанских водених
слојева ка приобалним, плићим водама.
Овај процес је омогућио адаптивну ради -
јацију прокариота у најразличитија живот-
на станишта праокеана. Тиме је омогућена
велика променљивост зарад максималног
искориштавања могућости које је пружала
прасредина.

Већа способност прилагођавања је могла
настати само појавом једне нове организа-
ционе форме. Овај еволуциони корак је био
настанак еукариотске ћелије, која је у
себи сјединила еволуционе предности раз-
личитих прокариота. Појава правог ћелиј-
ског једра, која је била карактеристична
само за еукариоте, послужила је као основа
за много бољу генетску променљивост од
дотадашње. Вероватно је, да су симбиозом
са прапрокариотским бактеријама, кроз
дужи еволуциони процес, код еукариота
настале митохондрије за производњу енер-
гије, као и пластиди из праплавих бакте-
рија, погодни за везивање светлосне енер-
гије. Пластиди су једноћелијске праеука-
риоте учинили независним од све скучени -
јих извора органских материја, пошто је
фотосинтезом еукариотска ћелија сама
производила потребне органске материје.
Митохондрије су, пак, омогућиле дисање,
које је у односу на врење, не само бољи
начин искоришћавања енергије, него је
обезбедило и њихово ширење у средини
све богатијом кисеоником. Дисање је било
значајна прекретница у биолошкој еволу-

цији, јер је значајан вишак енергије помо-
гао настанак вишећелијских еукариота,
што потврђује фосилни материјал, већином
без скелета, стар око милијарду година
(слика 163). До краја прастарог геолошког
доба, у океанима су се већ појавиле више-
ћелијске зелене алге, као и правишећелиј-
ске животиње без чврстог спољашњег ске-
лета. Ове животиње су све изумрле, тако да
нису непосредни преци каснијим врстама
бескичмењака.
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163. слика Детаљ из океана с краја прастарог
геолошког доба

1. На основу данашњих природњачких сазна-
ња, како је могла током еволуције да се форми-
ра површина Земље, атмосфера и океани? 
2. Која је претпоставка о настанку првих живих
система?
3. Шта је карактерисало настанак прокариота и
еукариота?
4. Шта је моделирао Милеров лабораторијски
експеримент? 
5. Који су непосредни, а који посредни докази
еволуције?
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Еволуциони процеси старог

геолошког доба, палеозоика

Праплоче, зачеци данашњих континената,
настале у прастаром геолошком добу, пре-
камбријуму, на почетку старог геолошког
доба, палеозоика, у камбријуму претежно
су се налазиле на јужној полулопти, док је
северну полулопту у то време прекривао
океан (слика 164). Хладна клима с краја
прастарог геолошког доба је у почетку још
испољавала свој утицај, али се полако
загревала. На крају прастарог геолошког
доба, све вишећелијске животиње океана
су биле без скелета, пошто хладна вода
није погодна за излучивање кречњака. У
периоду камбријума развио се паралелно у
многим племенима бескичмењака чврст
скелет (слика 165). Суштински, у камбри -
јуму почиње и брзо повећање садржаја
кисеоника у атмосфери. То је утицало на
даљи раст озонског омотача, који је већ и
на површини копна могао да заштити жива
бића од ултраљубичастог зрачења. У
међувремену, озонски омотач се све више
удаљавао од Земљине површине, на висину
од више километара. За биљни живи свет у
камбријуму, у океанским животним ста-
ништима карактеристична је била адаптив-
на радијација алги. До краја камбријума су
се већ образовала сва данашња позната
племена алги. И у животињском свету
могла су се наћи сва племена бескичмења-
ка. Трилобити су најчешћи фосилни остаци
овог периода (слика 166). Они су били нај-
карактеристичнији морски организми у
камбријуму. Сегментирано тело, просечне
дужине од 10 cm, било је прекривено добро
рашчлањеним бочним плочицама, а и у
уздужном правцу су се разликовала три
сегмента, по чему су добили име. Живели
су као грабљивице морског дна.

У периоду ордовицијума, који је следио
након камбријума, један део континената је
започео мигрирање у правцу северне полу-
лопте. Општа распрострањеност корала,
који су стварали гребене, упућује на суву и
топлу климу тог периода. Биљни свет ордо-
вицијума у првом реду карактерише наста -
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164. слика Распоред копна у камбријуму

166. слика Трилобит из камбријума

165. слика Океанско животно станиште из камб -
ри јума
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јање безбројних, различитих врста алги. На
неким местима су зелене алге биле у толи-
кој маси, да су им остаци образовали дебео
фосилни слој, који је и до данашњег дана
опстао (слика 167). Све већа маса органског
отпада, која је лебдела у океанима, услови-
ла је развој бројних животињских врста које
су обављале филтрацију, као што су сунђе-
ри, дупљари, шкољке и хордати, који су
били на свом врхунцу (слика 168). За зајед-
ницу морског плићака карактеристично је
велико богатство облика, а већ на почетку
ордовицијума се појединачно појављују и
врсте пракичмењака, претходника риба. То
су била риболика жива бића без вилице, са
ваљкастим телом и спољашњим оклопом. 

У периоду силура је даљи раст садржаја
кисеоника у атмосфери потпомогао прве
покушаје ступања на копно. Најстарији
копнени налази с краја силура потичу од
врста смеђих алги, које формирају коло-
није. Оне су живеле у приобалним делови-
ма који су се повремено исушивали, али с
обзиром да су још недовољно биле прила-
гођене сувоземном начину живота, за рела-
тивно кратко време су изумрле. У периоду
девона, биљке, а потом и животиње кона-

чно су успеле да запоседну копно. То је, са
аспекта еволуције, значило прекретницу у
историји живота. Богатство фосилних оста-
така из девона потврђује, да су прве суво-
земне биљке настале у зони приобалних
морских мочвара (слика 169). То су биле
прапапратнице, које су се размножавале
спорама, још увек биле везане за влажну
средину, али донекле отпорне на сушу. У
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167. слика Фосилни остатак пра-зелене алге из
ордовицијума

168. слика Животно станиште плитког мора у
ордовицијуму

169. слика Пра-папратнице из периода девона
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раздобљу девона прапапратнице су се
постепеним развојем ткива, које је давало
чврстину и омогућавало транспорт мате-
рија, а такође и помоћу спољашњег кутику-
ларног омотача, све више одвајале од влаж-
не средине и у све ширем појасу шириле на
приобалном земљишту. Током девона,
после прапапратница на копно су изашле и
животиње, првенствено оне, које су наста-
њивале земљиште, а затим и инсекти граб-
љивице. Богата мочварна вегетација, наста-
ла крајем девона, већ им је пружала сигур-
ну заштиту од исушивања. У међувремену,
на најразличитијим морским и слатковод-
ним животним стаништима рашириле су се
рибе. У девону су доминантне биле првен-
ствено прарибе оклопнице, чије је тело
било прекривено штитоликим плочицама
(слика 170). Из њих су се развиле, још у
периоду девона, рибе са хрскавичавим и
коштаним скелетом, као и шакоперке. Ове
последње су поред шкрга, примитивним
плућима, па чак и преко слузаве коже, биле
способне за пријем кисеоника. На крају
девона од шакоперки, које су повремено
излазиле на копно, могу да воде порекло
праводоземци, кичмењаци (слика 171). Они
су се већ хранили сувоземним биљем и сит-
ним инсектима, али још нису могли да се
одвоје од водене средине. Размножавање
им је било везано за воду, а слузава кожа се
лако исушивала.

