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EKOLOGIJA

Opozorilo: Nekatere slike so povzete iz različnih virov (tujih učbenikov), iz katerih se v skladu z veljavno zakonodajo
slike ne smejo uporabljati v komercialne namene oziroma je njihova uporaba omejena. Zato gradiva ni dovoljeno
uporabljati drugače kot le individualno za študijske namene. Gradiva se torej ne sme razširjati ali objavljati na
spletu ali razmnoževati na katerikoli drug način.

NARAVA
Izraz uporabljamo v dveh pomenih:

V širšem pomenu je narava
vse, kar obstaja.

V ožjem pomenu pa le od človeka neodvisni in
neokrnjeni predeli našega planeta.
Strogo vzeto takih predelov ni več, saj vpliva
človeštvo s svojimi dejavnostmi tudi na splošno
(globalno) stanje na Zemlji.

Pogosto uporabljamo izraz narava tudi za predele na prostem, kjer je (še) kaj zelenja
(gozd, park, zelenica pred vrtcem). Če uporabljamo besedo narava v takih zvezah,
gre za že zelo spremenjene dele narave.
Izpeljanki živa in neživa narava sta osnova za obravnavo ekosistemov. Tudi ljudje
smo del (žive) narave.
Z izrazom okolje opredeljujemo vse, kar živa bitja obdaja. Pri tem mislimo na
ozračje, tla in vodovja ter druga živa bitja. Vsa živa bitja smo povezana z neživo
naravo in ostalimi živimi bitji, z nekaterimi bolj in z drugimi manj.
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EKOLOGIJA
Beseda ima grški koren "oikos" - hiša, dom; koren
"logos" pa pomeni nauk, vedo.
Gre torej v nekem smislu za “knjigovodstvo v naravi”,
kjer tehtamo delež vpliva posameznih partnerjev: živali,
rastlin, mikroorganizmov in tudi človeka v okolju oz.
določimo njihovo strukturo in funkcije v naravi.
Ekologija je veda in znanost o odnosih med organizmi
in njihovim okoljem.

Živa bitja (organizmi) smo samovzdrževalni-samoohranjajoči (kibernetski)
sistemi, kar pomeni, da se samovzdržujemo – ohranjamo pri življenju z
življenjskimi procesi.
Živa bitja obstajamo in se vzdržujemo skladno z življenjskimi zakonitostmi.
↓
Populacija je skupina osebkov iste vrste na določenem prostoru in v času.
↓
Življenjsko združbo (biocenoza) sestavljajo vsi osebki različnih vrst, ki živijo na
določenem področju.
↓
Ekosistemi - osnovne samoohranjujoče–samovzdrževalne – povezave
nežive in žive narave.
Ekološki sistemi ali ekosistemi sestojijo iz žive in nežive narave, zato je za
njihovo obravnavanje potrebno poznavanje ekoloških zakonitosti, kar ni
mogoče brez poznavanja vsaj osnovnih fizikalnih, kemijskih in življenjskih
zakonitosti. V ekosistemih, v katerih biva ali vanje posega človek, pa je
potrebno poznati še družbene, kulturne, ekonomske in druge zakonitosti.
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Življenjsko okolje (ekosistem) je samovzdrževalni-samoohranjujoča se
dejavna (funkcionalna) enota (sistem), ki jo tvori skupnost življenjskega
prostora (to je nežive narave ekosistema, biotopa) in življenjske združbe
(skupnosti živih bitij ekosistema, biocenoze).
EKOSISTEM : biotop + biocenoza

biocenoza = življenjska združba
biotop
= življenjski prostor

Več osnovnih ekosistemov
(npr. mlaka, gabrovo-bukov gozd, travnik)
↓
pokrajinski ekosistem
↓,
Več pokrajinskih ekosistemov
↓
še obsežnejše skupine ekosistemov, npr. biome,
↓
Več biomov
↓
vsi skupaj pa ekosfero
(vsa živa bitja in neživo naravo, s katero so povezana).

