
Микроеволюция 

10 клас 



1.Същност на 
микроеволюцията 

*Микроеволюцията е 

съвкупност от процеси, които 

протичат вътре във вида. Те 

водят както до възникването 

на нови видове, така и до 

стабилизиране на 

съществуващи видове. 

*Микроеволюционните 

процеси протичат в 

сравнително ограничени 

територии и за сравнително 

кратки периоди от време. 

 



2. Елементарни 
еволюционни 
фактори: 

а) Мутации 

 осигуряват изходен материал 

за действието на естествения 

отбор 

 възникват сравнително рядко 

- честота е  1:1 000 000 или 

1:100 000 

 по-често възникват 

рецесивните мутации 

   (ако индивидите попаднат при 

нови условия е възможно 

носителите на  рецесивни 

мутации да имат предимство в 

борбата за съществуване). 

 



ПОНЯКОГА 

ХЕТЕРОЗИГОТИТЕ  

ИНДИВИДИ ИМАТ ПО-

ГОЛЯМ ШАНС ЗА 

ОЦЕЛЯВАНЕ И 

РЕПРОДУКТИВЕН УСПЕХ, 

ОТКОЛКОТО 

ХОМОЗИГОТНИТЕ  

ИНДИВИДИ. 

ПРИМЕР:  

СЪРПОВИДНО-КЛЕТЪЧНА 

АНЕМИЯ, ПРИ КОИТО 

ХЕТЕРОЗИГОТИТЕ  СА 

УСТОЙЧИВИ НА МАЛАРИЯ.   



б) Миграции  
(поток на гени) 

 периодични и непериодични 

промени в местообитанието на 

малки по численост 

популации. 

 Потокът на гени е резултатите 

от миграция на индивиди или 

разпространение на семена, 

спори и др. 



В) Популационни 

вълни-  
резки колебания в 
числеността на 
популациите   

Периодични - 
сезонните промени в 

числеността на 

популациите 

(сезонни миграции) 

Непериодични- 
предизвикват се от 

различни фактори 

(при изобилие на храна 

популацията нараства, а 

при пожар рязко 

намалява ) 



г) Изолация- съществуването на причини, които 

пречат на алели и гени от генофонда на една 

популация да попаднат в генофонда на друга 

популация. Това се постига, като се възпрепятства 

размножаването на индивиди от различни популации. 

 



● Пространствена 
(географска) 
изолация 

Пример:  чайки от 

нашето крайбрежие 

на Черно море и  

грузинското 

крайбрежие 

Пример: популации 

на пеперуди от 

различни 

континенти и 

острови, които не 

могат да 

преодолеят 

разстоянията между 

ареалите, които 

обитават 

 

Причини: 

Раздалечени 

територии на 

обитание на 

популациите и 

невъзможност  на 

индивидите да 

преодолеят 

дистанцията 

 



● Пространствена 
(географска) 
изолация 

Причини: 

Съществуване 

на 

непреодолими 

прегради 

Пример: 

популациите на 

различни видове 

риби, живеещи в 

съседни езера. 

 

Пример:  

висока планинска 

верига, която не 

позволява 

преместването на 

семена от една до 

друга популация 

 



б) Биологична 
(репродуктивна) изолация  

 Индивидите се срещат, но не се кръстосват помежду си  

 различия в устройството на размножителните органи, 

което възпрепятства оплождането между индивиди от 

различни популации 

 невъзможност за сливане на гамети от различните видове 

 наличие на различия в брачното поведение при 

животните 



3. Естествен отбор- 
 движеща сила на 
еволюцията 

а) Стабилизиращ отбор: 

 Запазва популацията неизмена, защото 

елиминира крайните отклонения от нормата 

на даден признак и запазва средните 

стойности. 

 Действа тогава, когато популацията се е 

приспособила добре към условията на 

средата 

 Намаляват вариациите на признака в 

популацията 

 Темповете на еволюция се забавят 

 Ако средата рязко се промени видът загива. 

 



б) Двищещ 
отбор 

 Запазва едни и елиминира други 

крайно отклонения  

 Запазва полезните признаци  

 Осъществява се когато условията на 

средата се променят бавно 

 “Придвижда” се средната стойност на 

белега 

 



в) Дизруптивен 
(разчленяващ) отбор 

 Елиминират се индивиди с нормата на 

белега и се запазват крайните 

отклонения 

 Унищожават се по-голямата част от 

индивидите в популацията 

 Създава се полиморфизъм  

 Резултат е половия диморфизъм  

 



Полиморфизъм- две 

фенотипно различни популации 

от орхидея 

Полов диморфизъм 