На крају периода карбона, миграцијом
континената образовао се јединствен кон-
тинент, Пангеа, огромних размера, који је
обухватао све континенталне плоче север-
не и јужне полулопте (слика 172). Ранији
мањи океани су нестали и околину супер-
континента је покривао један огромни
океан. До тада мање-више јединствена
клима Земље се изменила. Док је на копне-
ној територији ближе екватору била типич-
на влажна тропска клима, дотле је поготово
на јужној полулопти владала хладна клима,
штавише поларни предео се и заледио.
Насупрот сиромашнијем живом свету
хладних или прохладних простора, око
екватора се простирала разнолика мочвар-
на шума богата вегетацијом и врстама
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170. слика Прарибе оклопнице из периода девона

171. слика Пра-водоземци
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(слика 173). Услед вулканске активности,
порастао је садржај угљен-диоксида у
атмосфери, истовремено сталне падавине
су испрале минералне материје из вулкан-
ског камења и обогатиле мочваре у под-
ножју планина, где је живела већина биља-
ка периода карбона. Тако је у средини
влажној и богатој хранљивим материјама,
развој мочварних шума имао као резултат
невероватну биолошку продукцију. Томе је
допринело, први пут у току еволуције, фор-
мирана вертикална спратовност у шумама.
На висини од просечно 30m спрат крошње
су образовале високе врсте папратница, на
пример, лепидендрон, халониа, каламит.
Спрат жбуња и спрат приземног биља су
чиниле разне зељасте папрати, док су спрат
маховина чиниле прамаховине, прајетре-
њаче и лиснате прамаховине. У граничним
шумама сувљих територија, повезаних са
мочварним шумама, шуму су градиле пре-
тходнице голосеменица периода карбона,
семене папрати. Тако настала богата веге-
тација, покривала је огромне површине и
обилно производила кисеоник, те је као

последица, тога у периоду карбона значај-
но порастао садржај кисеоника у атмосфе-
ри (слика 172). Адаптивна радијација водо-
земаца, који су се појавили у девону у овој
средини, довела је до настанка изузетно
велике разноликости њихових варијанти.
Такође, разноликост и, углавном, велике
димензије су карактерисале стоноге и
инсекте, који су кренули у снажан развој.
На влажном тлу су трчкарали жохари вели-
чине длана, а међу огромним стаблима су
летели вилини коњици са крилима од по
пола метра. Мочварне шуме, које су угину-
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172. слика Распоред копна у периоду карбона

173. слика Мочварна шума из периода карбона

П А Н Г Е А
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ле тонуле су у муљ и све више се затрпава-
ле, а под сталним притиском каменог слоја,
током милиона година, претвориле су се у
камени угаљ. 

Последњи период старог геолошког
доба, палеозоика, је био перм. Уопштено,
клима је у односу на период карбона поста-
ла знатно сувља, понегде пустињског
карактера. У том периоду почело је цепање
јединственог копна Пангеа. Мочваре
периода карбона углавном су пресушиле и
попуниле. Под тим условима изумрле су
папратнице високог раста, које су биле
везане за воду и чије је испаравање било
велико, а остале су само папратнице малог
раста, које су боље одолевале суши. На
место изумрлих папратница, које су захте-
вале много воде и размножавале се спора-
ма, прошириле су се већ раније формиране
голосеменице, за чије размножавање није
била потребна вода. Међу њима су се по -
јавиле и нове, гингко, врсте које подносе
сушу и којима у неповољним условима
опада лишће. Оскуднија вегетација и суша
није погодовала даљем ширењу водозема-
ца, тако да су се постепено ограничили на
смањене мочварне територије и друга при-
обална животна станишта. Гмизавцима
насталим још у карбону, суви период је

пружао одличне могућности за ширење
(слика 174). Гмизавци су се размножавали
јајима и нису били везани за воду, а спо-
љашњи омотач их је штитио од исушења.
Од њих су се селектирали први прагмизав-
ци слични сисарима, у којима се током
адаптације на неповољнију климу, већ
изградила извесна унутрашња терморегу-
лација. На крају перма, животиње морских
животних станишта стигао је највећи талас
изумирања у историји Земље, вероватно
због тектонских померања плоча. Нестали
су пратипови корала, дефинитивно су
изумрли трилобити и опао је број прабод-
љокожаца. Изумирање се наравно само из
аспекта историје Земље може назвати
брзим, јер је, у ствари, реч о процесу дугом
30 милиона година, који се у задњих 10
милиона година убрзао.
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174. слика Гмизавац из периoда перма

1. Уз помоћ 190. слике, прегледај периоде ста-
рог геолошког доба, палеозоика.
2. Направи табелу, у чијим ћемо колонама

означити како се мењао положај континената и
клима, биљни и животињски свет, у различитим
периодима старог геолошког доба. Први ред
табеле нека буде полазна ситуација, односно
прастаро геолошко доба,прекамбријум.
3. Шта се догодило у камбријуму? Где се нала-

зе континенти, каква је клима? Какав је биљни
свет, а какав животињски свет? Шта се догоди-
ло у ордовицијуму, силуру, девону, карбону и
перму?
4. Како се мењао положај континената, у раз-

личитим периодима старог геолошког доба?
5. Какви еволуциони процеси могу да се оче-

кују од раздвојених, а какви од претходно раз-
двојених, а сад спојених континената?
6. Како утиче на развој живога света помера-

ње континента од екватора ка половима?
7. Како се мењала клима у различитим перио-

дима старог геолошког доба?
8. Како се повезује промена састава атмосфере

у девону са адаптивном радијацијом живога
света?
9. Како се мењао биљни свет у различитим

периодима старог геолошког доба? Замах даље
еволуције условио је развој нових органа.
Којих?
10. Како се мењао животињски свет у различи-
тим периодима старог геолошког доба? Замах
даље еволуције условио је развој нових органа.
Којих?
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Еволуциони процеси средњег

геолошког доба, мезозоика

На почетку средњег геолошког доба, мезо-
зоика, у периоду тријаса, током неких 100
милиона година, океан је продро у средиш-
те пра Пангее и огромни суперконтинент се
расцепио на северну Лауразију и јужну
Гондвану (слика 175). У удубљењима су
настала огромна унутрашња мора, тако је,
на пример, скоро целу површину Мађарске
покривало море. Клима је била уједначенија
него у периоду перма, углавном је каракте-
рисала континенте јединствено топла и сува
клима, ледени покривач се нигде није обра-
зовао. Сходно клими, још у периоду с краја
перма, површину је прекривала ретка веге-
тација која је подносила сушу (слика 176).
Папратнице су постепено биле потиснуте
голосеменицама. Високе прапапратнице
каламити су изумрли, а на њихово место су
се раширили гингко и типови прачетинара.
У периоду тријаса у мору су углавном биле
у великом броју оне групе живих бића, које
су преживеле опсежно изумирање на крају
перма. Што се тиче биљака, масовно су се
рашириле зелене алге са кречњачким омота-
чем. Што се тиче животиња доминирали су
мекушци, и то разне врсте шкољки, врсте
амонита, карактеристичне животиње сред-
њег геолошког доба, мезозоика који спадају
у главоношце са спиралним спољашњим
скелетом (слика 177). Најкарактеристичнији
сувоземни кичмењаци били су гмизавци, а
од њих су у тријасу проистекли диносауру-
си. Развиле су им се разноврсне форме,
биљоједи су се хранили лишћем голосеме-
ница, грабљивице су се храниле мањим
водоземцима и инсектима. На крају тријаса,
од једне групе прагмизаваца сличних сиса-
рима су се развили први ситни сисари. За
њихов даљи развој и адаптивну радијацију
услови су се стекли много касније, изумира-
њем гигантских гмизаваца.

У периоду јуре, северни и јужни конти-
ненти су се даље међусобно удаљавали, те
је океан који их је раздвајао постајао све
шири. Започело је цепање Гондване (слика
178). У периоду јуре, под дејством повољне
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175. слика Распоред копна на крају тријаса

176. слика Биљни покривач у периоду тријаса

177. слика Фосилни остатак амонита

Л А У Р А З И Ј A

Г О Н Д В А Н A
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уравнотежене океанске климе, на целом
копну образовао се подједнако богат биљни
покривач. Тада су биле на врхунцу развоја
бројне голосеменице, као цикаси и гингко,
али доминантне врсте били су четинари
(слика 179). Животиње амонити су и даље
остале распрострањене у морима. Поред
бројних врста пужева, шкољки и бодљоко-
жаца, у периоду јуре појавили су се и први
преци данашњих риба са коштаним скеле-
том. Диносауруси су на континентима
доспели, такорећи, у сваки тип животног
станишта, па и у водено животно станиште.

