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Географија је један од најспецифинијих предмета. Чудно је и то што се бави и природним и
друштвеним појавама, а поред тога већина њих су
у мећусобном односу. Ако мало преформулишемо
Шекспирове речи, могли бисмо рећи, „цео свет је
географија“. И нисмо далеко од истине. Географија
проучава и приказује нам све оне процесе и појаве
које формирају површину и атмосферске, хидролошке карактеристике које одређују наш живот и
утичу на нашу животну средину.
Географија је предмет са чудном судбином,
пошто у очима многих тек онда постаје стварно
вредна и занимљива када више не треба обавезно
да се учи, тј. многи тек накнадно схвате да је географија свет који се одвија око нас, свеобухватно
објашњење географске и друштвене средине. Они
који отвореним очима желе да ходају светом, ово
брзо схвате. Они који постављају питања везана
за Земљу и њено становништво и траже одговоре,
морају да располажу основним знањем из географије. Уопштено: да бисмо схватили вести које стижу из свакодневног живота, наше средине и света,
неопходно је познавање географије.
Наша књига крећући из далеког космоса, стиже
до наше планете и приказује физичко-географске
одлике Земље. Упознаће нас са карактеристичним
особинама и процесима појединих Земљиних сфера. Обратиће пажњу на еколошке проблеме који
угрожавају поједине сфере. Током упознавања са
географским појасевима повешће на имагинарно
путовање читаоце. Након физичко-географских
тема приказаће карактеристике, културну шаро-
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Базалтне купе у Таполцаи басену које
сведоче о висини некадашње површине

ликост становништва света. Поред у ужем смислу
узетог физичко-географског градива, проследиће
нам знање из астрономије, геологије и климатологије.
Лекције почињу постављањем питања везана
за проблеме. Након кратког описа, са логично
саграђеним сликама и илустрацијама илустрованим описом, објашњењима обрађује актуелну
тему. Уз мноштво слика и илустрација које су уско
повезане са датом темом и помажу нам у учењу
и размишљању, углавном су приложена питања.
У случају градива и питања, велики нагласак добија да током учења географије, обрађене теме и
добијено знање помажу упознавању и схватању
природних и еколошких процеса уже и шире
средине нашег свакодневног живота. На крају
лекција следе питања под насловом „Размишљај
и одговори!“, која подстичу на размишљање, анализу. Усвајању датог градива и одговарању на постављена питања умногоме помажу приложени
линкови на којима можеш да потражиш мноштво
додатних материјала.
Поред градива у којем су истакнути најважнији
изрази, изјаве, литература помаже још детаљније
упознаваље појединих географских појава. Поједина велика поглавља сумирају кратка питања
која подстичу на размишљање.
Дознај више о животу наше планете, чека те
авантура упознавања! Немој никада да заборавиш да имамо само једну Земљу и да смо сви одговорни за њено очување!
Аутори
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Изнад нас је звездно небо Сунчев систем и планете Истраживање васионе у служби Земље: сателитски снимци Земља као небеско
тело Месец Оријентација у простору и времену Приказ земљец.
Карте Оријентисање на карти и помођу карте картом
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1. илустрација:
Закони кретања
планета (Кеплерови закони)

1.

2.
T3

T1

T1 = T2= T3

T2
3.
t3

л

о

с

ала

с с

Где је Земљино место у огромном космосу?
Једно од основних питања људи је: каква је веза између
Земље и васионе, шта нас окружује и када је настала, где се
налази наша планета у космосу.
Научници античког доба, између осталог Птолемеј (90–161.
п.н.е.) током свог научног рада су дошли до закључка да се
непокретна Земља налази у центру космоса – геоцентрични
систем света. Овo схватање је важило све до краја средњег
века! Први је пољски поп – научник Никола Коперник
(1473–1543) открио да Земља заједно са осталим планетама
кружи око Сунца. Формулисао је хелиоцентричну теорију
свемирских тела. Коперникову идеју је касније Галилео Галилеј (1564–1642) развио даље, а Јохан Кеплер (1571–1630) је
израдио до данас важеће законе кретања планета. Исак Њутн
(1643–1727) енглески научник је развио своју теорију о универзалном закону гравитације.
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1. Планете се крећу по елиптичким путањама
у којима се у једном од фокуса налази центар
масе, Сунце.
2. Радијус вектор Сунце-планета у једнаким временским интервалима описује једнаке површине. (Значи планете у близини Сунца брже, а
далеко од Сунца спорије круже у односу на њихову просечну брзину).
3. Орбитални период планете одређује њихова
удаљеност од Сунца.

Астрономска истраживања током 19. века су
открила да Сунце није центар космоса, него само
Сунчевог система који је део Млечног пута. Oва
галаксија се састоји од приближно 100 милијарди
звезда. Осим Млечног пута, више од милијарду
сличних галаксија чини метагалаксију која је још
увек само мали део целог универзума! За проучавање свега (овог) били су потребни и квалитетни
телескопи, али велики подстрек развоју астрономије је дала примена спектралне анализе, помоћу
које су могли да одреде састав материја звезда.
Почетком 20. века су дошли до нових метода истраживања, помоћу којих су успели да измере
удаљеност и врло далеких звезда. У истраживању
ових звезда је била пректетница лансирање Свемирског телескопа Хабл који се налази на орбити
око Земље. Данас сателити, свемирски бородови
и свемирске станице стално шаљу информације
на Земљу о далеким пределима космоса и додатно
обогаћују наше знање о васиони.
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2. илустрација: Велики прасак се највероватније овако одиграо

с о ос ос

30 000
светлосних
година

а

!

Са голим оком видљивe звезде припадају једном
огромном систему који називамо галаксијом, тј. (у
овом случају) Млечним путем. Један крак ове галаксије, који се једва назире на небу, садржи више
милијарди звезда. Млечни пут, одозго гледано,
има спирални облик, а са стране гледано личи на
два дубока тањира окренута један према другом.
Огромне тањире треба да замислимо, пошто је
пречник Млечног пута 100 000 светлосних година (светлосна година = је растојање које светлост
превали за једну годину брзином од 300 000 km/s).
Језгро Млечног пута је 100 милиона пута теже од
масе Сунца.
Процењује се да наша галаксија садржи приближан број од 200 милијарди звезда које зраче
сопственом светлошћу. Једна од ових звезда је
Сунце које није центар космоса, само Сунчевог
система. Сунце се налази на 30 000 светлосних година удаљености од језгра Млечног пута.

језгро

Проучавањем настанка свемира и света се бави
космогонија (грчки: космос = свет, гонија = створити) као посебна грана астрономије. Настанак
света је увек занимао људе. Прве (научне) теорије
настанка космоса су у другој половини 18. века
дошле на видело. Дуги низ година преовладајућа
идеја је била, Кант-Лаплас небуларна теорија.
Рађање ове теорије се веже за име немачког филозофа Имануела Канта (1724–1804). Његову замисао је даље развио научник природних наука
Пјер Симон Лаплас (1749–1827). По овој теорији
Сунчев систем је настао згушњавањем вреле маглине (небула). Из овог врелог, због згушњавања
све брже ротирајућег облака гаса и прашине су се
издвојиле и згуснуле планете.
Почетком 1940-их година Ханес Алфвен (1908–
1995) шведски физичар и астроном је први мислиo да су на настанак Сунчевог система утицали
електрични и магнетни ефекти. Ову идеју је даље
развио енглески астроном Фред Хојл (1915–2001)
током 1960-их година. Према научнику Сунчев
систем је настао из ротирајућег облака међузвезданог гаса и прашине, који је скупило сопствено гравитационо поље. Од ранијих теорија је задржао Алфвенову модификовану Лаплас – Рош
теорију. Успео је да да објашњење како су настали поједини типови планета. Мада на још многа
питања тражимо одговоре, на основу досадашњег
знања Хојлова теорија објашњава најбоље настанак специфичности Сунчевог система.
Најприхваћенија теорија о настанку космоса
је тзв. Велики прасак (Big Bang) који је у ствари
била експлозија врло густе космичке масе. Као
последица овога у свим правцима простора је
започело струјање огромне количине материје
и енергије. Од елеметарних честица за неколико
милијарди година настале су концентрације масе
од којих су касније током дугог процеса развоја
настале галаксије. Старост универзума данас се
процењују на око 14-15 милијарди година.

л

Сунце

ас а а ос оса

крак

ор

На интернету потражи још неке теорије
настанка космоса!
3. илустрација: Структура Млечног пута
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Након што су астрономи 20. века открили и схватили
процесе стварања енергије, који се одвијају у звездама, постало је јасно да се и звезде – исто као и жива
бића – рађају, развијају се и умиру. Живот звезда зависи од њихове масе: звезде са малом тежином имају
дужи век трајања, док веће звезде спектакуларно умиру.
Када „гориво“ звезда хидроген почне да се троши,
небеско тело се претвори у црвеног џина. Тада му се
језгро уруши, атмосфера међутим врло набубри, док
јој и температура опада. На крају звезда експлодира
и постане патуљаста звезда (Бели патуљак). Престаје
производња енергије и постаје све блеђа. Од нашег
Сунца много теже звезде након достизања стања
Црвеног џина, свој живот завршавају огромном звезданом експлозијом супернове. Од остатака експлозије
настаје Неутронска звезда велике густине. Такође
сведоци уништавања огромних звазда су и црне рупе,
које имају јако гравитационо поље. Током експлозије
звезда ослобођене материје служе као нова материја
за рађање нових.

с о ос ос
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о

Није лако оријентисати се на ноћном звезданом небу.
Зато су људи од давнина препознавали ликове митских бића, животиња, предмета у сјајнијим скуповима звезда. Тако су настала сазвежђа. Сваки народ,
култура је имала своја сазвежђа. У европској култури
се проширио систем сазвежђа који је био заснован на
грчкој митологији. Касније је то прихватила и међународна астрономија.
Данас сматрамо да је први каталог звезда (са описом око 800 звезда) направио Си Ченг, кинески астроном у 4. веку пре н.е. Дуго времена је био у употреби
каталог звезда који је Птолемеј направио и налазио се
у његовом најпознатијем делу, Синтакса (Алмагест).
Научник је забележио податке 1022 звезде, које су голим оком биле видљиве из Александрије. Последњи
каталог који је садржао само голим оком видљиве
звезде, направио је дански Тихо Брахе. Он је 25 година бележио своја запажања и дао је до тада најтачније
податке о 777 звезда.
Појавом телескопа нови период је почео у изу-

чавању звезда. 17. век је био златно доба стварања
звезданих карата. Током пловидбе, на небу јужне полулопте откривена сазвежђа су добила назив по навигационим и астрономским инструментима (нпр.
телескоп).
Богату машту и уметничку вену ствараоца звезданих карата показују небески цртежи, стварани до
19. века. Промену је донела појава и све већа распрострањеност фотографије. Слику небеског свода су
фиксирали на фотографским плочама које су тачно
показале положај звезда. Међународна астрономска
унија је 1922. године уједначила опис и латински назив сазвежђа. 1928. године су одредили тачне границе
и распрострањеност сазвежђа.
Са појавом све савршенијих и бољих телескопа
све бпојније – и све блеђе – звезде су постале видљиве и могле су да се каталогизују. 1997. године је издат
каталог који је направљен на основу више милиона
података које је сакупљао сателит Хипаркос. Овај
каталог садржи податке 118 000 звезда. Од података раздаљина компјутерски се може конструисати
тродимензионална карта простора у којем се налазе
звезде или далеке галаксије. Можемо да нацртамо и
небески свод Марса.
Где су наспрам ових древне, руком цртане звездане карте које су садржале сазвежђа облика митских
бића? Само их наша машта ствара на небеском своду! Човек, међутим, и даље радознало посматра небо
и често пожели да прочита будућност из звезда. На
овом се заснива астрологија коју од античког доба
интересује утицај и положај небеских тела на рођење
човека и тако на цео његов живот. Међутим, док се
астрологија заснива на људској радозналости и културним традицијама, дотле астрономија строго, само
помоћу научних истраживања тражи објашњења
појава на небеском своду.
Седам најсјајнијих звезда сазвежђа Велики медвед
(Ursa Major) чине најпознатије сазвежђе, код нас познато као Велика кола. На нашем подручју ово сазвежђе је циркумполарно, целе године се може видети
на небу, тј. ако са једне дате тачке Земље посматрамо,
увек се налази изнад хоризонта. У зимским ноћима
можемо да запазимо да „стоји“ на точковима. Током
лета се налази највише изнад хоризонта.

Г

а

геоцентрични систем света, хелиоцентрични систем, Млечни пут

Који догађаји, открића су била прекретнице
астрономије?
Зашто је Млечни пут структуре равног диска и
спиралне структуре?

Сакупи информације о карактеристичним фазама живота звезда помоћу интернета.
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хелијум. Овај процес још отприлике 10 милијарди
година обезбеђује производњу енергије. На површини Сунца је температура 6100 K. (Најнижа
могућа температура је 0 келвина и назива се апсолутна нула [–273 °С]. Тачка мржњења воде [0°C]
износи 273 K).

с а

о а ра а о а с ла
ла
о с с
а

Шта знамо о небеским телима
Сунчевог система?
Сунчев систем је онај предео Млечног пута унутар којег преовлађује гравитациона сила Сунца.
Полупречник овог предела кугластог облика је
отприлике 2 светлосне године.

Сунце које се налази у средишту Сунчевог система је звезда гасовитог агрегатног стања. 110
пута је веће од Земље (1,4 милиона km). Сунце се
састоји од водоника (80%) и хелијума (20%).
Производњу енергије Сунца обезбеђује термонуклеарна реакција, тј. претварање водоника у

!

Понови шта си учио на часу хемије о водонику и хелијуму.

15% пречника Сунца је језгро, где се одвија производња енергије овог небеског тела. Енергија се у
радијационој зони преноси зрачењем, тј. радијацијом, у конвективној зони конвекцијом, и на
крају доспева у фотосферу.
Фотосфера (сфера светлости) је слој Сунца
дебљине 400 km и уједно први слој атмосфере. Са
ње зрачи значајни део светлости коју примамо.
Специфична појава атмосфере су флеке (факуле),
које су од окружења отприлике 1000 K „хладније“
и појављују се у групама.
Упадљиве појаве знатно ређе хромосфере су
протуберанце, облаци или млазови усијаног гаса
избаченог увис. Сунчева бакља – флер – је силовита експлозија у хромосфери, која се најчешће дешава око сунчевих пега. Током експлозија значајно се повећа електромагнетно зрачење које избија
из Сунца. Веће експлозије могу да отежавају телекомуникацију, могу да поремете информатичке
системе и рад сателита. Захваљујући корпускуларном зрачењу у поларним зонама се може запазити
дивна појава, поларна светлост.
Корона је спољашњи ређи и распрострањени
део Сунчеве атмосфере. Температура јој може да
превазиђе пола милиона K. Хромосфера и корона
се може запазити тек током потпуног помрачења
Сунца. О настанку ове појаве ћеш касније учити.
Сунчево зрачење (Сунчева радијација) се
састоји од електромагнетног и корпускуларног
зрачењa. Већи део електромагнетног зрачења
чине видљив спектар и инфрацрвени зраци, док
мањи део ултраљубичасто зрачење и рендгенски
зраци.
Корпускуларно зрачењe називамо и cунчевим
ветром. Електромагнетно зрачење, које се голим
оком добро види, путем Сунчеве светлости даје
топлоту. Од за нас невидљивог, а за многа жива
бића врло опасног ултраљубичастог зрачења штити нас Озонски омотач који се налази у Земљиној
атмосфери.
Сунце се ротира око своје осе и кружи елиптичном путањом око центра галаксије Млечни пут.
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Сунчеве пеге

фотосфера
Сунце

!

Погледај какве појаве
можеш запазити у левом доњем делу слике.

радиоинфрацрвеновидљив део спектраултраљубичасторендгенско-

mag

језгро
корпускуларно
зрачењe

а

с о ос ос

4. илустрација: Структура и зрачење Сунца

!

конвективна
зона

зона рендгенског
зрачења

Групиши компоненте
Сунчевог зрачења.

а

а а

Сунчево зрачење је од основног значаја за живот
на Земљи. Загрева атмосферу и чини ово место
погодно за живот људи.
Биљке користећи енергију сунчевог зрачења
граде органска једињења свог тела. Овај процес
називамо фотосинтезом, током које настају не
само угљени хидрати велике енергије, него се и
кисеоник ослабађа.
Људи и животиње које се хране биљкама, током својих животних функција посредно такође
користе сунчево зрачење. Ово сунчево зрачење је
неопходно и за производњу витамина Д за људски организам. Међутим, не смемо заборавити да
трајно јако зрачење (нпр. дуго сунчање) може да
оштети организам!
За човечанство неопходни органски енергенти такође садрже у себи енергију сунчевих зрака.
Сунчеви зраци могу и да значе алтернативни, обновљив извор енергије за свет који располаже са
све мање енергената.
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Сунчев систем чини осам већих планета и отпрулике 100 000 астероида. Планете су небеска тела
која се крећу елиптичном путањом око неке звезде (у нашем случају око Сунца), немају сопствену
светлост, него одбијају светлост своје звезде.
Планете Земљиног типа или стеновите планете
(терестричке планете), које се понекад називају
и унутрашњим планетама су Меркур, Венера,
Земља и Марс. Налазе се релативно близу Сунца.
Сличне су тежине, велике су густине (3 g/cm3) и
имају чврсту површину.
Планете Јупитеровог типа или гасовити џинови, које називају још и спољашњим планетама
су Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун. Много су веће
од планета Земљиног типа. Густина им је врло мала
(0,7-2,2 g/cm3). Ове планете карактерише много
природних сателита (укупно више од 60 комада).

!

Погледај, одакле потиче назив појединих
планета!

20/04/16 14:31
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Сатурн

Меркур

ла

Венера

Нептун

Уран

Марс

Јупитер

Земља

Сателитима називамо она небеска тела која
најчешће круже око других планета.
Астрономи током проучавања Сунчевог система користе Астрономску јединицу (АЈ) за
међупланетарна растојања. Данас прихваћена
мера за 1 (АЈ) је отпрулике 150 милиона km, што
је једнако просечној удаљености Земље од Сунца.
(Ове огромне димензије је немогуће замислити, за
илустровање се користе разна поређења. Ако, на
пример, Сунце замислимо као фудбалску лопту,
онда би Земља величине свега као бибер на 30 m,
а Јупитер величине као тениска лоптица, на 150
m удаљености кружио око Сунца, док би Плутон,
патуљаста планета величине семена слачице кружио на 1,5 км удаљености од Сунца.)

с ро
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Осим планета, Сунчев систем чине астероиде, патуљасте планете, комете, метеори, као и међупланетарни материјал.
Патуљасте планете су један тип небеских тела,
налазе се у Сунчевој орбити и приближно су лоптастог облика. Представљају прелаз између планета и астероида. Патуљасте планете су дефинисане
као посебна категорија на годишњој скупштини
Међународне астрономске уније у Прагу 2006. године. Плутон је сматран за девету планету Сунчевог система, све до 2006. године, када му је статус
промењен и од тада припада новој класи објеката
– патуљастих планета.
Астероиди су чврста небеска тела, неправилног облика и мања од патуљастих планета. Већина
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астероида у Сунчевом систему налази се у астероидном појасу између Марса и Јупитера и у Којперовом појасу (ван Нептунове орбите). Процењује
се да их има више стотина хиљада. У открићу
астероида и мађарски астрономи су имали важну
улогу, од којих могу да се издвоје Ђeрђ Кулин и
Кристијан Шарнецки.
Комете су небеска тела грађена од камена и
леда. У близини Сунца се топи спољни део језгра
састављен од леда и гасова, он испарава и настаје
карактеристичан прашинасти реп. Метеороид
је мало небеско тело, тј. стеновити или метални фрагменат, који се током уласка у атмосферу
Земље усија. Један део ових метеороида сагори у
атмосфери, док други, већи комади стигну и до
површине Земље. Њих називамо метеоритима.
Међупланетарни материјал који се састоји од
прашине и гасова делом потиче од отпада комета,
метеорита, а делом из Сунца.
кома

прашинасти реп

jезгро

6. илустрација: Структура једне комете

а

Које су планете Земљиног типа, а које Јупитеровог типа?
Како можемо још да групишемо планете?

с о ос ос

5. илустрација: Положај планета у Сунчевом систему

Неке од комета се повремено појављују изнад нас. Зашто?

20/04/16 14:31
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Маса
(Земља = 1)

Запремина
(Земља = 1)

а

о с с
Густина
(g/cm³)

а

Просечна орбитална брзина
кретања (km/s)

Време орбиталног
кретања (Земља =
1) година

Екваторијални пречник
(km)

Средња удаљеност од Сунца
(милиона km)

Број
сателита

Меркур

0,05

0,05

5,62

47,8

0,24

4 480

58

0

Венера

0,81

0,83

5,09

35,0

0,62

12 228

108

0

Земља

1,00

1,00

5,51

29,8

1,00

12 756

150

1

0,10

0,15

3,97

24,1

1,88

6 770

228

2

Јупитер

317,81

1347,00

1,30

13,0

11,86

140 720

778

16

Сатурн

95,11

770,50

0,68

9,6

29,46

116 820

1432

18

Уран

14,51

50,60

1,58

6,8

84,02

51 800

2884

17

Нептун

17,21

42,80

2,22

5,4

164,79

49 500

4509

8

Марс

о а
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Меркур. Сунцу најближа планета чију
површину прекривају прстенасте планине сличне Месечевим кратерима које су
највероватније ране удара метеорита. Меркур нема атмосферу.
Венера. Углавном се у зору и предвече појављује на небу. Позната је и
под именом звезда Даница. На основу величине је врло блиска Земљи.
Атмосфера, која се састоји од више
слојева, грађена је углавном од угљен-диоксида. У њој
на већој висини се налазе облаци од сумпорне киселине. Велика густина атмосфере и велика количина
угљен-диоксида стварају јак ефекат стаклене баште.
Зато на планети температура може да достигне и
470°С. У горњим слојевима атмосфере дувају јаки
ветрови који могу да достигну брзину и од 350 km/h,
док близу површине дувају слаби ветрови брзине од
свега неколико km/h. Атмосферски притисак на површини Венере је 90 пута већи од притиска на Земљи.
Марс. Површински облици у многоме подсећају на оне које смо на
Земљи упознали: површину прекривају некадашња речна корита,
глечерске долине, могу се препознати огромни вулкани. Mеђу њима
је највиши планински врх у читавом Сунчевом систему, 27 km висок угашени вулкан, планина Олимп

(Olympus Mons). На северном и на јужном полу постоје поларне капе. Због ретке и танке атмосфере
слаб је ефекат стаклене баште: за свега 5°С повећава површинску температуру (у случају Земље је то
35°С). Много је веће и колебање температуре. Код
полова – слично као и на Земљи – стално су присутне поларне капе које се у већем делу састоје од
замрзнутог угљен-диоксида (суви лед), у мањем делу
од смрзнуте воде. Током лета полулопте суви лед сублимира, док замрзнута вода остаје.
Јупитер. Маса му је два и по пута већа
од заједничке масе свих остали планета
заједно. Широка атмосфера се састоји
од густих слојева облака и огромних
олујних ветрова – атмосферских турбуленција (нпр.
тзв. Велика црвена пега).
Сатурн. На основу величине је друга планета после Јупитера. Углавном
је позната по својим прстеновима
који се састоје од мањих стена и леда.
Уран. Међу гасовитим џиновима има
најбржу ротацију. Уран је необичан и по
томе што је окренут „на бок“, тј. оса ротације је му је нагнута скоро 100° у односу на путању око Сунца. Атмосфера се састоји великом већином од водоника и хелијума.
Нептун. На основу састава атмосфере
је сличан Урану, а на основу ветрова и
циклона је сличан Сатурну.

а

Г
Сунце, Сунчев систем, звезда, нуклеарна реакција, планета, планете Земљиног типа, стеновите
планете, планете Јупитеровог типа, гасовити џин,
астрономска јединица, астероиди и патуљасте
планете, комета, метеороид, метеорит, међупланетарни материјал

32618 Földrajz 9. szerb1–80korr2016.indd 12

Тражи аспекте на основу којих се планете
Земљиног типа и планете Јупитеровог типа
могу упоредити.
Који су најважнији утицаји Сунца на Земљу?
Венеру називамо и звездом Даницом. Зашто је
овај назив погрешан?
Зашто се Плутон не налази у горе наведеној табели?

20/04/16 14:31
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Како настају сателитски снимци
који приказују Земљину површину?

вештачки
сателит

правац ротирања
Земље

С године на годину све више вештачких сателита кружи око Земље. Трансформисале су се
могућности оријентације, телекомуникације,
информисања и одржавања контакта. Барем у
смислу призора: у рукама нам је Земља.

с ор а с ра

а ас

ра

Основа истраживања свемира је вишевековно
астрономско знање и технолошке иновације 1920. века. Међутим, само истраживање свемира
има прошлост од свега пола века. Први вештачки сателит је лансиран 1957. године у Совјетском
Савезу. Први човек, који је полетео у свемир је
био совјетски космонаут Јуриј Гагарин. Он је 12.
априла 1961. године током свог лета, који је трајао
89 минута, на свемирској летелици Восток-1 обишао Земљу.
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правац
орбиталног
кретања
вештачког
сателита

територија коју посматра
вештачки сателит

7. илустрација: Посматрање Земље вештачким
сателитом
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с ро о с а о с р а ор а
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20. јула 1969. године астронаут америчког свемирског брода Аполо-11, Нил Амрстронг је био
први човек који је ступио на тло Месеца. Касније
је још 12 америчких астронаута било на Месецу.
Друга свемирска сила, Совјетски Савез након тога
више није ни покушавао слетање на Месец. Уместо тога започели су пројектовање свемирских
станица које омогућавају дуго путовање у свемир.
На једној оваквој свемирској станици, Саљут-6, 8
дана је провео мађарски космонаута Берталан
Фаркаш, у мају 1980. године. 1981. је поново важна година у историји путовања у свемир. Тада су
у САД лансирали први спејс шатл, Колумбију.
Од 1990-их година све више свемирских сонда
је кренуло на пут да истражује Сунце и планете
Сунчевог система. Све развијенији роботи су истраживали површину, пределе Месеца и Марса.
2005. године је америчка интерпланетарна сонда
Војаџер-1 стигла до границе Сунчевог система (14
милијарди km се удаљила од Земље). Од 2009. године нови свемирски телескопи (Хершел, Планк)
ће истраживати инфрацрвени и микроталасни

За какву људску делатност пружају помоћ
вештачки сателити?

20/04/16 14:31
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спектар свемира. Важна научна вест 2011. је било
успешно слетање Марсове научне лабораторије,
МНЛ (MSL – Mars Science Laboratory). Главна компонента система је ровер назван Кјуриосити (Радозналост – Curiosity). Захваљујући раду робота
много тачније податке можемо добити о површини Марса, него икада раније.
У историји свемирских станица је новембар
1998. године значио прекретницу. Тада су започели изградњу Међународне свемирске станице
(МСС – ISS) у свемиру. Сарадњом више држава
(свемирских агенција) грађена свемирска лабораторија је 2004. године завршена, међутим већ
од новембра 2000. године има сталну минимум
двочлану посаду. Свемираска станица се налази у
орбити око Земље на висини од 360 km, а трајање
једне орбите (орбитални период) је 92 минута.
МСС поред посаде, која обавља научно-истраживачки рад, прима и „свемирске туристе“. На
свемирској станици се налази апарат за мерење
дозе назван Pille, који су Мађари направили, а фебруара 2009. са мађарском научном сарадњом су
изведени експерименти са металном пеном. Чарлс
Шимоњи, информатичар мађарског порекла је већ
два пута посетио Међународну свемирску станицу.
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На посебан начин астронаутика, путовање у свемиру је приближило истраживаче наука о Земљи
(геонаука) решавању многих проблема. Једно велико достигнуће истраживања свемира је појава
сателитских снимака. Метода истраживања која
се заснива на анализи сателтских снимака је телесензорска метода.
Делимично сличне методе су биле познате већ
од почетка 20. века, јер су већ деценијама раније
правили фотографије из ваздуха. Међутим, сателитски снимци пружају свеобухватну слику о
простору, раније незамисливих сразмера. Данас

Делта Нила
на сателитском
снимку

!

Идентификуј помоћу свог атласа на снимку видљиве пределе и
хидрографске елементе.
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нам један сателитски снимак приказује толику
територију, колику је раније покривало више стотина снимака из ваздуха. Друга предност сателитских снимака je то што омогућавају упоређивање
далеких предела.
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Традиционалним фотоапаратима направљени
снимци космонаута су данас већ изгубили значај.
Међутим, 60-их година на овим фотографијама се
први пут појавила закривљеност Земље, осветљена атмосфера и црте континената.
Научну процену снимака су, међутим, увек
ограничавале две околности. Са једне стране из
прозора свемирског брода направљене фотографије површину Земље приказују искривљено,
тако да је поређење са картама – што је један од
основних услова телесензорске методе – врло
тешко. С друге стране, на висини од више стотина
километара направљеним снимцима, због атмосферске сметње, тешко се могу разликовати боје.
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Горе наведене недостатке почевши од 70-их година
на свемирским станицама су покушали да смање
усклађеним системом камера. Испред сочива
појединих апарата су ставили филтере боја који
су пропуштали зраке само одређених таласних дужина. Ови фотоапарати делом примећују већ и за
људско око невидљиве зраке (нпр. инфрацрвени
спектар) који су ван видљивог дела спектра. Тако
су успели да издвоје много више површинских елемената (стене, вегетацију, грађевине). Снимци су,
међутим, само након повратка, евентуално недељама након фотографисања доспели до истраживача.
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Прави развој телесензорске методе је значило
лансирање сателита који су специјално били намењени за посматрање Земље. Прве овакве сателите су 70-их година лансирали у САД, а начини
снимања су се и од тада значајно развили.
Ови сателити не праве фотографије, него помоћу специјалних уређаја, скенера са висине од
више стотина километара „скенирају“ површину
Земље. Уређаји уочавају територијалне разлике
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Вештачки сателити, који непрестано раде, омогућавају стално посматрање. Сателити се после
извесног времена врате изнад истог места (Ландсат нпр. сваких 16 дана), тако да снимци омогућавају праћење промена на датом подручју (употребом више сателита може се омогућити чешћи
повратак).
Заједнички метеоролошки сателит западноевропских држава је Еуметсат, који се налази на
висини од 36 000 km у области екватора, изнад
Гвинејског залива. Еуметсат има геостационарну

с

Међународна свемирска станица
на орбити око Земље

орбиту, сателит кружи заједно са Земљом, значи увек посматра исту територију на површини
Земље. Снимци Еуметсата прекривају Земљу од
60° с.г.ш. до 60° ј.г.ш. Ови метеоролошки снимци
користе се и на телевизији у временским прогнозама. Слични метеоролошки сателити са геостационарном орбитом се налазе изнад екватора, код
географских дужина које се пружају изнад Индије,
Далеког Истока, Западне и Источне обале САД.
Сателити од сигнала добијених скенирањем
праве „лажне“ слике у боји. Стварају их комбинацијом сигнала разних таласних дужина. Уз различите вредности зрачења су додате различите
нијансе боја. На овако направљеним „лажним“
сликама у боји, вегетација је црвене боје, водене
површине које апсорбују зрачење су тамне, некада
црне. Издвојене нијансе боја помажу нпр. дефинисање карактеристика тла, стена, откривање извора загађивања животне средине.

Г
свемирска станица, сателитски снимак, телесензорска метода, ваздушни снимак, „лажне“ слике
у боји
Погледај где се налазе тренутно вештачки сателити који круже изнад нас. www.n2yo.com
На основу сателитских снимака упознај целу
Земљину површину и дубину мора! www.
googleearth.com
Сакупи примере за разне дигиталне карте.
Како и зашто нам помажу свакодневни живот?

Како се развијало прављење сателитских снимака?
Како нам помажу у свакодневном животу вештачки сателити?
Зашто је важна резолуција?
Проучавај сателитске снимке који се налазе у
твом атласу. Које природне и вештачке елементе примећујеш на њима?

с о ос ос

Разлагање првих Ландсат снимака је било 80, па 30m,
а најновији имају од 15m. Са СПОТ сателитима се
раније правили снимци растерске вредности 20 и
10m, док данашњи имају од 5 или 2,5m.
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Балатон и околина
на „лажном“ сателитском
снимку у боји

а

зрачења, које стиже са површине Земље (нпр. рефлексија сунчевих зрака).
Сигнале сателит прослеђује на пријемне станице на Земљи, где их на компјутерима чувају и
претварају у снимке. Једна од највећих предности
ових снимака је да се могу анализирати помоћу
компјутера. Сателити прослеђују и сигнале из видљивог дела спектра и из инфрацрвеног спектра.
На овај начин функционишу на пример амерички Ландсат, и француски СПОТ сателити.
Код сателитских снимака је врло важно да колики површински елементи се могу још издвојити
на сликама. Све сателитске снимке карактерише
њихова способност разлагања Земљине површине – растер.

а

Када се могу боље користити „лажне“ слике
у боји, него стварни снимци?

32618 Földrajz 9. szerb1–80korr2016.indd 15

20/04/16 14:31

а ао

с о ло

Ову еквипотенцијалну површину називамо геоид. Једна од најважнијих последица Земљиног облика сличног кугли је настанак климатских појасева.
Удаљеност Сунца од Земље је толико велика да
сунчеве зраке који стижу до нас можемо сматрати паралелним. Због облика Земље ови зраци под
различитим угловима падају на површину, а као
последица тога у различитој мери је и загревају.
Крећући се према половима нагиб сунчевих
зрака је све мањи, зато је и загревање све слабије.
Због неједнаког загревања различитих географских ширина започиње струјање ваздушних маса
и мора, што утиче на температуру и падавине
појединих предела.

правац ротације
(брзина је 1600 km/h)

rs
rЕ

а а

о

Зашто можемо рећи да је наша Земља
немирна планета?
Земља је облика геоида, не мирује, ротира се око своје осе и
кружи око Сунца. Поред тога има и свој природни сателит,
Месец! Све ово је суштински утицало на живот на Земљи

rs < rE
8. илустрација: Промена облика – деформација Земље
(rS : поларни полупречник, rE : екваторијални полупречник)

Под утицајем какве силе је настао облик
геоид?

л
Земља се ротира око своје осе. Као последица ротирања,
јавља се центрифугална сила због које се планета дуж екватора мало испупчила (постала елипсоид). Зато је полупречник
Земље код екватора (6378 km) већи него полупречник код
полова (6357 km), тј. половина пречника који спаја северни
и јужни пол. (Полупречник кугле исте површине као Земља
би био 6371 km.) Пошто је неједнак распоред масе планете,
стварни облик Земље је еквипотенцијална површ, на коју
је у свакој њеној тачки правац силе теже управан.
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Облик Земље посматрајући са Месеца

Када је човек први пут угледао Земљу из
тог аспекта ?

20/04/16 14:31

а ао

а

о

а ас р

На Земљи, која се ротира око своје осе и кружи
око Сунца, под утицајем ових кретања и силе теже,
материје гасовитог, течног и чврстог агрегатног
стања на основу густине њихове се распоређују
у различите сфере. Ове сфере су: атмосфера, хидросфера и литосфера, али је и унутрашња грађа
Земље подељена у више слојева. Поједине геосфере су кроз мноштво процеса у сложеној вези.

р а

с о ло

Периферијална брзина је значи код екватора
највећа (Периферијална брзина је код екватора
461m/s, али нпр. на 50° г. ш. је „свега“ 300 m/s).
Ротација Земље је узрок смењивања дана и
ноћи.
Смењивање обданице и ноћи утиче на ритам
свакодневног живота човека. Са друге стране има
утицај и на свакодневну промену временских елемената. Ротација Земље од полова према екватору стални ветрови и морске струје, истог правца
кретања, повијају се на запад.