EKOLOGIJA
EKOSISTEM : biotop + biocenoza

Ekosistem je samoohranjujoči ekološki
sistem v ekosferi, zemeljski plasti, ki jo
tvorijo vsi organizmi in deli neživega
okolja, s katerimi so povezani.
Ekosistem tvorita:
biocenoza = življenjska združba
in biotop = življenjski prostor.
Organizmi v biocenozi so med sabo v
različnih odnosih: nekateri sodelujejo,
drugi tekmujejo, eni so plenilci, spet
drugi so njihov plen.
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Pomembno:
• značilnost vsakega ekosistema je njegova
samoohranjanje - samovzdrževanje
• zagotavljajo jo sistemska kroženja snovi

BIVALIŠČE oziroma RASTIŠČE (HABITAT)
Za razliko od ekosistema je bivališče oziroma rastišče (habitat) konkretno
okolje, v katerem živi (deluje) organizem. Kadar ne vemo, ali je kak sistem res
ekosistem ali ne, je bolje uporabiti izraza bivališče oziroma rastišče.
PRIMER:
Bivališče voluharic so npr. njive ali konkretna njiva (ekosistem) ali pa podzemeljski rovi
(so le del ekosistema), rastišče pasje trave košeni travniki (ekosistem) ali konkretne
ozare itd.

EKOLOŠKA NIŠA

je vsota neživih in živih sestavin ali dejavnikov okolja, od
katerih je odvisno preživetje določene vrste, pa tudi njena vloga v okolju
(naslov in poklic vrste).
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BIOMI
• velike naravne enote ekosfere, ki jih prepoznamo po značilnem
živalstvu in rastlinstvu so biomi
• na nastanek biomov vplivata osredje, geografska širina in
nadmorska višina
BIOMI

zonobiomi

orobiomi

posledica
značilnih klimatskih
razmer na posameznih
geografskih širinah

posledica
značilnih klimatskih
razmer na posameznih
nadmorskih višinah

BIOM

KOPENSKI

OCEANI in
MORJA

CELINSKE
VODE

5

7.6.2012

BIOM

KOPENSKI

OCEANI
in MORJA

CELINSKE
VODE

Od tečajev proti ekvatorju:
•TUNDRA
•TAJGA
•MEŠANI LISTOPADNI GOZD ZMERNEGA PASU
•STEPE IN PRERIJE
•ZIMZELENI TRDOLISTNATI GOZDOVI
•PUŠČAVE
•SAVANE
•TROPSKI DŽEVNI GOZD

Biomi – obsežna področja na
Zemlji:

EKOLOGIJA

tropski deževni gozd

travnata področja – stepa

tropski gozd

tropski gozd

gozd zmernih območij

tajga

savana

tundra

sredozemsko rastje,

puščava

gore

čaparal
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LISTOPADNI GOZDOVI ZMERNEGA
PODNEBNEGA PASU

Mrzle zime in topla poletja, dovolj
padavin

Gozd
Glavni abiotski
dejavniki v gozdu:
• svetloba,
• temperatura,
• vlažnost
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Gozd - slojevita združba živih bitij

ZIMZELENI TRDOLISTNATI GOZDOVI
(črnika) - sredozemska makija
Pri nas sub-meditean (puhasti hrast)

• dolga poletna suša in vročina, dovolj padavin za drevesa
• mile zime s padavinami, drevesa ne prenašajo zmrzali
• Razširjenost: mediteran, v Kaliforniji, Čilu, J Afriki, J Ameriki
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Značilni kopenski ekosistemi v Sloveniji
Naravni :
• Mešan gozd,
• na višjih n.m.v. iglast gozd, visokogorski travniki,
• primorska: trdolistni gozd
• mokrišča,
Antropogeni:
• pašniki,
• travniki,
• polja, trajni nasadi…

