
ОРГАНИЗЪМ И СРЕДА

Всички проблеми свързани със взаимоотношенията между организма и средата се изу-
чават от науката Екология.Елементите на околната среда, които оказват въздействие върху ор-
ганизмите,се наричат фактори на средата.Различават се абиотични, биотични и антропогенни 
фактори. Факторите на средата създават комплекси от условия, при които организмите съще-
ствуват. Абиотичните фактори се определят от елементите на неживата природа, от тяхно-то 
физическо състояние и химичен състав.Като биотични фактори се разглеждат всички живи 
организми, намиращи се в околната среда.Като антропогенни фактори се разглеждат дейност-
та на човека и влиянието на тази дейност върху организмите. Ще разгледаме абиотичните.

В процесите на еволюцията на организмите, всеки организъм се е приспособил да жи-
вее при определени абиотични условия. Няма организъм, който може да съществува при вся-
какви условия на средата и при каквато и да е темепература. Границите при които организма 
се развива нормално се наричат оптимум. Извън оптимума организма започва да страда, а мо-
же и да загине. Всеки организъм заема територия от земната покривка, в която условията на 
съществуване са сходни. Тази територия се нарича ареал, тоест мястото на обитаване на този 
организъм.

Когато организмите понасят изменения на околната среда в широк диапазон, без да 
страдат от това, ги наричаме еврибионетни. Когато не могат да понасят изменения се нари-
чат стенобионетни. Например по отношение на темепературата организмите се наричат сте-
нотермни или евритермни. По отношение на солеността на почвата се наричат еврихлинени 
или стенохлинени.

Фактора темепература като основен абиотичен фактор. Повечето организми са приго-
дени да съществуват в темепературен диапазон от минус 4 до плюс 40 градуса по Целзий. То-
ва е оптимума за голям брой организми. Разбира се, има и организми, които могат да живеят 
извън този диапазон, като растенията обитаващи пустините или арктическите и алпийски об-
ласти.

Във връзка с мястото на пребиваване, организмите придобиват специфични морфоло-
гични особености. Например животните в пустините не са активни през деня, а през ноща. 
Периодичното настъпване на неблагоприятни темепературни условия в умерените ширини, 
кара организмите да сменят своят ритъм на живот.Това се отнася главно до животните,напри-
мер зимния сън при мечките. Що се отнася до растенията, то те могат да бъдат разпределени 
в пет основни групи по отношение на фактора топлина.

Първата група растения са влаго-топло-любиви, или мегатерми. Те изискват много то-
плина и много влага за своето съществуване. Те обитават тропичните и субтропични райони.

Втората група са сухо-топло-любиви, или екзотерми. Те обитават сухи и топли места.

Третата група са умерено-топло-любиви, или мезотерми.Те обитават умерените шири-
ни, където средните годишни темеператури са 15/20 градуса по Целзий.

Четвъртата група са микотерми. Те обитават умерено хладни зони с темеператури от 
нула до 14 градуса по Целзий.

Петата група са студенолюбивите, или хекистотерми. Те се срещат в арктическите об-
ласти, тундрите, алпийските зони.



Голяма група растения могат да бъдат причислени към евритермните – бял бор, бреза, 
трепетлика. Към стенотермните причисляваме водораслите, тъй като те не могат да понасят 
темепературни изменения на средата, която обитават.  В зависимост от приспособленията за 
прекарване на студената зима и неблагоприятните периоди, различаваме следните групи:

Първата, това са панеофити – дърветата, храстите и някои лиани. Те имат трайно над-
земно стъбло и възобновителни пъпки високо над земната повърхност.

Втората група – хемофити, това са невисоките храстчета, при които възобновителните 
пъпки са на 20/30 сантиметра над земята. Те презимуват под снежната покривка. Такива са 
боровинките, растенията с туфички.

Третата група – криптофити – многогодишни тревисти растения от умерените ширини 
при които надземните части отмират напълно при неблагоприятните сезони, като пъпките са 
близо до земята. Такива са глухарчето, живовлека, копривата и други.