Димензије су им тада достигле максимум,
нису били ретки ни џиновски прагмизавци
од 20-30 метара (слика 180). На крају јуре
појављује се мала праптица, можда поре-
клом од диносауруса грабљивца. Још увек
је имала многе особине гмизаваца, али
грађа крила и перје изразито потврђује
карактеристике птица (слика 181).

Миграцијом континената у периоду
креде, Северна Америка се отцепила од
Европе, а Јужна Америка од Африке. Од
краја креде постепено се образовао дана-
шњи распоред континената (слика 182).
Након тих догађања стално се мењао поло-
жај и однос копна и воде, што је,наравно,
имало утицаја на формирање климе, а кроз
то и на еволуцију. Због релативно брзих
промена околности, жива бића су често
била присиљена на промену своје географ-
ске распрострањености и на релативно
брзо прилагођавање. Све је то довело до
нарушавања раније успостављене равноте-
же, снажне природне селекције, промене
наследних особина врста, а због тога и
настанка нових врста. Вегетација је била у
складу почетком периода креде, на пример,
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178. слика Распоред копна на крају периода јуре

179. слика Биљни покривач у периоду јуре 180. слика Пра-гмизавац биљојед у периоду јуре

Л А У Р А З И Ј A

Г О Н Д В А Н A
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са уравнотеженом климом јуре. Поред
доминантних врста голосеменица, поједи-
начно су се појавиле и пра-скривеносеме-
нице. Наступањем хладнијег и сувљег вре-
мена ове територије брзо запоседају скри-
веносеменице, истиснувши својом адап-
тивном радијацијом старије типове голосе-
меница. Уз све разноврсније скривеносеме-
нице паралелно се развијају монокотиледо-
не и дикотиледоне врсте биљака (слика
183). До друге половине периода креде,
скривеносеменице су запоселе како север-
ну, тако и јужну полулопту, и на појединим
животним стаништима су показивале врло
велику разноврсност. Захваљујући својој
разноликости и брзој способности прилаго-
ђавања, извршиле су веће запоседање биос-
фере, него било која претходна група биља-
ка. Развој племена скривеносеменица вре-
менски је предухитрио развој племена
инсеката, што је у периоду карбона већ
довело до њихове велике распрострањено-
сти. Тако је у периоду креде опрашивање
цветова скривеносеменица већ могао да
врши велики број инсеката. 

Током прве половине креде гмизавци су
још могли да се нађу на већини животних
станишта. Од нових варијанти, поред круп-
них биљоједа, појавиле су се и крупне граб-
љивице (слика 184). До другог дела периода
креде формирали су се нови типови птица,
које су за разлику од праптице уместо зуба
имале кљун. Такође, у то време почеле су да
се снажније увећавају популације пратипо-
ва сисара, које су, из еколошког аспекта,
одговарале данашњим ситни глодарима. До
краја периода креде изумирање великих
размера опет је десетковало биљни и живо-
тињски свет. Узрок томе делом је била про-
мена климе, повезана са тектонским проце-
сима у плочама, али могао је да утиче и
огроман удар метеора, који је значајно ути-
цао на читав систем биосфере. Велики део
правегетације, бројне врсте морских меку-
шаца, међу њима амонити, и од копнених
животиња прагмизавци (диносауруси) су
дефинитивно изумрли. То је истовремено
пружило могућност за еволуциони развој
скривеносеменица, птица и сисара.
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182. слика Распоред копна на крају периода креде

181. слика Фосилни остатак праптице из периода
јуре

183. слика Биљни покривач у периоду креде

Е В Р О А З И Ј А
СЕВЕРНА

АМЕРИКА

ЈУЖНА
АМЕРИКА

АФРИКА

ИНДИЈА

АНТАРКТИК

АУСТ-
РАЛИЈА
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Назив појединих геолошких периода, углав-
ном, је повезан са налазиштима или тамо нађеним
фосилним остацима. Доње слојеве старог геолош-
ког доба проучавали су прво у Велсу, на терито-
рији јужне Енглеске. По његовом називу из рим-
ског доба период је добило име камбријум.
Ордовицијум и силур су називи племена народа,
који су живели на територији Велса. Девон је
добио назив по енглеској грофовији Девоншир.
Карбон су назвали по наслагама угља у том перио-
ду. Перм такође означава једно налазиште, стари
руски град на реци Кама. Најнижи слој средњег
геолошког доба су нашли на налазиштима у
Немачкој, који је био састављен из три слоја, те
отуда назив тријас. Јуру су назвали по планинама
на граници Швајцарске и Француске. Креда је
добила назив по наслагама креде за писање, која је
налажена на налазиштима у северној Европи.

Еволуциони процеси
новог геолошког доба,
кенозоика

Краткo ново геолошко доба, кенозоик,од
свог почетка пре 65 милиона година траје и
дан данас. Ако трајање свих геолошких доба
упоредимо са једним месецом од 30 дана,
ново геолошко доба, кенозоик заузима само
други део последњег дана (слика 185). У
првом делу новог геолошког доба – кено-
зоика – у току периода терцијара, на север-
ној полулопти континент Лауразија се
потпуно расцепила на Северну Америку и
Евроазију. На јужној полулопти пола милиј-
арди година стари континент Гондвана
такође се расцепио. Јужна Америка која се
већ раније одвојила од њега, спојила се са
Северном Америком, Индија се сударила са
Евроазијом и, на крају, се Аустралија одво -
јила од Антарктика. Тако је на крају перио-
да терцијара настао садашњи распоред кон-
тинената (слика 186). Климу периода тер-
цијара су одређивале прво топле, углавном
тропске и суптропске карактеристике. Од
друге половине периода је започео лаган
процес хлађења.
Што се тиче вегетације карактеристично је
било настајање и ширење данашњих голо-
семеница, али понајвише ширење неверо-
ватно богатог биљног покривача скривено-
семеница. На тропским подручјима су се
тада рашириле разне палме, а у суптроп-
ским ловорове шуме (слика 187). Широко
су се распространили мочварни чемпреси и
секвоје. Од угинулих шума, у овом периоду
су настале наслаге мрког угља. При крају
периода терцијара постепено расхлађење,
које је долазило са поларних предела, поти-
скивало је ка екватору границу суптропске
вегетације и на хладнијим пределима су се
појавиле листопадне шуме, карактеристич-
не за данашњи умерени појас. 

У животињском свету су у периоду тер-
цијара углавном настали преци данашњих
кичмењака (слика 188). Од њих је, код сиса-
ра, започео експлозиван развој. На крају
средњег геолошког доба, мезозоика, и изу-
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184. слика Прагмизавци грабљивице (диносау -
руси) из периoда креде

1. Упореди климатске промене у периодима
тријас, јура и креда. 
2. Како је клима утицала на еволуционе проце-
се у појединим периодима средњег геолошког
доба?
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185. слика Календар геолошких доба пројектован на трајање од 30 дана

187. слика Фосилни остатак ловоровог листа из
периода терцијара

МЕЗОЗОИК

ПРЕКАМБРИЈУМ ПАЛЕОЗОИК
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ПРВИ ХОМИНИДИ

186. слика Распоред копна у новом геолошком
добу
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мирањем прагмизаваца, испразнила су се
многа животна станишта. Истовремено, са
започетим освајањем територија од стране

скривеносеменица, настала су разноврсна
нова животна станишта, са сасвим новим
еколошким условима. Сисари су, дакле,
могли да заузму различите нове средине и
прилагоде се на њих. Још средином периода
креде настали су, поред пратипова сисара,
сисари торбари и плацентални сисари.
Прапостојбина торбара је могла да буде на
континенту јужне полулопте. Његовим цепа-
њем су потиснути на рубове континената,
углавном у Аустралију, а у мањој мери у
Јужну Америку. Због изолованости Ауст -
ралије, плацентални сисари нису могли кас-
није тамо да мигрирају, већ су торбари адап-
тивном радијацијом доспели на сва животна
станишта. На свим другим континентима су
плацентални сисари постали доминантне
врсте. До прве половине терцијара међусоб-
но су се одвојиле и њихове главне групе, као
што су – оне које се хране инсектима, глода-
ри, грабљивице, копитари и примати.