BIOM
KOPENSKI

OCEANI in
MORJA

CELINSKE VODE
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BIOM CELISKIH VODSLADKOVODNI
EKOSISTEMI
•
•
-

JEZERA:
oligotrofna jezera
evtrofna jezera
REKE:
reke delimo v več odsekov
onesnaževanje rek spreminja reke v
odprte kanale

PODZEMNI SVET
• stalna tema, visoka zračna vlažnost in stalnost
temperature (10°C)
• biotska raznovrstnost
• endemiti- človeška ribica
• značilne jamske živali
• živali ki živijo zunaj jam in se v jamah pogosto
pojavljajo
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BIOM

KOPENSKI

OCEANI

CELINSKE
VODE

in
MORJA

BIOM OCEANOV IN MORIJ
• oceani in morja prekrivajo
71%Zemljine površine
• ocean – največji življenjski
prostor na svetu
• ocean delimo na 2 območji:
- priobalno (neritsko)
območje
- odprti ocean
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• izkoriščanje morja z
ribolovom, kitolovom,
nabiranjem školjk…
• letno uplenijo
80.000.000 ton
morskih živali
• razvilo se je tudi
ribogojstvo in
školjkarstvo

• lovci nabiralci ubijajo živali za preživetje sebe in
družine, komercialni lovci pa za trg
• v 70. letih je izumrlo okoli 1000 vrst, do leta 1990 pa
se je številka povzpela 4000-6000
• ljudje porabimo okoli 39% NPP, za hrano le 3% ostalih
36% pa porabimo v obliki odvrženih odpadkov, sekanja
gozdov…
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VZPOSTAVLJANJE EKOSISTEMA = SUKCESIJA
primarna sukcesija

sekundarna sukcesija

Pionirski organizmi/ združbe.

13

7.6.2012

Pomen ekološkega znanja za človeka

- OHRANJANJE OD ČLOVEKA
NESPREMENJENIH EKOSISTEMOV =
VARSTVO NARAVE

- OHRANJANJE OKOLJA V “SLUŽBI
ČLOVEKA” = VARSTVO OKOLJA
- ekosistemske usluge

- OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI

VARSTVO OKOLJA
Poleg biološkega se je uveljavil še drugi pomen izraza ekologija.
Dejansko gre za varstvo okolja (varovanje [človeškega] okolja),
pri čemer je težišče na obravnavi in reševanju težav v zvezi z
onesnaževanjem (polucijo) in uničevanjem (degradacijo) – zlasti
človekovega – okolja. Med obema pojmovanjema so nekatere
bistvene razlike.

Varstva okolja ne smemo zamenjevati z varstvom narave
oziroma naravovarstvom!
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VARSTVO NARAVE
Varstvo narave je zaščita izbranih naravnih, to pomeni od
človeka čim bolj neodvisnih in nespremenjenih predelov ali
"objektov" (npr. posameznih dreves, jam ipd.) in skrb za
nadaljnje ohranjanje njihove neokrnjenosti. Ti predeli in
objekti so sestavni del naravne dediščine – vseh naravnih
predelov, njihovih značilnosti, posebnosti in drugih vrednot.

BIOTSKI IN ABIOTSKI
DEJAVNIKI
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Neživi (abiotski) dejavniki:
- toplota
- prisotnost vode
- svetloba
- n.m.v.
- O2
- CO2…
Živi (biotski) dejavniki:
- rastlinske vrste
- živalske vrste
- glive
- mikroorganizmi

Dejavniki, ki tvorijo ekosistem:

živi (biotski)
dejavniki okolja
so rastline, živali,
mikroorganizmi in
človek.

