
ВНИМАНИЕ – първият тест по Биология е на 08.11.07г. от 17,00 ч. след лекцията, зала 259!!!
ЛЕКЦИИТЕ ПО БИОЛОГИЯ СА ОТ 15,00 ДО 17,00 ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК.
доц. Доля Павлова – Факултет по Биология, стая 350, 089/853-4045

БИОЛОГИЯТА – НАУКА ЗА ЖИВОТА И ОСНОВНИ ФОРМИ НА ЖИВОТ

Най-общо казано, формите на живот са два вида – клетъчни и неклетъчни организми, 
или форми на живот. Неклетъчните организми са вирусите. Те проявяват активност само в 
случай на вътреклетъчен паразитизъм, тоест само ако се намират вътре в клетката. Вирусите 
се състоят от белтъчна обвивка и нуклеинокапсид. В нуклеинокапсида е съсредоточен гене-
тичния или ядрен материал. Под генетичен или ядрен материал винаги разбираме ДНК или 
РНК. Втората група са клетъчните форми на живот. Тя се характеризира с това, че всички ор-
ганизми имат клетки. Клетката е елементарна система, единица или база в която протичат 
всички жизнени процеси. Организмите с клетъчен строеж се делят на две големи подгрупи – 
прокариотни и еокариотни. Прокариотните са доядрени, предядрени, без ядро. Еокариотните 
са с формирано ядро, или всички растения и животни.

При клетките на прокариотните организми липсва типично оформено ядро, обградено 
и обкръжено от ядрена мембрана. Няма ядро, няма и ядрена мембрана. Генетичният материал 
основно е разпръснат дифузно в клетката под формата на пръстеновидна нишка ДНК. Тази 
нишка ДНК има примитивен строеж, няма харктерното устройство на хромозомите, което се 
наблюдава при сложно изградените еокариотни организми. Деленето на прокариотните клет-
ки се нарича амитоза и то е просто делене. При това делене не се образуват специфичните 
клетъчни органели за разделяне на клетката на две равни части. Размножаването на клетките 
става чрез просто делене или пъпкуване. То е характерно за дрождите. Най-характерното е че 
при това делене липсва полов процес и полово делене. Всички прокариотни организми са се 
приспособили да оцеляват под формата на спори през неблагоприятните сезони. Друга харак-
терна особеност на прокариотните клетки е, че няма клетъчни органели, каквито са митохон-
дриите. Първите организми на земята са били прокариотните клетки. Ролята им е от значение 
за кръговрата на веществата в природата. Те участват в процеса на формиране и в процеса на 
разграждане на органичните вещества, който се нарича процес на минерализация.

Еокариотните имат ясно оформено ядро ограничено от ядрена мембрана, в което е ло-
кализиран генетичния материал. ДНК и РНК нишките се намират в хромозомите, а те имат и 
белтъчни молекули. Деленето на еокариотните клетки се нарича митоза. То е свързано с фор-
мирането на делително вретено. Чрез него ядрения материал се разделя на две равни части,на 
две дъщерни клетки. Деленето на еокариотните клетки при различните организми има своите 
характерни особености и специфики. Общото обаче е, че те се характеризират с наличието на 
полов процес. Нещо повече–наблюдават се редуване на цикли на полово и безполово размно-
жаване. При половият процес обикновено става сливане на две полови клетки. Те се наричат 
гамети.  Сливането  на  яйцеклетка  със  сперматозоида  води  до  формирането  на  диплоидна 
фигота. През определен стадий се стига до намаляване на половина на хромозомите и от ди-
плоидна се стига до хиплоидна фаза на развитието. Чрез редуциране на деленето става въз-
становяването на хипоидната фаза. При растенията специално се наблюдава редуване на по-
лово с безполово поколение, на диплоидна и хиплоидна фази.Хиплоидната фаза още нарича-
ме гаметофит, а диплоидната фаза – спорофит. Когато двете фази гаметофит и спорофит се 
различават външно, тогава говорим за хетероморфна смяна на поколенията. Когато обаче ре-
дуващото се полово с безполово поколение външно си приличат,тогава говорим за изоморфна 
смяна на поколенията.



Еокариотните организми поглъщат храната по различен начин. Когато това е под фор-
мата на твърди частици, това е пагоцитоза. Обратното, поглъщането на хранителни вещества 
в течно състояние се нарича пиноцитоза. Еокариотните организми са най-голямата група на 
земята. Тя е разделена на три царства – на растенията, на гъбите и на животните.Съществува-
нето на организми в природата е свързано тясно с кръговрата на веществата в нея. Това от 
своя страна води до разделянето на организмите на автотропни и хетеротропни.

