
8. RASTLINE IN OKOLJE



ŽIVI IN NEŽIVI DEJAVNIKI OKOLJA
(116-120)

Navodilo za delo:
Naslednje prosojnice preglej in preberi. Modro obarvane prosojnice 

prepiši v zvezek.



Razmisli, kaj vse vpliva na rastline na njivi. 

Kaj so dejavniki okolja?



Na rast rastline, ki uspeva na njivi, vplivajo količina 
svetlobe, temperatura, količina razpoložljive vode in 
mineralnih snovi v tleh ter zračni tlak. Na rast 
rastline vplivajo tudi živa bitja, ki živijo v bližini; npr. 
živali, ki jo objedajo ali gnojijo s svojimi iztrebki, 
sodelujejo pri opraševanju, ali številne rastline, ki v 
njeni bližini črpajo vodo z raztopljenimi mineralnimi 
snovmi iz tal ali pa ji s svojo senco jemljejo svetlobo.

Vse to so dejavniki okolja. Delimo jih na nežive in 
žive dejavnike okolja. Neživi dejavniki okolja izvirajo 
iz nežive narave. Živi dejavniki okolja izvirajo iz žive 
narave oz. iz živih bitij in odnosov med njimi.



• Organizmi so prilagojeni okolju v katerem 
živijo.

• Veda, ki se ukvarja z odnosom med živimi bitji 
in njihovim okoljem, je ekologija.

• Dejavnike,ki vplivajo na uspevanje neke vrste, 
imenujemo dejavniki okolja.

• Okolje rastlin sestavljajo neživi in živi 
dejavniki okolja.



Neživi dejavniki okolja izvirajo iz nežive narave.



Zemeljska privlačnost

• Zaradi zemeljske privlačnosti kamen, ki ga zalučamo navzgor, pade 
na Zemljo.

• Zemeljsko privlačnost lahko izmerimo s tehtnico.
• Telesa z večjo maso imajo  zaradi zemeljske privlačnosti večjo težo.



Gostota snovi

• Snovi imajo različno gostoto.

• Gostoto lahko primerjamo, če jih potapljamo v 
vodo.

• Snovi, ki imajo večjo gostoto kot voda 
potonejo.



Toplozračni balon leti, ker je v njem topel zrak, ki ima 
manjšo gostoto kot zrak v okolici.



Temperatura

• Neživi dejavnik, ki vpliva na naravo je tudi 
temperatura.

• Temperatura  nam pove, ali je v okolju vroče ali 
hladno.

• Običajno jo izražamo v stopinjah Celzija.

• Če je okolica hladnejša jo občutimo kot mraz.



Vlažnost zraka

• V zraku je tudi vodna para. Večina  se je v zrak 
izloči zaradi izhlapevanja.

• Več vodne pare je v zraku bolj je zrak vlažen. 

• Vlažnost zraka izražamo v odstotkih vlažnosti.



• Če vlažnost narašča nastanejo padavine.

•

• Najpogostejše padavine so dež pozimi pa tudi 
sneg.

• Če vodna para v višjih plasteh zmrzne nastane 
toča.



Zračni tlak

• Zračni tlak nastane zaradi sile teže zraka, s katero zrak 
pritiska na površino Zemlje.

• Zračni tlak ni povsod enak.

• Veter piha iz krajev kjer je višji tlak proti nižjemu 
tlaku.

• Zračni tlak je odvisen tudi od nadmorske višine.



Neživi dejavniki so skozi dolga časovna obdobja oblikovali 
zemeljsko površje in ga še vedno. Povzročajo preperevanje 
kamninske podlage in spiranje tako nastalega materiala v 
nižje lege. Potoki in reke na poti iz višjih leg v nižine v površje 
vrežejo svoje struge, oblikujejo soteske, doline, odnašajo vse, 
kar jim je na poti, in potem to odlagajo na ravnicah, ko se 
njihov tok upočasni. Tudi dež spira preperino in prst s pobočij. 
V puščavah je glavni dejavnik pri oblikovanju površja veter. 
Valovi in plimovanje pomembno preoblikujejo obale morij, 
ledeniki oblikujejo površje v visokogorju. Pri oblikovanju 
zemeljskega površja sta zelo pomembna dejavnika tudi 
delovanje ognjenikov in premikanje celin. 



ledenik

voda

veter ognjenik

spreminjanje zemeljskega površja





Neživi dejavniki vplivajo tudi na način življenja ljudi

Planinska koča mora biti grajena tako, da 
zdrži debelo snežno odejo. 



Nebotičniki v Tokiu so prestali že marsikateri 
močan potres. 

Na Japonskem, kjer so pogosti močni potresi, 
zgradbe odlikuje kakovostna protipotresna 
gradnja. 



Hiše na kolih varujejo pred naraslimi vodami



V predelih, kjer pihajo močni vetrovi, so strehe 
na hišah položne, da jih veter ne odkrije. 



Kjer pade veliko padavin, gradijo hiše s strmimi 
strehami 



Slovenija

Maroko

Španija
Norveška



Neživi dejavniki so: 
- zemeljska privlačnost,
- gostota snovi
- svetloba, 
- temperatura, 
- zračni tlak,
- vlažnost

1. Na živa bitja vplivajo živi in neživi dejavniki okolja. 

Živi dejavniki izvirajo iz odnosov med organizmi. 

Neživi dejavniki okolja skozi dolga obdobja oblikujejo 
zemeljsko površje in spreminjajo naravo.



ŽIVA NARAVA4.                                  NEŽIVA NARAVA

- živali
- rastline
- človek
- bakterije
- glive

- voda
-zrak
-svetloba
-temperatura
-kamnine

sta povezani in odvisni med seboj