Energija
neživi (abiotski) dejavniki okolja
(voda, svetloba, zrak, toplota,
mineralne snovi) predstavljajo
življenjsko okolje, biotop. Pomemben
del biotopa je talno območje
(pedosfera) oziroma tla, prst.
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Živi (biotski) dejavniki okolja so rastline, živali, mikroorganizmi in človek.
primarni proizvajalci v ekosistemu so rastline
(Plantae). V procesu fotosinteze, iz preprostih
anorganskih snovi (s pomočjo svetlobe in vode)
proizvajajo ogljikove hidrate (organske snovi).

razkrojevalci (dekompozitorji) so manjše
živali, ki se hranijo z organskimi ostanki
(detritivori). To so predvsem razne žuželke in
mikroorganizmi, mikrobi. Z njihovim
delovanjem se reciklirajo hranilne snovi, kar
omogoča kroženje snovi v naravi

potrošnike predstavljajo živali (Animalia). Z
rastlinami se hranijo rastlinojedi = herbivori. Z
rastlinojedi pa mesojedi = karnivori. Med
potrošnike v ekosistemu, pogojno sodi tudi
človek (Homo) s svojo pridobitveno dejavnostjo
v ekosistemu.

Prehranjevanje:
prehranski tipi organizmov
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Prehranjevanje: prehranski tipi
organizmov
V biocenozi so glede na
prehranjevanje različni tipi
organizmov:
Avtotrofi so: rastline, avtotrofne
bakterije, kemosintetske
bakterije.
Ostali so heterotrofi:
Od rastlinojedcev dalje.
Nekrofagi: se hranijo s
poginulimi organizmi.
Saprobionti: se hranijo z
razpadajočimi, razkrajajočimi
organizmi (gnitje, trohnenje).
Takšne so zlasti bakterije in
glive. Mnogo jih je v gozdnih
tleh.

Povezanost organizmov v
EKOSISTEMU zagotavlja kroženje
snovi v ekosistemu ter
neprekinjen pretok energije .

RAZKROJEVALCI
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Pretok energije v ekosistemih

Pretok energije v ekosistemih
V ekosistemu snovi krožijo, z energijo pa ni tako. Ta se pretaka v obliki
sončne energije. Pretok energije torej lahko razumemo kot črpanje
sončne energije, njeno predelovanje in enosmerno posredovanje le te
med organizmi, ki so povezani v prehranjevalne verige.

Veliko energije se s
površine zemlje odbije,
nekaj pa jo vežejo
rastline.
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Rastline (avtotrofi, primarni
producenti = proizvajalci) s fotosintezo
porabijo le 5 odstotkov energije, ki
priteka v njihovo okolje. V procesu
fotosinteze dobljeno sončno energijo
spreminjajo v kemično in jo shranjujejo v
organske snovi. Del teh organskih snovi,
okrog 50 odstotkov, porabijo za dihanje,
ta pa se v obliki toplote vrača v ozračje.
Drugi del snovi pa vgrajujejo v svoja
telesa, ta pa postane dostopna
rastlinojedim vrstam organizmov.

Pretok energije v
ekosistemih

Odmrle organizme in
njihove ostanke
razgrajujejo razkrojevalci
= dekompozitorji.
Torej energija, ki na Zemljo
prihaja v obliki sončne
energije, se preko rastlin, ki
so jo absorbirale, pretaka
skozi ekosistem in se na
koncu oddaja kot toplota
nazaj v ozračje.

Konzumenti potrošniki so
tudi
mesojedci =
karnivori.

Rastlinojedci (herbivori) so naslednja
prehranjevalna kategorija. So porabniki potrošniki = konzumenti in porabljajo
približno 10 odstotkov rastlinske produkcije.
To pomeni, da ne pojedo celih rastlin, jedo
le njihove plodove ali liste, ostalo pa
porabijo razkrojevalci (dekompozitorji).
Iz zaužite hrane živali porabijo do 20
odstotkov snovi za svoja telesa, ostanek pa
porabijo za življenjske funkcije, kot so
gibanje, razmnoževanje ipd... Del snovi pa
izločijo iz teles v obliki urina, iztrebkov in
črevesnih plinov.

