
БИОЦЕНОЗА 

Пространствена (морологична) и функционална  структура на биоценозата.  

 



Какво е биоценоза (БЦ)? 

◦Съвкупност от популации на различни 

видове; 

◦Обитават трайно дадена територия; 

◦Намират се в непрекъсната 

взаимовръзка; 
 



Състав на биоценозата: 

Биоценоза 

Фитоценоза  Зооценоза Микоценоза Микробоценоза 



Състав на биоценозата: 

◦Фитоценоза – популациите на всички растения в дадена 

биоценоза; 

◦ Зооценоза – популациите на всички животни в дадена 

биоценоза; 

◦Микоценоза – популациите на всички гъби в дадена 

биоценоза; 

◦Микробоценоза – популациите на всички микроорганизми в 

дадена биоценоза. 



ПРОСТРАНСТВЕНА 
СТРУКТУРА НА 
БИОЦЕНОЗАТА 

морфологична 



Същност 

◦Пространственото 

разпределение на 

организмите в 

биоценозата; 

◦Отразява изискванията 

им към различни 

условия на средата. 

Пространствена структура  

Вертикална Хоризонтална 



Вертикална структура на БЦ 

◦Определя се от 

разположението на 

растителните видове; 

◦Причина за разположението 

е необходимостта им от 

различна интензивност на 

светлината; 

◦Етажност. 

 

Светлолюбиви 

•Първи 
етаж  

Сенкоиздръжливи 

•Втори етаж  

•Трети етаж 

Сенколюбиви 

•Четвърти 
етаж 



Етажност: 

◦Светлолюбиви растения – дървесни видове, синап, 

глухарче и др.; 

◦Сенкоиздръжливи растения –  храсти, пълзящи 

растения, лиани и др.; 

◦Сенколюбиви растения – здравец, момина сълза, 

мъхове, папрати и др. 



Хоризонтална структура на БЦ 
◦Консорция: Комплекс от различни видове организми, 

обединени около друг вид организъм, възоснова на 
хранителни и пространствени връзки. 

◦  Основна единица в хоризонталната структура на БЦ; 

◦  Описва хранителните взаимоотношения в БЦ. 

◦Детерминант (ядро) на консорцията: 

◦ Вида, върху който се обединяват видовете в консорцията; 

◦Консорти: 

◦ Видовете обединени около детерминанта (ядрото); 

◦ Според степента си на свързване с детерминанта са I ред , II ред, 
III ред. 

 



Хоризонтална структура на БЦ 

Схема на консорция  Легенда: 
◦ А  - вид детерминант (ядро на консорцията); 

◦ Окръжност I – консорти І ред – най-силно 

свързани с ядрото; 

◦ Окръжност II – консорти IІ ред – по-  слабо 

свързани с ядрото; 

◦ Окръжност III – консорти IІI ред – най-  слабо 

свързани с ядрото. 

 

 



Видове консорции: 

Консорции 

Индивидуална Популационна  Синузиална 



Индивидулна консорция 

Обединение на индивиди от няколко 

популации върху един вид (ядро). 
 



Консорции при животните 

◦Като консорция може да се разглежда животно и екто или 

ендопаразитите върху и в него. 

◦Пример:  
◦ Куче – ядро (детерминант) 

◦ Кучешка тения  - консорт I ред 

◦ Глисти – консорти I ред 

◦ Кърлежи – консорти II ред 

◦ Бълхи – ектопаразити – консорти II ред 



Популационна консорция  

Борова гора 
Обединение на всички 

индивидуални консорции с 

детерминанти от един и същ вид.  

◦ Всички борови дървета в гората 

са детерминанти (ядра) на 

консорцията. 

◦ Всички организми, които живеят 

свързани с боровите дървета са 

консорти. 



Синузиална консорция  

Широколистна гора 
Обединение на популационни 

консорции на видове от една 

жизнена форма. 

◦ Синуизална консорция на всички 

дървета в гората; 

◦ Синузиална консорция на всички 

храсти в гората; 

◦ Синузиална консорция на всички 

тревисти растения в гората. 



ФУНКЦИОНАЛНА 
СТРУКТУРА НА 
БИОЦЕНОЗАТА 



Същност: 

◦ Отразява ролята на всяка от 

популациите и 

взаимоотношенията им в 

биоценозите. 