Земља се са једне стране ротира око своје осе, а са
друге стране кружи око Сунца.

10. илустрација: Фукоово клатно, које је употребљено
у експерименту којим су хтели да докажу да Земља
ротира око своје осе. Док Земља једном ротира,
клатно које има дугу осцилацију задржи свој правац
осцилације.

С у н ч е в и

з р а ц и

Да ли је ротациона брзина Земље стална?

Запад
9. илустрација: Веза између угаоне и периферијалне
брзине: ротирањем под истим углом (на илустрацији
смо назначили са α), на појединим географским ширинама припада различито растојање (растојање
између А и А’; Б и Б’).
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с о ос ос

а

Исток

11. илустрација: Ротација Земље

а

оа

Тачке пробијања површине замишљене Земљине
осе су северни и јужни пол. Око ове осе се Земља
једном окрене за 24 h. Посматрајући са северног
пола, Земља се ротира са запада према истоку,
тј. у супротном правцу кретања казаљке на сату.
Ротациону брзину Земље, можемо да опишемо
угаоном и периферијалном брзином. Поједине
површинске тачке, посматрајући из правца осе,
у јединици времена под истим углом се ротирају,
значи угаона брзина им је иста. Периферијална
брзина, међутим, зависи од удаљености од осе.
Што се више удаљавамо од осе, тј. што смо ближи
екватору, периферијална брзина – поред исте угаоне брзине – све је већа.

На промену којег климатског елемента
утиче највише ротација Земље?

20/04/16 14:31

с ра
сл

р

а

ас о
са л с

с

оо

а р ол

а

Земљина оса

Земља по елиптичној путањи кружи око Сунца, у
чијем се центру налази Сунце – каже први Кеплеров закон. Према томе, Земља није увек на истој
удаљености од Сунца. Време једне револуције заокружено је: 365 и 1/4 дана.
Кружна путања, тј. раван еклиптике у односу
на раван екватора је под углом од 23,5°. Ову разлику, узимајући у обзир екватор, називамо нагибом еклиптике. Њена вредност је иста као што је
угао између Земљине осе и равни која је под правим углом на еклиптику. Вредност је иста као нагиб Земљине осе.
Због револуције и нагиба Земљине осе, дуж
исте географске ширине током једне године се
мења упадни угао сунчевих зрака. Као последица тога се смењују годишња доба.

с о ос ос

а о

солс

с

ос а

Са гледишта промене годишњих доба важни су
они дани када Сунце достиже највишу тачку на
небу изнад хоризонта (под углом од 90° је) изнад
чувених географских ширина: екватора, северног
повратника (ракова обратница), јужног повратника (јарчева обратница). Ови дани означавају и
астрономски почетак годишњих доба. Сунце је
током године два пута у зениту изнад екватора

Северни пол

Екв

ато
р
еклиптика

Јужни пол

12. илустрација: Веза између еклиптике и нагиба
Земљине осе

(под углом од 90°): 21. марта и 23. септембра. Током ова два дана, обданица и ноћ свуда на Земљи
трају по 12-12 сати.
Зато ова два датума називамо равнодневницом (тада почињу на северној и јужној полулопти
астрономско пролеће и јесен). Сунце је 22. јуна у
зениту изнад северног повратника, а 22 децембра изнад јужног повратника. Током ова два дана
Сунце мења свој правац привидног годишњег
кретања на небу, а ове дане називамо и солстициј – сунцостај (зимски или летњи солстициј).
21. III.
пролеће

22. VI.

јесен

лето

зима

зима

лето

22. XII.

јесен
пролеће
23. IX.

13. илустрација: Револуција,
кружење Земље око Сунца

Г

а

геоид, Земљине сфере, атмосфера, хидросфера,
литосфера, Земљина оса, ротација, кружна путања (тј. раван еклиптике), револуција

Потражи по чему су добиле назив ракова и јарчева обратница.
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За које датуме се вежу (и зашто) астрономска
годишња доба?
У којим пределима Земље може Сунце да буде у
зениту? Шта је последица тога?
Под углом од колико степени стижу сунчеви
зраци у подне на водоравну површину 22. јуна
на знаменитим географским ширинама?
Зашто користимо летње и зимско рачунање
времена ?

20/04/16 14:31

с

Млад
Месец

Пун
Месец

Последња четврт

с у н ч е в и

з р а ц и

Прва четврт

14. илустрација: Месечеве мене

ал ора а о а
л
а о а с о
л р с ро
л

Како утиче Месец на живот наше
планете?
Појава плиме и осеке се јавља захваљујући Земљином
природном сателиту, а промене светлости овог небеског тела су у многим културама представљале основу
за прављење календара.

с
Месец се креће око Земље по елиптичној путањи, чији
је пречник 3476 km. Боље речено, кружи око заједничког центра Земље и Месеца. Овај центар се због Земљине осамдесет пута веће масе налази унутар Земље.
Удаљеност између ова два небеска тела је у просеку
384 000 km. Време револуције и ротације Месеца је исто
(27,3 дана). Због тога увек видимо исту страну Месеца
окренуту према Земљи.
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Брдовите пределе на Месецу чине кратери и
планински венци који могу да достигну висину и
од 10 km. Већина ових површинских облика је настала ударом метеороида на Месец.
На Месецу нема живота. Узрок овоме је што поред недостатка ваздуха и воде врло је велико колебање температуре на површини (на осветљеној
страни температура може да достигне и +130°C, а
на мрачној страни –150°C).
Месец нема сопствену светлост, него га осветљују Сунчеви зраци. Због сталног мењања
положаја према Сунцу и Земљи, различито је
осветљен, па се са Земље могу уочити различите
мене односно фазе. Током младог Месеца можемо
очекивати мрачну ноћ. У првој четврти све већи
део Месеца је осветљен, док не настане пун Месец,
када је цео диск осветљен. У последњој четврти
Месец постаје све тањи, док потпуно не нестане (у
првој четврти Месец има облик латиничног слова D, док у последњој четврти личи на слово С).
Између две исте Месечеве фазе (нпр. два млада
Месеца) прође 29 и 1/3 дана.
Месец је небеско тело, најближе Земљи. Пречник Месеца је 1/4 Земљиног, а тежина му је осамдесети део Земљине тежине. Гравитација Месеца
је свега 1/6 Земљине гравитације.
Месец се ротира око своје осе, кружи око Земље
са којом заједно кружи и око Сунца.

с о ос ос

Који празници и важни дани се везују за месечеве фазе?

20/04/16 14:31

с

делимично помрачење Сунца
полусенка
Месец

Земља

Сунце

®

потпуна
сенка

Месечева
путања

потпуно помрачење Сунца

!

15. илустрација: Помрачење Сунца

а

о ра

с а

Земљу и Месец осветљава Сунце. Ако се ова три
небеска тела налазе у једној линији, на Земљи или
Месецу се јавља сенка, настају помрачења. Тачно
време ових, некада застрашујућих природних феномена, може да се израчуна.
Током младог Месеца може да се деси да Месечев диск потпуно прекрије Сунце и да се на
Земљиној површини појави Месечева сенка.
Тада долази до помрачења Сунца. На површини
где је сенка потпуна, јавља се потпуно помрачење
Сунца, а око ње где је полусенка, делимично помрачење Сунца.
Међутим, када је пун Месец Земљина сенка
се појављује на Месецу. Тада настаје помрачење
Месеца које такође може да буде потпуно или делимично.

а

с а а

Подизање или спуштање нивоа мора – морске
мене (тј. редовна дневна промена) се јавља услед
деловања привлачних сила Месеца и Сунца. Између највишег водостаја (плима) и најнижег водостаја (осека) разлика је 6 сати. Дневно два таласа
плиме пређу око планете. Плиму на Земљи са Месечеве стране проузрокује гравитација Месеца,
док на супротној страни центрифугална сила система Земља – Месец.
За време младог и пуног Месеца привлачна сила
Сунца и Месеца се сабере и тада се јавља од просечног много већа плима. Током прве и последње
четврти Сунце смањује Месечеву привлачну силу
и тада настаје мања плима.

полусенка

фа з е

потпуна сенка

помрачења Месеца

привлачна сила
Месеца

сунчева светлост

с о ос ос

о ра

Погледај када и где ће да буде следеће потпуно помрачење Сунца.

плима
центрифугална
сила

путања Земље око
центра теже
путања Месеца
око центра
теже

а

плима заједнички
центар теже
16. илустрација: Помрачење Месеца

!

На основу илустрације образложи када настаје потпуно помрачење Месеца.
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17. илустрација: Узрок настанка плиме и осеке

Колика је највећа разлика између плиме и
осеке на Земљи?

20/04/16 14:31

с

Г

По чему је знаменит следећи датум: 11. август
1999?
Тражи метеорске кратере на површинин Месеца, погледај их и изблиза. www.google.com/moon
Сакупи податке о најважнијим догађајима и
резултатима истраживања Месеца.

Кратери метеорита – ожиљци на Земљи

ра ра
У околини кратера кружног облика и пречника
1200 m, 30 тона метеорског материјала је нађено.
Тежина метеорита је била највероватније 10 тона,
а старост 20-25000 година.
Најзначајнији метеорски кратер Европе се налази у југозападном делу Немачке, у близини малог града Нордлинген. Старост Рис басена пречника 20 km процењују на 15 милиона година. На
месту удара метеорита се налазе прегореле стене,
нпр. песак од кварца претворен у коезит. Пошто је
овај метеорит био грађен од стена сличним онима
које се налазе и на Месецу, крајем 1960-их година
овде су организовали петролошку припрему америчких астронаута.
У раном периоду Земљиног развоја било је
време када је метеорска киша погодила Земљу. У
данашње време годишње се региструју 4-5 мања
удара.

а

30. јун 1908. године је почео као један просечан летњи дан у Средњем Сибиру, у близини реке
Подкамена Тунгуска. Око подне се изненада појавила сјајна ватрена кугла на небу која је огромном
експлозијом експлодирала. На висину од више
километара се дигла прашина и дим, а чак и до
40 km од епицентра све шуме су уништене. На
удаљености 200 km људи су били оборени са ногу
захваљујући ударном таласу. Мањи делови метеороида, који се још у ваздуху разбацио, створили
су више мањих кратера на површини. Пречник
највећег кратера је превазилазио и 50 m. На основу до сада извршених истраживања, у ваздуху
се разбацио метеороит пречника 100 m, пре него
што је још стигао до површине.
Кратери Тунгуз-метеора су занемарљиви поред метеорског кратера Барингер, који се налази
у држави Аризона, у САД.

Посматрајући са Земље, зашто видимо увек
исту страну Месеца?
Шта је разлог томе што се на површини Месеца
може проучавати много метеорских кратера, а
на Земљи само неколико великих и младих кратера?
Зашто бисмо са Месеца видели црно небо?
Какви фактори имају улогу у настанку плиме и
осеке?

с о ос ос

Месечеве мене, помрачење Сунца, помрачење Месеца

Кратер Барингер
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На глобусу (Земља у малом) и картама можемо
да се оријентишемо помоћу географског координатног система (географске мреже).
Географски координатни систем чине географске ширине (латитуде) и географске дужине (лонгитуде). Гегорафске ширине система су екватор
и са њим паралелни упоредници (кружници).
Географске дужине система, које називамо и
меридијанима, спајају полове. Због елипсоидног
облика Земље екватор је дужи (40 076 km) од меридијана (40 008 km).
Као основа за мерење географске ширине служи екватор који дели Земљу на северну и јужну
полулопту. У ствари, ради се о угаоном или лучном растојању неке одређене тачке на Земљиној површини, северно или јужно од екватора.
Меримо је у степенима, минутима и секундама
у распону од 0° до 90° (јужно и северно од екватора). Упореднике ближе екватору називамо још
и ниским географским ширинама, док оне које
су удаљеније високим географским ширинама.
Поједине географске ширине (кружнице) су на
111km удаљености једна од дуге. На основу нагиба
еклиптике и нагиба Земљине осе, међу географским ширинама можемо да назначимо дуж 23,5°
с. и ј.г.ш. повратнике (ракова обратница и јарчева обратница) и дуж 66,5° с. и ј.г.ш. поларнике
(северни и јужни поларник).
а

Гр

с.г.ш. 90°
с.г.ш. 66,5°

0°

Како се мењао приказ средине?

Као основа, за оријентисање на Земљи и за мерење времена
– од античког доба – служе звезде, кретање Сунца и Месеца. Како се данас оријентишемо на Земљи? Како функционише одређивање позиције на Земљи и шта значи у ствари
проток времена?
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Ако на једној равници или на мору посматрамо даљину, видећемо да се у сваком правцу дуж линије у круг небо и земља
додирују. Ову линију називамо видиковом линијом или хоризонтом. За оријентисање у равни хоризонта довољно је и
познавање небеских тела.
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18. илустрација: Географски координатни систем
(географска мрежа)
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Дан може да се дефинише Сунцем које пролази
кроз локални меридијан, што се дешава у локално подне (виша кулминација). Захваљујући
другом Кеплеровом закону знамо да Земља ближе Сунцу брже кружи, а даље од Сунца спорије.
Зато Сунчево – привидно – кретање није тачно,
тј. не кулминира тачно сваких 24 h. Због ове нетачности правог сунчевог дана уведен је фиктивни средњи сунчев дан чија је дужина увек 24h.
Прави сунчев дан за годину дана отп. 15 минута
касни или жури, наспрам средњег сунчевог дана
(постоји само један тип сата који мери време на
основу положаја Сунца: сунчани часовник).
Међутим, ни средњи сунчев дан није решио све
проблеме. Наиме кулминација Сунца зависи од
положаја посматрача, тј. на којој географској дужини се налази. Опште је познато да у свакој тачки датог меридијана Сунце у исто време кулминира, тј. налази се у зениту. Међутим, ово је случај
код само тзв. локалног времена. Код осталих ме-
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Сунчани часовник

Да ли сунчани часовник показује време на
основу зимског или летњег рачунања времена?

а

Основне јединице за рачунање времена, године и
дани су усклађени са привидним кретањем Сунца на небу, тј. са Земљином ротацијом и револуцијом у орбити око Сунца.

рос ор

ридијана Сунце кулминира у друго време, значи
сваки меридијан има друго локално време. (Ако
би нам сатови по локалном времену радили, онда
би у односу на Будимпешту у Дебрецину раније,
а у Ђеру касније почела настава у 8 сати ујутру.)
У исто време када је Гринич усвојен за почетни меридијан одлучено је да се уведе коришћење
светског и зоналног времена. За светско време су
прихватили локално време Гриничког (почетног)
меридијана 0°, и временским зонама је Гринич постао почетна тачка. Дуж географских дужина на
360° подељеној Земљи су увели 24 временске зоне,
пошто се за 24 часа једанпут обрне око своје осе.
Тако да свакој временској зони, које су у ствари
појасеви елиптичног облика, припада по 15 степени
географске дужине. Унутар сваке временске зоне
користе исто рачунање времена, тј. зонално време.

!

с о ос ос
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Израчунај колико минута разлике значи у
локалном времену 1° географске дужине?

Прва временска зона се простире од Гриничког
(почетног) меридијана до 7,5 степени источне и
западне географске дужине. Унутар ове временске зоне свуда се користи локално време Гринича
(Greenwich Mean Time = GMT), тј. сатови показују
светско време. Путујући према истоку, када пређе-

а

Године 1884. споразумом је усвојено да се за
почетни меридијан рачуна Гринич, који пролази
кроз предграђе Лондона. Гринички меридијан
дели Земљу на западну и источну полулопту. Географска дужина је угловно или лучно растојање
одређене тачке на Земљиној површини од почетног меридијана. Вредност географске дужине и
на западној и на источној полулопти се мења између 0° и 180° (источна и западна географска дужина). (У степенима мерене географске ширине и
дужине се састоје од тзв. минута (’), (1°=60’). Повратници и поларници се налазе на 23° 30` и 66°
30`.) Помоћу географских дужина и ширина, можемо да одредимо положај сваке тачке на Земљи.
Одређивање позиције се заснива на свемирској
технологији, чији револуционарни нови навигациони систем је GPS (Global Positioning System
– Глобални позициони систем). Наш географски
положај (географска дужина, ширина, чак и надморска висина) апарат израчуна помоћу сигнала
који стижу са сателита. Пријемник до неколико
метара тачности може да одреди нашу позицију.

а
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мо у суседну временску зону, морамо казаљку на
сату померити један час напред, а када идемо према западу, онда сат времена у назад. Временска
зона Мађарске је GMT +1 час.
Границе временских зона се не подударају свуда
са географским дужинама. Ивице зона на многим
местима су усклађене са државним границама.
Међународна датумска граница је повучена отприлике дуж 180° географске дужине. Ако
пређемо ову границу од истока према западу, сатове треба да померимо за један дан унапред, а ако
пређемо са запада према истоку, треба да померимо за један дан уназад. Тако је избегнуто да путници путујући са истока према западу добију један дан, а у супротном правцу да изгубе један дан.
Међународну датумску границу су повукли преко
прилично ненасељених океанских територија, да
не би представљало велики проблем за локално
становништво.
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Захваљујући разлици између сунчеве и календарске
године, Јулије Цезар је увео да свака четврта година буде преступна и да се састоји од 366 дана (Јулијански календар). Пошто је тачно време Земљиног кружења нешто краће од 365 и 1/4 дана, године
календара уравнотеженог са преступним годинама
су постале дуже од астрономске године, значи календар је каснио. У 16. веку кашњење је износило
10 дана.
Модификован календар (Грегоријански календар)
је увео папа Гргур XIII. Кашњење су у два корака елиминисана: први пут после 4. октобра 1582. је одмах
следио 15. октобар, а са друге стране је одлучено за
сваку стоту годину дељиву са 400 да је преступна.
Тако су успели да сваке 400. године избегну три преступне године (Русија је 1918. године увела Грегоријански каледар. Зато су по старом календару касније, 7. новембра, славили „октобарску револуцију“
која се одиграла 25. октобра 1917).

Г
хоризонт, географски координатни систем, географска ширина, географска дужина, дан, прави
сунчев дан, локално време, светско време, зонално време, међународна датумска граница, сунчева
година, календарска година, преступна година
Тражи државе где разлика зоналног времена
није цео час! www.worldtimezone.com
У којем познатом роману одлучујућу улогу је
имао прелаз међународне датумске границе?
Рачунање времена антарктичких истраживачких станица је
посебно. Ове две станице, чилеанска Фреи и руска Белингсхаусен
су свега 50 m удаљене једна од друге, ипак – пошто руска ста
станица рачуна време по аргентинској временској зони – сат вре
времена је разлика између две истраживачке станице.

На који начин можемо да одредимо северну
страну света?
Зашто је било потребно увођење зоналног времена?
Израчунај, колика је разлика у локалном времену између најзападније и најисточније тачке
Мађарске.
Зашто је било потребно увођење преступних
дана и преступне године?
У Будимпешти је 7 сати ујутру, када назовеш
пријатеља који живи у Токију, колико је сати
код њега у тренутку позива, а колико показује
сат једног њујоршког хотела?
У Гриничу је по локалном времену тачно поноћ.
Колико је тада локално време у Будимпешти?

а
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Година одговара времену за које Земља изврши једну револуцију. То је округло 365 1/4 дана,
тачније 365 дана, 5 сати, 48 минута и 46 секунди.
Календарска година се међутим састоји од целих

дана. Астрономска (сунчева) година је дужа од
календарске године, која се састоји од 365 дана.
Ово су успели тако да избегну, да су још у античко доба увели преступну годину, која следи сваке
четврте године и има 366 дана.
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је увек приказан на ивици мапе и може бити бројни, графички и у виду непосредног објашњења.

Оријентисање у природној околини је увек било
важно за човека. Чланови древних цивилизација
су у камен, земљу, дрво урезали или помоћу штапова, каменчића направили своје првобитне карте.
Први цртеж, који личи на карту, је једна скица Мале Азије стара 8000 година. Код древних
речних цивилизација геодезија (мерење и приказивање Земље) је достигла високи степен развијености. Након редовних поплава границе
ораница је требал поново назначити, а и систем
за наводњавање су стално обнављали и ширили.
Захваљујући овим радовима геодете су увек били
упослени. Стари Грци су правили праве географске карте, од којих су најпознатије карте грчког
географа Птолемеја. Његов геоцентрични систем
света се одржао све до средњег века и одредио је
географска знања.
Картографија Римљана је због практичности
вредна пажње. Детаљни описи о путевима, мрежи
путева тј. путне карте (итинерариум) су служиле
за опорезивање, геодезију, грађевинарство, трговину и војску.
Брз развој картографије се везао за велика географска открића.
а

Када које карте користимо?
Географску средину можемо да прикажемо сликом
која приказује површину са стране. Посматрано са
планине још увек не видимо целовиту слику, као кад
бисмо исту површину сликали из ваздуха и сателита.
За најтачнији, најопширнији приказ географске средине, који омогућава и мерења, служи карта.

ар о ра с

р а

Карта је сразмерно умањен приказ једног дела Земљине површине, која примењује једногласно прихваћену легенду. Меру смањивања приказује размера на карти. Нпр. 1:100 000 значи да на карти 1cm у стварности је
100 000 cm, тј. 1000 m, значи 1km; 1cm карте сразмера 1:
25 000 у стварности је 25 000 cm, тј. 250 m. Размер карте
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Пловидба и инструменти (нпр. компас) заједно су
потпомогли да се о свету који су већ упознали
направе што тачније карте

а
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Нуспојаве друштвено-привредног развоја
(нпр. изградња путева, планирање градова, рударство) и проширење новог научно-технолошког
знања дали су нови полет развоју картографије
током 19. века.
Нови преокрет су значили авиони, вештачки
сателити, развој истраживања свемира. Телесензорска метода и дигитална картографија су подстакле прављење до сада све тачнијих и свеобухватнијих карата.

с о ос ос
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Нормалан положај
(очување разрмере
територија)

Коса оса
(очување разрмере
територија)

ар

Карактеристике и објекте на карти приказане
територије можемо да назначимо цртежима, утврђеним знацима, именима, бројевима, то је легенда. Карте се састоје од приказа рељефа, равни
и номенклатуре.
Елементе и форме рељефа можемо да прикажемо на картама изохипсама, скалом боја и методом
сенчења. Изохипсе су такве замишљене, најчешће
кривудаве линије, које на картама повезују места
исте надморске висине и враћају се на полазну
тачку. Из овога произилази да се изохипсе никада
не укрштају. (На картама видљива надморска висина се мери од нивоа мора, у случају мађарских
карата се мери од нивоа Балтичког мора.) Помоћу
скале боја приказује се пораст надморске висине, у случају карата океана и језера пораст дубине
је све тамнијим нијансама боја назначен. Метода
сенчења истиче елементе и форме рељефа помоћу
сенки. Ове три методе често се заједно примењују.
Природни и вештачки елементи (углавном
линијски елементи) површине – изузев рељефа
– приказују се на дводимензионалним картама.
Овде спадају још и прикази хидрографије, граница, насеља, путева, цевовода и вегетације. Карта
ове површинске елементе приказује скицирано
или разним знацима.
Називе, бројеве, објашњења заједно називамо
номенклатуром карте. На картама назначена количина, густина географских назива зависи од размере. Различите групе назива, нпр. насеља, предела, река, разликујемо различитим типовима слова.

а

Картографска пројекција је математички начин
приказивања Земљине површине, тј. елипсоида на
равани. Картографи Земљину површину пројектују на раван.
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Азимутна пројекција (Пројекција на раван)

Конусна (купаста) пројекција
Нормалан положај
Нормалан положај,
купаста пројекција

Цилиндрична пројекција (Меркаторова пројекција /
ваљкаста конформна)
Нормалан положај
Нормалан положај
(комформност – очување
углова / угловерна)

19. илустрација: Типови картографских пројекција

Како се мења облик појединих приказаних
територија код различитих типова картографских пројекција?
Нађи у атласу карте са различитом картографском пројекцијом. Сакупи примере
за коришћење у пракси појединих типова
пројекције.

20/04/16 14:31
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Током пројектовања преносе се тродимензионалне стварне површине геоида на дводимензионални лист папира, стварају se тзв. картографске
пројекције. Ове пројекције се могу поделити у
три главне групе, које су азимутна-, конусна-, и
цилиндрична пројекција. Пошто Земљину површину пројектују на раван, ове пројекције су неизбежно деформисане. У различитим пројекцијама
раздаљине (дужине), правци (углови) или територије се деформисано појављују.

Карте групишемо углавном на основу размера и
садржаја.

р а ра

р
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л

Карте крупне размере (1:500 – 1: 10 000): премером настале детаљне карте, на којима су скицирано назначени теренски елементи, неопходне су за
катастре, војнике и научнике.
Карте средње размере (1:10 000 – 1:200 000):
нпр. карте направљене о административним јединицама и туристичке карте.
Карте ситне размере (изнад 1:200 000): служе
за преглед већих области (државе, континенти).

р а са р а
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л

Топографске карте детаљно и реалистички приказују рељеф, важне природне и вештачке објекте.
Од огромног скупа података топографских карата
можемо да издвојимо одговарајуће елементе и од
њих можемо направити за посебне потребе тзв.
карте за оријентисање. Овакве карте за оријентисање су нпр. туристичке, ауто и градске карте.
Географске карте приказују континенте, велике области, државе, географски положај групе држава, њихову хидрографију, саобраћајне услове.
Тематске карте приказују географски положај,
квантитативно-квалитативне карактеристике одређених природних, привредних и друштвених
појава. Школски атласи садрже мноштво тематских карата: геолошке карте, које су приказ геолошке грађе неког терена; климатске карте, које
нас информишу о температури, падавинама дате
области; хидрографске карте, које приказују карактеристике површинских и подземних вода. У
атласу се можемо срести и са привредним картама, које приказују карактеристике индустријских
области или пољопривредних подручја; демографске карте, које нас информишу о густини на-
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Током излета карта и компас нам помажу у оријентисању

сељености, о распрострањености језика или вера.
Једниствену групу карата чине оне које карактерише тродимензионални приказ рељефа.

р

а а ар

На карти назначена висина означава надморску
(апсолутну) висину. Висинска разлика две тачке
рељефа је релативна висина.
Оријентација је у ствари познавање правца
страна света. За навигацију треба да познајемо северни правац на карти и у средини у којој
се налазимо. Северни правац у нашем окружењу
најлакше можемо да одредимо компасом. Акога
држимо во доравно, плави врх магнетне игле показује према северу (магнетни северни пол). Одређивање правца (навигација) на карти се ради
тако што се на водоравно положену карту мостави компас, чији северни правац треба да се подудара са северним правцем карте.

с о ос ос
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У Мађарској су код Надапа (Nadap) одредили средњу висину
(на основу Јадранске средње висине, још у 19. веку)

!

Потражи, зашто баш тамо, и
у каквој стени се налази означење.

а

о

20/04/16 14:31

р а
ар

Познавање стојишта значи да можемо да одредимо на карти где се тренутно налазимо. Најједноставнији начин за ово је, ако бирамо на терену такве природне или вештачке елементе (нпр.
дрво, торањ) који су и на карти назначени. Карту
наместимо тако да се правац назначеног елемента поклапа са правацем елемента на терену, и на
основу тога можемо да одредимо наш географски
положај. Наравно, данас већ и у овоме помаже фотограметрија.
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ГИС (GIS) је Географски Информациони Систем (Geographic Information System). Ради се о
таквим информатичким системима који служе
за управљање просторних података и њима придруженим особинама. Помоћу базе података географских димензија можемо да конструишемо
карте и тродимезионалне моделе, и могу да се изврше разне анализе, просторно планирање.

Г
карта, размера, графички приказ размере, симболи карте, изохипса, скала боја, карте равне површине, номенклатура карте, азимутна-, конусна-,
цилиндрична пројекција, топографске карте, географске карте, тематске карте, апсолутна и релативна висина, оријентисање, одређивање стране
света, стојиште

Прва домаћа карта: Лазарева (Lázár diák)
карта из 1528. године

ра ра

На пола миленијума старој карти, на први поглед, није лако
оријентисање; наиме, због грешке током адаптације, лоше
је одређен правац, тако да карта уместо севера показује североисток. Стога уместо уобичајеног правца Дунава – прво
запад – исток, па север – југ, на овој карти Дунав дијагонално пресеца карту. Ако смо се на ова одступања навикли, тек
онда можемо да приметимо да нам је Лазар оставио информацијама врло богату карту.
На карти размере 1:1 200 000 отп. 300 предела (планине,
реке, итд.) и 1300 имена насеља се може прочитати. Поред
тога, посебно су назначене и границе територија које су Турци освојили две године раније у Мохачкој бици.
Једини примерак карте се чува у Националној сечењијевој библиотеци.

а

с о ос ос

Светска карта, уз коју су приложени сателитски
снимци: www.maps.google.com
Карта Мађарске: www.lazarus.elte.hu/moterkep/
mb.htm

Какав проблем се јавља када Земљу елипсоидног облика представљамо у равни, тј. на карти?
Како групишемо карте?
Зашто треба одредити стране света на карти?
Шта је разлика између апсолутне и релативне
висине?
Како можемо да одредимо наш географски положај?
За шта може да се користи ГИС?
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1. Израчунај ваздушно растојање (најкраћи размак) и путно растојање између Будимпеште и Дебрецина.
2. Потражи у свом атласу географска места која означавају следеће координате.
1. 15° с.г.ш. 121° и.г.д. 2. 38° с.г.ш. 23,6° и.г.д. 3. 30° с.г.ш. 90° з.г.д. 4. 9° ј.г.ш. 14° и.г.д. 5. 23,5° ј.г.ш.
48° з.г.д.





На удаљености од колико степени географске ширине се налазе 1. и 4. редним бројем назначена
географска места?
На удаљености од колико степени географске ширине се налазе 2. и 3. редним бројем назначена
географска места?
На удаљености од колико степени географске дужине се налазе 1. и 4. редним бројем назначена
географска места?
На удаљености од колико степени географске дужине се налазе 2. и 3. редним бројем назначена
географска места?

3. Напиши координате следећих географских места.

4. Прочитај са карте апсолутну висину следећих планинских врхова. Монблан, Гросглокнер, Герлаховски врх – Герлаховка



Израчунај релативну висину Монблана, мерену од врха Кекеша (Kékes tető).
Колика је релативна висина Кекеша, мерена од нивоа Мртвог мора?

5. Замисли да си у једном страном велеграду, испразнила ти се батерија мобилног телефона и не
можеш да користиш навигациони систем. У једној поруци си добио карту града, помоћу које
треба да одеш на дато место. Шта ћеш да учиниш? Напиши корак по корак.

6. Међу странама света истакнуту улогу има северни правац. Сумирај, на које начине можеш да
одредиш северни правац. Размисли шта је којој методи предност, а шта мана.

с о ос ос

1. Малта, 2. Кобе, 3. Санкт Петерсбург, 4. Сиднеј, 5. Дака

а

7. Направи пресек дуж 47° с.г.ш. Мађарске на основу карте рељефа Мађарске коју можеш потражити у свом атласу.
 Образложи шта је разлика између попречног и заокренутог пресека.
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Астрономски инструменти индијског махараџе из 18. века
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Зашто су махараџе, свемоћни господари појединих предела Индије, правили за себе уређаје за астрономска
посматрања?
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Протуберанција Сунца

Како утиче Сунце на живот
на Земљи?

Помрачење Сунца

Месец, Земљин стални пратилац

Зашто је помрачење Сунца
ређе, него помрачење Месеца?

Какве последице има то што Месец
нема атмосферу?

Подневно Сунце зими на Канадској тундри

Да ли код нас Сунце може да кулминира у највишој тачки на небу тако
да сунчеви зраци под углом од 90°
степени падају на површину? Потврди свој одговор!
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Детаљ туристичке карте

Какве типове карата знаш?
Каква мерења могу да се изврше на карти?

20/04/16 14:31
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Унутрашња грађа Земље Тектоника плоча Тектонске плоче
и вулканизам Тектонске плоче и земљотреси Тектонске плоче и
образовање планина Стене: „грађевински материјал“ литосфере
Препознавање стена – пројектни задаци и вежбе Благо Земље – настанак минералног блага и енергетских извора Двобој унутрашњих
и спољашњих сила „Кора“ литосфере: земљиште Трагом милијарди
година историје Земље I Трагом милијарди година историје Земље II
Структура континената Разарање површине не познаје границе.
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Наука, која се бави проучавањем Земље, њеног
настанка, састава и структуре је геологија. Физичка својства Земље проучава геофизика, а хемијски
састав геохемија.

а

ра

ос

Са дубином све је већа температура. Пораст температуре (геотермички градијент) на сваких
100m дубине је за 3°С већи. У активним пределима Земље, који се још и данас мењају, геотермички
градијент брже расте, него у старим, стабилним
областима где се то одвија много спорије. У околини вулкана Везув, који се налази у близини Напуља, ова вредност је отприлике 14°С/100m. Од
просечног раста брже расте температура на пример у Будимпешти, у линији термалних извора
Будима (6-8°С/100m).
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Шта скрива унутрашњост наше планете, шта се одиграва у дубини испод
нас?
Унутрашњост Земље карактеришу струје, геосфере, велика топлота, радиоактивни распад, који утичу на померање
тектонских плоча, издизање планина и на вулканску активност.
Запажено је да у рудницима, спуштајући се све дубље, постепено расту температура и притисак. Најдубљи рудник на Земљи
који се налази у Јужној Африци је само 3,5 km дубок, али и током истраживачких бушења су стигли свега до 20 km дубине.
Само су мало „огребли“ површину Земље, која има 6371 km дугачак полупречник! 1909. године је откривено да највише података о унутрашњој грађи Земље можемо добити проучавањем
распростирања сеизмичких таласа. Та проучавања се заснивају
на чињеници да се брзина и правац кретања ових таласа мењају
у одређеним дубинама пролазећи кроз материје различите густине агрегатног стања. Има таласа који се одбију са површине
нове средине. Помоћу земљотреса и вештачких таласа проузрокованих експлозијама до данас су успели да више сазнају о
унутрашњој грађи Земље.

32618 Földrajz 9. szerb1–80korr2016.indd 32

У већ споменутом јужноафричком руднику,
међутим, на дубини од 3578m температура стена је „свега“ 52°С. Погледај зашто је
то тако!

Оно што ми тумачимо порастом температуре,
посматрајући са површине према дубини, у стварности је обрнут процес: топлота из унутрашњости
Земље, крећући се према површини је све мања.
На основу нашег досадашњег знања, унутрашња
топлота Земље потиче од распада радиоактивних материја (нпр. уран, торијум).
Температура у овој мери само до одређене дубине
расте. Температура вулканског материјала, који стиже из дубине од 150km је нпр. 1100-1200°С. Међутим,
ако бисмо рачунали са геотермичким градијентом из
близине површине, на тој дубини бисмо добили температуру од 4500°С. Ако би геотермички градијент
до средишта Земље био исти, онда би тамо владала
температура од око 190 000°С. Међутим, према проценама у средишту Земље температура је „свега“
4500-5000°С. Геотермички градијент у близини површине је резултат брзог хладњења чврсте средине.