Abiotski dejavniki
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TLA
• za organizme predstavlja podlago ali substrat,
na katerega so prirasli ali se po njem gibljejo
• prst= vrhnji sloj tal, ki nastaja s fizikalnokemičnim preperevanjem kamnin ob
sodelovanju organizmov.
• dejavniki, ki sodelujejo pri nastajanju prsti:
abiotski, biotski

• BIOTSKI DEJAVNIKI
• osnovne skupine organizmov v tleh in njihova
vloga pri nastanku prsti
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• abiotski dejavniki vplivajo na
biotske in obratno

Medvrstni odnosi
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Sožitje, simbioza, ali mutualizem
Medvrstni odnos, v
katerem imata oba
partnerja korist.
Lahko je obvezno ali
fakultativno.

lišaj=gliva+alga

• bakterije in praživali v
prebavilu prežvekovalcev
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Na sliki je sožitje višje rastline (drevesa) in glive =
MIKORIZA

Plenilstvo - predatorstvo
Medvrstni odnos pri katerem ima en partner korist na račun
drugega.

• plenilstvo kot selekcijski pritisk
• plenilstvo kot zagotavljanje primernega števila plena
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Zajedavstvo - parazitizem
Podvrsta plenilstva. Plenilec žrtve ne ubije takoj ampak jo dlje časa
izkorišča.

Tekmovanje ali kompeticija

Lahko je intraspecifična ali interspecifična.
Vrste interspecifično tekmovanje zmanjšujejo z ustvarjanjem
lastnih ekoloških niš.
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Značilnosti odnosov med organizmi
iste vrste
• kompeticija
• teritorialnost

• hierarhija
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Prehranjevalni odnosi: verige, spleti,
piramide,
Kako se energija, vezana v organizmih, uporablja in troši
skozi prehranjevalne verige?

Prehranjevalna veriga
ZAPOREDJU PREHRANJEVALIH POVEZAV PRAVIMO PREHRANJEVALNA VERIGA

Proizvajalec

Potrošnik 1.
reda

Potrošnik 2.
reda
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Če povezujemo posamezne vrste avtotrofov in vrste herbivorov
(rastlinojedcev) in karnivorov (mesojedcev) tako, kot si sledijo po
načinu prehranjevanja, dobimo niz, ki ga imenujemo prehranjevalna
veriga.

Prehranjevalna veriga:

primarni
producenti  konzumenti 1. reda  konzumenti 2. reda  konzumenti 3. reda

avtotrofi



(rastline)

list

herbivori

 karnivori 1. reda

(rastlinojedci)


listna uš

(mesojedci 1. reda)


pajek 



karnivori 2. reda
(mesojedci 2. reda)

sinica



kanja

planktonska alga  rakec (vodna bolha)  ribja mladica  večja riba  vodni ptič
(kormoran)
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Večina prehranjevalnih verig je kratkih.
(Še daleč niso podobne kovinski verigi, ki jo sestavlja
na desetine ali stotine členov.)
Zakaj so verige kratke, bomo spoznali nekoliko
kasneje.

PREHRANJEVALNI
SPLETI

Prehranjevalne
verige se med
sabo povezujejo v
prehranjevalne
splete.
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Prehranjevalne
piramide
Zakaj so prehranjevalne verige kratke?

Dolžina preh.verig ni velika, večinoma imajo 3 do 5
členov. Vzrok za malo število členov je v prenosu
energije iz člena na člen.
Pri prenosu energije iz enega člena na drugega:
Izgube zaradi dihanja, iztrebkov in dela znašajo
okoli 90%.
Pravimo, da je učinkovitost prehranjevalnih verig
= asimilacijski izkoristek le okoli 10%.
Prehranjevalne verige so torej kratke zato, ker je
asimilacijski izkoristek tako nizek.