◦ Определя се от хранителните 

(трофичните) взаимоотношения 

между съставящите я популации. 



Хранителни (трофични) вериги и мрежи 

◦ Линеен пренос на вещества и 

енергия в трите хранителни 

равнища. 

◦ Индивидите от една популация 

заемат само едно хранително 

(трофично) равнище. 

 



Продуценти (П) 

◦ Автотрофни организми (самостойно 

хранене): 

◦ Фотосинтезиращи; 

◦ Хемосинтезиращи; 

◦ Изграждат органични вещества от 

неорганични; 

◦ Трансформират слънчевата енергия 

в енергия на химичните връзки. 

 

 

Примери 

◦ Всички растения; 

◦ Фотосинтезиращи бактерии; 

◦ Хемосинтезиращи бактерии; 

Същност 



Консументи (К) 

Същност 
◦ Хетеротрофно хранене 

(несамостойно); 
◦ Сапрофитно;  

◦ Паразитно. 

◦ Растителноядни – Консументи от 
I ред (К1); 

◦  Месоядни и  всеядни - 
Консументи II, III  и т.н. ред (К2, 
К3 и т.н) 
 

Примери  

◦ К1 –овца, коза, кон, колорадски 

бръмбар, пеперуда и др. 

◦ К2 – вълк, лисица, орел, сокол, 

пор, белка. 



Редуценти (Р) 

Същност 

◦Несамостойно (сапрофитно) 

хранене; 

◦Превръщат мъртвата 

органична материя в 

неорганична; 

◦Бактерии, гъби, червеи и др. 

Примери  



Загуба на енергия 

10% 

◦ Във всяко следващо хранително 

равнище преминават само 10% 

от енергията, която е влязла в 

предходното. 

◦ Останалите 90% се отделят като 

топлина или се използват за 

процеси в тялото. 



Хранителни вериги VS Хранителни мрежи 

Хранителни вериги  

◦ Линеен пренос на вещества 

◦ Индивидите от една популация 

заемат само едно трофично 

равнище; 

◦ По – трудно се приспособява към 

промени в условията на средата. 

◦ Наличието на отделни вериги 

намалява стабилността на БЦ. 

Харнителни мрежи 

◦ Взаимодействие между няколко 

хронителни вериги; 

◦ Индивидите от една популация 

заемат различни трофични 

равнища; 

◦ По- лесно се приспособява към 

промени в условията на средата; 

◦ Наличието им води до повишаване 

настабилността на БЦ. 



Примери за хранителни вериги: 
продуценти, консументи, редуценти. 

Водорасли Протисти Сепии Тюлен  Косатка 
Гнилостни 
бактерии 

Ябълка Червей Кокошка  Лисица 
Гнилостни 
бактерии 

Трева  Овца Вълк 
Гнилостни 
бактерии 



Екологична (трофична)пирамида 

◦ Графично изразяване на числеността, биомасата и енергията , 

разпределени между различните хранителни равнища в дадена 

биоценоза. 

◦ Екологични пирамиди в ливадна биоценоза  

 

  
К2 

К1 

П 

Пирамида на 
числеността 

К2 

К1 

П 

Пирамида на 
биомасата 

К2 

К1 

П 

Пирамида на 
енергията 



Екологична (трофична)пирамида 

◦ Екологични пирамиди в горска биоценоза  

 

 

 

 

◦ Екологични пирамиди в морска биоценоза  

 

К2 

К1 

П 

Пирамида на 
числеността 

К2 

К1 

П 

Пирамида на 
биомасата 

К2 

К1 

П 

Пирамида на 
енергията 

К2 

К1 

П 

Пирамида на 
числеността 

К2 

К1 

П 

Пирамида на 
биомасата 

К2 

К1 

П 

Пирамида на 
енергията 



Екологична (трофична)пирамида 

Права 
◦ Пирамида на енергията във всички 

биоценози; 

◦ Пирамида на числеността в ливадна и 

марска биоценоза; 

◦ Пирамида на биомасата в ливадна и 

морска биоценоза. 

 

Обратна 
◦ Пирамида на числеността в 

горска биоценоза 

◦ Пирамида на биомасата в морска 

биоценоза 