Доминантне околности у дубини тешко нам је
замислити и зато јер у дубини Земље карактеристични су другачији притисак и густина средине.
Захваљујући ротацији и хлађењу, у унутрашњости
Земље су настале геосфере. Притисак са дубином
равномерно расте и у средишту Земље достиже
4000 пута већи притисак него на површини. Са
густином је други случај. Њен пораст карактери-
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20. илустрација: Магнетна инклинација
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ше нагла промена, која је највећа тамо где и сеизмички таласи показују промену. Наша планета
располаже магнетним пољем (магнетосфером).
Ово магнетно поље ствара струјање металних
растопљених материја које садрже гвожђе у унутрашњости Земље на дубини од више хиљада километара. Ове материје држи у покрету ротација
Земље и унутрашња топлота. Површинске тачке
Земљине магнетске осе, магнетни полови се не
подударају са површинским тачкама Земљине осе,
тј. са географским половима. Компасом одређен
правац север – југ одступа од географског правца
север – југ, ово одступање називамо магнетном
деклинацијом. Ако деклинација од географског
правца север – југ показује према истоку, онда је
деклинација позитивна, у супротном случају је
негативна.
Због промене струјања у унутрашњости Земље,
мења се положај магнетосфере, па тако и магнетних полова. Стене које се састоје од магнетних минерала сачувале су магнетни правац доминантан
у време њиховог настанка. Из овога знамо да се
током геолошког времена магнетно поље Земље
више пута знатно мењало, и то и у погледу оријентације и у погледу интензитета. Чак су се често и
магнетни полови замењивали. Мерењем оријентације магнетних минерала у стенама, стечене у
време њиховог настанка, можемо одредити старост неких геолошких догађаја из Земљине историје. Ово називамо палеомагнетизмом.

ра

ос

Током истраживања унутрашњости Земље доказало се, да је слично као код спољашњег омотача
и унутрашњост Земље подељена у више слојева
(сфера). На основу промена физичких карактеристика Земље, унутрашњост планете делимо на
четири различита слоја.
Спољашњи слој Земље је кора, која је испод
океана и копна различитог састава и дебљине.
Континентална кора је врло компликованог
састава и у многим пределима Земље је различите
грађе. Углавном се састоји од два карактеристична слоја. Горњи слој континенталне коре је у силикатима (састоји се од силицијума (Si) и кисеоника
(O2), најчешћих елемената коре) врло богат. Овај
слој претежно садржи гранит, зато га и називају
гранитном кором (густина му је 2,7g/cm3). Испод
се налази силикатима сиромашнији, међутим металима богатији слој (густина му је наравно већа,
3,0g/cm3). Карактеристична стена овог слоја је габро. Континентална кора је просечно 35-40km дебела, али где кора држи велики терет, нпр. испод
планина, дебљина може да достигне и 70-90 km.
Океанска кора је једноставније грађе и испод
свих океана на планети је иста. Океанска кора се
свуда састоји из два дела. Горњи тзв. базалтни слој
је финијег материјала, док је доњи слој од габра
Земљина кора
Земљин
омотач
Спољашње
језгро
Унутрашње
језгро
0 km
30 km
2900 km
5100 km
средиште Земље 6371km
21. илустрација: Унутрашња грађа Земље

!

Olvasd
le azса
ábráról
az egyes rétegek
átlagos
vasПрочитај
илустрације
просечну
дебљиtagságát!
ну појединих слојева.

Гра а

C

а

оа

географски пол

магнетни пол

а ра а

ро с о с а о о

ра

33

32618 Földrajz 9. szerb1–80korr2016.indd 33

20/04/16 14:31

а ра а

ос ра

ао

слој
габра

гранитни слој
0

кора
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океан
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Доказало се да је чврсти омотач планете, који
називамо литосфером, дебљи од саме коре. Литосферу чине кора и крути горњи део омотача.
Слично као код Земљине коре, дебљина литосфере је на територији копна већа (70-100 km), него
на територији океана (око. 50 km). Испод чврстог
омотача Земље, због великог притиска и температуре, стене су усијане и у некој су врсти пластичног стања. Ова слаба или „мека“ зона горњег
омотача, која лежи непосредно испод литосфере,
јесте астеносфера. Чврст омотач који се дели на

150

астеносфера

km
22. илустрација: Литосфера испод копна и океана

!

Упореди континенталне и океанске коре!

Г
геотермички градијент, радиоактивне материје,
магнетска деклинација, палеомагнетизам, Земљина кора, гранитни слој, слој габра, континентална
кора, океанска кора, литосфера, астеносфера
Шта си учио на часу историје
о Помпеји и избијању Везува?

Гра а

тектонске плоче, „плива“ на астеносфери која је у
пластичном стању. Астеносфера се простире до
250 km дубине.

океанска кора

сличног састава, али од грубљег материјала. Испод океана дебљина коре је свега 7-11 km.
Земљин омотач (мантил) се налази испод коре
до дубине 2900 km. Што се тиче хемијског састава, према језгру постепено и даље опада количина
силиката и расте проценат разних метала (нпр.
гвожђе, магнезијум).
Следи спољашње језгро, које је дебљине
отптрилике 1800-2200km. Састављено је претежно
од мешавине течних метала (нпр. никла и гвожђа).
Границу између спољашњег и унутрашњег језгра
су научници повукли у дубини између 4700 и 5100
km. Неизвесна је тачнa дубина границе, међутим
научници се слажу око тога да је унутрашње језгро
чврсто и састоји се од никла и гвожђа.

континентална кора

ро с о с а о о

а

ра

У чему је слична и у чему различита структура
Земље и Сунца?
Како се мења притисак, температура и густинa
крећу се према унутрашњости Земље?
Како је настала слојевита структура Земље?
Шта је последица тога што је испод Мађарске
тања континентална кора?

Откривене рушевине Помпејe са Везувом у позадини

34
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Истраживање океанског дна је значило велики
преокрет. Од краја 1960-их година су са истраживачких бродова извршили више дубинских бушења, и све тачније карте су се појавиле о рељефу
океанског дна. Утврђено је да се дуж средишњег
дела океана пружају гребени. Ови гребени су у
ствари најдужи планински ланци на свету, пошто
им свеукупна дужина достиже 80 000 km. Дуж
осе средњоокеанског гребена се пружа пукотина
(рифт) из које се излива магма на океанско дно.
Охлађена магма се кристализује и гради нову кору
од базалта и габра.
Узевши узорке из материјала океанског дна,
установљена је старост базалтног слоја и примећено је да су, удаљавајући се од средњоокеанског гребена, и са једне и са друге стране стене све
старије. У овом старијем базалту сачуван је смер
некадашњег магнетног поља, паралелан Земљином магнетном пољу.
Магма која стиже из дубине на површини се
хлади и причвршћује уз гребен, а нова магма која
крчи свој пут према површини постепено шири
пукотину (рифт) која се пружа дуж осе гребена.

ас

а

р ас

Да ли је литосфера уједињен – целовит слој?
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Положај Атланског и Индијског
средњоокеанског гребена

Какви процеси се одигравају на територији океанских гребена?

1970-их година је започела „револуција наука о Земљи
(геонаука)“. Док су раније сматрали да је Земљина кора
континуирани, целовит омотач и да су се континенти увек
тамо налазили где су и данас назначени на карти, нова
сазнања се овоме радикално супротстављају!

Данас знамо да литосфера није целовит омотач, него
се састоји од више тектонских плоча које су у сталном
покрету. Ови покрети у основи утичу на лице планете
и сам живот!
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Сударања, удаљавања се одвијају, избијају земљотреси, настају вулкани и разарајући цунамији уништавају приобаље. Катастрофе су у ствари део природних збивања на нашој планети.
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УДА ЉА ВА ЊЕ
средњоокеански гребен
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ПР И Б Л И ЖА ВА ЊЕ
вулканске планине
правац кретања
дубокоморски ров означава
континенталне плоче
место подвлачења
литосфера-чврст
океанска кора
омотач

астеносфера

магмa

подвлачење океанске плоче
под континенталну

правац кретања
океанске плоче

струјање
магме

океанска плоча
која се удаљава

океанска кора која је настала
хлађењем и очвршћавањем
магме

23. илустрација: Модел померања тектонских плоча

!

На основу илустрације објасни шта покреће тектонске плоче. Које су пратeће
појаве овог процеса? Тражи у атласу примере тектонских плоча које се одмичу једна од
друге, и које се померају једна према другој.

Ако ширина океана постепено расте, требало би да
се и Земља исто тако увећава, као када нпр. балон
надувају. Међутим, то није тако! Тајну су нам открили земљотреси који се јављају у ивичним областима
Тихог океана. Научници добро знају да земљотресе
проузрокује покретање, сударање тектонских плоча.
На основу истраживања су установили да већина
земљотреса избија на дубини од 400-700 km. Литосфера је, међутим, дебљине 100-110 km. Када су у
једном пресеку уцртана места избијања земљотреса,
добијена је субдукциона зона (зона подвлачења) која
има угао од 45 степени. Ову зону су назвали Бениоф
сеизмичка зона, по калифорнијском научнику који
ју је открио.

Нова океанска кора, која настаје дуж средњоокеанских гребена, код дубокоморских ровова се
подвлачи и „тоне“ у дубину. Места где се одвија
ово подвлачење називамо субдукционом зоном.
Ова открића су значила основу нове теорије
која нам је наспрам ранијих представила нову
слику о Земљи која се стално динамички мења.
Пошто су ове промене – покрети на Земљи резултат померања тектонских плоча, ову теорију називамо заједнички тектоником плоча.
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Земљину површину можемо да поделимо на седам
већих (Евроазијска, Северноамеричка, Тихоокеанска, Јужноамеричка, Афричка, Индо-аустралијска и Антарктичка плоча) и више мањих (нпр.
Арабијска, Филипинска, Наска и Карипска плоча)
тектонских плоча.
Неке плоче се састоје само од океанских предела (океанске плоче), (нпр. Тихоокеанска и Наска
плоча), а неке од океанских и континенталних
(Евроазијска плоча). Границе тектонских плоча се
пружају дуж средњоокеанских гребена, дубокоморских ровова, а ређе дуж планина.
Поједине плоче се крећу различитом брзином. У северном делу Атланског океана је брзина
удаљавања свега 2,3 cm/годишње, док се Тихоокеанска и Наска плоча удаљавају једна од друге
брзином од 17-18 cm/годишње. Брзина приближавања Наске и Јужноамеричке плоче је 10-11cm/
годишње. Тектонске плоче покрећу струјања материјала астеносфере, али сваки детаљ овог кретања још увек није познат.
Границе тектонских плоча се могу пружати испод мора, на граници мора и копна, унутар копна. Оваква област је нпр. ров Бајкалског језера,
у чијем окружењу се налази више угашених вулкана.
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Евроазијска плоча
Северноамеричка
плоча

Филипинска
плоча

Афричка плоча

Наска
плоча

Јужноамеричка плоча

Индо-аустралијска плоча

центар земљотреса

Антарктичка плоча

граница тектонске плоче
правац кретања тектонске плоче

24. илустрација: Пложај и кретање тектонских плоча

Зашто највише земљотреса избија на границама тектонских плоча?

о

ра

400 km

а ло а

Дуж средњоокеанских гребена тектонске плоче се
удаљавају једна од друге. Ову дивергентну границу карактерише избијање магме на површину и
стварање нове коре. Занимљив и јединствен гребен се пружа испод Црвеног мора, где се тренутно
рађа нови океан. Јужни продужетак овог гребена
је Велики источноафрички ров, дуж којег ће се
Африка за неколико десетина милиона година
расцепити на два дела, а на територији Исланда се
Атлатски гребен уздиже изнад нивоа океана.
Дуж дубокоморских ровова се тектонске плоче
приближавају једна другој и сударају. Океанска
плоча веће густине се подвлачи под континенталну плочу (конвергентна граница). У рововима
дубине више хиљада метара се нагомилава разни
материјал. Један део овог материјала чини морски
талог, док други део потиче са копна.

!

дубокоморски ров

Размисли, како је талог са копна могао доспети у океане.

Трећу, много ређу групу, чине тектонске плоче
које клизе једна поред друге (трансформне гра-

200 km

200 km

400 km

зона подвлачења
(Бениоф сеизмичка зона)
k правац кретања тектонске плоче
●

хипоцентри земљотреса

25. илустрација: Хипоцентри земљотреса, који формирају зону подвлачења (субдукције)

нице). Овај процес се одвија нпр. на југозападној ивици Северноамеричке плоче, дуж познатог
раседа Сан Андреас и на периферији Мале Азије,
у околини Истанбула. У обе опасне зоне живи
више десетина милиона људи!

Гра а

Тихоокеанска
плоча
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Тихоокеанска
плоча
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Дуж гребена и ровова океанска литосфера се
стално ствара и уништава, због тога се и стално
мења површина тектонских плоча. Са померањем
плоча се мења и положај континената. Ове промене су наравно, неприметне за један људски век.
За научнике који ове промене посматрају у интер-

валу од више милиона година, садашње стање је
само један тренутак.
Новом теоријом тектонике плоча могу се тумачити неке законитости везане за развој Земље.
Поред тога дато је објашњење појава и процеса
везаних за вулканизам, земљотресе и стварање
планина (орогенезе).

тектоника плоча, тектонска плоча, средњоокеански гребен, дубокоморски ров, плоче које се
размичу (дивергентне границе), плоче које се сударају (конвергентне границе), плоче које клизе
једна поред друге (трансформне границе)

Како се мењао положај континената на Земљи
у далекој прошлости? www.ucmp.berkeley.edu/
geology/tectonics.html
Шта се дешава испод површине током судара
океанске и континенталне плоче? http://pubs.
usgs.gov./gip/dynamic/dynamic.html
Упореди помоћу Google Earth две подморске
области, рељеф једног средњоокеанског гребена и једног дубокоморског рова! Које су им
главне разлике? www.earth.google.com
Погледај на сателитским снимцима рељеф
средњоокеанских гребена! Зашто су гребени испрекидани?

Г
Зашто је од одлучујућег значаја било истраживање океанског дна?
Каква кретања врше тектонске плоче?
Какве појаве и површински облици се везују за
поједине типове граница плоча?
Где се изнад нивоа мора издижу средњоокеански гребени. Потражи пример!
Илуструј појаве везане за кретање тектонских
плоча!

Лутање континентата – тектоника плоча
Многи су можда већ приметили де се обале
Јужне Америке и Африке могу спојити једна уз
другу. Исти је случај са две обале
Црвеног мора или Источне Африке и Индије. Теорију померања
континената је 1910. године
израдио немачки метеоролог
Алфред Вегенер. По њему су
континенти првобитно били
спојени, формирајући на
тај начин суперконтинент:
овај континент je назвао
Пангеа, што значи „цела
Земља“. Суперконтинент
се касније разишао на
више мањих делова, од
којих су настали данашњи континенти. Они
су спорим кретањем
током више десетина
милиона година постепено дошли до свог
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садашњег места. Један његов аргумент је заиста
био тачан. Он је рекао да се обале, које се налазе једна наспрам друге и могу припојити, грађене
од сличних стена. Савременици су дуго година
оспоравали његову теорију. Детаљна дубокоморска истраживања, која су довела до „открића“ тектонике плоча, започета су скоро пола века након
Вегенерове смрти. Дознало се, на пример, колико
су, у геолошком слислу, млади данашњи океани
Земље. Док су на копну нађене више милијарди
година старе стене, ни најстарије стене океанског
дна нису имале више од 200 милиона година.
Од средине 1970-их година научници су и из
близа могли да упознају дубину. Тада су пустили
у рад подморнице (нпр. америчка Алвин), помоћу
којих су научници могли да проучавају океанско
дно на дубини од 3000-4000 m. Рефлектори подморница су им показали до тада још невиђен свет:
појавили су се гребени, изливање базалта и димњаци из којих се изливао црни „дим“, који су у ствари
хидротермални извори температуре 250-350°С,
богати металима (гвожђе, цинк, манган, бакар).

Расед на Исланду

20/04/16 14:31

О вулканизму говоримо онда када магма стигне на површину Земље. На месту излива магме
настају вулкани, а отопљену стенску масу истиснуту на површину називамо лавом. Стене које
настају током вулканске делатности у блиском су
сродству са типом магме од које потичу. Другачија
лава се ствара, значи, од габра и од гранита. Заједничка карактеристика изливних (ефузивних)
магматских стена је, пошто се на површини брзо
хладе, да се састоје од ситно искристалисане масе.
(Зато базалтни материјал Земљине коре називају
ситнозрнастим.)
Већ смо учили. Како називамо унутрашњи
слој Земље, чији је материјал магма?
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Где су и зашто су настали вулкани
планете?
Вулкани су највидљивији површински знаци појава
и процеса, велике температуре и притиска, који се
одвијају у дубини Земље. Њихов географски положај,
вулканска делатност није случајна.
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Стопљен стенски материјал, магма, услед узлазних
струјања се креће према површини, али често не стиже
дотле. Ова магма се током кретања утискује у Земљину кору, очвршћује и формира дубинске (интрузивне)
магматске стене, као нпр. гранит и габро, који имају
важну улогу у грађи Земљине коре. Како се хлади магма, њени различити састојци се постепено издвајају,
кристализују. Пошто се хлађење дубинских магматских
стена одвија врло споро, има доста времена за стварање
великих кристала. (Код описа Земљине коре, управо
због ових великих кристала, габро називамо крупно
зрнастим.)

ла а

На географски распоред вулкана и законитости
њиховог рада најпотпуније објашњење даје тектоника плоча.
Већина активних вулкана се налази у близини морских обала. У приобалним областима или
на острвима се налазе познати активни вулкани
Европе (Везув, Етна, Стромболи), Јапана (нпр.
Фуџи), Индонезије и америчког континента. Зато
су раније ерупцију вулкана покушали да објасне
као борбу воде и ватре. У многим приобалним
областима нема ни трага вулканима. На основну
досадашњих сазнања, положај вулкана не зависи
од близине морских обала, него је одлучујуће да
су ове територије уједно и границе тектонских
плоча. Вулканизам се, наиме, углавном везује за
границе тектонских плоча.
Рад вулкана и карактеристике отопљеног стенског материјала који избија на Земљину површину зависи од хемијског састава магме. Поједине
типове магма и вулканских стена групишемо
првенствено на основу процентуалне вредности
силицијума и садржаја гасова, метала. На основу
садржаја силицијума делимо их на киселе, интермедијарне, базичне и ултрабазичне. Састав стена
(поготово присуство појединих гасова или њихов
недостатак) одређује карактеристике рада вулкана, а то опет утиче на појавне облике вулкана.
На различитим типовима граница тектонских
плоча према површини креће се магма различитог састава. Зато се за поједине типове граница
плоча везују вулкани карактеристичног рада, облика и састава.
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80% магме која стиже на површину, избија дуж
средњоокеанских гребена. Ова магма продире из
велике дубине, из астеносфере, зато јој је и температура врло висока (1100-1200°C). Растопљене стене, које потичу из велике дубине, садрже
повећани проценат разних металних елемената
(нпр. магнезијум, гвожђе, манган), док је количина силицијума мала (мања од 52%). Ово је група
базичних стена. Од дубинских магматских стена
овакав је габро, чији површински пар је изливна
магматска стена базалт.
У току формирања нове океанске коре у центру ширења избацују се дебеле секвенце пилоу
(јастучасте) лаве. Унутрашњост ових секвенци је
усијана, док им се на површини хлађењем ствара
очврсла кора. Кроз пукотине ових кора повремено још може да се излије усијани материјал, од
којег настају јастучасти облици лаве.
Базалтну лаву која се излива на површину карактерише ниски вискозитет, мали садржај гасова и висока температура. Од ње настају базалтни
платои и штитасти вулкани, чији нагиб купе је
мањи и од 5°. Базалтни платои се могу наћи на Изланду, у Средњем Сибиру и на Декан висоравни, а
штитасти вулкани на Исланду и Хавајима.
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Дуж дубокоморских ровова материјал тектонске
плоче која се подвлачи под другу, због све веће

Гра а

Јастучаста лава указује на океанско порекло, тј.
веже се за субакватички вулканизам.
Овакве јастучасте лаве се могу наћи на Дарно пла
плапланиннини (Darnó-hegy), која се пружа на рубу Бик планин
ског масива (Bükk-hegység).
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температуре у дубини се топи. Магма вулкана који
се вежу за ровове не потиче из астеносфере, него
из отопљених тектонских плоча које се подвлаче
и тону у дубину. Зато јој је и температура нижа,
негде око 800-900°C. Са подвлачењем тектонске
плоче и велика количина морског талога богата
водом тоне у дубину која повећава притисак магме и количину гасова. Овај растоп се уздиже до
површине и извор је неких од најексплозивнијих
вулкана на Земљи због велике запремине екстремно стиснутих гасова. Пошто се магма креће кроз
пукотине континенталне плоче према површини, успут топи један део околних стена копнене
коре, које су богате у силикатима. Због тога садржи више силицијум диоксида и мање метала, а
захваљујући томе, овдашње стене су светлије боје
(што је више силицијум диоксида у њима, тим су
стене светлије).
Лава вулканских ерупција које се везују за дубокоморске ровове је гушћа, тј. има већи вискозитет. Због тога, вулканске купе грађене од овакве
магме имају стрме падине. Због велике количине
гасова ерупције често прате јаке експлозије, током
којих не долази само до изливања магме, него и
избацивање пирокластичних стена. Таложењем
избаченог материјала: пепела, шљаке, настаје туф.
Код вулкана који се везују за субдукционе зоне,
разликујемо две врсте стена на основу количине
силицијум диоксида. Уколико магматске стене садрже 52-65% силицијума, онда су интермедијарне.
Од дубинских магматских стена овде спада диорит, чији је површински изливни пар андезит.
Уколико магматске стене садрже више од 65% силицијума, онда су киселе. Од дубинских магматскиг стена овакав је гранит, чији је површински
изливни пар риолит.
Од андезита грађени стратовулкани (композитни вулкани) састоје се од великог броја
„слојева“ очврсле лаве, пирокластичног материјала, пловућца и вулканске прашине. Овде спадају
најправилније вулканске купе Земље (нпр. Везув у
Италији и Фуџи у Јапану).
Већи део лаве избија на површину кроз централни отвор (гротло) стратовулкана. На површини се овај отвор завршава у облику кратера.
Многи вулкани су дуго времена активни и успут
стално мењају свој облик. Великом експлозијом
може се разорити вулкански кратер и настаје калдера много већег пречника. Оваква једна калдера
је настала 1980. године у Северној Америци са експлозијом вулкана Сент Хеленс.
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Изланд

Фуџи

а

Сент Хеленс

Хаваји

Кракатау

епицентри
земљотреса
границе тектонских плоча
активни вулкани

26. илустрација: Географски положај вулкана на Земљи

постепено старе. Такви су нпр. вулкани Хаваја
и Канарских острва. Сматра се да су настали захваљујући „врућим тачкама“.

Ерупције током којих се избацију киселе магматске стене, нпр. риолит, прате врло интензивне експлозије. Код ове групе вулкана важну улогу има пирокластични материјал (нпр. туф од
риолита). Врло густа кисела магма која у већини
случајева стиже до површине, али се не излива,
брзо очврсне. Тако се у кратеру формира чеп који
затвара пут лаве на површину. За њих се вежу
најразорније вулканске ерупције. У дубини се нагомилава велика количина водене паре и разних
гасова, захваљујући којима расте притисак, док на
крају долази до огромне експлозије, током које се
чеп од очврсле лаве избацује. (Једна оваква ерупција вулкана Монт Пеле 1902. године је разорила
град Сен Пјер на острву Мартиник у Карипском
мору. Пре неколико милиона година je настао
мали вулкански чеп на којем брду је подигнута
тврђава Ноград.)
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вулканске бомбе
кратер
гротло

слојеви лаве и
пирокластичног
материјала

стене

о с

Поготово у области Тихог океана се може наћи
много вулкана далеко од ивица тектонских плоча. Заједничка карактеристика им је да су ланчано расподељени и да стене од једног краја ланца,
где су још вулкани вероватно активни, до другог
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распрострањен
облак вулканске
прашине и гасова

коморе магме

пукотине
испуњава
магма

27. илустрација: Пресек стратовулкана

Чиме објашњаваш правилно таложење
слојева?

Гра а

Какве законитости се могу приметити у
географском положају вулкана? Шта је карактеристично за рад појединих вулкана?
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Телеки вулкан
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Хонолулу

Молокај
Ланај

Мауи
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Кахолаве

Острво
Хаваји

старост базалтних стена
(милиона година)
Мауна- Килаулоа
леа

28. илустрација: Острва Хаваја леже изнад вруће тачке

У овим врућим тачкама магма, која струји из
мантла, пробија литосферу и тако на површини
ствара вулкански регион. Успут (за неколико стотина хиљада година) се тектонска плоча помера
изнад вруће тачке која има фиксирано место. Захваљујући овом померању, на претходном месту
престаје вулканска активност, док на новом месту
врућа тачка пробија поново литосферу и ствара
нове вулканске купе.
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сумпора и радона који су у променљивим концентрацијама присутни. Код нас мофета има у Матрадеречки - Mátraderecske. Концентрација СО2 гаса који
овде избија је око 90% уз шта иде још и висока концентрација радона. Између осталог користе за лечење кардиоваскуларних болести, високог притиска,
хроничних кожних болести, остеопорозе, шећерне
болести и артритиса.

У поствулканске појаве спадају и вулкански извори угљене киселине која је раствор угљен-диоксида у води (киселе воде). Све врсте вода могу
да се нађу у Трансилванији и Матри.
Најспектакуларније поствулканске појаве су
гејзири који су посебни тип термалних извора и
повремено избацују млаз вреле воде на површину.
Могу се наћи у Северној Америци у Јелоустоун националном парку и на Изланду. У неколико десетина метара дубоком гротлу гејзира вреле магматске
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Ове појаве означавају завршну фазу вулканске
активности у једној области. Слабо избијање паре
и гасова се јавља у паузама ерупција, чак и више
милиона година након завршетка вулканске делатности. Између осталог такве појаве су:
■ фумароле: испаравања чија температура варира између 200-900°С састоје се од разних хемијских једињења (нпр. NaCl, KCl);
■ солфатаре: места где из пукотина избијају
углавном сумпорна једињења (H2S, CO2) чија
температура варира између 200-400°С. (назив
су добиле од Солфатара кратера који се налази
у близини Напуља);
■ мофете: су места где углавном избијају гасови
СО2, чија је температура нижа од 100°C (нпр.
Псећа пећина у околини Напуља и Смрдљива пећина (büdösbarlang) у Румунији – Јужна
Трансилванија (Székelyföld)).
Мофете користе и у медицини. Народна медицина већ одавно користи лековита и рекреацијска
дејства: висока концентрација СО2 утиче на ширење
крвних судова, а позната су још и лековита дејства
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стене загревају воду која је са површине доспела у
дубину. Вода која се налази у гротлу постепено се
загрева, а пошто је у дубини под већим притиском,
изнад 100°С почиње да ври. Цео водени стуб, међу-

ло

л а

а

тим, тек онда може да проври, када и термпература
горњих слојева достигне тачку врења. Тада избија
на површину. Избачена вода, сада већ охлађена,
пада натраг у гротло и процес почиње из почетка.

а

о с

Где се у области Тихог океана налазе најактивнији вулкани? www.earthobservatory.nasa.gov
Погледај, којe су биле највеће и најразорније
вулканске ерупције у историји човечанства.
Направи презентацију о тој теми.

Хроника Сен Мон Хеленса
Вулкан Сен Мон Хеленс, који се налази у САД и део
је планинског ланца Каскадских планина, до средине 20. века је у скоро свим озбиљнијим уџбеницима
избрисан са листе активних вулкана. Последњи пут
је 1857. године био активан, а у блиској прошлости
је само правилан облик купе подсећао на вулканско порекло. И у сред лета врх купе високе 2950 m
прекривао је снег и лед, док су се на падинама уздизалe дивне четинарске шуме. Марта 1980. серија
земљотреса је назначила да се вулкан, који се налази
на ивици северноамеричке плоче, поново пробудио.
Дошло је до мањих ерупција гасова и пепела, околину планине су затворили, а околна насеља су евакуисали. Посматрали су сваку вибрацију планине. Са
хеликоптера је установљено да се у старом кратеру
отворио нови, 50 m дубок кратер, који се до почетка
априла продубио на 300 m. У близини врха на северној падини се појавила грба која је постепено достигла висину од 100 m: магма која се потискивала према
површини је овде тражила пут.
18. маја 1980. ујутру се догодила велика ерупција.
Избочина на северној падини се распрсла, а јачина
експлозије је однела у ваздух горњих 400 m планине. Ову ерупцију није карактерисао јак излив лаве,
међутим, врели облак пепела избачен је у атмосферу
на висину до 23 km. Ерупција је отопила снег и лед

Од каквих слојева су грађени стратовулкани?
Зашто приобаље Тихог океана називају „Пацифички ватрени појас” и „ Тихоокеански ватрени прстен“?
Који је извор енергије поствулканских појава?
Које територије Земље угрожавају вулкани,
које карактеришу јаке експлозије?
Псећу пећину, која се налази поред Напуља, назвали су по животињама, које су тамо угинуле.
Шта мислиш, зашто је пећина била опасна за
псе и мање животиње?
Како може да утиче вулканизам на живот
друштва? Зашто је околина Везува упркос опасности густо насељена?

ра ра
вулкана, а од огромне количине воде, мешајући се са
пирокластичним материјалом, пепелом, настали су
муљни токови који су уништавали све пред собом.
57 особа је страдало, а међу жртвама је био један фотограф и геолог. Они су били на барем 10 km удаљености од кратера, али ипак нису успели да побегну
од облака ужарених гасова и паре који се сручио низ
падине вулкана и кретао се брзином од 300 km/h.
Дрва четинарских шума, које су прекривале падине
вулкана, муљевити токови су ишчупали из земље и
нагомилали их у речној долини на 15 km од кратера.
Нагомилана дрва су створила слој дебљине 10 m. У
области око врха на удаљености од 20-25 km нестао
је сваки траг животињског и биљног живота. Пепео
је и на улицама насеља удаљених 300 km створио
слој од 5 cm. Размера ове појаве, која је трансформисала ову средину, занемарљива је ако упоредимо
са неким другим, већим вулканским ерупцијама.
Овде је ерупција продуковала 1km3 материјала, што
је свега 1/3 чувене ерупције Везува, која се догодила
79. пре н. е. и уништила град Помпеју. Занемарљива
је наспрам ерупције Индонежанског вулкана Кракатау (18 km3), који се догодио 1883, а да не говоримо
о можда највећој ерупцији у историји човечанства,
избијању такође индонежанског вулкана Тамбора
(80 km3) 1815. године.

Гра а

отопљен стенски материјал, магма, дубинске магматске стене, вулканизам, лава, изливне магматске стене, пилоу (јастучаста) лава, штитасти вулкан, базалтна висораван, вруће тачке, вулканска
купа, стратовулкан, канал магме, гротло, калдера,
пирокластични материјал, поствулканске појаве,
фумарола, солфатара, мофета, вулкански извори
угљене киселине, гејзир
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29. илустрација: Сеизмички таласи у унутрашњости
Земље

Шта се дешава на границама унутрашњих
геосфера?
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правац кретања

Зашто, како и где настају
земљотреси?
правац кретања

Земљотреси улазе у ред најопаснијих природних катастро
катастрофа, углавном без икаквих јасних назнака.

а о ас а

ор с

Земљотрес или потрес (трус) настаје због кретања Земљине
коре, померања тектонских плоча, а последица је подрхтавање Земљине коре, услед ослобађања велике енергије. Жариште земљотреса (хипоцентар) је место у унутрашњости
Земљине коре одакле почињу да се простиру сеизмички таласи. Ортогонална пројекција хипоцентра на површ Земље је
епицентар, тј. место где се најјаче осећа потрес. Земљотресе
карактерише таласно кретање. Један део сеизмичких таласа
креће из жаришта земљотреса, честице осцилују у правцу
простирања таласа, а праћени су еластичним деформацијама околних стенских маса (скупљања и ширења). Друга група
таласа се шири нормално на жариште земљотреса и врши попречну вибрацију.
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30. илустрација: Ширење сеизмичких таласа

Који су најразорнији од свих праваца кретања?
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Сеизмограф је инструмент причвршћен за тло. Састоји
се од ваљка обмотаног једном траком који се ротира,
и висећег металног тега и игле којом се бележи линија
љуљања тега. Током потреса инструмент се заједно са
Земљом помера, док висећи метални тег због инерције
остаје у истом месту. Трака сеизмографа региструје ово
релативно померање.

Г о ра с рас ор
о а ло а

о р са

Сеизмографи годишње у просеку региструју
700-800 000 потреса од којих се непосредно око
150 000 може и осетити, а заправо број јаких, разорних земљотреса је око 300-400. 80% земљотреса избија на ивици басена Тихог океана, док
15% у појасу између Средоземног мора и Индонежанског архипелага. Није случајан распоред
земљотреса на Земљи. Слично активним вулканима и земљотреси се везују за границе тектонских плоча. Између вулканизма и земљотреса
међутим нема непосредне везе. Вулканизам је повезан са стопљеним стенским материјалом и његовим кретањима, док земљотреси са померањем
чврстих блокова стена. Дуж средњоокеанских
гребена, тј. код удаљавајућих тектонских плоча
су чешћи слабији земљотреси које карактеришу
плићи хипоцентри. У области дубокоморских
ровова јављају се земљотреси које карактеришу и
плитки (0-70 km) и средњи (70-300 km) и дубоки
(испод 300 km) хипоцентри (жаришта). Углавном
највеће разарање продукују земљотреси са плитким жариштем, пошто избијају тамо где долази
до сударања две тектонске плоче. Избијање јаких
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За мерење јачине трусева измишљено је више скала. 1910-их година израђена је и више пута модификована Меркалијева скала која узима у обзир
дејства трусева. Ова скала, која има 12 степени,
не заснива се на мерењима апарата, него дефинише појаве и промене које земљотреси изазивају,
уз оцену величине штете. Помоћу ње могу да се
класификују и земљотреси ранијих векова, међутим неповољно је то што је ова скала применљива
само у насељеним подручјима. 1930-их година је
формирана Рихтерова скала која се заснива на
мерењима сеизмографа. На Рихтеровој скали јачину потреса (магнитуду) показује мера количине
ослобођене енергије у хипоцентру. Сваки следећи
степен на скали значи тридесет пута већу енергију
од претходне. До сада најјачи земљотрес је имао
магнитуду 9,5 степени (Чиле, 1960).
Између јачине земљотреса и величине разарања нема пропорционалности. Величина разарања зависи од карактеристика стена (на песковитим, шљунковитим територијама је веће, него
на чврстим стенама), од изграђености области
(зграде од цигле су опасније од оних које су саграђене од армираног бетона) и од густине насељености.

ро о а

а

земљотреса се везује и за трансформне границе,
где две плоче клизе једна поред друге (нпр. калифорнијски расед Сен Андреас или у области Истанбула).

а ос

31. илустрација: Грађа и функционисање сеизмографа
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Сеизмички таласи се региструју помоћу сеизмографа који је развијен на основу вишевековних
искуства.
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Огромна разарања, која проузрокују земљотреси,
већ одавно подстичу научнике да учине све како
би предвидели потресе. Током истраживања која
помажу прогнозу мере, на пример, промене у брзини кретања мањих сеизмичких таласа, водостаја
у бунарима, промене у саставу подземних вода, у
магнетном пољу Земље и колико се често јављају
микро-потреси. Посматрају и промене површине:
издизање, тоњење, нагињање. У Јапану и Кини су
истраживали како се мења понашање појединих
врста животиња. Нажалост, упркос развоју науке
и технологије до дан-данас нису успели да пронађу
поуздану методу прогнозе. Мишљење стручњака
се слаже у томе да на избијање змељотреса утиче
много фактора и да су ове појаве толико сложене
да за тачну прогнозу неће никада бити могућности.
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Међутим, данашње знање нам омогућава да на
основу вероватноће одредимо колика је шанса
избијања опасног земљотреса у одређеном временском периоду на датој територији.
Иако земљотресе не можемо избећи, са одговарајућим припремама могу се ублажити штете и губици. На пример, на одговарајућем месту
планирање и изградња зграда које су отпорне на
земљотресе. На чврстој подлози саграђене зграде од армираног бетона су много отпорније на потресе, него зграде од цигала или дрвета саграђене
на растреситом тлу. Важна је и одговарајућа изградња система цевовода и разних жица, јер након земљотреса евентуалне повреде електричног
система и гасне мреже могу да доведу до експлозија, пожара, што повећава штету.
Важна поука јапанског земљотреса из 2011. године је да у областима које су ризичне у погледу
земљотреса, много више пажње треба обратити
током изградње индустријских погона и нуклеарних електрана.
Важно је да становништво буде информисано
како поступати током потреса и где се склонити.
На ово у Јапану припремају становништво сталним вежбама. Уклањање штете, коју су нанели
велики земљотреси, спасавање и снабдевање становништва, реконструкција, обнова инфраструктуре представљају велики терет за дату државу.
Зато је неопходна међународна сарадња. У пружању помоћи поред Организација уједињених нација (УН), Црвеног крста, учествују и многе друге
каритативне цивилне организације.
Зашто су посебно опасна места велеградови у оваквим случајевима?

