ЕКОСИСТЕМ
за 7, 8 и 9 одделение
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ШТО Е ЕКОСИСТЕМ?
Екосистем е систем кој ги вклучува сите живи суштества (растенија, животни и
микроорганизми) кои живеат во дадена област, нивните мегусебни врски, како и
врските со неживата природа (временските услови, земјата, сонцето, почвата, климата,
атмосферата).

Екологијата е наука која ги проучува екосистемите!

Значење на екосистемите

Значење на екосистемите
Во еден екосистем, секој организам има посебна важност или улога.
Помислете на малата баричка во задниот дел на градината. Таму може да ги најдете
сите видови на живи суштества - од микроорганизми, до инсекти и растенија. Бројот и
составот на организмите зависи од неживите нешта или фактори, како што се водата,
сонцето, мешањето на водата во баричката, надворешната температура, атмосферскиот
притисок, па дури и од хранливите материи кои се наогаат во водата.
Оваа многу сложена, прекрасна комбинација на живи суштества и нивната животна
средина, претставува основа за протокот на енергија и кружење на материите
(рециклирање на јаглеродот и азотот).
Вклучувањето на некој жив организам или промената на некој од надворешните
фактори (на пример зголемена температура) во еден екосистем, може да биде
катастрофално за тој екосистем. Тоа е затоа што новиот организам (или надворешниот
фактор) може да ја наруши природната рамнотежа на взаемното дејствување на
постоечките жители и со тоа да му наштети или да го уништи екосистемот.
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Вообичаено, живите членови на даден екосистем, заедно со постоечките неживи
фактори, мегусебно зависат и се во постојана врска. Ова значи дека отсуството на
еден член или еден од надворешните фактори, без оглед дали нам ни изгледа мал и
неважен, може да влијае на сите членови на екосистемот.

Екосистемот може да има различни големини. Тој може да се наога во некоја мала
област, како што е шуплина под карпата, труло и распаднато стебло или езерце во
паркот; или пак, тој може да зафака големи површини како што се огромните
прашуми или дождовни шуми. Всушност, може да каже дека Земјата претставува
еден голем екосистем.

индивидуа

Како подобро да го
разбереме екосистемот?

популација

заедница

екосистем

биом

биосфера
Екосистемот е составен од голем број поединечни организми или индивидуи.
Индивидуите не можат да се вкрстуваат со индивидуи од друг вид.
Групи на индивидуи од ист вид кои живеат во ист регион во исто време, формираат
популации. Густината на популацијата е мерка за бројот на организми кои ја
сочинуваат популацијата во одредена област.
Различни видови популации на заедничка локација формираат заедници. Пример за
заедница е шума од дрвја и грмушки, населенa со животни и почва која содржи
бактерии и габи.
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Како што споменавме, екосистемот е систем на живи организми кои се во врска со
неживите компоненти на нивната животна средина (како воздухот, водата и почвата),
во взаемно делување и мегузависност како систем.
Различни екосистеми кои се карактеризираат со различни живи организми во
комбинација со различни абиотички (неживи) фактори формираат биом. Биомите се
огромни еколошки области на површината на Земјата, богати со животински и
растителни организми, кои се приспособуваат на нивната животна средина. Биомите
најчесто се дефинирани од страна на абиотските фактори, како климата, релјефот,
геологијата, почвите и вегетацијата. Биомот НЕ е екосистем, иако на некој начин може
да изгледа како огромен екосистем.

Биосферата е збир на сите екосистеми и претставува еден од четирите слоеви
кои ја опкружуваат Земјата заедно со литосферата (карпи), хидросферата (вода) и
атмосферата (воздух). Биосферата е единствена.
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Видови екосистеми
Постојат три видови екосистеми според нивната големина:
Мали екосистеми (како базен, баричка, гнило дрво, пукнатина под карпа и т.н.)
Средни екосистеми (парк, дабова, букова или друг вид на шума, поголемо езеро)
Биом (многу голем екосистем или збир на екосистеми со слични живи и неживи
елементи, како што се дождовните шуми со милиони животни и дрвја, со многу
различни водни тела кои течат низ шумата).

Екосистемите немаат јасни граници!
Тие најчесто се одделени со географски бариери како што се пустините, планините,
океаните, езерата или реките. Бидејки овие граници не се строги, екосистеми имаат
тенденција да се мешаат со соседните. Ова е причината поради која езерото може да
има многу мали екосистеми со свои посебни карактеристики.
Постојат два типа на екосистеми. Ако во рамките на екосистемот постои некакво
водно тело, како океан, езеро или локва, тогаш ваквиот екосистем се означува како
воден екосистем. Оние екосистеми кои не содржат водни тела се нарекуваат копнени
екосистеми