Најважнија карактеристика периода

квартара је да је на почетку периода снаж-
но захлађење узроковало залеђивање. На
половима се образовао целовит ледени
покривач, који је повремено напредовао,
повремено се повлачио у односу на средиш-
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188. слика Пејзаж из периода терцијара

189. слика Мамут, који је живео у периоду
квартара
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ВРЕМЕ ПЕРИОД ДОГАЂАЈИ 
ПРЕ

МИЛИОНА
ГОДИНА

КЕНОЗОИК

квартар Еволуција човека 2,5

терцијар Ширење сисара
Настајање данашњег биљног света 65

МЕЗОЗОИК

креда 
Ширење скривеносеменица и птица
Изумирање џиновских гмизаваца и великог броја
морских врста

140

јура 
Златно доба џиновских гмизаваца, појава праптице
Богат биљни покривач, доминантне врсте су
четинари 

195

тријас Први ситни сисари
Ширење голосеменица 235

ПАЛЕОЗОИК

перм 
Ширење гмизаваца
Проређивање вегетације, изумирање великог броја
морских животињских врста 

285

карбон
Ширење првих крилатих инсеката и водоземаца
Врстама богате мочварне шуме, дрвенасте
папратнице 350

девон Настајање прариба
Пра-папратнице излазе на копно 405

силур Прве врсте кичмењака
Прве копнене биљке 440

ордови-
цијум 

Златно доба морских бескичмењака и хордата
Велики број разноврсних алги 500

камбријум Пораст броја врста морских бескичмењака
Ширење алги у океану 590

ПРЕ-
КАМБРИЈУМ

пре-
камбријум

Настанак вишећелијских еукариота
Појава првих еукариотских ћелија
Појава првих прокариотских ћелија
Формирање праокеана, први трагови живота
Формирање Земљине коре и пра-атмосфере 4600

190. слика Временски преглед геолошких доба 
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те континената. Ово збивање је у кратком
временском размаку, у просеку од 100.000
година – периодима хлађења и загревања –
стављало живи свет на пробу. Врло је веро-
ватно, да данас живимо у периоду отопља-
вања овог леденог доба Земљине историје.

Серија ових климатских промена била је
од пресудног утицаја на раширеност врста.
У фазама залеђивања због недостатка влаге,
огромна пространства су заузимале травна-
те степе. Под утицајем напредовања леденог
покривача, у шумама средње географске
ширине доминирале су јеле, борови и брезе,
док су осетљивије листопадне врсте нашле
уточиште на заштићенијим територијама.
Чак се и екваторијална зона, прекривена
прашумом сузила, препуштајући простор
саванама, које су се све више шириле. У
умереним фазама између ледених периода,
количина падавина и температура је расла,
што је погодовало ширењу шумских живот-
них заједница. Поново су се прошириле
лишћарске листопадне шуме умереног по -
јаса, са врстама храста, граба, букве и јавора,
које су образовале густе шуме. Сразмерно
томе је потиснута травната површина. 

У животињском свету, као реакција на
периодичне климатске промене, формирало
се више адаптивних форми. Приликом зале-
ђивања, травнате степе су насељавали круп-
ни сисари са дебелим крзном, прила гођени
на хладноћу. Такав је био, на пример, руна-
сти носорог или огромни мамут, који су
изумрли након последњег леденог доба
(слика 189). И до данас је, међутим, остао
ирвас, велики сисар биљојед, који је у квар-
тару живео у великим стадима. Стада су сма-
њивали бројни сисари грабљивице, као
пећински лав и пећинска хијена. У то време
их је, поред грабљивица, ловио и човек који
је тада већ био присутан. Појава човека у
квартару је била истакнути догађај еволу-
ционих процеса (слика 190).

Еволуција човека

Човек, који се појавио у периоду квартара,
развио се током милиона година из прапри-

мата. Може се сматрати, да је време еволу-
ционог развоја примата почетак периода тер-
цијара. При томе су у њиховој телесној грађи
уследиле врло значајне и вишеслојне проме-
не. Смањио им се број зуба, основни типови
зуба су им секутићи, очњаци и кутњаци.
Екстремитети са по пет прстију су били при-
лагођени за хватање, углавном, захваљујући
палцу, који је био насупрот осталим прсти-
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1. Са аспекта климе, које су промене карактери-
сале периоде терцијар и квартар?
2. Који су најважнији еволуциони дагађаји
кенозоика, новог геолошког доба?

191. слика Еволуција хоминоида (човеколиких
мајмуна)

данашњи
човек

праисторијски 
човек
Homo habilis

Аустралопитекус
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врсте
Dryopithecus
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ма. Код пратипова, за промену места, у пред-
ности је било скакање и пењање. Првобитно
бочно смештене очи помериле су се напред,
што је омогућило просторно виђење. У одно-
су на друге животиње, врло је значајна раз-
вијеност мозга, који је био велики у односу
на димензије тела. 

Касније су се, поред праполумајмуна,
појавили и представници правих мајмуна,
међу њима и преци усконосих мајмуна, од
чијих племена су, одвојивши се, развили
прачовеколики мајмуни. Њихова еволуција
се у другој половини терцијара разгранала
у више праваца (слика 191). 

Праформе човеколиких врста мајмуна
представљале су врсте Дриопитекус (Dryo -
pithecus). Пошто је на њиховој територији
раширености, у источној Африци, клима
постала сувља, прашуме су се повукле, а
повећала се територија савана. Популације
врста Дриопитекус настаниле су саване. На
основу њихових зуба, вероватно су се пре-
тежно хранили семењем и корењем. Углав -
ном су боравили на земљи и у отвореној сава-
ни, редовно су се усправљали, мотрећи на
грабљивице. Тако су, слободним рукама,
мог ли да користе штапове и камење као
оруђе.

Током периода терцијара, Африка се повеза-
ла са Евроазијом, због чега је започела обимна
миграција животиња ка северу. Тако су из Африке
доспеле различите животињске врсте у Европу,
чак су мигрирале даље ка југоисточној Азији. То
објашњава, што су откривена многа налазишта
Дриопитекус врста у Европи.
У Мађарској је најзначајније налазиште човеко-

ликих прамајмуна Рудабања (Rudabánya). Први
налази су откривени 1967. године, а након тога је
вишегодишњим ископавањем добијен богат
фосилни материјал. Остаци су упућивали на при-
мате мало мањих димензија од шимпанзе, а
закључујући по лобањи, запремина мозга је могла
да буде 300 cm3.

Током даље еволуције врста човеколи-
ких мајмуна, формирали су се при крају
терцијара човеколики мајмуни и хоминиди.
Између те две групе постоје бројне разлике
у грађи (слика 192). Човеколике мајмуне
карактеришу истурене кости лица, сраз-
мерно мања лобања и на њој бројни гребе-
ни за припој мишића. За њихове зубе
карактеристични су развијени очњаци, раз-
мак између секутића и очњака и паралелни
вилични лук. Међутим, код човека видимо
испупчену лобању велике запремине, мање
кости лица са истуреном брадом, зубе без
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192. слика Поређење лобање и вилице човеколиких мајмуна и човека

горила шимпанза човек
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размака и мало размакнуте виличне лукове.
Мада човеколики мајмуни често мењају
место усправљени на две ноге, то је ипак
мање ефикасно, него човеково ходање.
Формирање човековог хода догодило се у
току еволуционог процеса у квартару и
резултат је веома сложене адаптације
(слика 193).

Аустралопитецине, први хоминиди,
живели су у источној Африци. Фосили који
су ту нађени потичу од пре око 6 и 3 милио-
на година, односно границе између терци -
јара и квартара. За ову врсту аустралопи-
текуса (Australopithecus) карактеристична
је још мала лобања у односу на људску,
просечне запремине мозга од 500 cm3. У
развијеној вилици, вилични луци су мало
размакнути, слично човеку, без размака
међу зубима и мање развијеним очњацима
(слика 194). Остаци костију и отисци сто-
пала у вулканском пепелу сведоче да су
ходали усправљени на две ноге, мада су
умели и добро да се пењу по дрвећу. На то
упућује одмакнут ножни палац од осталих
прстију, слично као код човеколиких мај-
муна. Познато је више врста, које су се
вероватно паралелно развијале, односно
живеле једна поред друге. Врсте су до краја
квартара изумрле.