Varovanje narave
V ekosistemu govorimo o biodiverziteti = vrstni raznolikosti. Ta
pomeni število vrst v nekem ekosistemu. Če je vrst veliko – pravimo,
da je biodiverziteta velika.
Velika biodiverziteta pomeni tudi veliko raznolikost povezav med
prehranjevalnimi verigami (močno je razvejan prehranjevalni splet).
Posamezni osebki v ekosistemu imajo zato tudi več prehranjevalnih
možnosti, zato tudi ni nihanj populacij. Takšni ekosistemi (z veliko
biodiverziteto) so trdni = stabilni. Prav zato se zavzemamo za
ohranjanje vseh vrst živih bitij v ekosistemu. Vsaka vrsta namreč
pomeni določeno možnost izbire za neko drugo vrsto. Izumiranje
vrst, ki ga povzroča človek (iztrebljanje), pomeni podiranje trdnosti
ekosistemov.
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(1)

Vnašanje alohtonih vrst

Vnašanje novih t.j. tujerodnih = alohtonih vrst na neko območje

Človek je na nekatera področja naselil tujerodne (alohtone) vrste. V
novem okolju se lahko prekomerno namnožijo, saj nimajo
organizmov, ki bi njihovo populacijo uravnavali. Primer: S tujerodnimi
rastlinami se ne hranijo rastlinojedci oziroma tujerodne živali
nimajo plenilcev. Takšne tujerodne vrste pogosto povzročajo škodo.

Primeri:
V Avstraliji, na Novi Zelandiji
Pri nas

Na Novi Zelandiji: beli naseljenci:
so naselili ovce in govedo: danes: 6 milijonov glav govedi, nad 40
mil.ovac.
Še drugi priseljenci: okoli 600 vrst živali in 600 vrst rastlin:
iz Evrope: gams, čuk, fazan, škrjanec, kos, drozg, vrabci, škorec, jež,
hermelin, pes, dihur, mačka, lisica, podgana, miš, kunec, zajec, več vrst
jelenov, divja svinja…
Iz Azije in Amerike: številne živali, med drugimi več vrst jelenov.
Iz Avstralije: nekaj vrečarjev, črni labod, kakadu…

Kaj se je zgodilo?
Zaradi ovčereje in govedoreje so se obsežna naravna področja
spremenila v pašnike. Plenilcev za priseljene živali ni bilo. Jelenjad je
pogrizla mlada drevesa – gozd se ni več pomlajeval. Goličave…
erozija.
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V Avstraliji: vnos tujerodnih vrst: miši, kunci, mačke, psi, lisice…
Najbolj je ta vnos prizadel avtohtono živalstvo: vrečarje, ptiče itd., saj
so priseljenci tekmovali z njimi in jih zelo uspešno izpodrivali. Nekatere
vrste so celo iztrebili ali pa so tik pred izumrtjem).
Kunci: povzročajo dezertifikacijo (širjenje puščav), erozijo…

Problem miši

Ni nujno, da takšne vrste zanese človek. Lahko se samo priselijo. To so invazivne vrste
(invazija = vdor). Primeri iz Evrope in Slovenije:
Japonski in sahalinski dresnik (Reynoutria japonica, R. sachalinensis): izvirata iz Azije:
živi v naseljih, ob poteh, ob potokih in rekah; širi se po Evropi, tudi v Sloveniji.

Japonski dresnik
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Sahalinski dresnik (Reynoutria sachalinensis): izvira iz Azije: ob potokih in rekah se širi po Evropi,
tudi v Sloveniji.
Link: Invazivke (rastline)
http://tvslo.si/#ava2.31487560;;

Sahalinski dresnik

Primeri invazivnih vrst živali:
Metuljček parazit na divjem kostanju: kostanjev zavrtač (Cameraria
ohridella): izvira iz Makedonije, naselil pa se je po velikem delu
Evrope (tudi pri nas).

