
Биосфера    10клас 
 



1.Същност на  биосферата. 

единство на живите организми и околната среда, 

минерални вещества, които участват в 

изграждането на организмите или са техен 

продукт. 
  



Биосфера - сравнително млада обвивка на 
Земята. Образуването й е свързано с появата на 
живота на нашата планета.  



2. Структура на биосферата 

              Биоми, Ланшафти, Екосистеми 

• Биомите са сложно съчетание и взаимодействие 

между организми,биотопи и климат. 

• На сушата биоми са: тундра, тайга, широколистни 

гори, степи, пустини, влажни тропични гори. 

• В океана се обособяват следните зони: плитководна, 

батиална, абисална. 

 



Ландшафт 

• Природно- териториален 
комплекс, в чийто 
естествени граници 
природните 
компоненти/скали, релеф, 
климат, води, почва, 
растителност и животни/ 
образуват взаимно свързано 
и взаимно обусловено 
единство. 

• Съставна част на биомите; 

 



Екосистема  
•  Единство между биоценоза и биотоп,при което 

се осъществява кръговрат на веществата и 

чрез потока на енергията се създава ясно 

определена биотична структура. 

 



3. Граници на  биосферата. 

са определени от физико-химични условия, 
благоприятни за живот: 



Горната граница на 
атмосферата: 15 - 20 km.. 
Тя се определя от озоновия 
слой. 

Границата между атмосферата и 
литосферата, хидросферата: 10-11 
км. Тя е определена от Световния 
океан, включително дънните 
седименти. 

Долната граница на 
литосферата: 
3.5-7.5 км.  



4. Състав на биосферата. 

вещество, 
създадено без 
участието на 
живи организми: 
вода, гранит, 
базалт 
и т.н. 

съвкупността от 
всички живи 
организми на 
Земята 

Хранителните 
вещества - 
създадена по 
време на 
живота на 
организмите: 
Кислородът, 
въглища, 
варовик 

Общият 
резултат от 
дейността на 
организмите и 
небиологични 
процеси 

Биосфера 



Биосферата е глобална отворена система със своята 

"вход" и "изход". Неговата "вход" - поток от слънчева 

енергия, идващи от космоса, "изход" - тези, 

образувания  от  живота на организма.  

биосферата е саморегулираща се система, устойчива 

на външни и вътрешни фактори, когато разполага с 

достатъчно вътрешно разнообразие. 



5. 

Кръговрат 

на 

веществата 

в 

биосферата 



  6. Антропосфера   

сферата на Земята, където живее и където 

временно прониква човечеството. 

Преди появата на човека съществуват 

природни механизми за поддържане на 

стабилността на биосферата . 

Не могли обаче да се избегнат екологични 

кризи и бедствия в хода на еволюцията. 
  

 



човешки фактори : 

  унищожаване или нарушаване на местообитания; 

  търговия ; 

  контролиране на вредители и хищници, за да защитят 

добитъка ; 

  замърсяване; 

  прираст на населението. 



7. Съвремена биосфера 



не е еднаква в различните й части. 

Около 2/3 от годишната продуктивност се образува на 

сушата и 1/3 в океана. 

Причината е,че на сушата растенията имат по-висока 

обща първична продуктивност,отколкото фитопланктонът 

в океана. 

8. Продуктивността на биосферата 



1 зад. Кои три групи организми правят възможен кръговрата 

на веществата  

в природата? 

2 зад . Обяснете 

мястото на групите 

организми в 

хранителните вериги. 

3 зад. На схемата са 

представени 

хранителни вериги. 

Определете кои са 

продуценти, 

консументи и 

редуценти. 
 



4 зад. Определете кои твърдения са верни: 
а/ лисицата и орела се 

конкурират за храна. 

б/ пеперудата е консумент от 
втори ред. 

в/ масовото размножаване на 
гризачите ще намали 
числеността на орлите. 

г/ замърсяването на биотопа ще 
промени числеността на 
всички организми. 

д/ Сойката и 
северноамериканската 
катерица са от едно и също 
хранително равнище. 



5 зад. Подредете изброените организми в 

хранителната пирамида. 

1-шипка, 2-лисица, 3-дъб, 4-сърна, 5-калинка, 6-папрат, 7-

кълвач, 8-заек,9-сокол, 10-жаба 

Продуценти  

Консументи  I 

Консументи  II 

Консументи  III 