Четвъртата група са кроптофити – това са онези растения, които загубват напълно над-
земните си части, а възобновителните им пъпки се намират под земята, или под водата, ако 
растенията са водни. Презимуването става с помощта на коренища.Такива са момината сълза, 
момковата сълза, перуника и други. Освен с коренища, могат да презимуват с грудки – такива 
са циклама, гладиола, минзухар, орхидея. Или чрез луковици – като лук, зюмбюл, лале, крем.

Петата група са термофити – това са всички едногодишни растения, които изцяло от-
мират при неблагоприятните сезони, като възобновяването става чрез спори, семена или пло-
дове. Такива са житните растения, овчарската торбичка, полския мак, мъртвата коприва, ра-
лицата и други.

Тази класификация на растенията на база на жизнените форми се видоизменя съобраз-
но различните растителни пояси. Дотук бяха само от умерените ширини.

Ежегодното развитие на растенията показва наличие на цикличност или фази, напри-
мер фази на пъпкуване, цъфтеж, плодоносене, семеобразуване. Това са така наречените фено-
фази, от думата фенологични фази.

Всяка фаза за растението настъпва тогава, когато то получи определено количество 
топлина, с което се обяснява различния период на цъфтене. Например кокичето и минзухарят 
цъфтят рано пролетта, липите през юни, юли, а есенният минзухар – късно есента.

Това беше за факторът темепература.Сега ще разгледаме факторът светлина.Той е най-
необходим на растенията, защото без светлина няма фотосинтеза. Спрямо светлината расте-
нията биват светло-любиви, сенко-любиви и сенко-издръжливи.

Първата група – светло-любивите са всички житни растения, както и растенията на от-
крито – по ливадите, полетата, тайгата и т.н. Почти всички културни растения са в тази група. 
За своето развитие те имат нужда от голямо количество светлина.

Втората група са сенко-любивите.Те съществуват при ограничено количество светлина 
и най-често обитават гъстите гори. Оставени продължително време на слънце, те загиват.

Третата група могат да понасят сянка, но нормално се развиват на осветени места, по 
края на гората, по пътеките.



Какви са характерните особености на трите групи?  Светло-любивите имат високи 
стъбла, разделени на възли и междувъзлия. Те са нависоко, защото се конкурират за повече 
светлина. Тези растения нямат власинки, които да намаляват изпаренията, или пък дебел ме-
сест слой, наречен котикул. Обратното важи за сенколюбивите растения, а третият вид съче-
тава и двата вида.

Следващият фактор е водата. Както светлината и топлината, така и водата е много важ-
на, независимо в каква форма е тя. Според това, до каква степен се нуждаят от вода имаме:

Хигрофити – това са растения, които могат да живеят в излишък от влага, като тръсти-
ка, папур, блатняк, лютиче, ориз. Към тази група се отделя една подгрупа на водните расте-
ния, това са хидрофитите. Те биват свободно плаващи или прикрепени. Към свободно плава-
щите се развиват морфологични изменения, които напомнят на корени. Хетолистие се нарича 
наличието на два вида листа – под водата, която подпомага плуването, и над водата – за фото-
синтезиращата функция. Такива са плаващата лейка, папрат, азалия, водната леща и други.

Друга група растения, коита са водни са прикрепени, имат развити корени и понякога 
грудки. Такива са водна лилия, какички, водно лютиче, ежова главица.

Друга категория растения спрямо фактора вода са мезофитите. Те са в райони с доста-
тъчно влага, но не с излишък на влага. Те могат да страдат при излишък на вода, или при 
продължително засушаване. Типични стопроцентови хидрофити и мезофити няма.

Следващата категория спрямо фактора вода са серофитите. Те се срещат в засушливи 
терени, при които липсва вода, или има недостиг на вода в почвата. Тези растения имат при-
способления за икономично използване на водата, като например заменят листата с бодли, 
имат гъсти влакна, за намаляване на изпаренията, специална водоносна тъкан за задържане 
на вода. Такива са Дебела Мара, Дебелец, кактусите. Склерофити са кактусите или растения-
та с водоносна тъкан. В солените сухи почви са хилофитни растения.

Едногодишните ранно-пролетни растения се наричат ефемери, такова е великденчето. 
Многогодишните ранно-пролетни растения се  наричат ефемероиди – такива  са  минзухар, 
синчец, кукуряк.