33

7.6.2012

(2) Eliminiranje avtohtonih vrst
Samonikle (=avtohtone) vrste: prebivajo na nekem
območju že od nekdaj.
a) Pomen plenilcev (predatorjev) v biocenozi:
V Evropi: ris, volk, medved.
Vzdržujejo zdravstveno trdnost živalskih populacij:
Veliki plenilci – jelenjad.

b) Zmanjševanje populacij ujed in sov
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Bioakumulacija biocidov

(3) Ustvarjanje monokultur

monokultura

mejica

a) Mejice = Hedge land (angl.) = Heckenlandschaft (nem.) – obrobki
nijiv / travnikov z živimi mejami
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b) Primerjava tradicionalnega kmetijstva s sodobnim
kmetijstvom

Tradicionalno kmetijstvo:
Snovi krožijo: gnojenje s hlevskim gnojem vrača tlom hranilne snovi. Kulture so mešane in zato
manj občutljive za škodljivce. Kmet kulture menjuje (zato se prekine razvojni krog škodljivcev, ki
potrebujejo za svoj razvoj več let). Plenilci (ujede, sove…) imajo v živih mejah ustrezne habitate
(bivališča): skrivališča, gnezdišča...
Sodobno (=industrijsko) kmetijstvo:
V monokulturi (=kulturi z 1 rastlino) ni več kroženja snovi. Ni plenilcev, saj ni živih mej. Škodljivce
zatirajo z biocidi (insekticidi, rodenticidi, limacidi, herbicidi, fungicidi … KAJ SO TO?). Gnojijo z
umetnimi mineralnimi gnojili, ki vsebujejo nitrate in nitrite. Ti se z dežjem spirajo v podtalnico
(onesnaževanje). Izgubljamo torej denar, vložen v proizvodnjo in nabavo mineralnih gnojil,
istočasno pa onesnažujemo okolje.

(4) Spreminjanje neživih (abiotskih) dejavnikov
(a) Problem ozonske plasti – plasti O3
Ozonska plast je sloj triatomarnega kisika
(O3), ki se nahaja kot nekakšen ščit (zaščita)
okoli Zemlje. Ozon v zgornjem delu ozračja
(atmosfere _ v stratosferi) odbija
ultravijolične žarke, ki povzročajo kožnega
raka. Na mestu, kjer je namesto ozona kisik,
le-ti žarki prodrejo skozi atmosfero.
Ozonska luknja je pojav, ki ga povzročajo
plini, ki razdelijo ozon (O3) na navaden kisik
(O2) in molekulo kisika (O). Največja je nad
Antarktiko. Omogoča sevanje ultravijoličnih
žarkov na površje Zemlje (škoduje vsem
organizmom).

Ozonska luknja

Ozonska luknja nastane kot posledica prevelike količine halogeniranih
freonov. To so snovi,ki jih uporabljajo v zamrzovalnikih, hladilnikih in
podobnih aparatih; za te aparate je značilno, da vsebujejo veliko elementa
klora. K večanju luknje pa pripomore tudi prevelika količina ogljikovega
dioksida v zraku (industrija, prevozna sredstva…)
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Spreminjanje neživih (abiotskih) dejavnikov
Aerosoli – trdni in/ali tekoči lebdeči delci v zraku: predst. onesnaženje

(b) Učinek tople grede:
Plini tople grede: ogljikov dioksid in drugi: tvorijo plast:
Zaradi onesnaženja se v ozračju torej ustvarja plast, ki deluje
kot steklo tople grede: prostor znotraj tople grede se segreva.

