
ŽIVI IN NEŽIVI 

DEJAVNIKI 

OKOLJA

Zapiši naslov v zvezek!



V zvezek naštej nekaj pogojev, ki so 

prisotni v puščavi, slika ti je v pomoč
(npr: visoka temperaturna podnevi…)





V puščavi so:

 peščena tla, ki zadržujejo malo vode,

 majhne količine dežja

 vroči dnevi in hladne noči

 veter

to so DEJAVNIKI OKOLJA



Dejavniki okolja 

vplivajo na rast rastlin

 zato imajo kaktusi:

 razvite trne (zaščita pred rastlinojedci in 

izhlapevanjem vode)

 debelo in sočno steblo , ki shranjuje vodo

 zeleno steblo, ki opravljajo fotosintezo 

namesto listov



V zvezek zapiši vsaj en 

primer kako določen 

dejavnik vpliva na rast 

rastline?

Npr :  suša upočasni  rast rastl in



Razmisli, kaj vse vpliva

na rastline na njivi.

 odgovore zapiši v zvezek



Na rast vplivajo:

 KOLIČINA SVETLOBE

 TEMPERATURA 

 KOLIČINA VODE

 MINERALI V TLEH 

 ŽIVA BITJA

 npr. živali, ki jo objedajo ali

gnojijo s svojimi iztrebki, 

sodelujejo pri opraševanju,

 rastline, ki v njeni bližini

črpajo vodo z raztopljenimi

mineralnimi snovmi iz tal

ali pa ji s svojo senco

jemljejo svetlobo



Dejavnike okolja delimo:

dejavniki 
okolja

živi 
dejavniki

neživi 
dejavniki



Primer kako neživi 

dejavnik vpliva na rast 

drevesa:
 drevesa so zaradi pogostega močnega 

vetra rastla postrani 



Živi dejavniki:

 Živi dejavniki okolja so ostali 

organizmi v okolju, ki so lahko iste ali 

druge vrste. 

 Ti lahko z drugimi organizmi 

tekmujejo za življenjski prostor, 

hrano, vodo, samca/samico… ali pa so 

njihova hrana.



Primer kako živi

dejavnik vpliva na rast 

drevesa:
 drevesi, ki rasteta druga ob drugi, 

imata krošnji na notranji strani manj 

razviti



 drevo, ki raste na in ob skali ima 

korenine v razpokah skale, na ta 

način skalo tudi postopoma kruši 

(preperevanje)



 Poskusi razvrstiti dejavnike okolja na 
žive in nežive (v zvezek):



Dejavniki 
okolja

Živi 
dejavniki

živali, 

rastline, 
glive, 

bakterije in 
človek.

Neživi 
dejavniki

zemeljska privlačnost,
svetloba, 

temperatura, zračni tlak, 

voda, veter, vulkani,

padavine, potresi



Gozd
Travnik

Temperatura
nižja od temperature na 

travniku zaradi sence dreves
višja od temperature v gozdu

Voda/padavine
enako, a se zadržuje dlje časa

zaradi sence

enako, a hitreje izhlapi zaradi

močnejšega vpliva sonca

Veter (moč vetra)
moč vetra je zmanjšana zaradi 

visokih rastlin
moč vetra je večja kot v gozdu

Vlažnost zraka višja kot na travniku
nižja, ker veter razpiha vlažen

zrak

Nariši razpredelnico v zvezek in jo 

dopolni z neživimi dejavniki okolja v 

gozdu in na travniku ter jih primerjaj. 

(en primer je že narejen)



 NEŽIVI DEJAVNIKI OKOLJA 

DOLOČAJO BIVALNE RAZMERE ZA 

ŽIVA BITJA IN VPLIVAJO NA 

NJIHOV NAČIN ŽIVLJENJA



Dopolni in zapiši spodnjo snov 

v zvezek:

1. Dejavnike, ki vplivajo na uspevanje neke vrste, 

imenujemo dejavniki okolja. Na organizme 

vplivajo __________ in ___________ dejavniki.

2.

Dejavniki 
okolja

Živi 
dejavniki

Neživi 
dejavniki


