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Екологија
● Екологијата се однесува на голем

обем на животот, од мали бактерии
до процеси кои се однесуваат на
целата планета. Еколозите ги
проучуваат различните сложени
интеракции меѓу видовите, како
предаторството и опрашувањето.
Разновидноста на животот е
организирана во различни
живеалишта, од копнени до водени
екосистеми.
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Екологија
● Екологијата е научна дисциплина

која ги изучува заемните односи
на живите организми и нивната
интеракција со животната
средина. Темите на интерес на
еколозите вклучуваат изучување
на составот, поделбата,
количината (биомасата), бројот,
состојбите на промена во
организмите во рамки на
екосистемите и помеѓу нив.
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Екологија
● Екологијата е исто така и наука за

човекот. Практичната примена на
екологијата е во заштита и
зачувување, управувањето со
водите и водните станишта,
управувањето со природните
ресурси (агроекологија,
земјоделство, шумарство,
агрошумарство, рибарство),
просторно планирање (урбана
екологија), здравството,
економијата, основната и
применетата наука и социјалната
комуникација на луѓето
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Екологија
● Екосистемите одржуваат

биофизички реакциони (фидбек)
механизми со кои ги прилагодуваат
метаболичките стапки и
еволутивните динамики помеѓу
живите (биотски) и неживите
(абиотски) компоненти на планетата.
Екосистемите одржуваат функции за
поддржување на животот и
произведуваат природен капитал
преку регулацијата на
континенталната клима, глобалните
биогеохемиски циклуси,
филтрацијата на водата, почвите и
храната.
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