То се десило нпр. 2010. након разарајућег
земљотреса на Хаитију или 2004. после потреса
у југоисточној Азији. У прикупљању средстава
(одећа, намирница, лекова, новца) учествују и организације далеких држава. Мађарска државама у
невољи помаже тако што шаље спасилачке екипе
и здравствене стручњаке.
На срећу у Мађарској, захваљујући геолошкој
грађи, ретко се дешавају већи земљотреси, али и
код нас на градилиштима треба се придржавати
прописа.
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Често највећу штету не наносе потреси, него пожари који се јављају након земљотреса. Из овог
аспекта гледајући велегради су највише угрожени
(електрична-, гасна мрежа, индустријски погони).
Многи земљотреси избијају у океанским областина, нпр. испод Тихог океана. Ови потреси проузрокују огромне лучке таласе, на јапанском језику
цунами, који могу да достигну висину од чак 30 m
у близини обала. Крајем 2004. године избио је
земљотрес у близини индонежанског острва Суматра и проузроковао је цунами који је усмртио
више од 200 000 људи, чак је и на обалама Африке
било жртава!
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У историји човечанства, земљотрес, који је усмртио
највише људи, догодио се у Кини 1556. године. Број
жртава је био око 830 000. 1976. године земљотрес јачине 7,6 степени у рударском граду Тангшан је имао
650 000 жртава. Наравно, није увек јачина потреса
повезана са бројем жртава. Цунами земљотреса јачине 9,1 који је избио код Суматре 2004. године је
усмртио 230 000 људи, док за време потреса јачине
„свега“ 7 степени рихтерове скале на Хаитију 2010.
страдало је најмање 316 000 људи. Месец дана касније избио је земљотрес у Чилеу, јачине 8,8 степени
и усмртио свега 432 човека. Чувени земљотрес у Сан
Франциску 1906. године јачине 8,3 степени на Рихтеровој скали је имао 3000 жртава.
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Рушевне после
земљотреса

32618 Földrajz 9. szerb1–80korr2016.indd 46

20/04/16 14:31

о с

ло

ор с

р ал
Степен

а с ала
Назив

Дејство

1.

потрес није осетан

Бележе га једино сеизмографи.

2.

врло слаб потрес

Само га осетљивији људи осете на горњим спратовима високих зграда.

3.

слаб – лаган потрес

У становима се осети, док напољу не. Тло дрхти, као кад улицом прође аутомобил.

4.

умерен потрес

Осети се и напољу. Они који спавају, углавном се пробуде. Стаклени предмети звече.

5.

прилично јак потрес

Зграде се затресу, а намештај помери. Стакло на вратима и прозорима се разбија.

6.

јак потрес

Сви га примећују. Са полица спадају предмети, ормари се помичу и преврћу, спада фасада.

7.

врло јак потрес

Пуцају зидови зграда, руше се димњаци. Вода језера и река са таласа.

8.

прилично разоран
потрес

Општа паника. Руше се торњеви, димњаци, зидови. Многе зграде постају непогодне за
становање.

9.

разоран – пустошни
потрес

Већина зграда постаје непогодна за становање. Руше се и болнице. Цеви испод земље се
ломе. Настају велике пукотине на земљи.

10.

врло разоран –
уништавајући потрес

3/4 зграда се озбиљно оштетило, већина се срушила. И јаче грађени станови су се тешко
оштетили. Настају велике пукотине, клизишта и одрони земље.

11.

катастрофалан потрес

Свака камена зграда се руши. Мостови се руше, шине се искривљују. Електричне и гасне
мреже постају неупотребљиве.

12.

велики катастрофалан
потрес

До темеља се руши све што је човек изградио. Сеизмички таласи се виде на површини.
Кидају се и руше стене, извори нестају или настају нови. Реке мењају корито.

Земљотрес који је уништио ирански
град Табас усмртио је 20 000 људи

Зашто је првенствено у кућама сазиданим од цигала страдало највише људи,
док у грађевинама од глине мање?

ро с о с а о о

Сакупи податке о јапанском земљотресу из
2011. Какве последице је имала ова природна
катастрофа?
Какве промене околине проузрокују велики
цунами? http://earthobservatory.nasa.gov
Када су били јачи земљотреси код нас? http://
foldrenges.lap.hu

Како се могу спојити следећи појмови: вулканизам, земљотрес, ивица тектонске плоче?
На основу 24. илустрације понови каква је веза
између положаја тектонских плоча и различитих типова вулканског рада.
У чему се разликују Меркалијева- и Рихтерова
скала?
Зашто може помоћи инсталирање система за
надгледање цунамија у ублажавању утицаја катастрофа?
Колико је Мађарска ризично место што се тиче
могућности избијања земљотреса?

Гра а

земљотрес, хипоцентар, епицентар, Меркалијева
скала, Рихтерова скала

а
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усправна бора
полегла бора
коса бора

загњурена бора

32. илустрација: Од усправних до полегнутих наборa

Ако је јачина притиска из оба правца иста, настају усправне боре. У случају различитог притиска настају косе и полегле боре. Приликом
снажних набирања усправне и косе боре се кидају
и долази до стварања навлака код којих старији
слојеви често могу лежати преко млађих. Размере
ових померања могу да достигну и више стотина
километара. Овакве навлаке су честе у Алпима.
Под утицајем вертикалних покрета настају пукотине или раседи дуж којих се блокови Земљине
коре спуштају, уздижу или хоризонтално померају.
Захваљујући овим покретима настају различити површински облици. Спуштањем земљишта између
два мање више паралелна раседа настају тектонски
ровови, а издизањем тектонски хорстови. Типични хорстови су острвске планине у Панонском
басену: Мечек, Папук, Фрушка гора. Дуж кружних раседа настају басени степенасте површине.
а

ра с
а р с ла

с о с с

сло

а

раседи

рс а

Како настају планине?

степенасто раседање

хорст

Настанак планинских система – слично вулканизму и
земљотресима – такође је у вези са тектонском плочом.

а ра

рас а

а

Набирања и раседања су припремне фазе орогенезе. Планине настају издизањем ових набраних слојева и раседних
структура.
Набирање слојева Земљине коре настаје под утицајем дејства хоризонталног притиска. Одвија се у пластичним срединама на већој дубини, где доминира већи притисак и температура. Основни облик набирања слојева је набор који се
састоји од антиклинале и синклинале.
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басени степенасте површине
33. илустрација: Типови раседања

Под каквим условима настаје расед? Нађи
примере за различите типове раседања.
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Теорија тектонике плоча настанак планина веже
за историју праокеана. Претежни део будућих
планина је грађен од материјала који су настали
и таложили се у унутрашњим областима океана,
далеко од границе тектонских плоча. Набирање
ових слојева се, међутим одвија у субдукционим
зонама дуж дубокоморских ровова. Настанак
планина се везује за конвергентне границе тектонских плоча.
Сударање се може десити на граници две океанске, океанске и континенталне и две континенталне плоче. Код различитих типова граница
плоча – слично као у случају вулканизма – настају
различити типови планина. Објашњење тектонике плоча су израдили на основу истраживања
најмлађих планинских система на Земљи, Пацифичког, који окружије Тихи океан, и на основу
Евроазијског планинског система који се пружа
од Планине Атлас, па све до југоисточне Азије
(планинским системом називамо скуп планина,
које су настале у једном датом периоду орогенезе). Настанак ових планинских система је започео
отприлике пре сто милиона година.
На старијим територијама Земље има и таквих
планинских система који су више стотина милиона година стари. Пошто стене и структура ових
планина сведочe о начину настанка, и у њиховом
случају може да се орогенеза сведе на догађаје тектонике плоча.
океанска плоча

континентална плоча

ас а а
о а с

ла а с ара
ло а

Сударање две океанске плоче је најједноставнија
верзија орогенезе. Како се субдукује једна океанска плоча под другу, настају острвски лукови. Ова
острва су углавном грађена од магматских стена.
Потичу од отопљеног материјала тектонске плоче
која се подвлачи под другу. Од оваквих острвских
лукова се састоје острва у западној области Тихог
океана (Нови Хебриди, Соломонска острва).
континентална плоча

вулканизам
астеносфера
34. илустрација: Настанак планина сударањем
океанске и континенталне плоче

!

У свом атласу тражи пример за сударање
океанске и континенталне тектонске плоче.

океанска
плоча

вулканизам
хипоцентри
земљотреса

астеносфера

35. илустрација: Настанак планина сударањем две
океанске плоче

ас а а
о

ла а с ара
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о а с

Овај процес се данас најбоље може запазити на
територији Анда. Океанска плоча веће густине
се подвлачи под дебљу, континенталну плочу
мање густине. Због вулканизма, који се везује за
дубокоморске ровове, планине у окружењу Тихог
океана (Пацифички планински систем) су грађене
углавном од магматских стена (андезит, риолит).
Током подвлачења се један део талогa набира и
пресује уз ивицу континенталне плоче.

ас а а ла
о
ал
морски талог

морски талог

а
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У почетку и у овој области су се пружали мањи
океански басени, али током подвлачења су ове
океанске територије нестале. Док су се две континенталне плоче приближавале једна другој, седименти океанског басена су се набирали. На граници тектонских плоча су тада настале усправне и
полегле боре.
Материјал ових бора током судара се навлачи
на старије слојеве континенталне плоче и тако на-
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талог плитког
мора

а

дубокоморски
талог

а

астеносфера

ро с о с а о о

остаци океанске коре

дубинске
магматске
стене

веначне планин

36. илустрација: Настанак планина сударањем две
континенталне плоче

стају навлаке. Током судара се са ивице континенталне плоче одвајају микроплоче. Оне се понашају
као клинови између две континенталне плоче и
одређују пложај новог планинског гребена. Тако
су настали чланови Евроазијског планинског система. У њиховој грађи главну улогу имају набирани седименти.

ор
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о

Материјал планина се нагомилава у огромним геосинклиналама океанских басена. Настанак планина се везује за конвергентне границе тектонских
плоча и за померања (набирања, раседања) која се
одвијају овде. Ова структурна померања сматрају
припремном фазом (тектогенеза) настанка планина. Након тога следи издизање планина, тј. орогенеза. Литосфера, која је мање густине, плива на
омотачу (мантилу) веће густине. Испод континената је литосфера много дебља, него испод океана.
Копна – као санте леда у мору – у зависности од
тежине, у различитој мери продиру у материјал
омотача. Равнотежа се са настанком планина очигледно ремети, пошто током настанка набораних
структура литосфера постепено одебља.
Поремећена равнотежа се током издизања планина враћа. Дешава се исто као када се бродови
натоваре робом. Током издизања, у крајњем случају, део коре ће само занемарљиво бити виши,
пошто много јаче тоне у омотач. Тако, на пример,
ако се навлака дебљине 2000 m навуче на један део
коре, литосфера ће за 1600 m дубље да тоне у омотач, тј. површина ће само за 400m бити виша.

Г
планина, планински систем, набирање, коса бора,
полегла бора, навлака, расед, ров, басен, степенасто раседање, острвски лук, геосинклинала
Гребени Алпа су изграђени од великих бора, навлака

Шта је заједничко, а шта различито у набирању
и раседању?
Зашто Евроазијски планински систем има
мање минералног блага од Пацифичког?
Упореди настанак Алпа и Анда помоћу 34. и 36.
илустрације!

Гра а

Сударањем којих тектонских плоча су се набирали гребени Алпа?
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Зашто се може рећи да је Карпатски басен
урамљена природна целина? www.earth.google.
com
Како су утицала набирања и раседања на
пејзаж?
www.geolsoc.org.uk/gsl/education/
resources/rockcycle

20/04/16 14:31

а

ра

с

а р ал
а р ал

99% чврстог омотача Земље је грађено од осам
хемијских елемената. На основу њиховог процентуалног удела, у опадајућем редоследу су то
следећи елементи: кисеоник (O), силицијум (Si),
алуминијум (Al), гвожђе (Fe), калцијум (Ca), натријум (Na), калијум (K) и магнезијум (Mg). Од
ових хемијских елемената су грађени минерали,
а од њих стене. Минерали су хомогени (тј. могу
се представити једном хемијском формулом),
неоргански саставни делови Земљине коре. Од
скоро 2000 познатих минерала 200 има важну
улогу у грађи стена. Најважнији су кварц, лискун,
фелдспат, оливин, пироксен и амфиболит. Минерали се најчешће налазе у облику кристала.
Кристали имају одређен геометријски облик и
правилан унутрашњи распоред атома. Стене су
обично грађене од различитих минерала, нпр.
гранит се састоји од кварца, фелдспата и лискуна.
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Од каквих стена је грађен чврст омотач Земље?

Магма је мешавина оксида и силиката, које карактеришу различите тачке топљења. Поједини
састојци се током постепеног пада температуре кристализују. Због разлика у околностима
хлађења од почетне магме настају магматске стене различитог састава. Према месту настанка се
деле на дубинске (интрузивне) магматске стене
(габро, диорит, гранит) и изливне (ефузивне)
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Гранитне стене облика џакова
(Добруџа, Румунија)

По начину постанка све стене су подељене у три велике групе:
■ магматске стене
■ седиментне стене
■ метаморфне стене
Међутим, ове групе стена само у уџбеницима чине
одвојена поглавља. У стварности се могу запазити многи прелази, међу којима сталне поромене карактеришу
закони правилног кружног кретања.
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Како су настали ови површински облици?

Гра а

Чврст омотач Земље је грађен од различитих стена
које можемо да групишемо на основу порекла и настанка.
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магматске стене (базалт, андезит, риолит). Током
ерупција, које прате јаке експлозије, из вулкана се
избацује лава, у гротлу одробљени материјал, од
којег настају вулканско-растресите стене, различити туфови (андезит, риолит). Чим се охлади,
лава се може сматрати стенама, али од пирокластичног материјала који пада на површину тек
након дужег процеса збијања настају стене, нпр.
туф. Према величини честица, материјал вулкана се може класификовати: тако да постоји вилкански пепео (0,05-4 mm), вулканске лапиле (432 mm) и блокови већег пречника.

с
Појава таложења честица стеновитог материјала и минерала различитог порекла назива се седиментација. Овај тип стена је настао од наталожених наслага. Са копна, помоћу река, ветра, леда
се нанос (каменчићи, песак, муљ) транспортује у
копнене и морске басене. Од таложеног материјала током хемијских и механичких процеса настају
седиментне стене.
Овај тип стена се у многоме разликује од друга
два типа. У стварању седиментних стена топлота
нема важну улогу, а у ову групу поред чврстих стена спадају и растресити талози (нпр. муљ, песак,
глина).
сува, топла клима
прилив морске
воде

јако испаравање
залив, морска вода
са великом
концентрацијом
соли

Гра а

плитак и узак улаз, брана

гипс

камена со

калијумова со

глина

37. илустрација: Налазишта соли су се формирала у
затвореним морским басенима

Каква клима карактерише пределе, где су
настала највећа налазишта соли?
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постанка

магматске
стене

седиментне
стене
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Тип стене

Пример

дубинске

гранит

изливне

риолит, андезит,
базалт

вулканокластични
материјал

вулкански туфови
(риолит, андезит,
базалт)

кластичне

песак, пешчар, лес,
глина, лапорац

хемијске

камена со, кречњак,
доломит

органогене

кречњак, камени угаљ,
нафта

метаморфне
стене

гнајс, лискуни, мермер

На основу постанка три типа седиментних стена разликујемо:
Кластичне седиментне стене су настале од материјала распаднутих старијих стена, који се
транспортовао и наталожио на једном датом месту. Састоји се од зрна и честица ризличите величине, облика и састава. У овај тип спадају исто
тако и песак, пешчар, као и глина и лес, који су
грађени од врло ситних зрнаца.
Хемијске седиментне стене карактеришу хемијске промене. Настале су кристализацијом разних соли и засићених раствора. Испаравањем и
сушењем некадашњих морских залива су настали
евапорати. Током испаравања су се прво кристализовале тешко растворљиве соли, а након тога
постепено и оне које се лакше растварају. Прво
су се у простору на дну кристализовали карбонати (креч, CaCO3), након тога сулфати (нпр. гипс,
CaSO4) и на крају хлориди, као што су камена со
(NaCl) и калиjумова со (KCl).
Органогене седиментне стене настају таложењем скелета морских и језерских организама.
Стене често могу да се идентификују на основу
остатака организама. Овде спада кречњак, који је
настао од скелета морских живих бића. У случају
овог типа седиментних стена често се може запазити више слојева.
На дну језера, које испарава
нагомилао се евапорат
(Алтиплано, Боливија)

20/04/16 14:31

оце
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дубинско
затрпавање
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затрпавање и поновна
кристализација

издизање

еро

т ра

седиментне
стене

тоњење
метаморфне
стене

дубинско
затрпавање
топљење

38. илустрација: Процес цикличне еволуције стена

кристализацијом кречњака под дејством високог притиска и
температуре.

Г
минерал, стена, магматска стена, седиментна
стена, метаморфна стена, дубинска магматска
стена, изливна магматска стена, пирокластични
материјал, кластична седиментна стена, хемијска
седиментна стена, органогена седиментна стена,
циклично кретање стена
И отпоран мермер може да гради планинске
гребене (Пирин, Бугарска)

Зашто су врло важни били евапорати у појединим историјским периодима?
Тражи слике о Високој Татри која је грађена од
гранита, о Ретезату који је грађен од метаморфних стена и о Харгити која се углавном састоји
од магматских стена. Упореди њихове површинске облике.
Направи дигиталну колекцију стена.

Гра а

Зашто су „дивљи“ површински облици планина грађени од чврстих, отпорних стена?

Како групишемо магматске стене?
Зашто су већи кристали настали у дубинским
магматским стенама уместо у изливним?
Зашто је посебна класификација кречњака по
групама стена?
Зашто је потребно конструисање карата које
садрже и типове стена?

ро с о с а о о

пр

ак у

дубинске
магматске стене

магма

лни

СТЕНЕ ФОРМИРАНЕ У УНУТРАШЊОСТИ ЗЕМЉЕ СТЕНЕ ФОРМИРАНЕ НА ПОВРШИНИ ЗЕМЉЕ

ија

изливне
магматске стене

хлађење, кристализација

Метаморфне стене настају од магматских и седиментних стена под утицајем
накнадних структурних, минералних
и хемијских промена. Ове промене се
одвијају под утицајем великог притиска или високе температуре. Од
минерала оригиналних стена поновном кристализацијом настају нови
метаморфни минерали. Под великим
притиском настају нпр. кристални
шкриљци у којима су се минерали распоредили у нормали на притисак. То
им даје карактеристичну шкриљасту
структуру. Метаморфозу проузрокује
и ако у седиментне стене продре врела магма, нпр. гранит. Дуж додирне
површине магма спржи оригинално
седиментне стене од којих настају чврсте метаморфне стене, корнити. Метаморфна стена је и мермер који настаје
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1. Направи колекцију стена
Припрема:
■ Закључите са којим стенама се можемо најчешће срести у нашој домовини и које су од њих карактеристичне за вашу ширу животну средину.
■ Формирајте групе од 3-4 особе и испланирајте своју колекцију! Циљ је да створена колекција стена
прикаже заинтересованима карактеристике геолошке грађе наше домовине.
Извођење:
■ Током школске године, на породичним излетима, школским екскурзијама сакупљајте карактеристичне стене за предео где сте на излету.
■ Помоћу енциклопедиjе стена индентификујте прикупљене примерке.
■ Направите налепнице које садрже име стене, њен тип, место и време наласка. Напишите какву
привредну корист можемо имати од њих.
■ Направите скицирану карту и назначите ха њој место прикуљања стена.
■ Саставите колекцију. Причврстите стене и налепнице са подацима на дно једне веће кутије.
■ Направите изложбу о својој колекцији! Договорите се које стене се јављају најчешће.
2. Организујте берзу минерала и стена
Многи људи сакупљају минерале и стене и радо показују своју колекцију, а ако од неких типова стена имају више примерака, мењају их за такве стене које још немају у својој колекцији.
Потражите и назовите околне школе на изложбу минерала и стена, коју сте организовали. Направите плакат, летке или и информисање преко интернета о овој изложби! Организујте ђачку конференцију, где ће и ученици других школа своје знање о овој теми приказати малим предавањима.

3. Шта се прави од њих?
Направите парове! Сваки пар нека извуче једну врсту стене. Погледајте како привреда користи
поједине стене! Направите кратку сликовиту изложбу.
Стене: гранит, базалт, андезит, кречњак, пешчар, глина, песак, шљунак, мермер

Гра а

4. Ко ме препознаје? Изложба минерала и стена
Припреме: Сакупите најважнија и најчешћа имена минерала и стена, напишите их на мале листиће.
Сваки ученик нека извуче један овакав листић и нека направи сликама илустровано кратко предавање о датој стени. Ако у школској колекцији има таква стена или минерал, и то погледајте.
Један ученик нека за следећи час састави слике, карактеристике, нека изабере стене из колекције.
Он ће бити вођа такмичења. Остали нека понављају, систематизују информације које су на часу
чули.
Такмичење: Ученик који води такмичење о свакој изабраној стени прочита једну карактеристику,
или покаже слику њену, евентуално саму стену. Остали ће написати у свеску коју стену су препознали. Онај ко буде имао највише тачних одговора победиће. После такмичења поразговарајте о
тачним решењима.
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Via Appia био је један
од најзначајнијих
путева Старог Рима.
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Андезит. Назив доминантне стене Бержења
(Börzsöny), Матре (Mátra) и Харгите (Hargita)
(Источна Трансилванија) потиче од шпанског
назива Анда (Andes). Доминантни минерали
ситнозрнастог андезита су
плагиокласи, пироксени. У
Мађарској подлогу испод
шина чине уситњене стене
андезита.
Риолит. Настанак риолита се веже за експлозивне
вулканске ерупције. Слично
свом дубинском пару граниту, богат је кварцом и
фелдспатом. Ову стену која је сиромашна металним једињењима углавном карактерише светла
боја. У Мађарској у Земплени (Токаји) планинама
се често можемо срести са овом
вулканском стеном. Нагло
охладњена варијанта риолита је опсидијан који је
вулканска стена изграђена
скоро потпуно од стакласте
материје. У камено и античко
доба су од њега правили алате и накит. У античко доба је био важан трговински производ.
Риолит туф и андезит туф. Карактеристичан производ експлозивних вулканских ерупција. Риолит
туф и андезит туф настају од овог избаченог пирокластичног материјала. Захваљујући ветровима,
овај материјал се и на већој удаљенсти може наћи
од места ерупције. Вулкански туфови се лако могу
клесати, мекани су, али у сувом стању су стабилне стене. У приобаљу Средоземног мора и у Малој
Азији већ више миленијума у меканим туфовима
праве пећинске станове, цркве и подземне пролазе. У Мађарској су у подножју Токаји планине у туфове уклесали винске подруме. Вулкански туфови,
међутим, добро могу да се
употребе и као грађевински материјал. Од андезит
туфова је саграђена базилика у Естергому, тврђава
у Вишеграду, а од риолит
туфова катедрала у Кошицама.

ро с о с а о о

Гранит. Најпознатија је дубинска магматска стена
која се састоји од зрнца кварца, фелдспата и лискуна. Поједини минерали (сивкасти, прозирни
кварц, бео или розе фелдспат, црни биотит лискун)
су се у дубини, као резултат спорог хлађења у великој мери увеличали, тако да се могу препознати
и слободним оком. Боју гранита одређују углавном фелдспати, тако да можемо срести беличасте
и црвенкасте граните. Гранит је на великој дубини
очврсла стена; међутим, постоје места где се налази
и на површини захваљујући еродирању површинских слојева. У Мађарској најзначајније налазиште гранита
је у Веленцеи планинама, стене су
старе 300-350 милиона година. Старост ових стена је незнатна у односу
на шведске и финске граните чија је
старост процењена на 1,5-2 милијарде година. Црвени гранит користи се
већ вековима као декоративни камен (украшавање
јавних зграда, постоље скулптура), али на многим
местимa је од ових чврстих стена направљена ивица тротоара.
Базалт. Базалт тамне боје је свега неколико милиона година стара вулканска стена у околини Шалготарјана и Таполцаи басена. Изливна магматска
стена ситнозрнасте структуре, тј. минерали, као
што су оливин, пироксен, фелдспат, само се тешко могу разликовати. Базалт се на површини брзо
охлади. У току овог процеса стварају се пукотине и
долази до смањења запремине. Као последица тога
стене се често деле на ступове шестоугле структуре. Овакви површински облици се могу наћи на
планини Св. Ђорђе и Шомошкe (Мађарска). Базалт
већ више хиљада година користе за изградњу путева, као на пример у провинцији Панонији што су
радили стари Римљани. У данашња времена се још
увек у многим нашим градовима могу наћи споредне улице калдрмисане базалтним коцкама.

Гра а

Карактеристике стена

Значајно еродиран
вулкански терен у
Кападокији
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Кречњак: Познате су разне варијанте ове карбонатне стене које су грађене од калцијум-карбоната (СаСО3), а настале су у различитим геолошким временима. Заједничка
карактеристика им је да ако
разређену хлороводоничну
кисeлину капнемо на њих,
површина им жубори.
Кречњак може да настане
и од остатака шкољки, пужева и корала, чије су љуске грађене од калцијум-карбоната. Постоје варијанте, које су
малтене скроз од СаСО3, али и такве, које су помешане са глином или песком. Постоје пошиуно
бели кречњаци, као са губешер креда, и упбенкасте
варианте ца оксиданта гвожђа. Такав је и најпознатији кречњак у Мађарској који се налази у Герече
планинама (Gerecse hegység). Погрешно га називају
и црвени мермер. У кречњаку који се наслагао у
морима пре отп. 100 милиона година, може се наћи
– од тад већ одавно изумрла врста животиња –
амонити. Црвени кречњак
користе и као грађевински
материјал. Од ове стене су
направљене многе грађевине мађарске ренесансе,
као нпр. Бакоцева капела
у Естергому и фонтана
Матије Корвина у вишеградској палати. По остаоста
цима
амонита
спиралног
Црте скелета многих живих
бића се могу запазити на облика газимо онда када
Будимпеш
каменим плочама у подзем- нпр. шетамо у Будимпешти
на
метро
станици
код
ном пролазу код Деакобог
трга.
Деаковог трга.

Лес. Лес је жућкаста седиментна, лако порозна,
лапоровита или глиновита стена. Састоји се од
зрнаца кварца, фелдспата и креча. Пречник зрнаца је између 0,001-0,0005 mm. Лес се у Мађарској
може наћи на Мезефелду, у Бачкој и Хајдушагу,
где достиже дебљину од 50-70
m. У централним деловима
Кине наслаге леса могу да
достигну дебљину и од
више стотина метара.
Лес је копнени талог.
Настао је пре неколико стотина хиљада
година за време леденог доба од прашине
коју је ветар издувавао из долина река
и са периглацијалних
подручја. Само се на травнатим пустарама слегла прашина и формирао се лес,
захваљујући вегетацији која је спречила да је ветар
и вода носе даље.
Доломит. Беличаст доломит, који подсећа на
кречњак, исто је седиментна стена. Састоји се од
СаСО3 и MgCO3 (магнезијум-карбонат). Доломит
се не може растворити у разређеној хлороводоничној киселини, као нпр. кречњак. У доломиту су
чести раседи, пукотине; у планинама грађеним од
доломита чести су спектакуларни торњеви, литице, који чине површину разноликом. Од доломита
се састоји Гелертово брдо, које се уздиже на будимској страни у Будимпешти, и наравно Доломити, један од најлепших планинских венаца Алпа. Стена,
међутим, није добила назив по овом планинском
венцу, него по једном француском истраживачу
минерала, Деода Грате де Доломијеу.

Гра а

Торњеви Доломита
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Замисли да си архитекта.
Где и како би користио поједине стене током изградње
једног хотела или конференцијског центра?

20/04/16 14:31
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Крећући се према површини, састојци магме се
због хлађења у одређеном редоследу кристализују
и на основу густине раздвајају. Прво се издвајају
на највишој температури (око 1000°C) очврсли
тешки метали (никл, платина, хром) и руда гвожђа. Након тога тону на дно отопљеног материјала, где се нагомилавају. Тако су настала налазишта
руде гвожђа у Шведској, Канади и Бразилу. Ове
руде се значи нагомилавају унутар дубинских
магматских стена. Остаци магме, који учествују

раствори
вреле
воде
злато

сребро

уранијум

а а

с с р

а

Где и како настају најважнија минерална блага Земље?

л

а

Руда је тип стене која садржи метале у већој концентрацији од количине која je просечна за литосферу.
Настанак руда се првенствено веже за магматске
процесе (примарна минерализација), а тек делом за седиментне процесе (секундарна минерализација).
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остаци
магме

дубинске магматске
стене

Блага Земље, руде метала, енергенти, као што су камени угаљ и нафта, често су утицали на живот држава,
народа и на ток историје човечанства.

ас а а р

калај

пара
и
гасови

гвожђе
никл

хром
платина

39. илустрација: Скициран пресек минерализације

Како редослед минерализације и рељеф
утичу на рударство?

усијана
магма

Гра а

о ра
о
ра о
ра

олово
цинк
бакар

20/04/16 14:31
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у завршној фази очвршћавања стена, продиру у
пукотине споредних стена где се хладe (на температури од 500-700°C), попуњавају пукотине и
стварају рудне жиле. У пукотине споредних стена су продрли пара и гасови магме, из којих су се
хлађењем (на температури између 500-350°C) такође издвојиле руде. Тако су настала налазишта
калаја, уранијума и торијума. До магме која се
хлади продире вода која се загрева и раствара метале из магматских стена. Вода ове растворе може
да транспортује у пукотине споредних стена. Од
раствора вреле воде хлађењем или током хемијске
реакције са споредним стенама настају нове рудне жиле. Ово називамо хидротермалном минерализацијом. Тако су настали обојени метали
(цинк, олово, бакар) и племенити метали (злато,
сребро). У Мађарској је такво налазиште руда бакра у Матри, близу Речка. Раствори вреле воде су
створили и руде гвожђа у гребену кречњака близу
Рудабање.
Удаљавајући се од основне масе магме, таложиле су се руде које се на све нижој температури издвајају. Баш зато, горњи делови литосфере
су најсиромашнији у рудама магматског порекла.
У великој дубини формирана су налазишта руда
која су током много милиона година ерозијом
горњих слојева доспела на површину или у њену
близину.

ас а а с
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Услед дробљења и растварања стена, и руде се
нагомилавају поново на другом месту. У речним
токовима у раствореном стању транспортована
једињења метала уливају се у море различитог хемијског састава, где се издвајају. У проширивању
налазишта руда важну улогу имају и морски организми који користе ове минерале. Тако настају
седиментна (секундарна) налазишта руда Земље
(гвожђе, манган, цинк, бакар).
Посебан случај седиментне минерализације
је када се руде слегну на дну корита река. Зрнца
минерала, тежа од речног наноса, нагомилавају
се тамо где се речни ток успори. Са оваквим налазиштима руда се можемо срести у Стеновитим планинама (Северна Америка) и на Дунаву
узводно од Ђура, где су се раније бавили прањем
злата, док у Малајзији са прањем калаја. Не само
у данашњим речним коритима, него и у речним
седиментима ранијих геолошких доба можемо се
срести са нагомиланим златом. Оваква налазишта
су нпр. у Аљасци.
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Међу рудама на основу настанка и изгледа
посебну групу представља боксит, руда алуминијума. Црвенкасти боксит више подсећа на тврду глину, него на руде. На тропској, суптропској
клими настаје елувијалним процесом. Две групе
су му латеритни боксит и крашки боксит. Највећи
део налазишта боксита – па тако и налазишта на
Јамаици и у Западној Африци – спадају у групу
латеритног боксита који је настао елувијацијом
магматских и метаморфних стена. Из овог елувијалног материјала киша испира материје које се
лако испирају (нпр. силицијум диоксид), међутим,
алуминијум оксид, који се теже креће, нагомилава
се. Крашки боксит се веже за крашка подручја. У
површинским удубљењима кречњака и доломита
сакупљен елувијални материјал настаје растварањем карста или потиче са других простора. Налазишта боксита у Мађарској (Вертеш, Бакоњ) се
вежу за крашке пределе.

ас а а
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Један део енергетских извора (нпр. речни токови,
ветар) стално се обнавља, поново производи. Називамо их обновљивим изворима енергије. Међутим, другу групу извора енергије чине у ранијим
геолошким добина настали фосилни (необновљиви) енергенти. Такви су нпр. камени угаљ, нафта
и земни гас.

ро с ас а а
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Угаљ је седиментна стена органског порекла која
има способност горења па се користи као фосилно гориво. За покретање процеса настанка
угља неопходна је била топла и влажна средина,
огромне шуме. Одумрли биљни остаци шума су
се таложили једни на друге, које је касније преРудник каменог угља

!

Потражи у свом атласу најважнија
налазишта каменог угља на Земљи.

20/04/16 14:31
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Загрос планински ланац
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Црвено море
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Афричка
плоча

Арабијска плоча

гранит

делови Иранске
плоче

гранит

гранит

40. илустрација: Налазишта нафте у Персијском заливу

!

Погледај који тип нафте (каквог састава)
се овде може наћи!

ор а а
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а

Угаљ углавном користи енергетика и металургија.
За производњу енергије користе лигнит и мрки
угаљ горег квалитета, док металургија захтева
квалитетан камени угаљ. Иако је употреба угља
за енергетске сврхе и данас значајна, ранију доминантну улогу је средином 20. века изгубио. Данас
позната налазишта угља претежно се налазе у северном умереном климатском појасу, и joш више
стотина година ће покривати потребе.

!

Погледај какав угаљ експлоатишу у Мађарској!

Гра а

крио један седиментни слој. Под теретом овог
слоја у средини без кисеоника, започео је процес
настанка угља. Током овог процеса, који називају
и угљенификацијом (карбонизацијом), долази до
повећавања процента угљеника у органској супстанци. Што је већи притисак седимнтних слојева,
или што је дуже трајала угљенификација, настајао
је квалитетнији угаљ све веће топлотне вредности
(за формираље слоја каменог угља дебљине 1m је
потребан више десетина метара дебео слој биљних остатака). Почетни производ процеса карбонификације је тресет (садржај угљеника је 60%,
а топлотна вредност 6-8000 kJ). У њему се биљни остаци и голим оком могу препознати. Налазишта тресета су свега неколико десетина хиљада
година стара. Структура биљака се још и у лигниту (садржај угљеника 60-65%, а топлотна вредност
10-12 000 kJ) може препознати, које чувају успо-

мену на шуме од пре неколико милиона година. За
настанак мрког угља (садржај угљеника 60-65%,
топлотна вредност: 10-12 000 kЈ) било је потребно
више десетина милиона година. Камени угаљ (садржај угљеника је 80-90%, топлотна вредност 2430 000kJ) је претежно производ карбон периода,
који је започео пре 350 милиона година, и трајао
је до пре 285 милиона година. Садржај угљеника
антрацита, који се формирао под необично великим притиском, је 92-96%, а топлотна вредност
32-35 000 kJ.