На почетку квартара, пре отприлике два
милиона година, појавио се први човек

нашег рода. Први представник могао је да
буде хомо хабилис (Homo habilis), који је
живео у источној Африци. Популације су му
живеле истовремено са касним аустралопи-
текусима, на животним стаништима истога
типа. Из грађе скелета може да се закључи
да им је ход на две ноге био брз и лаган, сли-
чан ходу данашњег човека, насупрот
незграпнијем кретању аустралопитекуса.
Запремина мозга им је у просеку достизала
700 cm3, а за њихову развијеност сведоче на
налазиштима нађена грубо обрађена камена
оруђа (слика 195). Основна разлика између
аустралопитекуса и хомо хабилиса се може
тражити у њиховом понашању на које упу-
ћују налази са њихових пребивалишта.
Хомо хабилис је трагао и редовно скупљао
биљну храну, као и месо угинулих животи-
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193. слика Разлике у грађи скелета шимпанзе и
човека се испољавају и у начину ходања

шимпанза

човек

194. слика Лобања и вилица aустралопитекусa
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ња. Прибављање хране су обављали зајед-
нички. Драње и комадање меса угинулих
животиња су већ обављали помоћу каменог
оруђа (слика 196). Редовнија употреба меса
у исхрани била је изванредно квалитетан
извор беланчевина. Прикупљену храну
скупљали су на месту где су се хранили и
заједнички је јели. Хомо хабилис се, дакле,
није само једноставно прилагодио храни,
него ју је редовно и организовано скупљао,
а главна еволуциона карактеристика њего-
вог понашања била је расподела хране, што
указује на социјално организовање високог
степена унутар групе.

Средином квартара, пре милион година,
појавила се у еволуцији првог човека нашег
рода врста хомо еректус (Homo erectus). По
грађи је већ врло сличан данашњем човеку.
Лобања му је знатно већа него код хомо
хабилиса, у просеку запремине 1000 cm3. 

У развијеније црте спада и равнији
костур лица (слика 197). Налазишта су
откривена на афричким, европским и азиј-
ским животним стаништима, а на многим
местима и њихова камена оруђа финије
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196. слика Група хомо хабилисa заједнички обрађује угинулу животињу у циљу прибављања хране

195. слика Камено оруђе хомо хабилисa
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израде (слика 198). Широка распрострање-
ност врсте објашњава се адаптивном ради -
јацијом популације, за коју се претпоставља
да је потекла из источне Африке.
Налазишта на местима логоровања попула-
ција хомо ерктуса упућују на ловачки и
сакупљачки начин живота, као и на употре-
бу ватре. То потврђује и једна од карактери-
стичних телесних промена, смањење вели-
чине зуба. Испитивање унутрашње површи-

не лобање показује да им се у мозгу развио
центар за говор, тако да су вероватно већ
комуницирали примитивним говором.

Домаће фосилне остатке првог човека нашег
рода, нашли су у кречњачком каменолому у око-
лини Вертешселеша (Vértesszőlős). Налаз се
састоји од 4 зуба и касније нађених делова лоба-
ње. Поред њих, пронашли су и бројно камено
оруђе, остатке костију уловљених животиња, чак
и отисак стопала у слоју муља. Налази потичу
приближно од пре 200-300 хиљада година.

У другој половини квартара, једва пре
300.000 година, појавио се праисторијски

човек. Први налази потичу из средине 19.
века, из долине Неандер (Neander), у око-
лини Дизелдорфа (Düsseldorf). Одатле
потиче и назив праисторијског човека –
хомо неандерталенсис (Homo neandertha-
lensis). Карактеристика грађе је велика
лобања, са минималном запремином од
1300 cm3 (слика 199). Висок је око 165cm,
здепаст, снажне мишићне грађе. За оруђе
су користили расцепљени камен и обрађене
кости. Карактеристика начина живота, на
основу налаза, била је да су своје мртве
сахрањивали. Људске фосилне остатке из
времена пре праисторијског човека, нашли
су расуто или помешано са животињским
костима. Прве трагове који упућују на
покопавање, установили су код фосилних
остатака старих 80 хиљада година. У квар-
тару, приближно пре око 30 хиљада година,
изумро је и последњи неандерталски човек,
вероватно као бочна грана превише специ -
јализоване еволуције.

У Мађарској је нађено и више фосилних оста-
така праисторијског човека, међу њима су најваж-
нији у Бик горју (Bükk-hegység), у пећини
Шубаљук (Subalyuk), старости око 60 хиљада
година. Током ископавања нађени су остаци
костију одрасле жене и детета. Поред костију
праисторијских људи, нађено је и бројно камено
оруђе, као и кости уловљених животиња. Из тога
се може закључити, да је праисторијски човек
ловио козорога, пећинског медведа и рунастог
носорога.
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197. слика Лобања и вилица хомо еректусa

198. слика Камено оруђе хомо еректусa
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Представник данашњег човека хомо
сапиенс (Homo sapiens) појавио се пре око
200 хиљада година, пред крај квартара, који
је временски нама најближи. Најстарије
фосилне остатке нашли су у Африци, те је
вероватно да се данашњи човек развио у
Африци. Фосилни остаци из Азије су стари
100 хиљада година, из Аустралије 50 хиља-
да година, што потврђује брзо ширење хомо
сапиенса. Мигрирајући из Азије преко зале-
ђеног Беринговог мореуза, пре 20 хиљада
година, појавио се и у Северној Америци. У
Европу су вероватно стигли из правца
Блиског Истока, пре око 40 хиљада година.
Карактеристика телесне грађе хомо сапиен-
са је засвођена лобања, просечне запремине
1400 cm3 (слика 200), као и просечна висина
од 160 до 180 cm. Надочни луци нису изра-
жени, али се развила истакнута брада.
Скелет је лаганије и нежније грађе у односу
на претходне хоминиде.

И данашњи човек је, као и његови пре-
тходници, храну обезбеђивао сакупљањем
и ловом. Успешно су ловили помоћу добро
обрађених камених оштрица, фино обрађе-
ног оружја и оружја направљеног од каме-
на, костију и рогова. Такорећи, сваки део
уловљене дивљачи су искористили у исхра-
ни, одевању, изради оруђа и уређењу ста-
ништа.

Данашњи човек, хомо сапиенс, је током
еволуције, приближно пре 10 хиљада годи-
на, ступио на историјску сцену садашњице.
Различите варијанте у телесној грађи и боји
коже последице су географске изолације
еволуционог процеса, резултат адаптације
на различите територијалне услове. Свако
људско биће на Земљи, било да припада
европеидном, монголоидном, негроидном
или аустралоидном типу, припада једној
јединој људској врсти.
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199. слика Лобања хомо неандерталенсисa 200. слика Лобања и вилица хомо сапиjенса

1. Упоредимо лобању, скелет трупа и екстреми-
тета човека и човеколиких мајмуна. Користи
192. и 193. слику.
2. Нацртај дрво, на коме ћемо да представимо
главне етапе еволуције рода хомо.
3. Направи табелу, у коју ћеш уписати начин
живота, оруђе и оружје човекових предака. Која
је веза између телесне грађе и запремине мозга?
4. Нацртај географску карту света и означи,
важна налазишта из аспекта еволуције човека.
5. Распитај се који су, са аспекта еволуције
човека, важни налази у Мађарској, шта је и где
пронађено.
6. Повежи оно што смо учили из историје о
праисторији човека, са оним што смо учили из
биологије. Припреми предавање са пројекцијом
слика.
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Промена човекове 
околине

Данас постојећу биосферу, која се и
даље развија, образовала је еволуција
живог света током више милијарди година.
Човек који у њој живи, заједнички је резул-
тат биолошке и културне еволуције.
Учењем, преношењем и развијањем култу-
ре, човек је био у стању да се издигне изнад
свог биолошког опстанка. Својом маштом
и способношћу планирања, сходно својим
потребама, у толикој мери је променио
природну околину, да данас, такорећи,

живи у вештачкој околини, коју је сам
креирао. О ранијој повезаности човека и
његове околине много можемо да сазнамо,
ако проучавамо садашње етничке групе на
Земљи. Наиме, још постоје мање групе,
које живе на древни начин, у природној
околини. На основу изучавања и данас при-
сутних примитивних људских заједница и
фосилних остатака различитих прастарих
људских култура можемо створити слику о
развоју повезаности човека и биосфере. 