Do leta 2030 naj bi se temperatura na Zemlji zaradi opisanega dvignila za nekaj stopinj. Posledice
tega: širjenje puščav, taljenje polarnega ledu, dvig morske gladine…

Onesnaževanje okolja in onesnažila
Onesnaževanje (polúcija) je pojav prekomerne količine določenega
okoljskega dejavnika (ekološkega faktorja) ali pa njegovo pomanjkanje v
primerjavi z običajnim stanjem v določenem okolju. Onesnaževanje je npr.
vnos (pre)velikih količin organskih snovi v vodotok, prav tako pa tudi
pomanjkanje prostega kisika v vodnem življenjskem okolju. Pogosto je
onesnaževanje posledica človeške dejavnosti, antropogeno.
Onesnažilo (polutant) je dejavnik onesnaženja (snov, žarčenje),
onesnaževalec (poluent) pa povzročitelj onesnaženja (posameznik,
podjetje, mestna kanalizacija itd.).
V zvezi z onesnaževanjem na splošno govorimo o obremenitvah okolja.
Onesnažila učinkujejo na celotnem planetu (globalno), v širših (regionalno)
ali v ožjih območjih (lokalno).
Glej Novak s sod. 2003. Začetno naravoslovje z metodiko, Onesnaževanje okolja in
osnesnažila. Pregled ekološko-okoljevarstvenih in zdravstvenih težav St 41-58.
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Izpitne teme (in pričakovana raven znanja oz. poznavanja)
Ekologija, varovanje okolja, varovanje narave (definicije, razlike, primeri)
Ekosistem (življenjsko okolje), habitat (bivališče, rastišče), biom, ekosfera
(definicije, zgradba oz. značilnosti, primeri, navedba glavnih biomov na Zemlji)
Nevarnost ionizirajočih sevanj za organizme (pojasnila, primeri)
Onesnaženje ozračja je zelo širok pojem; katere probleme povzroča (pojasnilo,
naštetje glavnih problemov)
Učinek tople grede: toplogredni plini, segrevanje Zemlje, posledice segrevanja,
posebej učinki na živa bitja (naštetje, opisi, pojasnila)
Kisli dež oz. kisle padavine: kislinotvorni plini, zakisanje določenih predelov Zemlje,
posledice prekomernega zakisanja okolja, posebej učinki na živa bitja (naštetje,
opisi,b pojasnila)
Težave z ozonom: pritalni ter stratosferski ozon, škodljivi vplivi, varovalna vloga,
posebej učinki na živa bitja (naštetje, opisi, pojasnila)
Prašni delci v zraku: saje, cigaretni dim; učinki na živa bitja (naštetje, opisi,
pojasnila)
Težke kovine: po lastnem izboru pripravi vsak študent kratek izvleček (2-3 stavke) o
strupenih učinkih izbrane težke kovine
Bioakumulacija oz. biokoncentracija (pojasnilo, kaj to je, in katere so posledice)

Medvrstni odnosi: sožitje, mikoriza, lišaj, plenilstvo, zajedalstvo, tekmovanje,
medvrstni odnosi (vedno opis bistva)
Kmetijstvo: tradicionalno in industrijsko – podobnosti in razlike; kroženje snovi v
naravi, humus; onesnaževanje prsti ter talne in tekoče vode s fekalnimi odplakami,
pesticidi, z mineralnimi gnojili (pojasnila, kratki opisi, jasna opredelitev dobrih in
slabih strani)
Procesi v vodotoku, v katerega dotekajo velike količine organskih snovi (opis,
pojasnilo, izpostavitev glavnih problemov)
Posledice onesnaževanja vodotokov z velikimi količinami organskih snovi ter
mineralnih gnojil, ki so prepoznavne v morjih (opis, pojasnila)
Zveza med vodo v strugi in talnico (pojasnila, posledice onesnaževanja vodotokov,
njiv itd.)
Zakaj se z višanjem temperature vode pomanjkanje kisika vse hitreje stopnjuje
(pojasnilo v zvezi s hitrostjo presnove ter topnostjo prostega kisika v vodi)
Prehranska piramida in zdravstveno ustrezna prehrana; zakaj so potrebne balastne
snovi, zakaj energijsko gosta hrana ni primerna za glavne jedi (opisi, pojasnila)
Ekološke posebnosti človeške vrste (pojasnilo glavnih dejavnikov človeštva, ki
vplivajo na spreminjanje okoljskih razmer).
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