ро с о с а о о

замкe нафте

правац кретања тектонске плоче

Остаци мочварне шуме у Бикабрању
(Bükkábrány)
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Нафта и земни гас су настали од планктона, тј.
плутајућих сићушних организма – таложењем на
дну мора. Остаци мртвих планктона су утонули
у морски муљ и затрпали се. Под анаеробним условима, као последица распада, усред раста притиска и температуре, из планктона издвајањем
масти и уља настали су нафта и земни гас. Њихова
лежишта се обично не налазе на месту стварања.
Због мале густине мигрирају на горе и нагомилавају се у рупичастим стенама пуних пукотина.
Посебно погодне замке за нафту и земни гас чине
антиклинале.
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Угљоводоници служе за производњу енергије,
а користи их и хемијска индустрија. До сада
познате залихе само још неколико деценија покривају све већу потражњу за овим сировинама.
Захваљујући смањивању залиха, данас се нафта
првенствено користи за производњу горива и
синтетичних сировина. Земни гас је доминантна
сировина производње енергије, али се користи
и у хемијској индустрији (нпр. вештачко ђубриво). Данас познате залихе угљоводоника су врло
неједнако расподељене на Земљи, највећи део се
налази на Блиском Истоку, у Русији и Северној
Америци.

Г
руда, магматске руде, седиментне руде, крашки
боксит, латеритни боксит, фосилни енергенти,
тресет, лигнит, мрки угаљ, камени угаљ, антрацит,
нафта, земни гас

Прати еколошку катастрофу у Мексичком заливу на www.earthobservatory.nasa.gov страници, током које се 2010. године велика количина
нафте излила у море.
Где се налазе на Земљи најевећи површински
рудници? Шта експлоатишу тамо?
Нафтне бушотине у близини насеља
Демјен (подножје планине Бик)

!

Камени угаљ се експлоатише и на Свалбарду
(Шпицбершка острва), који се налази на 78°
с.г.ш. Шта можемо да закључимо на основу овога?
Где се налазе највеће залихе нафте на Земљи?
На шта то указује?
Зашто су обојеним и племенитим металом богати планински ланци вулканског порекла?
Размисли, зашто се у подножју планина нагомилавају руде које настају седиментним процесом?
Шта одређује топлотна вредност појединих врста угља?
Какав тип боксита постоји на Јамајци, а какав
код нас? Како су они настали?

Погледај где се у Мађарској
експлоатише нафта.

Гра а

ро с о с а о о

ора
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временског периода су способне да доведу до озбиљних промена Земљине површине.
Унутрашње силе формирају узвишења и
удубљења својом делатношћу. Спољашње силе
еродирају узвишења, попуњавају удубљења, изравњују површине.
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Да би спољашње силе могле да одраде свој посао,
пре тога је потребно да се чврсте стене, које су
створиле унутрашње силе, растворе – распадну.
Ову припрему стена – у зависности од климатских услова дате територије – врши процес механичког уситњавања стена или хемијског растварања, тј. елувијални процес.
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Зашто се на мање комаде распада
један блок стене? Шта проузрокује
уситњавање и растварање стена?
Заједничко присуство спољашњих и унутрашњих сила
проузрокује сталне промене на Земљиној површини.
Покретање тектонских плоча, изградња вулканских
купа, нагомилавање пирокластичног материјала, издизање планина, настанак басена и ровова је резултат
унутрашњих сила. Извор ових сила је струјање магме у
омотачу Земље, коју покреће унутрања производња топлоте, тј. распадање радиоактивних материја.
У обликовању Земљине површине – у исто време са
унутрашњим силама – учествују и временски елементи,
површинске воде, лед и биосфера, које заједно називамо спољашњим (егзогеним) силама. Главни покретач
ових спољашњих процеса је зрачење Сунца.
Снага речних токова, ветра, ледених покривача је на
први поглед занемарљива поред гигантних сила унутрашњости Земље. Међутим, у 19. веку су препознали
принцип „мала сила – дуго време“. Према томе, ове,
на први поглед безначајне силе током дугог геолошког
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Уситњавање стена је универзалан процес који
се одвија у свим климатским зонама и састоји се
у њиховом дробљењу и претварању у седименте
различите крупноће. Хемијски саствав мањих
комада стена остаје непромењен. Механичко уситњавање стена може бити инсолационо и
мразно уситњавање.
Покретач инсолационог уситњавања је колебање температуре. Дејство колебања температуре преовлађује у пределима где је значајна учесталост и величина колебања, а и површину не
прекрива вегетација. Ови услови највише карактеришу пустиње жарког појаса (дневно колебање
температуре у пустињама на површини може да
достигне и 50-70°C).
Голе стене се током дана загревају и шире, ноћу
се хладе и скупљају. Због сталног понављања промене запремине, стене прво попуцају, а после извесног времена се раскомадају.
Мразно уситњавање се одвија на свим просторима на којима долази до замрзавања воде у пукотинама. Што је чешће замрзавање и топљење, тим
је ефикасније мразно уситњавање. Овај процес је
значајан у високим планинама и пределима код
поларника. Приликом замрзавања запремина
воде се повећава за 9%. Често повећавање запремине постепено шири пукотине стена, што доводи до постепеног распадања. Поред тога, и биљке
могу да проузрокују уситњавање стена, првенствено помоћу свог корења које продире у стене и
свременом је све дебље.
Као резултат распадања стена, на површини
остају мањи блокови стена, шљунак, који често
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стена

шљунак

песак

глина

величина распадну тог материјала
41. илустрација: Један од процеса припреме стене, инсолационо уситњавање

За које поднебље је карактеристичан овај
процес?

прекривају и велика подручја. Јак процес уситњавања лако може да доведе до стварања песка који
тако и ветар може да покреће.
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Растварање стена мења њихове хемијске карактеристике. За овај процес је потребна вода, поготово таква која садржи разне киселине. Ефикасност
углавном расте заједно са температуром. Због тога
је растварање стена првенствено у топлим, влажним тропским, суптропским пределима јако.
Током елувијалног процеса вода ступа у хемијску реакцију са минералима стене. Услед реакције
мења се и распада оригинална минерална структура, минерали се трансформишу. Један део се
односи, док други остаје у новом облику, тј. првобитна структура минерала се замењује новом.
Тако настају нпр. различите глине. Од ових минерала у топлим, влажним пределима формирају
се дебљи слојеви раствореног материјала, који се
зове елувијум.
Падавинама и подземним водама растворен кисеоник доспева у пукотине стена. Код минерала који садрже гвожђе, манган, сумпор, током додира са раствореним косеоником долази до оксидације. Крајњи
производ овог процеса је хематит који је оксидни
минерал гвожђа који боји у црвено елувијум и тло
тропских предела.

Поједина жива бића (бактерије, гљиве, лишајеви, маховине и животиње које живе под земљом)
са производњом киселина растварају стене (биолошко растварање).
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Јединствени облик елувијалног процеса је растварање кречњака под дејством угљене киселине.
Ово је основа крашког процеса.
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Распаднут и растворен стенски материјал
спољашње силе након свега овога (речни токови,
мора, лед, ветар) „обрађују“. Међу њима су реке
скоро у сваком пределу копна активне, лед и ветар
се везују за одређене климатске услове, а мора –
подразумева се – везују се за узак приобални појас.
Три дела процеса формирања површине су
ерозија, транспорт и акумулација стенског материјала. Јављају се током рада сваке спољашње
силе. Вода, лед и ветар и сами по себи представљају значајну снагу, међутим, њихов рад у
великој мери помажу различити наноси (песак,
шљунак, веће камење).
Међу спољашњим силама посебну групу чини
колувијални процес, у чијем случају покретање
масе – транспорт стенског материјала – не одвија
се помоћу воде, ветра или леда, него само уз силу
теже, тј. гравитацију. У оваквим покретањима
масе од ситних зрнаца, па све до огромних стенских блокова различит материјал може да учествује (не само стене, пошто овде уврштавамо и
лавине). Ту спада нпр. одроњавање које делом карактерише слободан пад и нагло стропоштавање
стенске масе низ падине (нпр. 1837. одрон је створио језеро Убицу (Gyilkos-tó) у Трансилванији).
Можемо још да споменемо и клизишта која се
јављају на падинама таласастог терена (ожиљци
мањих клизишта прекривају на многим местима
падине брежуљака).
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Унутрашње и спољашње силе су само у уџбеницима одвојена поглавља. Ове силе, које формирају
површину Земље, у природи се међусобно допуњавају или су препрека једна другој. Корита
потока клешу падине вулкана, планина, ветар односи песак који је река нанела, а у долинама некадашњих глечера кривудају реке.

унутрашње силе, спољашње силе, уситњавање
стена, инсолационо уситњавање, мразно уситњавање, елувијални процес – хемијско растварање,
ерозија, транспорт, акумулација, колувијални
процес

Г
Направи паралеле између спољашњих и унутрашњих сила.
Како је човек постао „спољашња сила“ формирања Земљине површине?
3 Наброј неколико домаћих природних катастрофа које су се десиле у Мађарској, када су
спољашње силе нанеле озбиљну штету. Колика
може бити у овоме улога људског фактора?
У којим пределима Карпата и Карпатског басена је изразито спектакуларно формирање
рељефа унутрашњих сила?
Сакупи примере за вештачке површинске облике који су резултат људске делатности.
Због клизишта је површина на падинама, које су
некада це прекривале шуме (Ђимеш, Источни Карпати, Румунија), таласаста

Гра а

Зашто се покренуло тло на месту некадашње
шуме? Шта сведочи о покретању тла?

с ла

ро с о с а о о

Пре неколико хиљада година се појавила нова
„спољашња сила“ на Земљи: човек. Површинском
експлоатацијом настају јаме на површини, а један део експлоатисаног материјала нагомилавају
и тако стварају вештачка брда. Код зидања аутопутева руше, пресецају планине, брда. Код зидања
аеродрома, стамбених четврти оригиналну површину сравњују. Током регулисања речних токова
праве насипе, продубљују или копају нова речна
корита.
Рударство, индустрија, пољопривреда, ширење
вештачких површина не само да уништавају природне површинске облике, него стварају и нове.
Антропогена модификација површине у данашња
времена се одвија све брже и утиче на све веће површине. Често може да дође и до еколошких проблема или покретања неочекиваних процеса.
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Зашто се може рећи да је тло „огледало“ стена, атмосфере и хидросфере?
Тло или земљиште је површински растресити и плодни
слој литосфере који обезбеђује воду и хранљиве материје
за биљке. На формирање тла утичу многи фактори.

ло

с с

а

У стварању тла широк спектар физичко географских и еколошких утицаја се комбинује и у уској је вези са стенама,
чијим физичким и хемијским распадањем у ствари почиње
процес стварања тла. Клима – првенствено падавине и температура заједно – одређују брзину хемијског распадања, услове
опстанка вегетације и подземних живих бића, водни биланс
земљишта. Климатске факторе значајно може да модификује
рељеф дате територије (надморска висина, положај падина).
У стварању тла важну улогу имају жива бића настањена.у
раствореном стенском материјалу, а касније и у тлу.
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42. илустрација: Структура тла
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Од којих фактора може да зависи дебљина
тла?

На природне факторе у данашња времена све
више утиче људска делатност (вештачко ђубрење,
наводњавање, дренажа). Пошто у природи тла сви
ови утицаји могу да се покажу, тло називамо и
најсложенијим системом природне средине.
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Почетни материјал стварања земљишта је распаднута или растворена стенска маса. Крајњи производ растварања стена су минерали глине, међутим, то је само прво поглавље стварања тла. Друго
поглавље су „писали“ у овом раствореном материјалу настањени живи организми! Више милијарди бактерија и гљивица микроскопске величине су током компликованих хемијских процеса
разградиле изумрле биљне и животињске остатке,
и тако претвориле у органска једињења, тј. у ху-
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Помоћу илустрације објасни
процес постанка тла.

КЛИМА
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43. илустрација: Процес настанка земљишта
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ХУМУС
распадање

ТЛО
временски развој

стене

мус. Хумус је дакле изумрла органска материја у
земљишту или на његовој површини, састоји се од
великих молекула тамне боје.
Од раствореног стенског материјала самo са
процесом стварања хумуса постаје земљиште.
Хумус има важну улогу у снабдевању вегетације
хранљивим материјама. Количина хумуса утиче на
боју тла; у хумусу богата тла су углавном тамне боје.
Други важан процес формирања тла је миграција једног дела прилично лако растворљивих
соли у дубље слојеве тла. Испирање соли из тла
смањује плодност земљишта, пошто са солима и
један део хранљивих материја мигрира у дубину.
Овај процес само у оним пределима игра улогу
у стварању тла где је количина падавина већа од
стопе испаравања. Углавном у води нерастворљив
или тешко растворљив хумус атмосферске воде
нису у стању да транспортују у дубину, значи хумус не учествује у испирању тла.
Процес супротан испирању је кристализација
и нагомилавање растворених материја у једном
слоју тла. Овај процес називамо и заслањивање
земљишта, а јавља се услед појачаног испаравања
воде у сувљим пределима.
Чврста зрнца, настала распадањем стена облаже водена мембрана, тј. у овом случају вода је
везана за честице земљишта (хигроскопна вода).
Простор (капиларе) између честица земљишта
може да попуњава и вода, и ваздух. Ваздух у
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земљишту, који може да достигне и 40% запремине тла, кроз капиларе је у вези са атмосферским
ваздухом, али због дисања организама који живе
у тлу и због распадања органских материја, овде је
већа количина СО2 и NH3.

о

о

ла

На основу количине хумуса, испирања, нагомилавања и појединих процеса стварања тла, крећући
се са површине према дубини, формира се више
нивоа:
■ ниво А: је највиши, биолошки најактивнији
ниво тла. Захваљујући томе, овде је и највећа
количина хумуса;
■ ниво Б: налази се испод А нивоа, овде је биолошка активност већ мања, па тако и количина
хумуса;
■ ниво В: је почетни материјал стварања
земљишта, тј. стена.
На основу различитих врста нивоа тла можемо
да раздвојимо и типове тла. На основу географског положаја типова тла разликујемо зонална и
азонална тла.
Зонална или појасна тла су распоређена у појасе или зоне. Развијају се у складу са климом и
биолошким факторима датог подручја. Латеритна земљишта су карактеристична за прашуме у
екваторијалном појасу. Ова тла црвене боје садр-
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На речном талогу формиран танак плодни слој тла

же мало хумуса, зато им је ниска плодност. То је
зато што се, због високих температура и велике
спарине, органске материје сувише брзо разграде. А због обилних падавина јако је испирање, тј.
хранљиве материје тла се брзо испирају у дубље
слојеве.
Пустиње карактеришу полупустињска, пустињска тла жуто-сиве боје која су скоро неплодни распаднут стенски материјал. Под утицајем
сувље степске и континенталне климе настаје
црница (чернозем), тамно тло, које карактерише
велика количина хумуса. У влажнијим пределима
испод листопадних шума настаје плодно смеђе
шумско тло. У северним областима умереног
појаса испод четинара настаје подзол, тло пепељасте боје и са малом количином хумуса. Тундре хладног појаса скоро целе године карактеришу замрзнута жуто-сива тундра змељишта.
Азонална тла се могу наћи у било којем географском појасу, пошто у њиховом случају – уместо климе и вегетације – одлучујућу улогу имају
поједини фактори, као нпр. стене или рељеф. На
кречњачким територијама формиран танак слој
црног тла, рендзина је творевина која се нарочито
веже за одговарајуће стене. На плавним подручјима формирана алувијална земљишта се везују за
рељеф.

распаднут стенски материјал, минерали глине, хумус, испирање тла, нагомилавање, влажност тла,
ваздух у тлу, вода у тлу, ниво тла, тип тла, зонална
тла, азонална тла

Г

Гра а

Опиши у неколико реченица, како настаје тло!
Шта је улога појединих нивоа тла?
Зашто је важна количина хумуса у тлу?
Погледај, зашто су донели у Мађарску багрем
крајем 18. века! Какве је позитивне и негативне
последице то имало?
Потражи слике о различитим профилима
земљишта и упореди их. Шта можеш да закључиш на основу слика?
Карактеристично тло кречњачких подручја
је рендзина

!
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Идентификуј поједине нивое
тла! Шта их карактерише?
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Понови шта си учио о палеомагнетском
одређивању старости.
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Шта се десило на Земљи пре више
стотина милиона година?
О дешавањима далеке прошлости Земље, о појави
живота, о рађању првих планина све више дознајемо.
Највећа јединица геолошке временске скале је еон. Наука историју наше планете дели на четири еона. Од тога
прве три јединице – хадајк, архаик (прадоба) и протерозоик (преддоба) – заједнички називају и прекамбријумом. Са појавом првих живих бића чврстог скелета почиње фанерозоик, који је четврти еон.
Велики одељци Земљине историје су прадоба, преддоба, код фанерозоика старо доба (палеозоик), средње
доба (мезозоик) и ново доба (кенозоик). Унутар ових,
више десетина стотина милиона година старих ера,
разликујемо периоде, унутар којих епохе, а унутар
епоха векове, док на крају векове делимо на времена.
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Прадоба и преддоба чине 87% историје Земље.
Прадоба је карактерисало постепено опадање температуре. Од вулканских гасова је настала праатмосфера Земље која се првенствено састојала од
угљен-диоксида, амоније и водене паре. Када је
површинска температура пала испод 100°С, водена пара се кондензовала: то је време настанка праокеана. Одакле знамо све ово? Међу најстаријим
стенама Земље, које су око 3,5 милијарди година
старе, има много јастучастих лава, на основу чега
Строматолити на обали Западне Аустралије

Гра а
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На основу релативне (у односу једна на другу)
старости стена може да се установи које су се
створиле раније. У овоме помаже њихово таложење једно на друго, стварање слојева.
На основу фосила који се налазе у стенама,
такође можемо да установимо њихову старост.
Апсолутно одређивање старости (може да се
мери у годинама) омогућава метода која се заснива на распадању радиоактивних елемената. У стенама присутни радиоактивни елементи (изотопи)
се за одређено време претварају у друге елементе
који се даље већ не распадају. На основу сразмере
количине радиоактивног изотопа и распаднутог
материјала, који је његов производ, и познавања
времена потребног за овај процес, може да се
установи време настанка стене.
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се може констатовати да су већ тада постојали
океани.
У топлој води праокеана, пре 3,5–3,8 милијарди
година се појавио живот у облику бактерија. 2,9
милијарди година стари строматолити су најстарији фосилни остаци окамењених цијанобактерија, облика полукугле.
У преддобу, које је почело пре 2,5 милијарди године, одвијало се више орогенеза. Тада су настали
најстарији делови Земљине коре, тј. језгра данашњих континената, прамасиви. Са краја преддоба су опстале стене које су настале од материјала
морена, наноса глечера. Ова стена је доказ леденог
доба од пре 700 милиона година.

а а а с аро о а
Шта си учио на часу биологије? Која су
жива бића прва освојила копно? Зашто
баш та жива бића?

Границу између преддоба и старог доба, тј. почетак камбријума су повукли код појаве првих
фосила. Међутим, тада је само још у морима било
живота, на копнима се још није могао развити,
пошто зраци, који су без икакве препреке стизали
до површине, нису то омогућили. Жива бића су се
само на крају камбријума, отп. пре 500 милиона
година појавила на копну. До тада је од кисеоника
(О2), који су призводиле алге фотосинтезом, настао озон (О3). Овај озон је спречавао да штетни
сунчеви зраци стигну до површине Земље.
У камбријуму Јужна Америка, Африка, Ау-

стралија, Арабија, Индија и Антарктик су чинили један заједнички праконтинент, Гондвану. У
старо доба су се одвијале и две важне орогенезе
(каледонска и херцинска (варисцинска)). Стенски
материјал настао каледонском орогенезом, која
се одвијала од ордовицијума до девона, сведочи о
сударању две континенталне плоче. Овај процес
је спојио Пра-Европу и Пра-Северну Америку. У
Каледонски планински систем спадају Скандинавија, планине Шкотске, планине Источног Гренланда, северни део Апалачких планина у Северној
Америци. Херцинска орогенеза, која се одвијала
претежно у карбону, спојила је већ раније уједињену Европу и Северну Америку са Гондваном,
а након тога ову територију дуж планинског ланца
Урала са претком Азије. Остаци Херцинског планинског система су нпр. планине Јужне Енглеске,
Француске, Немачко средњогорје, ободне планине Чешког басена, Пољско средњогорје, Родопске
планине, Велике разводне планине у Источној Аустралији и јужни део Апалачких планина.
До краја старог доба сви континенти су се
ујединили у један праконтинент (Пангеа) који је
окруживала једна огромна водена маса, праокеан Панталаса. Са истока се залив Тетис удубио у
Пангеу.
У старо доба су се појавиле прве биљке и кичмењаци на копну. Доказ бујне вегетације карбон
периода, су одње формирана огромна налазишта
каменог угља. На граници карбона и перма поларне пределе Гондване је прекрио ледени покривач. Крај старог доба означава изумирање многих
врста морских кичмењака.
Планина Урал

Гра а

За које геолошко доба се веже његов настанак?
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Временски
период (пре х
милиона година
је почело)

Догађаји

Холоцен

0,01

Након ледених доба загревање, настанак данашњих обала
континената и настанак данашње флоре и фауне.

Плеистоцен

2,5

Постепено захладњење, у другој половини плеистоцена ледена
доба. Почетак настанка данашње флоре и фауне. Појава
прачовека.

Плиоцен

5,3

Спајање Северне и Јужне Америке, ширење сисара.

Миоцен

25

Сударање Индијске и Евроазијске плоче. Главна фаза настанка
Хималаја, коначно одвајање Аустралије и Антарктиса.

Олигоцен

37

Наставља се пацифичка и евроазијска орогенеза, Тетис се
даље сужава, настаје, па се на крају овог периода суши басен
Средоземног мора. Појава јелена, слонова, антилопа, мајмуна.

Еоцен,
Палеоцен

65

На алпском подручју Евроазијског планинског система
затварање палеоценских океанских басена. На територији
пацифичке орогенезе издизања. На старијим пределима
трансгресија и стварање мрког угља. Почетак владавине сисара.

Креда

140

Раздвајање Африке и Јужне Америке. Почетак стварања
Евроазијског планинског система, раскомадање Гондване, изузев
Аустралије–Антарктика. Појава првих скривеносеменица и
сисара. На крају периода изумирање огромних гмизаваца и
амонита.

Јура

195

Почетак комадања Пангее. Стварање басена Атланског океана,
почетак пацифичке орогенезе. „Златно доба“ диносауруса,
појава праптица, разнолике четинарске шуме.

Тријас

235

Стварање мањих океанских басена у зони каснијег стварања
Евроазијског планинског система. Појава првих четинара и
малих сисара.

Перм

285

Чланови Херцинског планинског система у пустињској средини
еродирају (стварање црвеног пешчара). Настанак Пангее. На
крају периода изумирање 90% биљног и животињског света.
Почетак владавине гмизаваца.

Карбон

350

Главна фаза херцинске орогенезе. Бујна мочварна вегетација
која је основа за касније стварање каменог угља. Појава првих
летећих инсеката и водоземаца. На крају периода глацијација на
Гондвани.

Девон

405

Завршетак каледонске орогенезе и почетак херцинске орогенезе.
Из аспекта живих бића овај период називамо и „период папрата“
или „период риба“.

Силур

440

Главна фаза каледонске орогенезе. Појава копнених биљака,
„процват“ морских бескичмењака, први кичмењаци (оклопне
рибе).

Ордовцијум

500

Почетак каледонске орогенезе. Након стварања озонског
омотача, појава живота на копну.

Камбријум

590

Први фосили. У праокеану морске алге. Пораст броја врста
морских бескичмењака.

Период

КЕНОЗОИК
(НОВО ДОБА)
МЕЗОЗОИК
(СРЕДЊЕ ДОБА)
ПАЛЕОЗОИК
(СТАРО ДОБА)

Терцијар

ПРОТЕРОЗОИК

ПРЕДДОБА

2500

Четири орогенезе и након тога еродирањем ових новонасталих
планинских ланаца створили су се прамасиви. Више глацијација.
Ширење живота у океанима.

АРХАИК

ПРАДОБА

3800-4000

Настанак праокеана, праатмосфере и првe Земљине коре. Први
трагови живота (строматолити).

ХАДАЈК
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Земља није имала кору.
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Г
прадоба, преддоба, старо доба, средње доба, ново
доба, еон, ера, период, епоха, век, строматолит,
прамасив, озон, Гондвана, Каледонски планински
систем, Херцински (Варисцински) планински систем, Пангеа, Тетис, Панталаса

Како су се кретале тектонске плоче у старо доба, и какву је то улогу имало у стварању
континената? www.ucmp.berkeley.edu/geology/
tectonics

На којој нама сличној планети је најактивнија
потрага за животом и зашто баш тамо?
Зашто је у морима настао живот?
Каквих доказа има, да су континенти некада
били спојени?
Шта је био услов за појаву живота на копну?
Како је настао Каледонски и Херцински планински систем? Који су им чланови?

КАРИЈЕРА
Ћао!
Име: Атила
Веровали или не, док сам био дете, мене уопште нису инте- Образовање: геолог
ресовали диносауруси, а ни другa праисторијска створења. Тренутни статус: истраживач – сарадник
Заиста нисам знао шта су они, или да су уопште и постојали. Пријемни / матурски предмети: математика, физиСа 13 година сам добио књигу Мајкла Крајтона, „Изгубљени ка, географија
свет”. Можда и знате, да су на основу ове књиге и направили први део легендарне трилогије филмова „Парк из доба јуре” (Jurassic Park). Након што сам прочитао
16 страна, помислио сам, какве глупости и непостојуће ствари садржи ова књига. Такво мишљење о овој
теми сам имао све док нисам постао гимназијалац, када сам – као дете
пореклом из Бакоња – често ишао на излете по шумама, ливадама, и
све више су почеле да ме интересују стене, минерали и фосили.
Средњошколске године сам провео у Гимназији Имре Броди у Ајки,
где сам помоћу својих изврсних наставника имао могућност да створим малу колекцију стена и фосила. Како сам радио на овом пројекту, све сам био сигурнији да бих желео да постанем палеонтолог, а
унутар ове професије, да се бавим проучавањем фосила кичмењака.
Најједноставнији начин да постигнем свој циљ био је да се прво јавим
на Универзитет ЕЛТЕ одсек геологија. Након пет година студирања и
са дипломом у руци сам на катедри палеонтологије на ЕЛТЕ започео
своје докторске студије.
Да бих све ово постигао, требало је много среће, истрајности и једно фантастично откриће, до ког сам
дошао са својим пријатељем Андрашом Тормом у Бакоњу, кад сам био студент друге године на факултету: пронашли смо прве фосиле диносауруса у Мађарској. Налазиште је било близу насеља Неметбања
и Бакоњјако, поред некадашњег села Ихаркут у руднику боксита, који се данас не користи. Овде, где су
некада експлоатисали руду алуминијума, пронашли смо слојеве стена које су отп. 85 милиона година стари и пуни су разних фосила животиња из креде. Овде смо нашли остатке риба, гмизаваца, мосасауруса,
птеросауруса, крокодила биљоједа, али открили и најстарије остатке птица у Мађарској. Од откривених
диносауруса најзанимљивији је Ajkaceratops kozmai (назвао сам га по мом родном граду и по геологу
Карољу Козма), који је први из Европе познат Ceratopsia диносаурус. Ово откриће је и зато важно, јер
су раније сви мислили, да је ова бројна група диносауруса, где нпр. и познат Triceratops спада, живела
само у Северној Америци и Азији. Проналасци у Мађарској су оповргнули ову претпоставку, и на основу
сличности са азијским врстама доказали да су ови диносауруси некада, током креде, из Средње Азије
мигрирали према Европи, која је тада више личила на један архипелаг. Ови резултати су доказали да и
након 200 година палеонтолошких истраживања постоје рупе везане за знање о диносаурусима, које
треба попунити. Ја на томе радим. И на крају, као добар савет у једној реченици: Најсрећнији човек на
свету је онај чији је посао уједно и хоби (детаљи и занимљивости о истраживању диносауруса Мађарске:
www.magyardinoszaurusz.hu)
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Јужну Америку–Африку, Аустралију–Антарктис
и Индију. Јура је период огромних диносауруса.
У креди се даље настављало раскомадање Пангее. Северни басен Атланског океана је постао све
шири, а са цепањем Јужне Америке и Африке је
почело стварање јужног басена овог океана.
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Тетис

ге

Панталаса

а

пре 180 милиона
година
Лауразија
Гондвана

ала а с
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ра

на ка
Јужмери
А

Како су протекли на Земљи последњих 235 милиона година?

пре 65 милиoна
година
а
ерн
Сев ерика
Ам

Што смо ближи данашњем времену, све више дознајемо о историји планете. Слика Земље све више
личи на данашњи изглед.
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Африка

Индија
Аустралија

Антарктик
данас

а
ерн
Сев ерика
Ам

на ка
Јужмери
А

Средње доба делимо на три сасвим различита периода
(тријас, јура, креда). Тријас је период стварања морских
талога. У положају и облику Пангее није дошло до промена. У јури је, међутим, почело раскомадање Пангее.
Прво се одвојила Лауразија (предак Северне Америке, Европе и Азије) од јужног праконтинента Гондване, дуж новонасталог океана Тетис, који је раније био
само један залив. Након тога је Лауразија почела да се
разилази, започело је стварање средњоокеанског гребена, што је с временом довело до настанка Атлантског
океана. На крају се и Гондвана расцепила на три дела:

Евроазија

Евроазија
Африка

Антарктик
средњоокеански
ров

правац кретања
тектонске плоче

44. илустрација: Кретање континената од тријаса
до данас
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Након Индије и Мадагаскар се отцепио од Африке. Међутим, океан Тетис се постепено сузио,
пошто се Афричка плоча све више приближила
Евроазијској. У овој области је почело формирање
Евроазијског планинског система.
У креди је започела нова орогенеза, која ће се
наставити и у ново доба. На ободном делу дуж Тихог океана – на граници океанске и континенталне
плоче, које се приближавају једна другој – започело је стварање Пацифичког планинског система.
Диносауруси су доминирали у креди, међутим,
на крају овог периода су заједно са другим врстама изумрли. Тада су скривеносеменице чиниле
највећи део вегетације.

аа а оо о а
У средњем добу започето кретање тектонских
плоча се наставило у првом делу новог доба, тј. у
терцијару. Тада се одвијала друга фаза орогенезе
Пацифичког планинског система. Пацифичком
планинском систему, који обухвата Тихи океан,
припадају у Источној Азији Камчатка, Курилска
острва, планине Јапана, у Северној Америци Кордиљери, у Јужној Америци Анди. Северна Америка се у терцијару потпуно раздвојила од Евроазије.
Само Гренланд, који лежи између њих подсећа да
су некада чинили јединство. Почело је раздвајање
Аустралије и Антарктика.
Од седимената Тетис океана, који се са запада
према истоку постепено затварао, и од стенског
материјала са обода Афричке и Евроазијске плоче настао је Евроазијски планински систем. Са
сударањем две континенталне плоче Тетис океан
је постепено нестао, а његови закржљали опстали
делови су само Средоземно море и Црно море.
У другом делу терцијара се Индијска плоча суда-

рила са Евроазијом и започело је стварање Хималаја. Најважнији чланови Евроазијског планинског система су (почевши са афричким чланом):
Атлас, Пиринеји, Алпи, Апенини, Карпати, Динарске планине, Балканске планине, Кавказ, Мала
Азија, ободне планине Иранског басена, Хималаји.
На крају терцијара се затворио средњоамерички копнени мост. Тако је прекинут прелаз морских животиња између Атланског и Тихог океана,
међутим, ускоро је кренула миграција сисара између два континента преко овог копненог моста.
Из терцијара потичу најзначајнија налазишта
мрког угља на Земљи. Такође се у овом периоду
формирао највећи део нафте и земног гаса.
На почетку квартара, пре 2,58 милиона година
положај океана и континената је већ био као данас. Најважнији догађаји плеистоцена су ледена
доба која су потпуно променила површину копна.
Како почиње једно ледено доба? Почиње на јединствен начин, за почетак глацијације су првенствено потребна свежа лета, а не оштре зиме. Џабе
хладна и снежна зима, ако следеће топло лето потпуно отопи снежни покривач. Нагомилавање леда
се тек тада може догодити ако свеже, лето није довољно да отопи снег од предходне зиме. Од овог
снега који се са године на годину нагомилавао, настали су огромни ледени покривачи квартара. Лед
је прекрио велике територије у Северној Америци
и Евроазији (првенствено у Европи), али се формирао и у високим планинама јужне полулопте.
Ледени покривач се у терцијару више пута ширио према југу – глацијал, и повлачио – интерглацијал. За време највеће распрострањености
– 200 000 година – у Европи се пружао до линије
Лондон – Келн – Краков – Кијев. У Северној Америци, међутим, где леду не стоје на путу планински венци правца запад-исток, лед је продро до

Врхови Пацифичког
планинског система у Андима

Гра а

Зашто су чести гребени вулканског порекла у Андима?
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територије под ледом на крају леденог доба
граница најраспрострањенијег леденог покривача

45. илустрација: Распрострањеност леденог
покривача за време глацијала у квартару

!

Погледај какве трагове је оставио некадашњи ледени прекривач у различитим пределима Европе?

дени прекривач у различитим пределима Европе.
Таква су нпр. кружна кретања воде или угљеника,
која утичу на атмосферу, хидросферу, геосферу и
биосферу. Настанак, претварање и уништавање
стена такође можемо овде да убројимо. Ово стално струјање материје и енергије називамо геохемијским и био-геохемијским кружним кретањем
– циклусом. Струјање у природи регулишу хемијски, физички и биолошки механизми. У овај
природни процес се све чешће меша човек, нпр.
сагоревањем фосилних горива нагомиланих у литосфери много више угљен-диоксида пушта у атмосферу него природни процеси.