Историју односа биосфере и људског
друштва можемо да поделимо на више раз-
добља. У првом најстаријем раздобљу
људи су непосредно издвајали и употреб-
љавали потребна добра, која је природа
пружала, за шта су користили најједностав-
није оруђе. Храну су прибављали сакупљају-
ћи, ловом и риболовом. Живели су у пећи-
нама и другим природним склоништима.
Користили су ватру, одабирали су и одома-
ћили најкорисније биљке и животиње.
Малобројно људско друштво је тада кори-
стило само минималну количину резерви
биосфере (слика 201).

У другом, преиндустријском раздобљу
пољопривреда се полако, екстензивно раз-
вијала, формирали су се занати, настали су
градови–државе, започео је саобраћај и
превоз. Тада је друштво користило само
људску и животињску мишићну снагу,
односно енергију ветра и воде. У односу на
претходно раздобље, повећано је искориш-
ћавање природних добара, али је продук-
ција биосфере била неупоредиво већа од
потреба човечанства (слика 202).

Раздобље индустријског развоја значило
је пресудну прекретницу у узајамном одно-
су биосфере и човека. Раздобље је са енер-
гетског аспекта, започело искоришћавањем
водене паре, а наставило снажним развојем
примене електричне енергије. Примена
атомске енергије одвија се у данашњици.
Током развоја, све веће количине орган-
ских и неорганских материја учествује у
промету материје у биосфери. Процес
индустријализације није искоришћавао
само сировине, него у све већој мери је
загађивао биосферу својим отпадним мате-
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201. слика Афричко племе које живи ловачким
животом

202. слика Усеви на азиjском пиринчаном пољу
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ријама. И данас се у свету граде постројења
која се не обазиру на биолошке чињенице и
последице (слика 203).

Динамичан индустријски развој повукао
је са собом и интензиван развој пољопри-
вреде. За повећање светских залиха хране
била је потребна индустријализована
пољопривредна производња. Стварање
такве производње је спор процес, само се
постепено може спровести, а и данас има
много таквих територија на Земљи, где не
налазимо ни почетке тог процеса. У сваком
случају, такав развој пољопривреде излаже
биосферу потпуно новим променама.
Коришћење хемијских вештачких ђубрива
и средстава за заштиту биљака у пољопри-
вреди утиче на еколошку равнотежу целе
биосфере (слика 204).

Интензиван развој индустрије, а потом и
пољопривреде, покренуо је постепено
напредовање процеса урбанизације. Од
почетка 20. века овај процес се нагло пове-
ћао. Највећи део становништва развијених
индустријских земаља населило је градове.
И у земљама у развоју све се више селе у
велике градове. У садашњој фази урбаниза-
ције, у неколико густо насељених делова
Земље, више великих градова стапа се у
један гигантски комплекс. 

Велики град је еколошки систем већ
потпуности креиран од стране човека, који
само уз велики материјални и енергетски
унос може да се одржи. У том систему
човек је вештачки променио, такорећи, све
еколошке факторе. Поред бројних корис-
них и пријатних особина, вештачка градска
околина крије у себи и велики ризик и
опасност. Да би те опасности биле што
мање по човека и околину, разумно градско
планирање не може да испусти из вида еко-
лошке законе (слика 205).

На климу велеграда снажно утиче изгра-
ђеност, топлота коју продукују уређаји за
грејање и загађеност ваздуха. Кровови
зграда и путеви задржавају знатно већу
количину топлоте, него када тај простор
прекрива земља. Високе грађевине густо
изграђених територија смањују природну
циркулацију ваздуха. Вода, у виду падави-
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203. слика Место чернобилске нуклеарне катаст -
рофе

204. слика Интензивна пољопривреда

205. слика Велеградски детаљ из Њујорка
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на, брзо отиче канализацијом и за испара-
вање преостале воде искористи се мало
топлоте. Због тога је просечна годишња
температура великих градова увек за неки
степен виша, него његове околине.
Централни делови Будимпеште су, на при-

мер, у просеку за 1oC топлији од територија
које окружују град. Та разлика у Паризу
износи 2oC, у Франкфурту 4oC, а у Токиу
5oC. Због веће температуре градски ваздух
садржи мање водене паре, што је биолошки
неповољно за човека. Да би се градски ваз-
дух богат угљен–диоксидом подигао и на
његово место дошао кисеоником богат,
свеж ваздух, потребан је широк зелени
појас око града и путеви грађени тако, да
омогућавају циркулацију ваздуха (слика
206).

Ваздух велеграда загађује, првенствено,
индустрија, грејање и саобраћај моторних
возила. Из ових извора потиче
угљен–диоксид, сумпор–диоксид, азотни
оксиди, разна оловна једињења, као и пра-
шина. Од колоидно распоређених честица
загађивача, у ваздуху изнад града се ствара
омотач који упија значајни део Сунчевог
зрачења, а задржава део енергије које град
испушта. Прашина, углавном, омета про-
пуштање ултраљубичастих зрака, тако да
за око 10% опада количина зрачења које
утиче на стварање витамина Д. У затворе-
ном простору посебно је опасно удисање
дуванског дима, који шкоди и непушачима.
Загађен ваздух оштеђује осим живих бића,
и зграде и уметничка дела изложена на сло-
бодном простору (слика 207). 

На биланс воде велеграда првенствено
делује чврсти прекривач и канализација.
Због брзог одвођења падавина не надокна-
ђује се влажност земљишта. Последица
тога је значајно опадање нивоа подземне
воде. Урбанизација подразумева потрошњу
великих количина воде. Због повећане
потребе, снабдевање водом се протеже на
површинске и подземне воде, све даљих
територија. Најудаљенији бунар Будим -
пеште је на 27 km од центра града, док, на
пример, Штутгарт прибавља пијаћу воду са
удаљености од 156 km, Лос Анђелес са 400
km. Све већи проблем представља одвође-
ње велике масе отпадних вода. Отпадне
воде из градова кваре квалитет воде окол-
них река и језера. У природним еколошким
системима земљиште и биљке филтрирају
воду, међутим градска отпадна вода се још
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206. слика Саобраћај моторних возила, која
загађују ваздух

207. слика Дејство загађеног ваздуха на умет -
ничко дело изложено на отвореном простору
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увек на многим местима, такорећи неизме-
њена улива у језера и реке (слика 208).

За земљиште велеграда је, између оста-
лог, карактеристичан недостатак кисеони-
ка, минималан садржај хумуса, потпуни
недостатак организама разлагача, накупља-
ње појединих и нестанак других елемената.
Одумирање градске вегетације означава
поремећену еколошку равнотежу градског
земљишта. Чврст отпад и накупљање
смећа, што је типично за велеград, повећа-
ва загађење земљишта. У већем насељу, на
једног становника годишње отпада 4m3

смећа (слика 209). Испране материје из
смећа значајно загађују подземне воде.
Данас се за уклањање градског отпада могу
користити само технологије које узрокују
минималне еколошке проблеме, а истовре-
мено се могу добити из њега делом реци-
клиране материје и енергија. Таква је, на
пример, термоелектрана, изграђена за спа-
љивање отпада.

Биосфера је била неопходан услов за
настанак и развој човека. Појава човека,
међутим, повратно утиче на стање биосфе-
ре. У данашње време то је добило такве
размере, да планирање и регулисање чове-

ковог утицаја на биосферу спада у најваж-
није друштвене задатке. 