Какво е метаболиза? Това е обмяната на веществата и енергията. Този процес е в осно-
вата на живота – ако няма метаболизъм, няма живот. Чрез него се осъществява връзката на 
организма и средата. Друго важно нещо за метаболизма е, че той протича на всички нива – 
клетки, тъкани, органи, организми. В резултат на метаболима живите организми постоянно 
възпроизвеждат морфологични структури от една страна и химичния си състав от друга. Ор-
ганизмите се считат за отворени системи, затова защото те са в тясна връзка с околната среда. 
Чрез водата, храната и газообмена от околната среда в организма постъпват химични съеди-
нения. Те се различават от химичния състав на протоплазмата. Протоплазмата е водното или 
течното съдържимо на клетката. Веществата постъпили отвън трябва да се преобразуват чрез 
вътреклетъчни процеси и химични реакции, в посока разграждане на химични вещества.Съз-
даването на органични вещества от неорганични се нарича градивен или асимилационен про-
цес. Съобразно градивните процеси имаме автотропни, хетеротропни и миксотропни.

Хетеротропните са организмите които се нуждаят от готови химични вещества за тях-
ното съществуване. Те използват създадените от други организми химични вещества или съ-
единения. Затова казваме, че те се хранят несамостойно и получават наготово своята храна. 
Първите организми на земята са имали хетеротропно хранене. Всички животни и растения 
без хлорофилните са хетеротропни са хетротропни. Има и малко гъби, и малко бактерии.

Автотропните организми сами синтезират органичните вещества. Те използват за този 
синтез по-прости органични вещества . Те се хранят самостоятелно. Когато в автотропен ор-
ганизъм се осъществява такъв синтез, винаги имаме химическа реакция съпроводена с отде-
ляне на топлина. В клетките постъпва енергия, която се получава по различен начин. Ако той 
е чрез слънчевата светлина, говорим за фотосинтезиращ процес. Когато се използва енергия 
получена при разпадане на органични съединения говорим за хемосинтезиращ процес. Към 
тази група организми принадлежат голяма част от бактериите и хлорофилните растения.

Миксотропните организми имат смесен тип на хранене. За известен период се хранят 
с готови органични вещества, а в друг момент синтезират. Тук освен процес на изграждане и 
асимилация, има и процес на разграждане, или десимилация. Тук имаме някои бактерии и 
водорасли.

Според начина на десимилационните процеси имаме две групи: аеробни и анаеробни. 
Аеробните използват кислорода от въздуха за да извършат окисляване. Анаеробните не из-
ползват кислород, а окисляването се извършва дълбоко в земните пластове. По-голямата гру-
па са аеробните. Към анаеробните се отнасят бактериите, дрождите и някои гъби.



КРЪГОВРАТ НА ВЕЩЕСТВАТА В ПРИРОДАТА

Всички организми, които участват в изграждането на хранителните вещества се 
наричат продуценти. Такива са растенията и едноклетъчните водорасли. Те могат да превръ-
щат светлинната енергия в химическа и сами да изграждат органични вещества. Приемането 
на енергия става чрез цялата повърхност на съответния организъм.

Организмите,  които използват органичните вещества създадени от продуцентите се 
наричат консументи. Това са животните. Те разграждат органичните вещества до минерали, 
които се използват от други групи организми за нов синтез.

В околната среда съществува и трета група, наречена редуценти.Те разграждат до край 
веществата, до крайни химични съединения, които не могат повече да се използват от друга 
група. Към тази група са бактериите и гъбите.

Кръговрата  на  веществата  в  природата  осигурява  прехраната  на  цялата  биоценоза. 
Това е организирана група от популации на растения, животни и микроорганизми, които жи-
веят съвместно при едни и същи условия на средата. Нито една биоценоза не може да същес-
твува изолирано от околната среда. Биоценозите могат да имат различни размери и различни 
сложности на нейните елементи. Като цяло те се намират в непрекъснато движение и измене-
ние. За по-лесното им класифициране те се наименоват на съответните елементи, които ги из-
граждат, например при растенията говорим за фитоценоза, при животните – зооценоза и т.н.

Биотоп е пространството, което заема биоценозата, или мястото на съществуването. 
Биоценозата и биотопа образуват биологична макросистема, наречена биогеоценоза.

Биологичната продуктивност, това е възпроизвеждането на биомаса от растенията.Има 
първична продуция или продуктивност на автотропните организми. Първичната продуктив-
ност е скоростта с която автотропните организми създават органични вещества. Има, разбира 
се и вторична продуктивност–това е продукцията на хетеротропните организми, или скорост-
та с която те образуват своят продукция.

Освен първична и вторична, имаме междинна и крайна продукция. Междинната се от-
личава с това, че след използването и от другите членове на биоценозата,тя се връща обратно 
в кръговрата на веществата в същата макросистема. Крайната продукция е тази, която излиза 
извън границите на биогеоценозата и повече не се използва от нейните елементи.