Водни екосистеми

Копнени екосистеми
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Типови организми во екосистемот
Во зависност од начинот на исхрана организмите се делат на такви кои
произведуваат храна, организми кои не можат да произведат храна, па мораат да
се хранат со други живи организми и организми кои се хранат со изумрени и
распаднати организми.
Произведувачи, продуценти или автотрофни организми се растенијата и
алгите - тие произведуваат храна со помош на светлосната енергија, зелениот
пигмент хлорофил, јаглеродниот
Членови на синџирот
диоксид од воздухот, минералите и
водата кои ги црпат од почвата.
на исхрана
Потрошувачи, консумери или
хетеротрофни организми се
организмите кои внесуваат готова
храна, која може да биде со
растително или животинско
потекло. Па оттука, хетеротофите
може да бидат хербивори или
тревојадни доколку се
исхрануваат само со растителна
храна, карнивори или месојадни
доколку се исхрануваат само со месо
од други животни, и омнивори или
сештојадни животни доколку се
исхрануваат и со месо и со
растенија.

Разградувачи,
сапрофити

Фотосинтеза
Произведувачи,
автотрофи

Потрошувачи,
хербивори

Разградувачи или сапрофитски
организми се габите и некои
видови бактерии. Тие директно ги
добиваат потребните хранливи
материи со варењето на мртви
материи. Преку нивната исхрана
мртвите материи се разградуваат и
така го помагаат процесот на
збогатување на почвата со
минерални материи.

Потрошувачи,
карнивори

Потрошувачи,
омнивори
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Синџир на исхрана
Сите организми активно учествуваат во кружењето на материите и
енергијата во еден екосистем. Тие во екосистемот се поврзани преку
синџирот на исхрана, кој ги опишува врските на хранење мегу
организмите во биотската заедница. Во биотските заедници популациите
формираат групи во природната средина, односно во групите учествуваат
како вегетацијата, така и сите присутни животни и микроорганизми. Во
синџирот на исхрана организмите во еден екосистем се зависни едни од
други, затоа што си претставуваат извор на храна! Ова се нарекува и
трофичко ниво! Трофичко ниво на даден организам е нивото што тој го
држи во пирамидата на исхрана. Во синџирот на исхрана секој организам
претставува важна алка, која доколку исчезне, ке се наруши целиот
синџир, а оттаму и самиот екосистем нема да функционира правилно.
Затоа е потребно да постои рамнотежа во екосистемот!

секундарен
потрошувач

примарен
потрошувач

терциерен
потрошувач
произведувачи

квартерен
потрошувач

разградувачи
сапрофити

7

Начинот на кој организмите ке бидат консумирани од организам кој се наога над нив во
трофичката пирамида во рамките на еден екосистем, овозможува постојано
пренесување на енергијата и хранливите материи. Трофичката пирамида (или
пирамида на исхраната) објаснува како различните видови организми се поставени во
даден
екосистем
според
начинот на
нивната
исхрана.
Оттука,
секој
организам
во
пирамидата
зафака
посебно
ниво.
Сонцето е извор на целата енергија во синџирот на храна. Зелените растенија,
вообичаено го претставуваат првото ниво на трофичката пирамида, при што ја
апсорбираат енергијата од сонцето за да произведат сопствена храна преку
фотосинтеза. Затоа зелените растенија се познати како „производители" или
автотрофи во синџирот на исхрана.
Второто ниво на трофичката пирамида се нарекува примарни потрошувачи. Овие се
исхрануваат со зелените растенија. Оваа група ги опфака тревојадните животни. Такви
се инсектите, овците, гасениците, па дури и кравите.
На третото место во пирамидата се секундарните потрошувачи. Овие обично се
исхрануваат со примарни потрошувачи и други животински материи. Тие обично се
нарекуваат месојади и примери за нив се лавовите, змиите и мачките.
Четвртото ниво се нарекува терциерни потрошувачи. Ова се животни кои ги јадат
секундарните потрошувачи.
Квартерните потрошувачи се исхрануваат со терциерните потрошувачи.
На врвот на трофичката пирамиде секогаш се наогаат предаторите. Тоа се животни кои
имаат многу малку или воопшто немаат природни непријатели. Тие се „главните" на
нивните екосистеми. Предаторите се хранат со пленот. Плен или жртва е животно кое
предаторите го ловат за да се прехранат. Предатори се бувовите, змиите, дивите мачки,
крокодилите, ајкулите. Лугето, исто така, можат да се наречат предатори.
Кога еден организам умира, „чистачите на природата“ (како мршојадците, црвите и
раковите) ги јадат изумрените животни. Остатоците од изумрените животни се
разградуваат со помош на таканаречените „разградувачи“ (најчесто бактерии и габи),
па размената на енергијата продолжува и понатаму. Разградувачите овозможуваат
циклусот повторно да започне.
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Основни потреби за живот на живите организми
Секој жив организам на земјата има потреба од неколку основни нешта за да
преживее. Количините, начинот и формите на овие потребни нешта зависат од
типот на организмот.
На пример, водата е најосновното нешто што секому му е потребно за опстанок.
Потребната количина вода на жабата за да преживее, не е иста со количината вода
што му е потребна на кактусот од пустината. И жабата и кактусот сакаат вода, но
бидејки тие се различни живи организми, и нивните потреби за вода ке бидат
различни.
Овие се петте основни потребни нешта на сите живи организми:

Сончева светлина: Ова е веројатно најважната потреба за сите живи организми,
бидејки таа е извор на сите видови енергија. Таа, исто така обезбедува топлинска
енергија за растенијата и животните.
Вода: Водата е средина во која сите живи клетки и ткива функционираат. Водата
исто така претставува животна средина за многу растенија и животни.
Воздух: Воздухот е составен од неколку гасови (азот, кислород, јаглероден
диоксид, аргон и мали количини на други гасови), но двата најважни гасови се
кислородот и јаглеродниот диоксид. Без кислород, животните ке умрат, а без
јаглерод диоксид, растенијата не можат да преживеат.
Храна (органски материи): На живите суштества им е потребна енергија за да
функционираат. Енергија е потребна за раст, размножување, за движење и работа.
Живеалиште со соодветна температура: Премногу студено или премногу топло?
Секој организам има потреба од идеална температура за да преживее на копното
или во водата.
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Постојат фактори на околната средина, таканаречени „ограничувачки фактори“, кои
не дозволуваат живите организми неконтролирано да се развиваат. Такви се почвата,
исто така и температурата, водата и сончевата светлина, како и некои физички
бариери. Физички бариери можат да бидат водните тела (океани, езера, реки). Тие
често спречуваат еден жив организам да премине на друго место, кога условите во
неговото вообичаено место за живеење се лоши.
Екосистемите во кои живееме,
обезбедуваат природни
услуги за лугето и сите други
живи видови кои се од
суштинско значење за нашето
здравје, квалитетот на живот
и опстанокот.
На пример, нашите шуми ги
отстрануваат јаглеродниот
диоксид и другите
загадувачки материи од
воздухот кој го дишеме, а исто
така ја разладуваат
температурата на воздухот,
учествуваат во намалување на
нивото на озон на Земјата, кој
како загадувач може да предизвика проблеми со срцето и белите дробови;
мочуриштата ја складираат атмосферската вода, ги филтрираат и прават безопасни
загадените атмосферски води и ги полнат нашите резервоари со вода за пиење;
формираат системи на водоносни канали на нашите плажи, кои како природни
бариери го заштитуваат брегот од бранови и поплави, а со тоа обезбедуваат важни
живеалишта и за постојаните и преселните диви животни.
За жал, екосистемите постојано се нарушуваат, и голем процент од нив се уништени
поради природни непогоди, како што се пожарите, поплавите, бурите и вулканските
ерупции. Човекот со своите активности, исто така, придонесува за нарушување на
многу екосистеми и биоми!

Сè во природата, вклучувајки го и човекот, е во мегусебна зависност и
поврзаност. Рамнотежата единствено ја нарушува човекот со своето делување и
прекумерно користење на сето она што Земјата ни го пружа, и покрај тоа што со
таквото однесување си ја нарушува и сопствената благосостојба. Истовремено,
човекот со својата свесност и промена на однесувањето е тој што има мок да
придонесе за вракање на рамнотежата во природата кон изворната совршена
целина.
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Патот кон вракањето на природната рамнотежа е долг, можеби и тежок затоа што
бара менување на нашите секојдневни навики како личности, како семејство, но и
како општество.
Кога при нашето однесување имаме цел да ја заштитиме природата, а сето она што ни
го пружа планетата Земја го искористуваме со мера и одржливо, може да кажеме дека
живееме во склад со природата и го заштитуваме сопствениот опстанок, а и тој на
идните генерации.
Кон оваа цел ние можеме да се движиме со мали, но сепак многу суштински чекори.

Време е и ТИ да преземеш одредени активности кон оваа цел, затоа што и ти имаш
одговорност за иднината на нашата планета и генерациите што доагаат.
До нашата одредена цел не очекуваме да стигнеме веднаш или пак тоа да биде
краткорочно. Сепак, тоа што можеме да го направиме, се мали, но важни работи.
Екологијата не е само наука, сознание или информација поврзана со загадување,
климатски промени или загрозување, исчезнување на одреден животински или
растителен вид или пак насока за менување на индустриската технологија.
Екологијата е начин на живот, навика, култура и единствена рамка во која ке најдат
спој сите останати човекови достигнувања.

Размисли, како можеш да живееш разумно и да придонесеш кон подобра и
одржлива средина и природа!
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Издавач: Центар за истражување и информирање за животната средина
“Еко-свест” – Скопје
Тел: +389 (0)2 3217 247
Факс: +389 (0)2 3217 246
E-mail: info@èkosvèst.com.mk
Wèb: www.èkosvèst.org.mk
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