Човечанство треба тако да усмерава при-
родне и друштвене појаве у биосфери, да и
даље опстане еколошка равнотежа наше
околине и да оне обезбеде одговарајуће
услове и за будуће генерације. 
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208. слика Индустријско загађење воде 209. слика Сметлиште у околини велеграда

1. Испитај шта је у односу на данашње стање
представљало предност, а шта недостатак,
током различитих доба развоја човечанства.
Потруди се да узмеш у обзир све периоде људ-
ског живота.
2. Шта ми као појединци можемо да учинимо у
циљу очувања биосфере? Да ли то и чинимо?
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156 РЕЗИМЕ

РЕЗИМЕ

У прастаром геолошком добу, прекамбријуму

на почетну фазу еволуције биосфере утицало је
стварање Земљине површине и атмосфере.
Водена пара из пра-атмосфере, доспевајући на
Земљину површину у виду падавина, формирала
је океан. Ова редукујућа пра-атмосфера, заједно
са својим неорганским материјама, садржавала
је довољно полазног материјала, да се, уз помоћ
разне енергије средине, од неорганских једиње-
ња изграде органска једињења. Од створених
макромолекула могли су да настану први живи
системи, који су били способни за репродукцију
и промет материја. Појава прокариота у еволу-
ционим процесима је, вероватно, била пре око 3
милијарде година. Њихови аутотрофни типови
су започели производњу кисеоника, који је
састав атмосфере постепено променио у оксиди-
рајући. Озонски омотач, настао од кисеоника,
задржавао је ултраљубичасте зраке који су сти-
зали на Земљу и тиме после извесног времена
проширио простирање живих бића и на копно.
Већу способност прилагођавања је представљао
настанак еукариотских ћелија, чијем стварању
су допринеле прапрокариотске бактерије и плаве
бактерије својом симбиозом. Развојем способно-
сти дисања у средини, која је била све богатија
кисеоником, омогућено је и покретање еволу-
ције вишећелијских еукариота.

У почетној фази старог геолошког доба,

палеозоика, у камбријуму се шире еукариотске
алге, у многим бескичмењацима се ствара креч-
њачки скелет. Ордовицијум је период ширења
разноврсности алги и настанка хордата. У силу-
ру долази до првих покушаја изласка алги на
копно, али то коначно успева тек у девону. На
мочварним пределима се настањују прапапрат-
нице, а њих прате различите групе животиња. У
водама девона се развијају рибе са хрскавичавим
и коштаним скелетом, а на копну водоземци.
Период карбона карактерише настанак једин-
ственог Пангеа континента. У влажној тропској
клими око екватора формирају се мочварне
шуме од високих папратница, а у тој мочварној
средини се шире и водоземци. Задњи период ста-
рог геолошког доба, палеозоика, је перм, са
сувљом климом, а жива бића којима је била
потребна влажна средина су изумрла или им се
простирање смањило. Развој биосфере у овом

периоду погодовао је ширењу голосеменица и
гмизаваца. 

На почетку средњег геолошког доба, мезо-

зоика, у периоду тријаса, Пангеа се поцепала на
два дела. Површину лауразијског и гондванског
копна покривају биљке, које подносе сушу.
Започиње ширење џиновских гмизаваца. Крајем
тријаса појављују се први сисари. У периоду јуре
доминантна врста дрвећа су четинари и то је
период процвата диносауруса. Крајем јуре 
појављује се праптица. Изразита миграција 
континената у периоду креде, води ка данашњем
распореду континената. У хладнијем и сувљем
периоду голосеменице бивају потиснуте од 
стране скривеносеменица које својом брзом
адаптацијом доспевају у већину животних 
станишта. Изумирањем прагмизаваца крајем
овог доба отвара се могућност за еволуцију
птица и сисара.

На почетку новог геолошког доба, конозои-

ка, у терцијару шире се преци данашњег биљ-
ног покривача, кога карактеришу разне врсте
голосеменица и скривеносеменица. Такође,
догађају се интензивни еволуциони процеси у
настанку сисара. У још хладнијем периоду квар-
тару, истакнути догађај у развоју биосфере је
еволуција човека. Човек који се појавио у кварта-
ру, развио се из прапримата. Еволуциони развој
примата почео је почетком терцијара и довео је
до настанка врста дриопитекуса, праоблика
човеколиких мајмуна. Крајем терцијара раздваја
се развој човеколиких мајмуна и хоминида. У
еволуцији хоминида појављује се аустралопите-
кус, након чијег изумирања долази хомо хаби-
лис. Поред ових праљуди, развијених и изумр -
лих на бочним гранама развоја, настаје данашњи
човек хомо сапиенс, који се распростире по кон-
тинентима. У еволуционим корацима најваж-
нији је развој мозга, усправљање и ход на две
ноге, коришћење руку за прављење оруђа, исх-
рана типа сваштоједа и социјално понашање.
Резултат свега овога је формирање развијеног
мозга, говора и високог степена социјалне орга-
низованости. Њихово формирање постаје потпу-
но код хомо сапиенса. Појава човека повлачи за
собом промену његове биолошке и географске
околине. Због тога заштита биосфере спада међу
најважније друштвене задатке човечанства. 
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агаве 104
* адаптација 122, 123, 124
* адаптивна радијација 127
* азоналне шуме 70
* азотофиксирајуће бактерије

48, 60, 61
* алге 46, 48, 78, 81, 82, 83,

84, 96, 133, 134, 135, 139,
145, 156

* алели 6
фосил амонита 139

* антибиоза 61
* антибиотици 24, 61
* аспекти 67

атомска централа у
Чернобилу 153
Australopithecus 148
афрички папагај 88
багрем 72

* барска ливада 64, 67, 77, 78,
80
бели бор 72

* биљке дугог дана 37
* биљке које живе на дрвећу

86
* биљке кратког дана 37
* биљке са променљивим

садржајем воде 42
* биљке са сталним садржајем

воде 42
* биљке светлости 38
* биљке светлости и биљке

сенке 38
биљке сенке 38
биљни усеви у Азији 152

* биљојед 51, 52, 62, 63, 73,
78, 79, 80 

* биодиверзитет 105
* биомаса 53

биоми 33
* биолошка продукција 53
* биосфера 33
* биотоп 35
* биоценоза 64, 65
* борова шума 72
* број јединки 53

* букова шума 32, 38, 68
* везани гени 17, 19, 20, 29
* везано наслеђивање 17, 18,

19, 20, 29, 30
* везе исхране 50, 51

* вештачка селекција 122
високе планине 104, 105,
106, 114
високотравна степа 94

* вишећелијски еукариоти 17,
131, 133, 145
врсте енергије 52

* врсте уске еколошке вален-
це 36

* врсте широке еколошке
валенце 35
ген беланцета јајета 23

* генетика 6, 10, 12, 13, 16,
18, 29, 116

* генетичка адаптивна вред-
ност 118, 119, 121, 130

* генетички дрифт 117, 130
* генетичка равнотежа 130
* генетска хирургија 24, 25,

26, 28
* генетички инжењеринг 23,

25, 26, 28, 30
* гени 6, 12, 18, 20, 22, 23, 24,

25, 26, 29, 30, 116, 117, 118,
121, 126

* геном 26, 28, 30
* генотип 6, 7, 8, 10, 12, 22,

29, 116, 118, 124
генска терапија 28

* генске мутације 20, 30
геолошка доба 48, 145
главата корњача 108

* гљиве 38, 41, 45, 48, 51, 61,
63, 64, 88
годишња промена падавина
и темперауре 34

* граб-храстова шума 68, 70
* грабљивице 51, 59, 64, 73,

81, 83, 88, 91, 101, 108, 123,
127, 139, 141, 144, 146, 147

* густина популација 56
* Дарвин Чарлс 120

девон 135, 136
* дивергенција 130
* дирекциона селекција 120,

121
ДНК, вештачка синтеза 25

* доминантна особина 8
* доминантно-рецесивно 

наслеђивање 10, 11
Dryopithecus 147

* еволуција 28, 47, 110, 115
* еволуција биосфере 131
* еволуција човеколиких 

мајмуна 146
европски бизон 98
европски дабар 106

* екологија 32, 33, 112, 125,
127, 128, 130, 153, 155

* еколошка валенца 35
* еколошка валенца на 

температуру 39
* еколошки фактори 32, 36,

39, 40, 42, 44
* еукариотска ћелија 133
* животиње са променљивом

телесном температуром 40
* животиње са сталном

телесном температуром 40
* животна заједница 64, 65
* животне заједнице високог

шаша 77, 78, 80
* животне заједнице водених

биљака 78, 79
* животно станиште 35
* завршна животна заједница

68, 71, 72, 75, 76, 77, 80
* загађење ваздуха 111, 112,

153, 154
* загађење воде 155
* загађење нафтом 113
* закон независног 

наслеђивања 10
* закон раздвајања 8, 10, 13,

15, 17, 29
* закон униформности 8
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* заштита врста 105 
заштита природе и његов
међународни симбол 109, 110
зимовка 125