ро с о с а о о

40° с.г.ш. (Као да би нпр. у Европи околину Напуља прекривао лед.)
Међутим, још је била већа територија на коју су
посредни ефекти глацијације утицали:
■ због продирања леда према југу потпуно су се
преуредиле поједине климатске и вегетацијске
територије (у Карпатском басену нпр. привремено је таква клима доминирала као што је
данас у Лапонији, у Сахари је, међутим, много
влажнија била клима);
■ за време леденог доба ледени покривачи су задржавали велику количину воде, зато је за чак
150 m могао бити нижи ниво светских мора
него данас, мењао се и проток река;
■ у интерглацијалним периодима, међутим, подигао се ниво мора и повећале су се територије
које су се ослободиле од ледених маса. Дешавања ледених доба су јако променила слику
Земље из периода пре квартара.
На крају плеистоцена последњи, врло јак глацијал се завршио отприлике пре 18 000 година и
неколико хиљада година касније распрострањени
ледени покривач је прекривао само Скандинавију.
Пре 11 000 година је почела геолошка епоха холоцен коју су такође карактерисале климатске промене. Током Земљине историје стално се мењала
клима планете, климатске промене су основне
специфичности Земљиног развоја! Пре 8300 година је поново доминирала хладна клима, али на
пример и мало ледено доба, које је започело у 15.
веку и трајало је скоро 500 година, проузроковало
је драматичне промене.
Могли смо да видимо, да се слика планете стално мењала током геолошких доба, а мења се и данас. Све су компликованије везе између појединих
система, геосфера, настала су кружна кретања.
Погледај какве трагове је оставио некадашњи ле-
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Лауразија, Пацифички планински систем, Евроазијски планински систем, плеистоцен, ледено
доба – глацијал, интерглацијал, холоцен

Погледај где има и данас глацијалних подручја?
Где се налазе најбогатија налазишта фосила диносауруса на Земљи?
Када је било тзв. мало ледено доба? Какав је
имао утицај на живот Европе?
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Какви процеси су довели до формирања младих веначних планина?
Где се пружају највећа лесна подручја на Земљи,
шта је узрок њихове географске расподељености?
Какве последице је имала глацијација у Карпатима током квартара?
Где се данас налазе ледени покривачи у умереном појасу?
Шта је карактерисало територију Мађарске за
време леденог доба? Каква је била клима?
Где би било значајних промена на Земљи за 50
милиона година?
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О тајанственом изумирању диносауруса
Најпознатија изумрла жива бића током Земљине историје су диносауруси. Огромни гмизавци
изумрли на крају креде у данашње време дефинитивно су постали хероји стрипова и филмова.
Шта су, у ствари, били диносауруси и шта је проузроковало њихов нестанак?
Диносауруси, тј. буквално „страшни гуштери“
су се појавили на Земљи на крају прадоба, у перму и након тога владали нашом планетом 140 милиона година. Ови „страшни гуштери“ су чинили
мноштво група које су се значајно разликовале
једна од друге, a и назив огромни гмизавци се није
односио на све врсте. Међу њима су постојали
грабљивци, биљоједи, летећи гмизавци и водене
животиње.
Диносауруси су на крају средњег доба, на граници креде и терцијара сишли са сцене овоземаљског живота. У геолошком смислу, узрок изненадног изумирања још ни дан данас није тачно
установљен.
На основу једне хипотезе, диносауруси, који су
много милиона година постојали, преразвили су
се, и то је узроковало њивохо изумирање. Други
научници се, међутим, не слажу са овим и тврде да
су изумрле и групе диносауруса које су достигле
врхунац свог развоја, као и оне групе које су тек
почеле да се развијају – формирају.
Друга хипотеза каже да су сисари појели јаја
диносауруса. То није вероватно, кажу противници
ове теорије, пошто су се тадашњи сисари углавном хранили инсектима, а и иначе диносауруси су
своја јаја полагали дубоко у земљу.
1980. године су обелоданили хипотезу која
каже да се изумирање диносауруса може свести
на ванземаљски узрок: пад огромног метеорита
на Земљу. Током експлозије велика количина прашине је доспела у атмосферу и обавила целу планету. Овај слој прашине је само мали део сунчевих
зрака пробио. Из тог разлога је, међутим, опала
температура на Земљи. Због недостатка светлости и топлоте изумрла је вегетација, а као последица тога прво су нестали диносауруси биљоједи
(хербивори), а након тога гмизавци грабљивци
(карнивори). Удар метеорита је значи проузроковао еколошку катастрофу, пореметио се ланац
исхране, што је довело до изумирања диносауруса. Али где се налази кратер настао сударом пре
65 милиона година? 1990. године је пронађена прстенаста структура пречника скоро 180 km, која

се наставља и испод мора, на северном делу полуострва Јукатан, у Мексику. Научници сматрају
да је то кратер метеорита који је проузроковао
изумирање диносауруса. И ова лепа хипотеза има
грешке. Тада нису само диносауруси нестали са
Земље, него и 75% морских, слатководних и копнених врста! Међутим, мноштво биљака је неометано преживело прелазни период између креде и
терцијара. Са друге стране изумирање појединих
група диносауруса се само у геолошком смислу
одиграло одједном, овај процес је у ствари трајао
више милиона година. Ово такође тешко може да
се усклади са дејством еколошке катастрофе.

46. илустрација: Лобања крокодила биљоједа који је
живео на територији Бакоња пре 85 милиона година.

Многи научници тврде да су узроци много
више прозаични. Крај средњег доба је период
крајњег комадања суперконтинента Пангеа, преуређења континената и почетка орогенезе. Због
тога се смањила површина светског мора, тј. животни простор водених диносауруса. Због орогенезе се мењала клима, што је отежавало набавку
хране биљоједа, а то је утицало и на грабљивце
(предаторе). Мистерија у вези са изумирањем
„страшних гуштера“ је у многоме допринела доминанцији диносауруса на филмском платну. .
Шта су били узроци изумирања диносауруса?

!

Сабери наслове филмова у којима се ради о
тајанственом свету диносауруса.

74
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Како је настао данашњи изглед
континената?
Прамасиви, громадне планине, веначне планине, низије: основни структурни – рељефни елементи континената.

ас о

аа

Континенти су са свих страна морем опкољена велика
копна. У геолошком смислу континентима можемо да
називамо само она копна која располажу самосталним
древним језгром, тј. прамасивом. Уз ово језгро током
појединих орогенеза су увек прирасле нове планине.
Један од најважнијих процеса орогенезе је набирање
седиментних слојева. Овако настале планине баш
зато и називамо веначним планинама. Под утицајем
огромних тектонских покрета долази до стварања планина, а овај процес нису могле да избегну ни старије,
очврсле територије. У овим областима су се појавили
раседи, дуж којих су настали ровови, хорстови или
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распрострањенији басени. Тако су од ранијих веначних планина настале раседне громадне планине. Од великих планинских система Земље, у
прадоба створени чланови Каледонског- и Херцинског планинског система су се трансформисали у громадне планине. У члановима Пацифичког и Евроазијског планинског система, који су се
створили на граници средњег и новог доба, још
се може препознати оригинална структура, тј.
набори.
Веначне планине углавном карактеришу паралелни гребени који могу бити грађени од различитих стена (нпр. седиментни и вулкански гребени). Ове планине спајањем стварају ланац.
Крајње површинске облике планина – поред
структурних облика – створиле су спољашње
силе (нпр. вода, ветар, лед). Рад спољашњих сила
првенствено одређују мера издизања и клима.
Осим орогенезе, и низије настале акумулацијом распрострањених удубљења (басени мора,
језера) су допринеле ширењу територије копна.
Прамасиви се састоје од најстаријих делова коре и од остатака планина створених у пра
и преддоба, које су често до темеља еродиране.
На једном делу прамасива и најдревније стене се
појављују на површини. Ово су непокривени прамасиви. Код прамасива који су касније почели да
тону, током трансгресије су се нагомилали морски
седиментни слојеви. Ове зато називамо прекривеним прамасивима.
Међу прамасивима можемо се срести и са низијама (значајни део Балтичког штита) и са планинама (поједини предели Бразилске висоравни).
Најважнији структурни облици веначних планина су набори. Највише громадних планина је
настало од веначних планина њиховим еродирањем и комадањем. Међутим, можемо се срести и
са таквим громадним планинама које ни у „својој
младости“ нису биле веначне планине, него су
настале на седиментима који су били подељени раседима и уздигнути на различите висине.
Ниже планине углавном реке обликују, док на
високим планинама могу бити и ледени покривачи. Због тога и међу громадним, и веначним планина можемо срести такве чланове које су само
реке обликовале, али и оне на којима је и лед оставио свој траг.
Низије су водоравне или скоро водоравне површине, где нагиб не превазилази 6‰ (60cm/100m).
Највише великих алувијалних низина (нпр. Падска низија, Амазонска низија, Мисисипи низија)
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прамасиви
громадне планине
веначне планине

47. илустрација: Географски положај прамасива, громадних и веначних планина

!

настало је акумулацијом басена, који тону. Ледени
покривач је оставио за собом еродиране равнице
(нпр. непокривени прамасиви Балтичког и Канадског штита). Равнице, у односу њиховог положаја
на надморску висину, делимо на депресије (испод
надморске висине), на низије (између 0-200m) и
на висоравни, које могу бити на надморској висини од 200-300 m, али и око 4000-5000 m, пошто
се негде највиши део високих планиснких гребена
спаја и ствара плато (нпр. на територији Тибета
или у Андима Алтиплано).

оо
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Сакупи слике, које доказују, да су на прамасивима могли настати предели различите
површине.
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Данашњи континенти су потомци Пангее, наиме настали су њеним раскидањем. Садашњи положај континената је настао пре 10-12 милиона
година. Међутим, са карата познат облик копна
показује тренутно стање, најважније црте су настале пре само неколико хиљада година. За време леденог доба ниво светских мора је био нижи
за 100-150 m. Након топљења леда следио је раст
нивоа мора и издизање копна ослобођеног од терета леденог покривача. Данашње линије морских
обала су настале у холоцену. У Европи нпр. на дну
Ламанша пре 8000 година су се још ређала насеља,
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пошто је ниво мора од данашњег био нижи за 4050 m, тј. тамо је још тада било копно.
Границе континената – што се тиче њихове
структуре – не пружају се дуж морских обала.
Њима припадају и од 200 m плићи, морем прекривени континентални прагови, тј. шелфови.
Тако нпр. на континенталном прагу Европе лежи
Велика Британија.
Видели смо да су континенти грађени од разноликих структурних елемената, различите старости и грађе: прамасиви, громадне и веначне планине, басени. Акумулацијом басена су настале највеће
низије Земље. Уз ивицу континената су срасли
вулкански острвски лукови. Велики структурни
елементи океанских басена су: дубокоморски ровови, океански басени, средњоокеански гребени.

прамасив, веначне планине, громадне планине,
низија, континентални праг (шелф)

Г
Како утичу прамасиви на слику континената?
Да ли је истина да се Европа подмлађује крећући
се од севера према југу?
Упореди Пацифички и Евроазијски планински
систем. Наброј им чланове.
Где се налазе највеће алувијалне равнице на
Земљи? Каква је била клима?

20/04/16 14:32
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Да ли ране пејзажа могу да се опораве?
Задовољавање све већих потреба привреде за сировинама много пута доводи до значајних промена на
површини, уништавања животне средине. Реконструкција оригиналног, природног стања је дугачак
и скуп процес.
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о
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Рударство је веома стара индустријска грана која се
бави процесом ископавања руда и њене припреме за
искоришћавање у разним областима индустрије или за
непосредно коришћење у свакодневном животу. Међутим, мешање у природан ток ствари доводи до мноштва
еколошких проблема. Непосредни и посредни антропогени утицаји доводе до промене оригиналног рељефа, вегетације, речних токова и загађивања ваздуха.

Рударство, које се одвија у дубини од више стотина метара – дубинско рударство – исто може
имати утицаје на површину. На месту експлоатисаног материјала остају велике шупљине које могу
да пропадну и тако мењају површину. На површину донет, непотребан материјал се нагомилава
и тако се стварају вештачка брда. Ове творевине
кваре пејзаж, док са непокривене површине ветар
односи прашину, што околним пољопривредним
подручјима наноси штету.
На територији од кречњака грађеног Подунавског средњогорја експлоатише се боксит и угаљ.
Међутим, да би се ова делатност дуже време могла
спроводити, потребно је вађење велике количине
подземних крашких вода да вода не би пробила у
руднике који се налазе на већој дубини. Зато опада проток извора који снабдевају околна насеља
водом за пиће и чувено језеро Хевиз.
Површинска експлоатација обухвата стрип
рударство, отворени коп. То је широка категорија
рударства у којој се земљиште изнад минералне
сировине уклања, тј. врши се уклањање јаловине помоћу огромних багера, како би се дошло до
рудног тела. И у Мађарској се можемо срести са
оваквим отвореним коповима, где се откопава
лигнит: Ђенђешвишонта (Gyöngyösvisonta), Бикабрањ (Bükkábrány). Еколошки утицаји рударства
указују на то да дејство сваке интервенције има
последице и по ширу средину. Не настају само
вештачки површински облици, него се загађује и
атмосфера, хидросфера и биосфера.
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Као последица рударства настају вештачка брда,
јаме, путеви на којима су раније превозили експлоатисане минерале. Све ово оставља траг на пејзажу. Лечење ових, тако рећи рана пејзажа, одвија
се током дуге и испланиране реконструкције. Ову
делатност називамо рекултивацијом, током које
се сређује огољена површина, саде биљке. Где је
могуће, покушава се повратити првобитно стање
околине. У вештачким удубљењима праве се језера, које ће касније моћи да користе риболовци
и купачи. Међутим, ране природне околине врло
споро се лече!

!

Погледај, где се у Мађарској врши рекултивација.

а

о а

ро с о с а о о

ор
рл а
л ар ас о о
а а аа

ор

Гра а

а ара
ра

77

32618 Földrajz 9. szerb1–80korr2016.indd 77

20/04/16 14:32

а ара
ра

ро с о с а о о

а

с р а ра
с ас а а с

о р

со
а а

о а

а р ала

За привреду нису само енергенти и руде важне сировине, него и стене. Такав је нпр. кречњак, чије
се квалитетније верзије (нпр. домаћи кречњак
из Шитеа (Süttő) или Тардошбање (Tardosbánya))
користе као грађевински материјал. Печењем
кречњака настаје креч (калцијум оксид) који када
мешамо са водом добијамо гашени креч (калцијум хидроксид). Одавно је познато дезинфекцијско дејство кречења. Гашени креч користи се
због фунгицидног својства у фармацеутској и
прехрамбеној индустрији. И еколошка улога му
је значајна, погодан је за спречавање ширења загађења, и захваљујући базној хемијској реакцији
може се користити за неутрализацију киселих загађења. Због ове друге особине, у пољопривреди
га користе и за побољшање земљишта.
Важна сировина грађевинске индустрије је
цемент који се ствара печењем кречњака, глине. Цемент је неопходан састојак бетона који
је најважнији материјал кориштен у грађевинској индустрији. Прави се од цемента, агрегата
(углавном шљунак и песак) и воде, а очвршћава
мешањем и уграђивањем услед хемијског процеса који се назива хидратација. Бетон и армирани
бетон (спрезање бетона и челика) су најраспрострањенији грађевински материјали на свету. То
није случајно, пошто им је производња прилично
једноставна, кориштени материјали су јефтини и

данас још у великим количинама стоје на располагању. Армирани бетон има особину да једва захтева неко одржавање.
Најважнија сировина традиционалног грнчарства је глина. Печењем керамичарских радова добијамо предмете који су још у ранијим временима
били неопходни за свакодневни живот. Глина је
сировина црепова и цигала. Једна верзија глине је
каолинит који се користи за производњу порцелана.
Током производње грађевинског материјала,
поготово цемента, млевењем стена велика количина прашине доспева у атмосферу. Загађивање
прашином значајно може да се смањи уграђивањем филтера. Један део велике потражње енергије ове индустријске гране модерни погони данас
већ обезбеђују спаљивањем отпада. Сировине као
што су кречњак, глина, итд. још данас скоро у неограниченим количинама стоје на располагању,
међутим њихово коришћење захтева ефикасност
и еколошки приступ.

о ас ос с ла
Ерозија земљишта настаје услед сливања воде низ
падине и карактеристична је за брдско-планинска
подручја. Ради се о транспорту зрнаца тла на површини. Интензитет испирања тла зависи од количине падавина и од вегетације. Главни узрок је
уништавање шумског покривача. Ерозија тла је и
зато опасна, јер јој је као последица губитак вели-

400 m дубока рана затвореног рудника сумпора
у Келеменским планинама (Румунија)

Гра а

!

Направи презентацију од 5-10
слика о еколошким проблемима
које проузрокује рударство.
Како може да се ублажи штета?
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ке количине хумуса и хранљивих састојака. Разара се А ниво тла, па тако и плодност земљишта
стално опада. Биљке користе и вештачко ђубриво посредством хумуса. Ако се током ерозије тла
смањује дебљина слоја хумуса, биљке само један
део вештачког ђубрива користе. Остатак више
месеци остаје у тлу или одатле испирајући се загађује подземне и површинске воде.
Ветар углавном еродира суве, растресите површине које карактерише ретка вегетација. Еродирање тла често проузрокује и пољопривредна делатност. Површине које су мање или дуже
времена без биљног покривача, подложније су
ерозији. Код нагиба који су једнаки правцу орања
само се појачава ерозивно дејство падавина.
Пољопривредне машине сабијају тло и тако га
уништавају. Не само сувишно вештачко ђубриво,
него и друге опасне материје (тешки метали) праве озбиљну штету. Апсорбујући се у биљке, преко

ланца исхране могу да буду опасне и за човека.
Киселе кише такође негативно утичу на тло.
Закисељавање земљишта доводи до оштећења
шума.
Против оштећења земљишта се најефикасније
можемо бранити превенцијом. Традиционални
начин смањивања ерозије тла је орање под нормалом на правац нагиба и стварање тераса. Еолску ерозију можемо да ублажимо сађењем шума.
Код обезбеђења хранљивих материја за тло важно је стручно извршено и добро испланирано органско ђубрење, а примена вештачког ђубрива и
пестицида захтева висок степен опреза!
Тло је осетљив и комплексан систем који може
да се загађује не само непосредно, него и из ваздуха и таложењем материја из воде. Заштита
може бити успешна само опрезним управљањем,
орањем, стварањем безбедних депонија и са растом еколошке свести становништва.

вештачка брда, површинска експлоатација –
стрип рударство, рекултивација, ерозија тла

Погледајте какви еколошки проблеми се јављају
на површини у вашем окружењу. Шта је био
узрок штете и какве је последице имала? Како
могу да се ублаже последице начињене штете?
Направите извештај о својим искуствима.
Поделите се у групе! Обиђите свој крај и установите каква штета се јавља на површини. Направите карту о свом искуству, договорите се
шта може да се учини да би се стање побољшало.
Направи презентацију од 5-10 слика о уништавању околине коју проузрокује рударство. Како
би могла да се ублажи штета?

Г
Које пределe Земље највише угрожава ерозија
тла?
Којим методама може да се заустави процес
ерозије тла?
Зашто тло можемо називати осетљивим системом?
Често можемо видети да се на ораницама између парцела саде редови дрвећа. Шта је узрок
томе?
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Падине претворене у терасе
на Иберијском полуострву

Зашто стварају терасе у
оваквим пределима?

Гра а

Сакупи примере за еколошке проблеме које
проузрокују индустрија грађевинског материјала и експлоатација стена. Наведи неколико
примера како би се могла ублажити штета.
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Поглед на Везув из Напуљског залива
Црвено море и Синајско полуострво. Вода
Црвеног мора попуњава удубљење између
удаљених тектонских плоча.

Какве законитости се могу
запазити у територијалној
распоређености вулканизма?

Шта значи појам тектонике плоча,
какав може бити сусрет тектонских плоча?

Погон за дистрибуцију вреле воде на
Исланду, који је саграђен у једном рову

Које су главне поствулканске
појаве? Зашто су оне честе
на Исланду?
Набрани слојеви кречњака

Гра а

Како се одвија набирање? Шта је
значај набирања током орогенезе?

Реконструисан скелет диносауруса
Охлађена базалтна лава која формира стубове
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У коју велику групу стена спада базалт, где се он налази у великим количинама на Земљи?

Које геолошко доба је било
златно доба диносауруса?
Када су се одвијале велике
орогенезе? Када је дошло до
велике промене климе?

20/04/16 14:32

ос ра

Материја и структура атмосфере Сунчеви зраци и загревање
ваздуха Временски и климатски елементи I. Температура и ветар
Временски и климатски елементи II. Влажност ваздуха и падавине
Циклони – антициклони Прогноза времена – пројектни задаци за
посматрање времена Општа циркулација атмосфере Монсун и
локални ветрови
Морфолошки рад ветра
Загађење ваздуха не зна
за границе!
Резиме
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По законима физике, веза између температуре и
таласне дужине тела која зраче обрнуто је сразмерна. Тела која имају високу температуру углавном емитују зраке краће таласне дужине.
Са Сунца – чија је површинска температура
6100 K – стиже зрачење, које је између 0,2-3,2 µm
(микрометар: милионити део метра, 1=10−6 m). Са
Сунца до Земљине површине стижу зраци из видљивог дела спектра (0,4-0,75 µm), од њега мање
ултраљубичасто зрачење (0,2-0,4 µm) и веће инфрацрвено зрачење (0,75-3,2 µm). Међутим, осим
зрака који дају светлост и топлоту, и штетни зраци се крећу према Земљи. Ултраљубичасти зраци, пошто разарају ћелије, опасни су по живот на
Земљи. Од ових штетних зрака Земљу штити озонски омотач настао на висини од 20-30 km, који се
састоји од троатомских молекула кисеоника.

ас а а

ос

ра

о а

сло о о

Од чега се састоји атмосфера, шта
удишемо?
Атмосфера је један од најважнијих основних елемената неопходних за живот на Земљи. Као систем који се динамично мења даје живот и чува га.
Земљу окружује више десетина хиљада километара дебела атмосфера. Удисање једног од најважнијих састојака атмосфере
држи нас у животу, то је кисеоник. Временске појаве одређују
начин настањења људи, пољопривредну производњу, али чак
и њихове границе. Поједини слојеви атмосфере штите Земљу
од штетних Сунчевих зрака и филтрирају их, захваљујући
трењу сагоре већи део метеороита који се крећу према Земљи.
Атмосфера је, међутим, такав систем који се динамично
мења и стално је у покрету. Може да се мења удео атмосферских састојака, притисак и температура. И саму климу карактеришу такође сталне промене.
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Атмосфера је смеcа различитих гасова, а поред
тога садржи и елементе течног и чврстог агрегатног стања. Атмосферске гасове групишемо на
основу трајности њихове количине. Оне гасове
чија је количина у атмосфери дуго времена непромењена називамо непроменљивим гасовима
(нитроген, кисеоник, различити племенити гасови (аргон, неон, хелијум, криптон, ксенон). Гасови
чија се количина за неколико година, деценија већ
приметно мења, чине групу променљивих гасова
(угљен-диоксид, метан, хидроген, озон). На крају,
у групу јако променљивих гасова (водена пара,
угљен-моноксид, азот-диоксид, амонијак, сумпор-диоксид, водоник-сулфид) спадају они чија се
количина у атмосфери за неколико дана, недеља
мења.
Основни састојци атмосфере су:
■ азот (N2) 78%
■ кисеоник (O2) 21%
■ аргон (Ar) 0,9%
■ угљен-диоксд (CO2) 0,03%

р

ра а ос р

Захваљујући Земљиној гравитацији, претежни
део атмосфере, тј. 95% њене масе се концентрише
у доњем, 20 km дебелом слоју. Изнад висине од

20/04/16 14:42
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48. илустрација: Слојеви атмосфере
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ТРОПОСФЕРА

80 km се налази свега 0,001%! Горња граница атмосфере се не може тачно одредити. Удаљавајући
се од Земљине површине све ређа атмосфера постепено прелази у међупланетарни простор, тј.
нема оштре границе међу њима.
Атмосферу, до висине од 1000 km на основу
температурних карактеристика делимо на четири
слоја. Граница појединих слојева (сфера) налази се
тамо где се раст или опадање температуре преокреће у супротан правац.
Тропосфера је најнижи, најгушћи и најважнији
део атмосфере, који се простире до висине од свега 10-12 km. У њој се налази 80% масе атмосфере,
скоро сва атмосферска вода. Ту се стварају облаци, настају сва значајнија струјања ваздуха и
одвијају се све временске промене. У близини
горње границе лети највише авиона. Температура с висином опада и на горњој граници тропосфере износи просечно –56°C.
Стратосфера се простире на висини између 11
и 50 km. У њој се температура у почетку не мења,
а затим значајно расте с висином због присуства
велике количине озона који се загрева упијањем
штетних ултраљубичастих зрака. Озон настаје од
кисеоника под дејством ултраљубичастих зрака.
Ово зрачење разбија један део двоатомних молекула кисеоника и ствара два слободна атома. Ако
се сусретну атом кисеоника и двоатомни молекул
кисеоника, настаје озон који док упија ултраљубичасто зрачење, поново се дели на атом кисеоника и двоатомни молекул кисеоника oд којих
спајањем поново настаје озон. Озон је врло неста-
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Погледај зашто на
овој висини лете
авиони.

А

На граници тропосфере

ра а ос р

Опиши поједине слојеве атмосфере. У којим
сферама расте температура? Шта је узрок
томе? Зашто се атмосфера може називати
и заштитником живота на Земљи?
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билан. Показује цикличност, стално се раствара и
настаје поново. Озонски омотач апсорбује енергију, што проузрокује загревање. Зато је на горњој
граници стратосфере температура приближно
слична као на површини (отп. 10°C).
Изнад ње у мезосфери температура поново
опада. Углавном у овој сфери сагоре метеорити.
Отприлике на висини од 85 km се пружа горња
граница која је и најхладнији део атмосфере

(температура може да буде чак између –90°C –
120°C).
Следећа је термосфера која такође апсорбује један део ултраљубичастих зрака, зато температура
расте (просечна вредност се креће око 100°C). Ова
сфера је врло ретка и састоји се од јона, тј. од наелектрисаних честица. Зато овај слој називамо и
јоносфером. И ова далека сфера је врло важна за
човечанство, пошто одбија радио-таласе.

Г
атмосфера, видљив део спектра, инфрацрвено
зрачење, ултравиолетно зрачење, непроменљиви гасови, променљиви гасови, јако променљиви
гасови, тропосфера, стратосфера, озон, озонски
омотач, мезосфера, термосфера

1. Погледај која врста птице може да лети на
највећој висини.
2. Где се налазе насеља на највећој надморској висини? Шта ограничава човеково настањење?

ос ра

Како је настала атмосфера Земље?
Основна праатмосфера Земље се највероватније
састојала од космичких гасова, хидрогена, хелијума, метана, амонијака, водоник-сулфида и водене
паре. Већина ових материја је, међутим, напустила атмосферу. Секундарна атмосфера се састојала од гасова који су се ослободили током касније
вулканске делатности (нпр. угљен-диоксид, азот)
и од водене паре. Током постепеног хлађења, водена пара се у облику кише вратила на површину
и створили су се први океани. У њима је настао
Растворени стубови кречњака

Зашто се може рећи да је
кречњак „конзерватор СО2“?

1. Шта чини састав ваздуха у прометној раскрсници, далеко од насеља у планинама, током једног спарног летњег поподнева и током једног
сушног периода?
2. Зашто је тропосфера врло значајна посматрајући из човековог аспекта?
3. Шта значи израз, да је у високим планинама
„редак ваздух“?
4. Какву привредну улогу могу имати поједини
атмосферски слојеви?
5. Зашто је опасно смањење количине озона у
озонском омотачу?

ра ра
живот и током фотосинтезе је почела производња кисеоника. Међутим, на пример количина
угљен-диоксида у атмосфери наспрам данашњих
0,03% је била 17%. Овај угљен-диоксид није нестао
без икаквог трага, него је учествовао у стварању
кречњачких стена Земљине коре! У најстаријим
седиментима, кречњацима (отп. 1,7 милијарди година) се скрива угљен-диоксид тадашње атмосфере. Озонски омотач је настао пре отп. 500 милиона година, његово формирање је имало кључну
улогу у развоју живота на Земљи, јер је обезбедило заштиту од ултраљубичастог зрачења. Постоје
две хипотезе, које објашњавају настанак на основу запремине најзначајнијег гаса атмосфере, азота. Можда се нагомилао током милијарди година
захваљују вулканској делатности, али је могуће да
стоји у вези са развојeм живих бића.
Од почетка прадоба састав атмосфере се већ
није мењао значајно, све до индустријске револуције, од када штетне последице антропогене
делатности нарушавају више милијарди година
стару равнотежу!
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На просечној удаљености Земље од Сунца, у зависности од сунчевих активности, на управну
површину спољашње границе атмосфере у свакој
секунди стиже 1354 W/m2 енергије. Ову вредност
називамо и соларном константом. Од овог зрачења само један мали део стиже до површине.
Међутим, један значајан део (27%) се одбија из
атмосфере, делом са облака, док се 15% упија у
атмосфери. Ултраљубичасте зраке кратке таласне дужине апсорбује озон, а инфрацрвене зраке
дугачке таласне дужине апсорбује водена пара и
угљен-диоксид. Апсорпција производи топлоту,
међутим, овај процес само у малој мери загрева
ваздух.
Губитак енергије је првенствено значајан код
зрака кратке таласне дужине. Тако да на површину углавном стижу зраци велике таласне дужине.

а ар а
р
о
-

зрачење које
стиже
до површине

одбијање
са површине

5%

ос ра

Сунчево зрачење, атмосфера и Земљина површина
чине један систем који карактерише мноштво интеракција, потребних да би Сунчеви зраци на крају загрејали
ваздух. Најважнији елементи овог процеса су :
■ Сунчево зрачење,
■ атмосферски фактори који модификују зрачење,
■ Земљина површина,
■ површинско струјање ваздуха и морске струје.
На Земљи скоро лоптастог облика, грађеној од шароликих стена и променљиве површине, мера загревања
ваздуха у појединим областима је различита, а и у времену је врло променљива.

100%

6%

Извор загревања ваздуха је енергија сунчевог зрачења. Мера загревања, међутим, зависи од много
фактора.

одбијање
(рефлексија)
са облака

зрачење које
стиже
са Сунца
апсорпција
(упијање)
у облацима
апсорпција
у атмосфери

%

Шта одређује загревање ваздуха?

одбијање
из атмосфере

21

ра а
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50%
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449. илустрација: Губици сунчевог зрачења

Какве „губитке“ има сунчево зрачење на
путу према Земљиној површини?
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Половина Сунчевих зрака стиже на површину
Земље где се апсорбују и претварају у топлоту.
Ову топлоту добија најнижи слој атмосфере. Сунце, значи, у крајњем случају огозго, посредством
површине загрева ваздух. (Ово објашњава постепено опадање температуре од површине па све до
горње границе тропосфере!)
Површина емитује дуготаласно зрачење. Један
део зрака према васиони напушта планету, тако
да то за Земљу представља губитак. Међутим,
највећи део зрака у ваздуху апсорбују водена пара
и угљен-диоксид, и претварајућих у топлоту зраче
назад према површини. Ову особину атмосфере
задржавања топлоте називамо ефектом стаклене баште. Сличан процес се одвија и у стакленим
баштама, одатле и назив. Ефекат стаклене баште
значајно подиже температуру у близини површине. Без њега просечна температура на површини
би уместо +15°C била –20°C!
Дању се може запазити и Сунчево зрачење и
зрачење површине. Ноћу се емитује само зрачење
површине. Уколико је ноћу ведро небо, значајни
део емитоване топлоте без икакве препреке напушта Земљину површину. Зато се током ведрих
ноћи ваздух јако расхлади.
На меру загревања – које започиње под дејством зрачења – утиче упадни угао зрака, временски период зрачења и састав површине.
Што је већи упадни угао Сунчевих зрака, тиме
више енергије доспева на површину. Овај упадни
угао, крећући се од екватора према половима, све
је мањи. Дуж једне дате географске ширине, захваљујући привидном кретању Сунца на небу, током дана се мења упадни угао а тако и загревање.
Ово може да модификује рељеф и нагиб, окренутост према одређеној страни света.
Временски период Сунчевог зрачења (инсолацију) меримо у сатима. Тако нпр. у Шкотској годишње има 800 сунчаних сати, док у унутрашњим
пределима Сахаре 4000.
Карактеристике, састав површине, прекривеност биљкама и поред истог Сунчевог зрачења
проузрокују различито загревање. Различито је
загревање копна и мора. Копна која имају низак
топлотни капацитет и под дејством мање топлотне енергије се загреју, док за загревање водених
површина са великим топлотним капацитетом,

северни пол

с.г.ш. 66,5°
с.г.ш. 23,5°

Земљина оса

ра

а ор

екватор
ј.г.ш. 23,5°
ј.г.ш. 66,5°

јужни пол
50. илустрација: Упадни угао Сунчевих зрака на различитим географским ширинама

Какве законитости се могу формулисати
у вези са илустрацијом?

потребно је много више топлотне енергије. У случају копна се само површина загрева, а код мора
се топлота складишти у горњем, 20 m дубоком
слоју. Мора се спорије, али трајније, а копна брже
и јаче загревају, међутим, брже и јаче се и хладе.
Понови, шта си учио из физике о специфичној топлоти.

На загревање копна различитог квалитета и
боја, утиче мера рефлексивности површине, тј. албедо. Свеж снег одбија 85-95% сунчевог зрачења,
песак 37-40%, оранице 15-20%, листопадне шуме
10-20%, четинари 5-15%, тј. толики им је албедо.

51. илустрација: И рељеф модификује упадни угао
Сунчевих зрака

Где и како се у Мађарској користе повољне
карактеристике јужних падина? Наведи
конкретне примере.
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Ваздух је у сталном покрету. Ваздушне и морске
струје модификују загревање: топлоту која стиже
на дато подручје транспортују даље.
На Антарктику око тамних стена које се уздижу
изнад леденог покривача, брзо се топи снег

Како се објашњава на слици видљива појава?

Г
соларна константа, рефлексија (одбијање),
апсорпција (упијање), ефекат стаклене баште,
упадни угао Сунчевих зрака, инсолација, албедо

1. Тражи податке о оним вулканским ерупцијама
које су јако утицале на климу. Чиме објашњаваш то?

1. Како утиче на загревање ваздуха облик Земље?
2. Када се брже хлади ваздух: током ведре или облачне ноћи? Зашто?
3. Шта је суштина ефекта стаклене баште? Зашто
је ово важно за живот на Земљи?
4. Које падине се загревају боље на јужној полулопти? Чиме то објашњаваш?
5. Како утиче на пољопривредну производњу
различито загревање падина?

1. Замисли да си стручњак у енергетици. Планирај породичну кућу чије се снабдевање енергијом заснива на Сунчевој енергији.

Ширењем општег образовања, све је више било
радозналих људи. Они су писањем овековечили
природне појаве, које су све више биле повезане са
свакодневним животом. Поготово градске и сеоске
лекаре су интересовале промене атмосферских појава.
...У 18. веку су многи забележили тзв. „крваву
кишу“: нпр. у зиму 1711. године, о чему је писао и
доктор Генсел из Шопрона. Тада су са афричких обала Средоземног мора, из пустиња, јужне ваздушне струје донеле црвени песак који је обојио снег у
црвено.
1783. године широм Европе током заласка и изласка Сунца небо је било изразито црвено, а дању
поготово средином лета је било мутно и сиво. Ово
атмосферско загађење је проузроковало избијање
вулкана Лаки на Исланду средином маја. Током ове
ерупције је велика количина пепела избачена у атмосферу. Западне ваздушне струје су овај пепео пре-

ра ра
неле према Европи. Записи временских појава из 18.
века сведоче о јединственим дешавањима. Неколико
таквих бих вам набројао:
Децембар 1706. Шопрон. Цветале су крушка и
зова.
Август 1719. Мађарска. Због великих врућина на
многим местима у земљи су се створиле 68 cm широке и 1m дубоке пукотине (Прешов, Трансилванија).
29. март 1773. Алфелд. Мећава је убила 10 000 домаћих животиња.
Јануар 1791. жупанија Хонт. Сазреле су јагоде. Будим. Воћке и грожђе је стварало крошњу.
26. јун 1793. Дебрецин. Падао је снег.
2. јул 1793. Дебрецин. Мраз, падао је снег, више
стотина оваца је угинуло.

ос ра

Листајући историјске записе

Антал Рети: Временске појаве
и природне катастрофе у Мађарској до 1700. и
између 1701–1800.
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Од атмосферских процеса за човека су најважније појаве
везане за временске прилике и климу.

