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საგამოცდო საკითხები: 

1. ეკოლოგიის საგანი. მისი ობიექტი და  ძირითადი პრინციპები. გარემო და 

საარსებო პირობები. 

2. ეკოლოგიურ ფაქტორთა ზოგადი დახასიათება. ეკოლოგიურ ფაქტორთა 

კლასიფიკაცია. აბიოტური ფაქტორები, მზის სხივური ენერგია. ტემპერატურა. 

ტემპერატურის გავლენა მცენარეთა და ცხოველთა ცხოველქმედებასა და 

განვითერებაზე. 

3. წყალი და ჰაერი, როგორც ეკოლოგიური ფაქტორები. 

4. ბიოტური ფაქტორები. საკვები, როგორც ეკოლოგიური ფაქტორი. 

5. პოპულაციების ზოგადი დახასიათება. პოპულაცია, როგორც სახეობის 

არსებობის ფორმა. სახეობის არეალი და პოპულაციების სივრცობრივი 

განაწილება. პოპულაციების არაერთგვაროვნება. 

6. პოპულაციების სივრცობრივი  სტრუქტურა.   ორგანიზმთა განაწილების 

ხასიათი პოპულაციებში. აგრეგაცია და ჯგუფის ეფექტი.   

7. პოლიმორფიზმი და შიგაპოპულაციური ეკოლოგიური ჯგუფები. 

პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე. 

8. პოპულაციების დინამიკა. პოპულაციის ზრდის უნარის დადგენა. 

პოპულაციების რაოდენობრივი ცვალებადობა. 

9. ბიოცენოზების ეკოლოგია (სინეკოლოგია). ბიოცენოზი. ბიოცენოზების 

ფუნქციური სტრუქტურა. ორგანიზმთა ურთიერთდამოკიდებულების ტიპები 

ბიოცენოზში. 
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10. ფლუქტუაციური ანუ წლიური ცვალებადობები. 

11. ბიოგეოცენოზი და ეკოსისტემა. 

12. ბიოსფერო. ბიოგეოქიმიური ციკლები. ბიოელემენტების წრებრუნვა. 

13. ბიომების კლასიფიკაცია. 

14. საქართველოს ძირითადი ბიომების მოკლე დახასიათება. 

15. სამყარო და მზის სისტემა. ზოგადი ცნობები. გალაქტიკები და 

მეტაგალაქტიკა.  მზის სისტემის ევოლუცია. 

16. დედამიწის პლანეტარული თავისებურებანი. დედამიწის ფორმა და ზომები. 

დედამიწის მოძრაობა. გეოგრაფიული სივრცე. გრადუსთა ბადე. 

17. დედამიწის შინაგანი აგებულება. ვულკანიზმი და მიწისძვრები. 

18. დედამიწის ზედაპირის ძირითადი ნიშნები. ხმელეთისა და წყლის 

განაწილება. მსოფლიო ოკეანე, კონტინენტები.  

19. ჰიდროსფერო. ოკეანური წყლის მასები. ოკეანეს დინებები. ოკეანეს ფსკერი,  

მისი რელიეფი.  ფსკერული დანალექები. 
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