* зоналитет 33, 81
* зоналитет високих планина

104
* изолација 124, 125, 126, 127,

130
интензивна пољопривреда
153

* интеракције међу 
популацијама 60

* интермедијерно 
наслеђивање 11, 12
ирвас 103
јаворка 105
јачина светлости 38
календар геолошких доба
143

* карта падавина у Мађарској
69

* квантитативне особине 22,
30
квартар 144, 145, 146, 148,
150, 151, 156

* климазонална 68, 75, 80
климатски дијаграм 86, 88,
90, 92, 93, 94, 96, 99, 102

* клон 27
* клонирање 27
* кодоминација 12, 29
* колоиди земљишта 45
* коменсализам 60
* конвергенција 130

корални спруд 83, 108
* коровске биљке 77

крстокљуна птица 101
* кружење азота 49
* кружење воде 49
* кружење материје 47
* кружење угљеника 47
* кружење фосфора 49, 55
* Ламарк Жан 119
* ланац исхране 50, 51

лијане 86, 87, 114
* листопадна шума умереног

појаса 66, 67
* лишајеви 39, 40, 41, 42, 75,

96, 103, 121
* лишћарске зимзелене шуме

93, 114
ловорове шуме 93

макија 93
маслачак 105, 106, 124

* маховине 51, 75, 77, 87, 93,
96, 103, 104, 137

* мејоза 19, 20, 29
* Мендел Јохан Грегор

(Огледи са биљним 
хибридима) 7
месоједи 63

* мешовита шума 99
миграција јединки 59

* Милер Стенли 132
* мимикрија 123
* модификација 124

Морган Томас (Теорија
гена) 16, 17
мочварна шума 71
мочварно поље 77, 78, 80

* мутанти 117
* наслеђивање гена везаних

за полне хромозоме 16
* наслеђивање хемофилије

(склоност крварењу) 17
* наслеђивање полних 

особина 15
* наслеђивање путем више

парова алела 12, 13
* настанак нове врсте 125, 126, 
* национални паркови

Мађарске 74
Њујорк 153

* спрат маховина 77, 96, 100,
137

* нивои организације 34, 35,
55

* нитрифицирајуће бактерије
48
новозеландски гуштер тау-
тара 109
носач гена (плазмид) 24, 25

* образовање земљишта 44
Опарин Александр
(Настанак живота на
Земљи) 132

* основни закони генетике 6,
7, 29

* падинске степе 76, 77
пампе 94

* паразитизам 62
parentes (P) 7

* парови алела 8,9,10
патуљасто жбуње 102, 103
период јуре 139, 140, 141, 145

период камбријума 134, 145,
156
период карбона 136, 137,
138, 141, 142, 143, 145
период креде 140, 141, 142,
145
период ордовицијума 134,
135, 142, 145, 156
период перма 138, 139, 142,
145, 156
период силура 135, 142, 145,
156
период тријаса 139, 142,
145, 156
пешчана ледина 75
пешчана храстова шума 75,
76
пингвини у групи 103

* пионирска животна 
заједница 67, 75, 76, 80
планинска ливада 76

* планктон 82, 83, 84
племе које живи ловачким
животом 152
плодност јединки 59

* повезаност нивоа исхране 51
* полиплоидна ћелија 21
* полни хромозоми 15, 16
* популација 56-80
* пораст популације 58
* потенцијална способност

размножавања 58
* потрошачи 50, 51, 52, 73,

79, 83, 88
* праводоземци 136

прашумски детаљ 109
праокеан, детаљ 133

* први живи системи 132
* пренос гена 126

прерија 94
пресађивање гена 24, 25, 27,
30

* прибављање плена 63, 80,
121

* приземни спрат 38, 68, 70,
74, 86, 87, 89, 96, 97, 100, 137

* приземни спрат храстове
шуме 70

* примарна продукција 53, 84
* примати 146
* природна селекција 118

притисак ветра 42
* Програм Хуманог Генома 28
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* произвођачи 50, 51
* прокариоти 131, 132, 143,

145, 156
промена дрвенасте вегетације

под утицајем климе у сава-
ни 89

* промена еколошких 
фактора у времену 35

* промена еколошких 
фактора у простору 35

* протицање енергије 51, 52
* пропадање земљишта 72, 113
* проток гена 117, 124, 125,

130
* процес урбанизације 153

пустиње 42, 43, 64, 92, 93,
114

* раздвајајућа селекција 120
* разлагачи 50, 51, 52, 55, 79,

81, 82, 85
* размена алела 19
* распоред јединки по узрасту

57
* распоред јединки у просто-

ру 57
распрострањеност живих
бића у биосфери 32

* реална способност 
размножавања 58

* рекомбинација 19, 124
риба дубоког мора 85
рибе грабљивице 83
рис 63, 73, 101, 106, 107

* рецесивна особина 8, 9, 10,
11, 12, 14, 17, 19, 20, 29, 116

* сапрофитска жива бића 63
распоред копна 134, 137,
139, 140, 141, 143

* сваштоједи 63, 73, 80, 101,
156
светлосне прилике 36, 37
светлосно зрачење 36

* секундарна продукција 53
* селекција 117, 118, 119, 120
* симбиоза 60, 61, 133
* слатинасто земљиште 76, 80
* спрат жбуња 86, 96

* спратови крошње 86, 87, 88,
96, 97, 100, 108, 137

* спратовност 64, 74, 80, 137
* средина (околина) 20, 22,

32, 35, 114, 119, 122, 124,
131, 152

* српаста анемија 14
* стабилизациона селекција

120 
* стеновита ледина 76, 78, 80

степа 94
степа са патуљастом травом
94

* структура земљишта 44, 45
* сукцесија 67, 68, 75, 77, 80
* сумпор-диоксид 41, 42, 110,

111, 154
* Сунчево зрачење 36, 38, 52,

93, 154
тајга 99, 100, 101

* такмичење међу популациј-
ама 61

* температурне прилике 39, 40
терцијар 147

* типови виших биљака 42
* топола 73
* трава 50, 76, 77, 89, 94, 104,

120, 121
травната савана 89, 91
травната степа у цветању 95
трансгенично живо биће 26,
27, 30
тропска листопадна шума 89
тропска прашума 85, 86, 87,
88
* тршћак 67, 78, 80

* угљен-диоксид 39, 40, 41,
45, 46, 47, 48, 55, 132, 137,
154

* узраст јединки 59
* узроци изумирања врста 107
* укрштање 19
* упоређење еколошких пира-

мида 53
* упоређење лобање човеко-

ликих мајмуна и човека 147

* упоређење скелета 
шимпанзе и човека 148

* фенотип 6, 116
filiale (F1, F2) 7

* физичке особине ваздуха 42
* физичке особине земљишта

45
* Харди-Вајнбергов модел

117, 130
* хемијске особине ваздуха

40, 41
* хемијске особине земљишта

44
* херитабилност 23
* хетерозигот 6, 8, 10, 11, 12,

19, 29
* хибрид 7, 124, 125, 126
* хоминиди 148
* хомозигот 6, 116
* Homo erectus 149, 150
*  Homo neanderthalensis

(праисторијски човек) 151
* Homo sapiens (данашњи

човек) 151, 156
* Homo habilis 148, 149
* храст медунац 72, 80
* храстова шума 38, 70, 97
* хромозомска мутација 20,

21, 30
Хумболт Александер
(Космос) 33

* цер-храстова шума 68
црни бор 72
џиновска панда 110
штетно дејство инсектицида
112

* штетно дејство киселих
киша 111

* шума липе и јасена 72
* шумарак 67, 71, 77, 80

шумовита савана 90
* шумовита степа 95

шумовита тундра 102
* шумом покривана 

територија Мађарске 69
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