р

с

р л

л

а

„Какво је време напољу“? Време у том смислу представља
стање атмосфере изнад неког места у тренутку посматрања
климатских елемената и појава. Временским приликама
називамо промене времена које се на датом месту одиграју
за неколико сати или дана. Просечно стање атмосфере у одређеном временском периоду, тј. вишегодишњи, вишедеценијски режим времена називамо климом. Сва три појма се
односе „на једно дато место“. Међутим, карактеристике поје-
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диних области можемо тек онда одредити, ако
имамо конкретне податке. Ови подаци које можемо бројчано изразити јесу временски елементи
(температура, притисак, ветар, влажност ваздуха, количина падавина). Ови елементи су уједно
и климатски елементи, код којих се не користе
подаци појединачних мерења, него резултати статистичких мерења просека (нпр. средња годишња
температура, просечна јачина и правац ветра, вишегодишња просечна количина падавина). Климатски елементи су са околином, а и међусобно у
компликованој вези која чини један систем.
Клима Земље није стална, него се мења. Ове
промене се у већим временским интервалима
могу боље запазити, међутим, некада се убрзају
и могу да доведу до драстичних еколошких промена које утичу и на живот на земљи. Клима се и
током историје човечанства више пута значајно
мењала. Сушни периоди су проузроковали миграцију народа, а загревања су мењала ниво мора
и живот култура које су биле везане за мора. У
последњих 150 година, захваљујући антропогеним утицајима, одвија се загревање атмосфере различитог интензитета. Могуће је да ће ово
у блиској будућности значајно мењати климу
Земље.
Овим појмовима се бави и више научних дисциплина. Наука о Земљиној атмосфери и променама у њој је метеорологија, а наука која се бави
климом Земље је климатологија.

ра ра

Зашто и како се мењају елементи временских прилика?

р

с

Температура ваздуха се и током једног дана значајно мења, ово називамо још и дневна промена
температуре. Узрок тога је смењивање обданице
и ноћи, промена висине Сунца изнад хоризонта,
што је последица ротирања Земље око своје осе.
Дневни ход температуре са одређеним
кашњењем прати привидно кретање Сунца на
небу. Зато након изласка Сунца температура не
расте одмах, пошто ноћно зрачење још испољава
своје дејство. Температура ваздуха свој дневни
максимум достиже два сата након највишег положаја Сунца, пошто се ваздух загрева посредовањем површине.
Аритметичка средина вредности температура измерених више пута током једног дана дају
средњу дневну температуру. Разлика између
највише и најниже температуре измерене током
24 сата је дневно колебање температуре.

20/04/16 14:43

р

максимум
дневно
колебање
температуре

минимум

временска разлика
између максимума дневне температуре и
највишег положаја Сунца на небу
часова

52. илустрација: Дневна промена температуре са
закашњењем прати привидно кретање Сунца

ос рс
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Ваздух, као и свака друга материја има тежину.
Њоме притиска Земљину порвшину. Вредност
атмосферског притиска на јединицу површине
изражавамо у хектопаскалу (hPa). На надморској
висини атмосферски притисак је једнак притиску
воденог стуба висине 1013 cm. Вредност овога је
1013 hPa. Крeћући се према горе дебљина појединих ваздушних слојева у атмосфери изнад нас је
све мања, па тако и притисак.
Хоризонтални распоред ваздушног притиска
на Земљи приказује се на картама помоћу изоба-

ас
ар

л

ра, кривих линија које повезују сва места једнаког
притиска.
Температура и атмосферски притисак су међусобно обрнуто сразмерни. Ваздух који се загрева
шири се, расте му запремина и потискује мање
топле ваздушне масе са дате области. Тако опада
притисак датог подручја.

ар
Као последица различитог загревања ваздуха две
суседне територије, настаје различит атмосферски притисак. Да би се изједначиле разлике у притиску, долази до ваздушних кретања у атмосфери.
При томе ваздух струји од места вишег ка месту
нижег ваздушног притиска. То струјање може
да буде хоризонтално, вертикално и вртложно.
Хоризонтално кретање ваздуха се назива ветар.
Он има одређен правац, брзину и јачину. Правац
ветра означава се према страни света сa које ваздух струји. У стварности, међутим, ветар не дува
тачно од места вишег ка месту нижег ваздушног
притиска. Кориолисова сила, која је последица
ротације Земље, утиче на правац кретања ветра.
Зато ветар дува скоро паралелно са изобарним
линијама. Ово је изражено тзв. законом ветра: ако
смо на северној полулопти леђима окренути ветру, са наше леве стране се налазе територије које
карактерише низак притисак.
Сибирске тајге су предели Земље
где је најекстремније колебање температуре

!

Погледај каква температура ваздуха је карактеристична овде лети и
зими.

ос ра

Температура се мења не само сваког дана, него
и током године: то је годишња промена температуре ваздуха. Овај годишњи ход температуре
ваздуха проузрокује кретање Земље око Сунца и
нагиб Земљине осе.
Збир свих средњих дневних температура подељен с бројем дана у месецу даје средњу месечну температуру, а збир средњих месечних температура подељен са 12 даје просечну годишњу
температуру ваздуха, од чега је много изражајније средње годишње колебање температуре, тј.
разлика између средњих месечних температура
најтоплијег и најхладнијег месеца у једној години.
Хоризонтални распоред температура на Земљиној површини приказује се на картама помоћу
линија које повезују места са једнаким температурама ваздуха. Те линије називају се изотерме.
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оригинални
правац
скретање
на десно

правац ротирања Земље
53. илустрација: Дејство Кориолисове силе

У који правац скреће ваздушна маса на јужној полулопти?

ос ра

време, временске прилике, клима, дневна промена температуре, годишња промена температуре,
средња дневна температура, средња месечна температура, средња годишња температура, средње
годишње колебање температуре, изотерма, атмосферски притисак, изобара, ветар, Кориолисова
сила

90

1. Направи временску прогнозу свог места становања за наредних неколико дана помоћу метеоролошких веб страница. www.met.hu; www.
idokep.hu
2. Сакупљаj народна временска запажања у вези
cа температуром и ветром.
3. Које пределе Земље највише угрожавају климатске промене?

Дејство Кориолисове силе
Сила деклинације изазвана Земљиним обртањем око
сопствене осе названа је по француском математичару Кориолису (1792-1843). Земљину ротацију карактеришу свуда исте угаоне брзине и ротациона брзина која је у сталном порасту идући према нижим
географским ширинама, односно удаљавајући се од
обртне осе.
Узмимо прво за пример ваздушне масе које из области екватора крећу према северу на северној полулопти, односно, када ваздушне масе из подручја
већих ротационих брзина крећу према подручју
мањих ротационих брзина. Ваздушне масе у току
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Г
1. 1. Шта је разлика између времена, временских
прилика и климе?
2. Шта проузрокује дневну и годишњу промену
температуре?
3. У којем пределу Земље и у којем годишњем
добу нема или је занемарљиво дневно колебање
температуре? Помаже ти атлас.
4. У којим пределима Земље се може мерити
највеће годишње колебање температуре?
5. Који су најхладнији и најтоплији предели
Земље? Који од њих су настањени, а који ненастањени?
6. Како утиче велика надморска висина на свакодневни живот?
7. Шта значи израз „преовлађујући ветар“?
8. Који су најпознатији и најразарајући ветрови
Земље?
9. Проучавај следеће податке и одговори на питања.
а) 10. новембра 2012. године у једном граду су
измерили следеће температуре:
Сат 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23
C

o

7

5

3

3

8

12 14 15 11

9

8

7

Које вредности карактеристичне за температуру датог дана се могу израчунати помоћу ових
података? Израчунај.
б) На једном месту запажања 2012. године забележили су следеће средње месечне температуре:
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Које карактеристичне вредности се могу израчунати помоћу ових података? Израчунај.

ра ра
свог пута, услед њихове инертности, задржавају полазну, већу ротациону брзину и на тај начин „предухитривши Земљу“ скрећу десно. Уколико ваздушне
масе крећу из области мањих ротационих брзина на
северној полулопти према областима екватора већих
ротационих брзина, услед њихове инертности, задржавају почетне, мање ротационе брзине, и на свом
путу према областима већих брзина, „касне „ у односу на Земљу, односно поново скрећу удесно.
Величина Кориолисове силе није иста на свакој
географској ширини, него од екватора према половима постепено расте.
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Метеоролошка служба јавља ... I
ра р

р

с

р

а

о ас ос

ла

о

стварну температуру ваздуха. Кућица стоји на скоро два метара високим ногама, да инструменти не
мере температуру при тлу. Бочни зидови су мрежасти, да ваздух може лако да циркулише. Фарбају
их у бело, да би – због високе вредности албеда –
одбили Сунчеве зраке и да тако не би непосредно
утицали на термометар. Врата се увек отварају
према северу, да и током очитавања вредности
Сунчеви зраци не би продрли у кућицу. Анемометре (инструменте за мерење јачине ветра) исто
постављају на метеоролошким станицама, тако да
сам инструмент који мери јачину буде на висини
од 10 m. Састоји се од три лопатице које покреће
ветар. Постоји и такав инструмент, који бележи
правац, просечну брзину и тренутну брзину ветра.
За мерење ваздушног притиска и данас углавном користе барометар. За бележење промена
притиска кроз време користи се барограф. Инструмент је повезан са писаљком која бележи
промене на папирној траци обавијеној око ваљка.
Током мерења притиска важна је константна температура. Зато барометре, барографе стављају
у собе где је температура увек иста. У метеоролошким извештајима су углавном увек подаци
ваздушног притиска прерачунатог на надморску
висину. Ову вредност добијамо тако што уз ваздушни притисак који је измерио инструмент,
додајемо притисак ваздушног стуба израчунатог
између 0 m надморске висине и надморске висине места запажања. На надморску висину прерачунат ваздушни притисак је увек већи од оне
вредности коју показује барометар положен на
одређеној надморској висини.

ра

1600 – Могућност стварања помрзлина
1800 – Помрзлине могу настати за неколико минута
2000 – Непокривена кожа смрзне се на отвореном у
року 1-3 минута
2300 – Непокривенa кожа на отвореном за мање од
1 минут се смрзне. Задржавати се напољу је
опасно по живот!
2700 – Непокривена кожа на отвореном за мање од
пола минута се смрзне. Екстремна опасност!
Не препоручује се боравак на отвореном!
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температура ваздуха (°С)

о а

У Мађарској запажања и мерења везана за временске прилике врши Државни метеоролошки завод
(Országos Meteorológiai Szolgálat – OMSZ), који
прати прописе Светске метеоролошке организације (World Meteorological Organization –WMO).
До метеоролошких података данас најлакше
можемо да дођемо преко интернета. У Мађарској
OMSZ на www.met.hu саопштава податке. Веб
страница www.idokep.hu држи на окупу државну
мрежу аматерских посматрача.
Иако данас могу да се набаве аутоматске, потпуно дигитализоване кућне метеоролошке станице, листајући именик класичних метеоролошких
инструмената испоставља се да су називи грчког
порекла и да се стално завршавају на „метар“ или
„граф“. „Метри“ су такви инструменти који показују тренутно стање, тј. стално их треба поново
и поново очитати. „Графи“ су, међутим, – слично
сеизмографима који мере земљотресе – инструменти снабдевени сатом и ваљком на који се аутоматски и стално бележе подаци.
Није свеједно где се дешавају мерења. Метеоролошке податке треба мерити, под таквим околностима које нису само за непосредну, него и за
ширу средину запажања карактеристични. На званичним местима запажања већи део инструмената
полажу у тзв. метеоролошким станицама. Оваква
места треба да су далеко од дрвећа, зграда и на отвореном простору. Најкарактеристичнија грађевина за станице је кућица за мерење температуре.
Тако су их планирали да у њима положени термометар – без икаквог спољашњег дејства – мери

брзина ветра (km/h)

54. илустрација: Веза између јачине ветра и хладноће: графикон промрзавања
У домаћим метеоролошким извештајима често чујемо, да се због јаког ветра повећао осећај хладноће
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Са криве засићења можемо да прочитамо да поред дате температуре, колико водене паре ваздух
може да садржи (нпр. на 0°C 4,8 g/m3, док на 10°C
9,4 g/m3). Ову температуру називамо температуром засићења или тачком росе (росиште). Однос између постојеће, тј. апсолутне влажности и
највеће могуће влажности коју би ваздух могао
да има на тој температури до потпуног засићења,
је релативна влажност. Она показује степен засићености ваздуха воденом паром и изражава се
у процентима.
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Колико % је релативна влажност оне ваздушне масе која на 10°C 4g/m³ водене паре
садржи?
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Како настају падавине?
Вода стално мења своје агрегатно стање: може се јављати
у гасовитом, течном и чврстом агрегатном стању. Кључни
моменат ове трансформације је прелазак из гасовите фазе
у течну, што називамо кондензацијом.
Атмосфера садржи хиљадити део (‰) укупне количине воде
на Земљи, што делује занемарљиво, међутим, од ових, стално
обновљивих залиха, директно зависи појава падавина.
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Најважнији показатељи влажности ваздуха су апсолутна и
релативна влажност. Количину водене паре у ваздуху изражавамо у грамима, који садржи 1m3 ваздуха (g/m3): ово је
апсолутна влажност. Ова вредност, међутим, мало нам говори о условима влажности дате ваздушне масе. Наиме, што
је виша температура ваздуха, тиме садржи више водене паре.
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Ваздух на два начина може да постане засићен,
тј. да достигне релативну влажност од 100%:
■ поред дате температуре прима додатну влагу,
или
■ поред исте апсолутне влажности ваздуха опада
му температура.
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Уколико температура ваздуха падне испод температуре росне тачке, ваздух постаје засићен и започиње кондензација водене паре, тј. прелазак из
гасовите фазе у течну.
Кондензација се може одвијати и у ваздуху и
на површини појединих предмета. Кондензација
која се одвија у слободној атмосфери доводи до
стварања облака, док у приземним слојевима
магле. У ваздуху чија температура је пала испод росне тачке, кондензација започиње на разним честицама, као што су прашина, соли или
на разним загађивачима. Водена пара се хвата и
кондензује око ових кондензационих језгра. Сакупљањем ових водених капљица на већим виси-
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нама настају облаци, док у приземним слојевима
настаје магла.
Кондензовањем водене паре на површини
Земље и на предметима који су се расхладили испод температуре „росне тачке“ – тј. на температури при којој је ваздух потпуно засићен воденом
паром – долази до стварања росе, мраза и иња.
Роса и мраз настају у мирном времену без ветра.
Када изнад трајно разхлађене територије стиже
топао ваздух, на предметима, биљкама долази до
стварања иња, тј. смрзнутих кристала. Иње увек
настаје на оној страни предмета који су изложени
ветру. Овај тип ниских падавина због своје тежине врши велики притисак на предмете, што доводи до ломљења грана и кидања електричних жица.

а а
Падавине су разни облици кондензоване водене
паре који доспевају на Земљину површину у течном или чврстом стању. Настају хлађењем ваздуха, приликом његовог издизања, при чему на
одређеној висини постаје презасићен и почиње
кондензација. Падавине као што су роса, мраз,
слана, иње настају при самом тлу и то су тзв. ниске падавине. Њихова количина је, међутим, незамарљива наспрам високих падавина.
Загревање покреће уздизање ваздуха у висину.
Загрејан ваздух се, наиме, шири и постаје ређи,
лакши од свог окружења. На крају се и због тога
уздиже. Током овог процеса се на сваких 100 m

с
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Иње је ниска падавина,
образује се при самом тлу зими

Како се образује иње?

хлади за 1°С. Ако се и након достизања росне тачке наставља уздизање, започиње стварање облака. Након тога температура ваздуха који се и даље
уздиже, сада се већ на сваких 100 m хлади само
за 0,5°С. Током кондензације ослобођена топлота,
наиме, ублажава даље хлађење.
Падавине се само из таквих облака излучују
који осим капљица воде садрже и ледене кристале.
Наиме, капљице воде нису довољно тешке да савладају отпор ваздуха и узлазне ваздушне струје,
из њих значи не могу да се формирају падавине.
Међутим, на леденим кристалима све више капљица воде се смрзне, постају све већи и на крају
савлађују узлазне ваздушне струје што доводи до
излучивања падавина из облака. Ако је температура изнад површине 0°C, онда ледени кристали у
облику кише падају, а ако је испод, онда падавине

Густа магла у долини планинског краја (Кањон
Бекаш / Békás-szoros – Румунија)

ос ра

Зашто су честе магле
у долинама, басенима?
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у овом региону
температура
ваздуха на сваких
100 m опада за 1°C
тачка росе

у овом региону температура
ваздуха на сваких 100 m
опада за 0,5°C
55. илустрација: Процес образовања облака
и падавина у планинама

ос ра

Зашто се мења пад температуре ваздуха
који се уздиже?

Ваздухопловне једрилице за уздизање користе и топле
узлазне ваздушне струје

Какав терен и атмосферске појаве су идеалне за уздизање и дугорочна летења ових
летелица?

у облику снега стижу на површину. Летњи град се
везује за врло јаке узлазне струје. Тада долази до
стварања великих ледених зрна која и након што
су пала на земљу, не топе се.
Ледена киша је падавина и састоји од капљица које се охладе испод тачке мржњења, али се не
заледе све док не падну на предмете са температуром испод нуле. Тада се ствара ледени слој на
предметима, путевима, биљкама. Овај тип високих падавина настаје када изнад хладних ваздушних маса у већим висинама стиже топао ваздух,
зато је ледена киша углавном предзнак предстојећег отопљења. На површини замрзнут ледени слој представља озбиљну опасност за безбедан
саобраћај. Тежина леденог слоја формираног на
дрвима, електричним жицама такође може да нанесе велику штету. Нажалост наш положај у басену је погодан за формирање ледене кише.
Сличан процес образовања облака се одиграва
и онда када препрека у рељефу, нпр. веће планине, подстичу ваздух на уздизање. На супротној
страни планине, тј. у заветрини се, међутим, ваз-

дух спушта. Температура му овде на сваких 100 m
расте за 1°С, тако је способан да прими све више
водене паре. Апсолутна влажност ваздуха се,
међутим, не мења, док релативна влажност ваздуха постепено опада. У подножје планине стиже у
облику сувог, силазног ветра.

апсолутна влажност ваздуха, релативна влажност
ваздуха, тачка росе, падавине, облак, магла, ниске
падавине, роса, мраз, иње, високе падавине, киша,
град, снег, фен (ветар)

1. Погледај какве екстремне временске прилике
су у прошлости карактерисале овај период године. www.met.hu; www.idokep.hu
2. Шта су у ствари муње, како настају и када су
честе? www.vihar.lap.hu
3. Сакупљај народна запажања везана за падавине.
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Падавине су врло важан привредни фактор, један
су од услова пољопривредне производње. Тиха и
трајна киша је важна за снабдевање земље водом.
Међутим, вода интензивних пљускова се на површини у кратком временско периоду јавља у великим количинама и има велику ерозивну моћ, што
често доводи до еродирања горњег плодног слоја
земље. Снежни покривач штити јесење усеве од
мраза, а споро топљење снега снабдева тло водом.
Суша угрожава пољопривредну производњу, квари квалитет и количину усева. У сушном периоду
роса – ситне капи воде формиране у зору – једини
су извор воде за биљке.
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1. Које су сличности и разлике између росе и мраза?
2. Зашто током лета у поподневним сатима настаје
највише интензивних олуја са грмљавином?
3. Зашто је топлије у подножју планине са оне
стране где је заветрина?
4. Експлозивне ерупције вулкана прати интензивно образовање облака. Објасни овај процес.
5. Зашто су за привреду важне падавине?
6. Температура ваздуха у подножју планине у
селу на надморској висини од 200 m је 10°С, а
влажност ваздуха 7g/m3. Једна туристичка група је кренула на пешачење са жељом да стиг-
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ну до склоништа које се налази на висини од
1500 m. За рачунање користи податке табеле на
92. страници. Решења упиши у своју свеску.
а Колика је апсолутна и релативна влажност
ваздуха у подножју планине?
На колико °С и на којој надморској висини
започиње стварање облака?
Колико °С ће бити температура ваздуха код
склоништа?
Колико °С ће бити температура ваздуха
на врху планине, на надморској висини од
2000 m?
Колико је степени на тераси која се налази
на надморској висини од 800 m у заветрини
планине?

ра ра

Типови облака и падавина

Перјасто-слојевитиоблак

Гомиластокишни облак

56. илустрација:
Типови облака

Гомиласти
облак

Слојевито-кишни
облак

Високо-слојевити
облак
Слојевити
облак

Перјасти
облак

ос ра

За који тип
фронта се
везује израз
„државне кише“? Који је
тада карактеристичан
тип облака?

миласто-кишни (cumulonimbus) из којих се излучују
јаке пљусковите кише, често праћене непогодом, док
тамни слојевито-кишни облаци (nimbostratus) доносе дуготрајне кише или снег.
Киша је вид високих атмосферских падавина просечног интензитета, коју чине капљице пречника
већег од 0,5 mm. Током пљускова из облака се луче
капљице пречника 1-3, али неке могу да достигну и
5 mm. У облацима образованим захваљујући јаким
узлазним струјама, током пљускова настају трењем
индуковане муње. Град је назив за врсту високих
падавина које стижу на површину у облику ледених
зрнaца пречника 5-50 mm.
Снег је чврста падавина, у облику ледених кристала воде. Има отворену и меку структуру и лошу
топлотну проводљивост. Зато може да штити биљке
– које се налазе испод снежног покривача – од мраза.
Пахуљице снега могу да буду различитог облика и
величине, нпр. зрнасти снег.

надморска висина

Облаке можемо да групишемо на основу њиховог
облика и висине. Њихову висину можемо да одредимо по доњој површини облака. Према висини на
којој се крећу деле се на: ниске (до 2 km, састоје се
од водених капљица), средње (2-6 km, мешавина су
водених капи и кристала леда) и високе (преко 6 km,
саствављени од ледених кристала). У ову последњу
групу спадају перјасто-праменасти облаци (cirrus).
Према облику делимо их на две групе: слојевите
(stratus) и гомиласте (cumulus). Дебљина гомиластих облака – наспрам хоризонталне распрострањености – је значајна, док дебљина слојевитих облака
је много мања. Облаци обе групе се могу наћи на све
три висине: слојевити (stratus), високо-слојевити
(altostratus), перјасто-слојевити (cirrostratus), слојевито-гомиласти (stratocumulus), високо-гомиласти
(altocumulus), перјасто-гомиласти (cirrocumulus).
Посебну групу чине кишни облаци који се вертикално пружају у више висинских слојева: кумулус, го-

Високо-гомиласти
облак
Слојевитогомиласти облак
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Метеоролошка служба јавља... II
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У Мађарској је средња годишња количина падавина
5-800 mm. Шта то значи? Када се говори о количини
падавина, увек се мисли на висину слоја воде који је
од њих настао. Зато се она изражава у милиметрима. Висина падавина од 1mm, одговара једном литру
воде на 1m2 Земљине површине. На основу овога, годишња количина падавина од 5-800 mm значи да у
Мађарској на површину од 1m² за годину дана падне количина воде од 5-800 литара. На метеоролошким станицама се налазе и кишомери, још познати
под називима плувиометар, омброметар. Овај инструмент је постављен на отп. 60 cm високом стубу.
То је обично скуп металних посуда цилиндричног
облика, одређене величине и пречника, у коме се налазе левак и кантица за сакупљање воде. Сакупљена
вода се сипа у стаклену мензуру са уцртаним подеоцима који представљају милиметре падавина.
Зашто је потребно три посуде? Киша прво пада
у горњи део инструмента, у посуду пречника 16 cm,
чији је задатак да сакупи мерљиву количину падавина. Међутим, ако би овде остала сакупљена количина воде, захваљујући великом отвору још пре мерења би био велики губитак због испаравања. Зато
вода цури даље и сакупља се у мањим, малтене скроз
затвореним посудама, где је губитак занемарљив.
(Светла боја алуминијумске посуде служи за рефлексију Сунчевих зрака, и тако спречавање испаравања.) Зашто је потребна још и та главна посуда у
којој се налазе ове мање? У унутрашњу посуду само
90 mm воде стане. На многим метеоролошким станицама само једном дневно, у 6:45 мере количину падавина. Врло ретко се дешава да током интензивних
пљускова у кратком временском интервалу падне
више од 90 mm воде. У овој већој посуди, међутим,
још има места за 110 mm падавина, значи кишомер
од једном је способан да складишти 200 mm воде.

Постоји и инструмент за непрекидно регистровање количине падавина, који називамо плувиографом или омбрографом.
Мрежа падавинских станица је најгушће изграђена мрежа Државног метеоролошког завода. У држави функционише укупно 850 падавинских станица.
Слична је ситуација и у иностранству, пошто су падавине климатски елементи са најпроменљивијом
територијалном расподељеношћу.
На метеоролошким станицама се налазе и инструменти за мерење влажности ваздуха. Највише
оваквих инструмената функционише тако, да се дужина нити косе – постављене у инструменту - мења
током промене релативне влажности ваздуха. Ако
расте раливна влажност ваздуха, нити косе се продужују, а ако опада влажност, онда се скраћују. Ову
промену региструју хигрометри и бележе хигрографи.

!

Погледај зашто су 2010. и 2011. године биле
ванредне из временског аспекта.
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57. илустрација: Циклон (подручје сниженог притиска) на северној полулопти

У којем правцу струји ваздух у циклону?
Шта је последица тога?

силе ваздух у циклонима на северној полулопти
се креће у смеру супротном од кретања казаљке
на сату. Ваздух само у близини површине струји
према средишту циклона. У центру, због концентрације, ваздух почиње да се издиже и хлади што
ствара услове за настанак падавина.
ро ро

о

л

а а

Како формирају време циклони и
антициклони?

Циклони и антициклони су вртложне ваздушне
струје које утичу на временске прилике.

ло
Циклони су вртложне ваздушне струје које се крећу
великом брзином и настају током сусрета хладних и
топлих ваздушних маса. Величина у пречнику може да
достигне и више хиљада километара. У средини циклона влада низак притисак, зато ваздух у циклонском
пољу струји од крајева где је већи притисак, према средишту. Ако не би деловала Кориолисова сила, ветар би
право дувао према центру циклона. Међутим, због ове

ло
У антициклонима уздигнут ваздух се у њиховом
окружењу спушта. На месту силазних ваздушних
струја настају антициклони. У њиховом средишту
влада висок притисак и силазне ваздушне струје
које се из центра крећу према периферији.
Када не би деловала Кориолисова сила, ветар
би дувао право према периферији антициклона.
Међутим, под дејством ове силе ваздух на северној полулопти се креће у смеру кретања казаљке на сату. У средишту антициклона ваздушне
струје се спуштају до површине, где се разилазе и
крећу се према периферији. Антициклони настају
и онда када хладна површина расхлади ваздух изнад ње. У Сибиру и Канади због јаког захладњења
зими настају антициклони. Пошто је ваздух у региону северног и јужног пола целе године хладан,
на оба пола доминирају антициклони (гренландски и антарктички антициклон).

ос ра

ло

97

32618 Földrajz 9. szerb81-216korr32016.indd 97

20/04/16 14:43

ло

а

ло

који се брже креће, стиже спорији топли фронт
и целу топлу ваздушну масу потискује у висину.
Спајањем ових фронтова настаје тзв. оклузивни
фронт. Стварањем овог оклузивног фронта циклони нестају, пошто се од две ваздушне масе различитих температура топла елиминише.
одозго посматрано

58. илустрација: Антициклон (подручје повишеног
притиска) на северној полулопти

У којем правцу струји ваздух у антициклонима? Шта је узрок томе?

ос ра
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На граници топлог и хладног ваздуха долази до
стварања циклона, које прати образовање обилних падавина. Падавине се вежу за границу ваздушних маса различите температуре. Ове границе
називамо и ваздушним фронтовима (хладан- и
топао фронт). Раздвајамо их на основу тога, која
ваздушна маса струји у правцу друге. Дуж хладног фронта хладан ваздух стиже у област где је
ваздух топао, а код топлог фронта топао ваздух
струји у област где је ваздух хладан.
Хладан фронт се ствара при кретању хладне
ваздушне масе, која се као тежа подвлачи испод
топлог ваздуха и присиљава га да се брзо узлазно
креће. Зато долази до нагле кондензације водене
паре и излучивања обилних падавина на мањим
површинама (50-70 km) лети често праћених непогодама. При преласку хладног фронта преко неког места наступа хладније и ведро време.
Топли фронт настаје услед продора топлог ваздуха. Он се, као лакши, лагано издиже изнад хладне ваздушне масе, хлади се, водена пара се кондензује и излучују се ситна, али дуготрајна киша или
снег, који захватају појас ширине до 300-400 km.
У циклонима се могу наћи и топли и хладни фронт. Током развоја циклона, хладан фронт

хладан фронт

топли фронт

59. илустрација: Образовање падавина у циклонима
умереног појаса

„Олујни” рођаци циклона умереног појаса су
тропски циклони који наносе велику штету. У региону Карипског мора их називају ураганима, док
у северном басену Тихог океана тајфунима.

а ро о а
Појаве које се одигравају у атмосфери, утичу и на
човеков организам. Првенствено фронтови, које
прате нагле промене ваздушног притиска и температуре, оптерећују организам. Осетљивост на
фронтове се на различите начине може испољити
на појединцима. Првенствено стресне, физички
слабије, старије или болесне особе (нпр. oни који
пате од хроничних болести, као што су реуматолошке, неуролошке, кардиоваскуларне болести)
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више оптерећују временске промене. За време
топлог фронта симптоми се могу јавити већ неколико сати пре доласка фронта: смањење крвног притиска, повећање пулса, депресија, ојачање
симптома мигрене. За време хладног фронта симптоме се јављају након преласка фронта: артритис
и реуматска обољења, астма, јачање гастроинтестиналних симптома. Чак су прелазак фронтова

а

ло

повезали и са порастом броја превремених порођаја и са чешћом појавом срчаних удара. Поједине симптоме нервног система се јављају и код
једног и код другог фронта: умор, раздражљивост,
несаница, успоравање рефлекса, смањење концентрације и главобоља. Непријатни симптоми
могу да се ублаже здравом исхраном, редовним
вежбама.

Г

1. Погледај шта значи израз медитерански циклон! Како се веже за домаће временске прилике током пролећа 2010. године? www.met.hu;
www.idokep.hu
2. Погледај шта значи назив тајфун.

1. Како стижу у Карпатски басен циклони? Какво
време стварају?
2. Какво време је карактеристично на подручју
антициклона?
3. Прати пажљиво, са коликом брзином се крећу
изнад нас ваздушни фронтови. У којем периоду
године је најпроменљивије време код нас?
4. Каква запажања се везују за „Medárd nap”? Шта
је научна основа овога?
5. Какве предзнаке можемо запазити пре стизања
појединих фронтова?

Тропски циклони, јаки оркански ветрови
Тропски циклони спадају међу најразорније појаве
атмосфере. Могу да достигну пречник од чак 400500 km, у унутрашњости доминира врло низак притисак и дувају оркански ветрови. У циклонима који
врше вртложно кретање, ветар баш због велике разлике ваздушног притиска може да достигне брзину
од чак 200-250 km/h. Формирају се у тропском појасу
изнад најтоплијих предела океана. По овоме тропски
циклони – пратећи кретање термичког екватора –
могу да се формирају и на северној и на јужној полулопти. Међутим, пошто је температура океана у претежном делу године северно од екватора виша (зашто
је то тако, о томе ћемо говорити у лекцији о океанима), тропски циклони се формирају првенствено на
северној полулопти. Са места настанка – слично циклонима – постепено се крећу према северу.
На Земљи годишње настаје просечно педесет циклона, највише у северном басену Тихог океана и региону Карипског мора.
Ураганима и тајфунима су раније давали женска
имена, али од 1980-их година – у име полне једнакости – добијају и мушка имена.
Тропски циклони чупају дрва, могу да људе, предмете дигну у ваздух, проузрокују велике поплаве и
клизишта. О мери њиховог разарања ево неколико
примера из претходних деценија:

ра ра

■ 1935. године је ураган на Флориди порушио возове са шина.
■ Новембра 1981. на Филипинима тајфун Ирма је
усмртио 300 људи и 80 000 њих оставио без дома.
■ Октобра 1985. у Јужној Кореји је тајфун Бренда
оштетио 630 бродова и поплавио 14 000 хектара
пириначних поља. Материјална штета је достигла
четири милиона долара.
■ Септембра 1988. ураган Гилберт, који је настао изнад Карипског мора, максималном брзином ветра
од 337 km/h је разарао приобаље Костарике и Никарагве.
■ Октобра 1988. ураган Мич је брзином ветра од
300 km/h стигао до обала срдењоамеричке државе
Хондурас. Усмртио је 5600 људи, уништио 250 000
кућа и 80% путева. Мич је паралисао државу и на
деценије прекинуо развој.
Данас су већ помоћу сателитских снимака успели
да прате правац кретања урагана и тајфуна и на тај
начин да дају сигурније прогнозе.

!

ос ра

циклон, антициклон, ваздушни фронт, хладан
фронт, топли фронт, оклузивни фронт, тропски
циклон

Погледај како категоришемо урагане. Где је
разарао ураган Катрина?
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1. Планирај метеоролошку станицу!
Направи план. Помажу ти следећи критеријуми.
■ Где би поставио метеоролошку станицу? Образложи зашто си одабрао то место.
■ Какве климатске елементе би желео да мериш, посматраш?
■ Који инструменти би били потребни? На какве околности треба пазити током постављања појединих инструмената?
■ Како и којим методама би обрадили податке?
■ Погледај какви подаци се могу прочитати са екрана кућних дигиталних меторолошких станица,
које можете да купите у продавницама.
2. Временске прилике и свакодневни живот
Како утиче време на наш свакодневни живот?
■ Сакупи примере и направи сликама илустровану презентацију.
■ Обрати пажњу и на евентуалне опасности. Напиши савете за исправно понашање у оваквим ситуацијама.
■ Сакупљај народна запажања, пословице, везане за временске прилике. Погледај које могу имати
научну основу.

ос ра

3. Ако пада и ако дува
Замисли да радиш као организатор програма у једној канцеларији. Дали су ти задатак да организујеш у Будимпешти
■ један концерт на отвореном средином јула;
■ крајем децембра један новогодишњи улични бал.
На шта треба да пазиш, какве потешкоће можеш имати око организације због временских прилика?
4. Временска прогноза
Сакупљајте током целе једне недеље временску прогнозу (које се односе на временски период од
1-2 дана) из новина или са интернета. Проверите да ли су се и оствариле ове прогнозе. Ако не, шта
је био узрок томе?
Сакупљајте дугорочне временске прогнозе (2 недеље, 30 дана) и пратите пажљиво временске промене. Шта сте запазили? Објасните, шта је био узрок појава.
Тражите сателитске снимке на веб страницама које се баве временском прогнозом. Најбоље је ако
користите краће филмове о овим сателитским снимцима. Неколико дана их проучавајте на датим
веб станицама и након тога и ви сами направите једну прогнозу! Саставите је тако као да ће бити
прочитана на радију или телевизији. Пратите пажљиво шта ће се остварити од ваше прогнозе. Шта
је био узрок евентуалне грешке?
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рине. Западни ветрови који обилазе целу Земљу
су млазни ветрови (на енглеском: jet stream). На
горњој граници тропосфере између 30° и 60° географске ширине млазни ветрови постижу брзину
до 300-500 km/h! Овако велике брзине утичу на
измену таласног кретања ваздушних маса, где се
од повећаних таласа у њиховим синклиналама и
антиклиналама стварају циклони и антициклони.
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У подручју екватора где се најјаче загрева ваздух
настаје зона ниског ваздушног притиска, док поларне области са најрасхлађенијим ваздухом су
опкољене зоном високог ваздушног притиска.
Оне су настале под утицајем температуре. Дуж 30°
и 60° географске ширине се такође налазе зоне са
карактеристичним ваздушним притиском. Упоредник на 30° географске ширине је опкољен
зоном високог притиска, а упоредник на 60°
географске ширине зоном ниског ваздушног
притиска. Њихов настанак, међутим, не можемо
о ас с о ра
ла
а

о

л

а а
ср а а

поларни ветар
Н

Како функционишу велики системи
ветрова?
Циркулација атмосфере је струјање ваздуха које настаје као последица разлике у ваздушном притиску,
односно различитог загревања појединих делова
Земљине површине. Ротација Земље значајно модификује једноставну размену ваздушних маса. Тако
настаје сложен систем циркулације атмосфере.

а р

ро

ла

ро

У горњем делу тропосфере на целој Земљи доминирају
западни ветрови. Ове ветрове одржава разлика у температури и притиску ваздуха између екватора и поларних области, док им правац одређује Кориолисова сила.
Највећу брзину достижу у областима где је највећа разлика у температури – притиску, тј. између повратника и поларника. Зато на горњој граници тропосфере,
најјачи ветрови дувају између 30° и 60° географске ши-

В

Н

Н
појас високог
ваздушног
притиска

В

В

североисточни
пасат
појас ниског ваздушног притиска

Н

југоисточни
пасат
В
В
појас
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ваздушног притиска
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60. илустрација: Општа циркулација Земље

Шта ствара појасеве ниског и високог ваздушног притиска?
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Оштри поларни ветрови доста
отежавају живот тамошњих животиња

објаснити само утицајем температуре. Њихов настанак је везан за циклоне и антициклоне млазних ветрова.
Општа циркулација Земље није ништа друго но
размена ваздушних маса између зона различитог
ваздушног притиска.
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Млазни ветрови великих брзина са собом повлаче
и ваздушне масе нижих слојева атмосфере. Услед
тога у слојевима близу површине дуж 30° и 60°
географске ширине такође владају западни ветрови који са собом на исток повлаче циклоне и
антициклоне тих зона. Истовремено делује и Кориолисова сила која на обе полулопте мења правац ветрова. Према половима се појачава дејство

ове силе. На северној полулопти дејство Кориолисове силе на тамошње циклоне правца кретања
обрнутог од казаљке на сату, најјаче се испољава
на северној страни циклона. Под тим утицајем
циклони које западни ветрови покрећу, скрећу
према североистоку. Утицај ове силе на антициклоне северне полулопте чији се правац кретања
подудара са ходом казаљке на сату такође је најјачи на њиховој северној страни. Кориолисова сила
се усмерава према југоистоку.
Значи да се на северној полулопти циклони
крећу према североистоку и код поларника дуж
60° географске ширине образују зону ниског
притиска. (На сличан начин – само скретањем у
супротном правцу – образује се зона ниског ваздушног притиска и на јужној полулопти дуж 60°
географске ширине).
Антициклони на северној полулопти скрећу
према југоистоку и дуж 30° географске ширине
стварају зону високог ваздушног притиска. (На
јужној полулопти скрећући према североистоку,
стварају на сличној географској ширини зону високог ваздушног притиска).
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У поларним регионима притисак је висок услед
нагомилавања тешког, хладног ваздуха. Из антициклона, у којима влада висок притисак, дуж гегорафских дужина ваздух струји споља, тј. према
зони ниског ваздушног притиска. Услед утицаја
Кориолисове силе у северном поларном региону
су постали доминантни североисточни, а у јужном
поларном региону југоисточни поларни ветрови.

ос ра

Нагло уздигнуте ваздушне масе југоисточног
пасата код Стоне планине у Кејптауну

Шта је последица
тога?
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Између појаса ниског ваздушног притиска дуж
екватора и појаса високог ваздушног притиска
дуж 30° географске ширине, под утицајем Кориолисове силе (због Земљине ротације) у приземним слојевима атмосфере на северној полулопти
се формира североисточни, а на јужној полулопти
југоисточни ветар. Овај ветар који дува из предела
30° географске ширине према екватору је североисточни или југоисточни пасат. Пасат са мањим
или већим паузама малтене стално дува, док му се
правац и брзина једва мењају. Једрилице су вековима користиле ове погодне особине. (Колумбови
једрењаци су помоћу пасата стигли до Америке,

р ла

а а ос р

да би их касније на већим географским ширинама
западни ветрови вратили у Европу.)
Изнад екватора, где се срећу пасати с једне
и друге стране и доминирају узлазне ваздушне
струје, налази се појас екваторијалних тишина
или екваторијалних калми. Ветра, тј. хоризонталних ваздушних струја овде уопште нема, слично
као у зони високог ваздушног притиска дуж 30°
географске ширине, где доминирају силазне ваздушне струје. Раније су једрењаци у овој зони
били приморани на исчекивање повољних ветрова. Појас тишина су генерације морепловаца звали и „појасом коња“, пошто се дешавало да су у
дугом ишчекивању повољног ветра исцрпели све
залихе хране, те су били приморани да кољу коње.

Г

1. Погледај шта значе следећи изрази и за која
морска подручја су карактеристични: „разорне
четрдесете – roaring forties – üvöltő negyvenesek”
„бесне педесете – furious fifties – tomboló
ötvenesek”? Зашто их морнари тако називају?
www.ozonenetwork.hu
2. Зашто морнари југозападни крај Африке називају Ртом добре наде? Користи Гугл Земљу
(Google Earth).
3. Шта значи на Антарктику кориштен израз „лавина ветар“?

1. Зашто млазни ветрови представљају опасност
за авио-саобраћај?
2. Који су најкишовитији предели Европе? Зашто
овде има највише падавина? Помаже атлас.
3. Где су и зашто на Земљи настали предели у
којима не дува ветар?
4. Где се у Европи највише користи енергија ветра? Зашто?
5. Зашто разлика у времену путовања на прекоокеанским летовима у правцу исток – запад или
у супротно, може бити пола сата – сат времена?
У којем правцу се путује дуже?
6. Како су повезани општа циркулација Земље и
велика географска открића?

Ерупција исландског вулкана Ејафјадлајекидл испод глечера
у пролеће 2010. утицала је на обустављање авио-саобраћаја

Зашто је ерупција вулкана
на више недеља паралисала
авио-саобраћај Европе?

ос ра

општа циркулација Земље, млазни ветрови, западни ветрови, поларни ветрови, пасат
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Зашто је у животу јужне и југоисточне Азије доминантан монсун?
У транспортовању животодавне падавине важна је улога
ветрова чији се правци мењају у складу са годишњим добима.
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лан са географским ширинама. Тако се дешава да
нпр. југоисточни пасат, који са јужне полулопте
креће према пределу термичког екватора – у време лета на северној полулопти – прелази преко
географског екватора, и наставља свој пут према
северу. Услед утицаја Кориолисове силе, која на
северној полулопти делује у супротном смеру,
југоисточни пасати стигавши у пределе северне
полулопте, настављају свој пут као југозападни
ветрови.
Зими се на северној полулопти термички екватор повлачи на јужну полулопту и обезбеђује
пролаз североисточних пасата на јужну полулопту. Тако се одиграва сличан процес и на јужној
полулопти, али супротног предзнака. Овде ће од
североисточног пасата, након преласка екватора,
постати северозападни ветар.
Северно и јужно од екватора (нпр. у пределима
Гвинејског залива, Предње Индије, Индонежанског архипелага) променом годишњег доба дувају
ветрови готово супротних праваца. Ове ветрове,
који периодично у складу са годишњим добима
мењају свој правац дувања барем за 120 степени,
називамо монсунима. Зимски тропски монсуни
северне (односно јужне) полулопте су у ствари
за сваку полулопту одговарајући пасати, односно североисточни и југоисточни ветрови. Летњи
тропски монсуни северне (јужне) полулопте су
услед Земљине ротације померени пасати суседне
полулопте, ветрови југозападног правца (односно
на југу северозападног правца).
Поплаве које је проузроковао тропски монсун

Монсун може да буде дар и проклетство. Зашто?
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Зоне ваздушног притиска, које одређују правац пасата, у
складу са променом годишњих доба померају се у правцу север–југ. У стварности североисточни и југоисточни пасати
не дувају према географском екватору, већ према пределима
највећих температура са најнижим ваздушним притиском.
Ово је термички екватор који се добија повезивањем најтоплијих тачака Земље. Због различитог загревања копнених и
океанских површина, термички екватор чак није ни парале-
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монсун умереног појаса

61. илустрација: Тропски монсун и монсун умереног појаса
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Периодично променљиви монсунски ветрови настају и у приобаљу умереног појаса услед
неједнаког, односно наизменичног загревања
копна и мора. Летњи монсуни са океана доносе
обилне падавине, док зимски монсуни из унутрашњости копна доносе велике суше. Монсуни
умереног појаса увек настају на источној периферији копна (нпр. Северна Америка: Флорида,
Азија: Источна Кина, Источна Русија). Наиме у
ове пределе западни ветрови стижу као суве ваздушне масе (зимски монсуни). Копна већих димензија (Азија, Северна Америка) се у својим унутрашњим деловима лети јаче загреју, услед чега
долази до настанка ниског ваздушног притиска,
односно циклона, који према себи привлачи океанске ваздушне масе (летњи монсуни). Монсуни умереног појаса најправилнијим циклусом
наступају на источним периферним областима
највећег копна, односно континента Азије.
Монсунске области Земље, како тропске тако
и умерене, најекстремније области су годишњег
распореда падавина на Земљи.
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Поред већ познатих сталних кретања ваздуха, везаних за општу циркулацију атмосфере, на многим местима Земље су настали локални ветрови
који повремено дувају. Настали су захваљујући
појединим специфичностима. Такав је нпр. планинско–долински ветар. Дневне промене у
правцу дувања ветра настају због различитог загревања планине и долине, што доводи до образовања различитог ваздушног притиска. Дању ветар дува према планини (долински ветар), а ноћу
у супротном смеру, тј. са планине према долини
(планински ветар).
У приобалном подручју мора, већих водених
површина се формирало обално циркулисање
ваздуха. Покретач овог циркуласања су разлике
ваздушног притиска, настале због различитог загревања водених површина и копна. Дању ветар
дува из правца хладније водене површине (морски или језерски ветар), ноћу мења правац и са
копна (обални ветар) дува према води.

ос ра

Када и из којег правца стиже летњи монсун
до обала јужне Индије? Који је карактеристични правац ветра у зимском периоду?

Сурфери користе приобалне
ветрове
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У Алпима, поготово у пролеће, често се јавља
топао, сув и слаповит ветар, тзв. фен, на заветреној страни неког брда или планинског венца. При
брзом порасту температуре ваздуха на заветреној
страни зими може доћи до наглог топљења снега. За скијаче је добро ако знају да се у оваквим
временским околностима повећава опасност од
лавина.
Јединствен локални хладан и олујни ветар је
Торнадо углавном у средишњим пределима Северне Америке наноси велику
штету

бура која се јавља на далматинским обалама. Немере је суров силазни ветар Источних, Североисточних Карпата, који прате прашинасте олује и
мећаве. Широко (Југо) је топао и сув јужни–југоисточни ветар, који дува из северне Африке (Сахаре). Велике прашинасте олује у Сахари проузрокује изузетно сув и врео ветар самум.
Код нас лети изнад Балатона настаје под утицајем хладног фронта тзв. греда или олуја ваљак,
која се приближава из правца Бакоња. Изненада
се појављује над језером. Прате је олујни ветрови
и интензивни пљускови. Зато је важно да пратимо
упозорења на олују и да се придржавамо правила
купања и једрења!
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Вртложни ветар умереног појаса је торнадо. Настаје захваљујући интензивним узлазним ваздушним струјама и великим разликама у температури. У протеклим годинама и код нас је више пута
уочено неколико мањих торнада!

Г
термички екватор, монсун, тропски монсун, монсун умереног појаса, локални ветрови, торнадо

ос ра

1. Сакупљај информације о торнадима који су се
до сада појавили код нас.
2. Погледај шта је карактеристично за следеће ветрове: мистрал, близард.

1. Зашто је провинција Асам у североисточном
делу Индије једно од падавинама најобилнијих
подручја Земље?
2. Како настаје монсун умереног појаса? Какав је
правац кретања ваздушних маса зими и лети?
3. Зашто је лето кишно годишње доба у оба монсунска подручја?
4. Какве законитости се могу запазити у географском положају монсуна умереног појаса?

Широко креће из Сахаре, када изнад јужне
Европе прелази циклон. Пошто је врло сув,
може да нанесе велику штету пољопривреди.
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У којим пределима је најважнији морфолошки рад ветра?
Морфолошки рад ветра може да се одвија само у областима суве климе, где је и биљни покривач одсутан
или слабије развијен.
Честице песка се могу кретати по подлози котрљајући
се или поскакујући у зависности од њиховог пречника
и јачине ветра. Поскакујуће честице током свог кретања покрећу и честице на које падају при сваком њиховом одскакивању.
Различите облике формира ветар у пустињским областима без вегетације, где нема препрека – области
слободног кретања ветра – односно у пределима са
слабо развијеним биљним покривачем – области делимично везаног песка – као што су нпр. предели у близини речних обала или мора, на наплавинама река или
речним терасама.

ра

ра

Разарајућа делатност ветра се састоји од више процеса. Довољно брз ветар са једне стране носи са
собом честице са површине (дефлација), а са друге стране помоћу ових честица еродира, шмиргла
површинске стене (коразија), док се успут и саме
честице троше.
Резултат дефлационог рада ветра су мања или
већа затворена пустињска удубљења (дефлациони басени). Пошто ветар одстрањује пешчани
материјал, на површини остају само отпорнији
каменчићи, стенски материјал. У дефлационим
басенима остају тзв. планине сведоци које сведоче о надморској висини предела када још није био
захваћен ерозивним радом ветра.
Корозија је ефикасна првенствено у близини
површине. Наиме поскакујуће честице песка могу
да „скоче“ максимум до висине од 15-20 cm. Ветар на овој висини често ствара удубљења у подножју усамљених стеновитих брегова. Тако започиње стварање карактеристичних печуркастих
остењака.
У областима са делимично везаним песком
процес дефлације напада само оне делове предела који нису заштићени повезаном вегетацијом.
На тај начин се у овим пределима не обликују
распрострањени басени, него узани жлебови или
бразде, између којих се налазе очувани гребени.
Пешчари и печуркасти остењаци, формирани
корозијом Планине Бучеџи – Bucsecs-hegység (Румунија)

Зашто могу да настану и у високим
планинама коразивни облици?

ос ра
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Пешчани брежуљци облика параболе

Где се у Мађарској могу наћи примери за геоморфолошки рад ветра?

ла

ра

ра

Ако се смањује брзина ветра, долази до таложења
песка, пошто ветар више није у стању да га транспортује. Тако настају дине. Најзначајнији облици
дина, који су изграђени у областима слободног
кретања песка су бархане и попречне дине.
Бархане су пешчана узвишења која имају облик српа или полумесеца. Њихова, све нижа два
крака стварају вртложно кретање ваздуха. Висина
им максимално износи 20 m. Испупчена страна
им је окренута ветру и благо је нагнута, док је
супротна страна у заветрини. Бархане су стално
у покрету. Оне се годишње помере и по 20-40 m, те
представљају најбрже пустињске дине.

У областима делимично везаног песка настају
карактеристични облици пустињских предела –
пешчани брежуљци облика параболе. За разлику од пустињских бархана, пешчани брежуљци су
својим конкавним странама окренути ветру.
У приморским областима, од песка на обалама мора, ветар гради обалне дине, паралелно са
обалном линијом. Један део ових дина је везан
травом, али ветар и даље нагомилава песак у позадини ових приобалних дина. Тај песак у позадини приобалних дина више није везан вегетацијом
те је у сталном покрету. Одавде потиче назив: лутајућа дина. (У југозападном делу Француске, на
обали Атлантика, висина ових лутајућих дина достиже и 100 m!)

Oбалне дине у приморским областима Атлатика

Који процеси су одговорни
за настанак дина?
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формирају се
стрме падине

ос ра
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62. илустрација: Настанак бархана
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Прекомерна испаша, ерозија тла и велике суше – које
су трајале деценијама у другој половини 20. века –
проузроковале су да се јужна граница Сахаре у протеклих 30 година померила према југу за 200 km.
То значи да се пустиња годишње ширила за 5-6 милијарди хектара.

ла
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У задњим деценијама у целом свету је ојачала тенденција да се за привређивање користе периферни
делови пустињских предела, прекривених слабо
развијеним биљним покривачем, односно травама. Тако су предели на ободу Сахаре, појас Сахела
или велике територије средњоазијских република бившег Совјетског Савеза претворени у нове
пољопривредно обрадиве површине. Нажалост,
због неодговорности, постигнут је супротан ефекат од жељеног. Наиме, ови предели ослобођени
своје примарне вегетације, подлегли су процесу
интензивније дефлације, услед чега је песак раздуваван и таложен по плодном земљишту.
Овај процес може да се заустави само стварањем биљног покривача и пажљивом пољопривредном делатношћу.

сушно подручје
јака дезертификација
врло јака
дезертификација
63. илустрација: Сушни и дезертификацијом
погођени предели Африке

На територији којих држава се пружа
појас Сахел?

Г

1. Тражи бархане на сателитском снимку у западном делу Сахаре. Колики су ови облици? www.
earth.google.com
2. Да ли песак Сахаре може да стигне и до Карпатског басена? Потврди свој одговор на основу сателитских снимака. www.earthobservatory.
nasa.gov

1. За које пределе се веже морфолошки рад ветра?
2. Шта је разлика између бархана и дина облика
параболе?
3. Како се креће лутајућа дина? Одакле јој потиче
материјал?
4. Који фактори су допринели ширењу пустиње у
у појасу Сахела?
Слане, глиновите површине
са осушеним дрвећем између
пешчаних дина
у Намибијској пустињи

ос ра

области слободног кретања песка, области делимично везаног песка, дефлација, корозија, печуркасти остењаци, бразде, дина, бархан, пешчани
брежуљци облика параболе, обалне дине
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Аутомобилом кроз Либијску пустињу
Средином Либијске пустиње на 1000 m надморске
висине издиже се велики плато. Откривен је тек
1926. године, а његови северни делови су до 1933.
године остали неоткривени. Наша мала експедиција под вођством Ласла Алмашија је кренула да
истражи и картира управо те северне делове платоа.
... у Каиру смо завршили и последње припреме. Четири наша форд аутомобила напакована су
инструментима, шаторима, спаваћим врећама,
крзном и мноштвом конзерви. Још су нам само
канистри за воду (од по 80 l) празни. Њих ћемо у
Карги напунити.
Камена пустиња је веома разнолика. Наше
очи, навикле на европске пејзаже, готово да гутају
ове веома сирове и оштре облике. Из мањих или
већих дефлационих басена штрчи безброј купастих, полукупастих остењака и планина. Чврсте
стене избијају на површину, а стеновита подлога
није као код нас, прекривена слојем земљишта.
При јаркој Сунчевој светлости кречњаци блеште својом белом бојом, док су пешчари браонкасто-црвени, и тек повремено услед примеса
мангана – црне боје. На белом кречњаку, попут
лубеница на пољу, разбацано је камење жуте и
црвене боје, а на другој страни заслепљује нас
жута боја пешчаних дина.
Напуштањем Карге, препуштени смо сами
себи, не постоји траг који бисмо пратили. Каква
разлика у односу на камену пустињу! Наш поглед
нема шта да заустави, видик нам је попут видика
на мору. Међутим, иако нам карта обећава бесконачну равницу, на хоризонту су почеле да се назиру планине, и равница постепено прелази у брдовит предео, хамаду. На крају, на месту где уопште
нисмо очекивали, откривамо планински предео.

ра ра
Уцртавамо га у карту, и трудимо се да га што пре
напустимо.
Паралелно са правцем дувања ветра, уздужно
се простиру гомиле песка разноврсних облика.
Понегде су поређане у један до два реда, међутим,
у Великом мору песка, оне су у безброј редова наслагане једна иза друге, у дужини преко стотину
километара. Уздужно између њих наша кола релативно лако пролазе, али им је теже када су поређане попречно. Местимично наилазимо на веома житке делове песка које је врло тешко уочити,
шта више, често их је немогуће предвидети, те се
заглављујемо у песку.
У међувремену упадамо у пешчану олују. У
зору сам се пробудио, лице као да ми истовремено пробада безброј иглица: северни ветар ми
олујном снагом шиба песак у очи. Ветар је потпуно подигао и усковитлао песак пустиње око
нас. Свако зрно песка је у покрету: крупнија се
котрљају или одскакују по површини, а ситнија
су се винула у ваздух према небу, све до висине
од двадесетак метара. Граница између ваздуха и
земље се стапа једна у другу, и човек добија утисак да се креће кроз песковиту реку. Кожа му гори
под ситним, оштрим ударима песка, а одећа, коса,
очи и уста пуне му се песком. Сви моји другови су
заштитили лица марамицама. Тада сам потпуно
схватио навику староседелаца, тибука и бедуина,
да своје турбане везују око своје главе тако да им
се само очи виде.
Одломци из чланка Ласла Кадара
(Земљина кугла – Földgömb, 1935.6.)
Какве опасности прете и данас онима који
путују по пустињама?
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Може да се одвија путем падавина или сувим таложењем. Загађивање атмосфере не зна за границе, постаје извор проблема глобалних размера.
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Који су најважнији штетни утицаји загађења ваздуха?
Против загађења атмосфере најефикасније се можемо бранити код извора емисије. Зато је битно да
знамо одакле и како су поједини загађивачи ваздуха
доспели у ваздух.

с

а а о ало

а

Емисија је заправо страни израз за процес испуштања
загађивача ваздуха у атмосферу. Емисија загађивача
се може вршити из једне тачке (нпр. једног фабричког
димњака), дуж линије (нпр. аутопута), односно са веће
територије (нпр. фабричке четврти или индустријске
области). У ваздух испуштене загађиваче ветар даље
разноси (трансмисија), успут загађивачи могу да ступе у међусобну хемијску реакцију, односно у реакцију
и са другим честицама ваздуха, што може да доведе до настанка нових материја у ваздуху. Загађивачи
ваздуха могу да се врате на површину или приземне
слојеве атмосфере. Ово таложење загађивача ваздуха
је трећи део процеса, који називамо још и имисијом.
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Сумпор-диоксид (SO2): 93% овог загађивача води порекло од грејања домова и индустријског загађивача, а 7%
од саобраћајног превоза. Његовим сједињењем са маглом
или кишом настају сумпорне киселине које у виду киселих
киша доспевају на тло и у воду на земљи, те утичу на измену њиховог киселинског састава.
Азотни оксид (NO2): 70% овог загађивача потиче од саобраћаја, а 30% од сагоревања фосилних горива. Њихова
једињења са маглом и кишом стварају азотне киселине које
у виду киселих киша доспевају на површину Земље.
Угљен-моноксид (CO): 70% овог загађивача потиче од
превоза, а 30% од грејања домаћинстава и индустријског
загађивања. Његово присуство у ваздуху нарушава
здравље људи, спречава циркулацију кисеоника у људском
организму.
Озон (О3): У слојевима атмосфере при површини озон
настаје услед засићености ваздуха азотним оксидима или
угљоводоницима под утицајем Сунчевог зрачења. Озон је
штетан како по људско здравље, тако и по биљни свет.
Дим, чађ: Услед индустријске производње и саобраћајног
превоза (издувни гасови) у ваздух поред честица прашине
доспевају и друге штетне материје које се лепе на честице
прашине и на тај начин доприносе још већој загађености.
Олово (Pb): 70% овог загађивача потиче од стране саобраћајних средстава која троше оловни бензин. Биљке га
узимају из земљишта и таложе у себи, а човек га уноси у
свој организам посредством поврћа. У људском организму
се олово таложи у костима и изазива оштећење нервног
система и састава крви.
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Фабричка постројења, термоелектране, разна саобраћајна средства врше све већу емисију азотних оксида и сумпор-диоксида у атмосферу. Услед
емисије таложење киселих материја, једињења делимично директно оштећују вегетацију, а другим
делом својом акумулацијом и концентрацијом у
тлу доприносе укисељавању тла. Из оваквог тла
биљке преко свог корења не добијају довољну количину воде и хранљивих састојака, њихов отпор
према штеточинама опада и почиње процес одумирања. Нарочито су угрожене четинарске шуме,
где четинари прво изгубе иглице, а потом се потпуно осуше.
Квалитет укисељеног тла се побољшава његовим закречавањем, а штетно дејство штеточина покушава се спречити постављањем клопки.
Међутим, уништавање шума се може спречити
само превентивним лечењем, односно смањењем
емисије загађивача ваздуха!
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утицај и на далеке пределе, чак и на 1000km удаљености
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64. илустрација: Процес и утицаји загађења атмосфере

!

На основу илустрације потврди да локално
загађење може имати глобалне последице.
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Позната последица загађења ваздуха је смог. Две
врсте су познате: лондонски тип смога (редуктивни) настаје у зимском периоду, када је време
свежије, висока је влажност ваздуха и не дува ветар. До акумулације и концентрације загађивача
у ваздуху (сумпор-диоксид, угљен-моноксид, прашина, чађ), долази сагоревањем фосилних горива,
поготово угља. Трајно загађен ваздух доводи до
стварања или појачања симптома респираторних
болести. Лосанђелески тип смога (фотохемијски)
настаје углавном у летњем периоду, када је време
топло, сунчано и не дува ветар. Овај тип смога
настаје захваљујући саобраћају, од продукта моторних возила, као што су нпр. азотни-оксиди,
угљоводоници и угљен-моноксиди. Првенствено
угрожава градове који се налазе у затворенијим
басенима и имају велики промет. Под утицајем
ултраљубичастих зрака Сунца, загађивачи у атмосфери ступају у фотохемијску реакцију, током
које настају нпр. азотни-оксид (NO2), озон (О3) и
врло агресивна перокси једињења. Процес углавном почиње ујутру, за време јутарњег саобраћајног шпица, и кулминира у подне. Фотохемијски
смог врло иритира слузокожу и доводи до њеног
запаљења, док је озон карциноген и оштећује ћелије.
Током периода веће концентрације смога,
разним мерама предострожности покушавају
се ублажити штетни процеси. Ограничава се саобраћај, смањује и зауставља рад погона чија је
емисија прашине велика. Обавештава се становништво о насталој ситуацији и упозоравају на
опасности. Дугорочно, међутим, само еколошка

свест (нпр. ефикасна организација саобраћаја, у
области грејања или индустријске производње)
може да буде решење.
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То што смо се на Земљи настанили, можемо да
захвалимо ефекту стакленика. Од почетка индустријске револуције (18. век), а нарочито у
последњим деценијама сагоревањем фосилних енергената испуштене су велике количине
угљен-диоксида у ваздух, до чега – у мањој мери,
али – допринело је и спаљивање шума екваторијалних области.
Пораст угљен-диоксида у атмосфери утиче на
повећану апсорпцију и повратно зрачење дугих
топлотних таласа Земље, тј. расте ефекат стакленика. (Овом процесу је поред повећања угљен-диоксида, допринело и повећање азот-диоксида,
озона тропосфере и метана.)
Флуктуирајуће загревање атмсфере траје од
средине 19. века и све је јаче захваљујући интензивирању ефекта стакленика који је проузроковала антропогена делатност. За 2100. годину се
предвиђа и даље повећање температуре од +1,5 до
+4°С. Према опрезним прогнозама:
■ смањиће се величина и дебљина поларних ледених покривача,
■ топљење леда Антарктика утицаће на пораст
светског нивоа мора,
■ ваздушне струје, односно ветрови, као и морске струје ће да промене правце својих кретања,
■ промене ваздушних и морских струја допринеће другачијем распореду падавина на Земљи.
Значи да ће људска активност, која утиче на
повећање ефекта стакленика, знатно изменити
садашњу еколошку слику Земље!
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На Антарктику се од 1950-их врше редовна мерења озона. Од 1977. су приметили опадање озона
у стратосфери и то за време тамошњих пролећних
месеци (септембра–новембра). Испоставило се да
је озон, у односу на просечан садржај од 275-325
Добсонових јединица, од 1950-их година у просеку пао на 170, односно при мерењу 1987. године на
изузетно низак износ од 125 јединица.
Озон је материја у сталном стварању и распадању. Равнотежа између његовог настанка и
распадања је поремећена људском активношћу.
Узрок овог поремећаја са једне стране је фреон
гас који користе у бочицама под притиском, у
клима уређајума и фрижидерима као гас за расхлађивање, а са друге стране продукти сагоревања
које испуштају млазни авиони. Али због чега се
смањење количине озона у стратосфери одвија
управо у пролећним месецима на Антарктику?
Узрок овога је то што се током врло хладних зима
ледени кристали – у већим висинама створених
ретких облака – везују за једињења хлора. А ова
једињења која растварају озон, под утицајем пролећног Сунчевог зрачења изненада постају „слободна“. Са друге стране изнад Антакртика настале
вртложне ваздушне струје у ово доба године та-

емисија, киселе кише, ефекат стаклењака, озонски
омотач, стањење озонског омотача
v

Г

1. Које европске територије су највише погодиле
киселе кише?
2. Какве последице може имати топљење леденог
покривача Антарктика и морског леда Северног поларног региона? Шта је разлика између
два процеса?
3. Какав утицај би имао раст нивоа мора на живот Холандије, Бангладеша и мањих тихоокеанских острва?
4. Када и који тип смога се може појавити у Будимпешти?
1. Одржите берзу идеја, чија тема је: Шта бих могао ја да учиним, да би се смањило загађење
ваздуха? Сакупљајте идеје, средите предлоге!

концентрација озона
Добсонова јединица

65. илустрација: „Озонска рупа“ је она територија
стратосфере где је концентрација озона испод 220
Добсонових јединица

Зашто је опасно то што је озонски омотач
све тањи? Погледај шта значи израз Добсонова јединица.

кође спречавају продор озона из екваторијалних
предела. Ови природни процеси су, међутим, постали критични због пораста концентрације гасова који растварају озон.
Озонски слој Антрктика се преполовио у последњих неколико година, међутим, у данашње
време је започела регенерација! Вести које се
повремено појављују не назначују трајни и једносмерни пад. Ипак, и на даље су потребни такви
међународни договори који прописују смањење
емисије фреона.

1. У којем правцу се ширило и која подручја је
угрожавало радиоактивно загађење Чернобила?
2. За највећи део у атмосферу испуштеног СО2 ,
на челу са Кином, САД и Русијом, одговорно је
20 држава. Последице се међутим тичу сваког
становника Земље. Каквим уговорима, договорима покушавају да ублаже емисију угљен-диоксида?
3. Помоћу интернета сакупљајте податке о загађености ваздуха из околине вашег места
становања. Ако у вашој близини има мерних
станица, и сами можете да прочитате податке.
Анализирајте податке.
4. Сакупи податке о лондонском смогу из 1952.
године.
5. Погледај, када је последњи пут код нас било
упозорење на смог. Какве мере су увели у вези с
овим догађајем?
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Смог се спустио на град (Ченгкоу, Кина)
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Густа магла се спустила на околину
Планинари у високим планинама

Шта чини састав атмосфере? Како
се састав атмосфере мења са порастом надморске висине? Зашто планинари користе маску са кисеоником?

Какви услови су потребни за
образовање облака? Како настаје магла?

Шатори пустињских номада

Како се загрева ваздух? Шта утиче
на меру загревања?

ос ра

Шта је Кориолисова сила?
Како утиче на кретање ваздушних маса?

У пролеће 2010. године велике поплаве код нас
је проузроковао један медитерански циклон

114

Јаки ветрови од свежег снега су направили
таласасте облике, који након замрзавања
сведоче о ранијем правцу ветра

Одакле је могао да стигне овај циклон у Карпатски-басен, и како се
веже формирање падавина за циклон?
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Планински предео у Хималајама који
квасе монсунске кише

Шта је разлика између
тропског монсуна и монсуна
умереног појаса?
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Океани и мора Кретања морске воде Морфолошки рад мора
Подземне воде Морфолошки рад подземних вода: крашка ерозија
Површинске воде: речни токови, језера Морфолошки рад река
Управљање водама – Водопривреда
Морфолошки рад ветра
Загађивање вода не зна за границе!
Резиме
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Сва вода у хидросфери налази се у сталном кретању, кружењу, чему је главни узрок Сунчева радијација:
■ Сунчева радијација загрева воде океана и мора,
■ загрејане воде мора и океана испаравају,
■ кондензацијом водене паре отпочиње процес
образовања облака и падавина,
■ ветрови део водене паре односе према копну
где почиње процес образовања облака и падавина,
■ излучене падавине делимично испаравају са
површине, односно са биљака,
■ делимично се упијају (инфилтрирају) у дубину
Земље,
■ а делом се површинским или подземним отицањем враћају у морске басене.
Кружење воде у природи се састоји од следећих процеса: испаравање воде (И), падавине
(П) и отицање вода (О). Кружење воде је сложен
процес на који утичу чиниоци као што су клима,
састав стена, рељеф, вегетација и врста земљишта.
Биланс целокупних залиха воде на Земљи је
уравнотежен, наиме, годишње испарена количина воде једнака је количини годишњих падавина
на Земљи. У случају океана, односно копнених
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о а
а

ора о

с

-

Које су најважније карактеристике
мора и морске воде?
Уз способност сталне обнове, вода представља природно
благо Земље. Живот на Земљи је настао у морима, а нашу
Земљу плаветнило мора и океана разликује од осталих планета Сунчевог система.
Укупна количина воде на Земљи је процењена на 1,64 милијарде km3, од којих се 80% налази у басенима океана и мора,
19% у литосфери, а свега 1% су воде река, језера и атмосфере.
Ова огромна количина воде је, међутим, разнолика, узимајући у обзир њене физичке и хемијске особине. Агрегатно
стање, ph вредност и салинитет воде може бити врло разнолик на различитим местима планете. Хидрологија је наука
која се бави физичким и хемијским особинама воденог омотача, односно хидросфере, док је хидрогеографија наука која
проучава одређене водне објекте или све воде на одређеној
територији.
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66. илустрација: Кружење воде

Зашто је од основног значаја вода за живот на Земљи?
Резултат кружног кретања воде је обнављање светских залиха вода. За обнову целокупне воде океанских басена је потребно 3450 година, док овај процес
код Балатона траје „свега“ 2,2 године, а код речних
токова у просеку 11 дана (код Дунава 25 дана). Водене залихе атмосфере се сваких 9 дана обнављају.
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Површина наше планете износи 510 милиона km2.
Од тога је 360 милиона km2, односно 71% светско
море. Светско море је континентима подељено на
океане и мора, а мора су подељена на друге мање
целине – на ивична и унутрашња мора.
Океани су огромне водене масе које располажу
самосталним басенима великих површина (више
десетина милиона km2), са великом просечном
дубином (3900 m), са једва променљивим салинитетом воде (33-38‰) и са сопственим системом
циркулације вода. Данашњи океани – Тихи, Атлатски, Индијски, Северни ледени и Јужни океан
– настали су услед дуготрајног геолошког развоја
Земље. (Јужни океан нема сопствени басен, али
физичке и хемијске особине му се разликују од
околног светског мора, зато је све више прихваћен
назив океан и за ове водене површине.)
Мора су водене масе које су острвима, полуострвима, односно мореузима одвојене од океана, а
налазе се у басенима мањих димензија (углавном
око 1 милион км2) који нису у сваком случају самостални. Салинитет њихових вода је врло променљив (1-41‰), а у њима се није развио самосталан систем струјања вода.
Ивична мора се већим делом својих обала наслањају на континенте, тако да не располажу сопственим басеном. Њихове воде заправо покривају
континенталне селфове, док су од океана одвојена
полуострвима и острвима. У групу ивичних мора
убрајају се нпр. Северно море, Карипско море на
периферним деловима Атлантског океана, а Охотско море, Источнокинеско море и Калифорнијски
залив на ивици Тихог океана.
Унутрашња или континентална мора се само
једним малим делом, тзв. мореузом везују за океан. У већини случајева то су мора која располажу
сопственим басенима. Дубина им достиже и више
хиљада метара. Таква мора су нпр. Балтичко, Средоземно, Црно море, Хадсонов залив, Црвено
море и Персијски залив.
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површина вредност отицања је онај елемент који
одржава њихову равнотежу.
Код копнених површина то можемо изразити
следећом формулом:
падавине = испаравање + отицање, односно
П=И+О
падавине + отицање = испаравање, односно
П+О=И

ора

67. илустрација: Распоређеност мора и копна

Која је „влажна“, а која „сува“ полулопта?
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Морска вода је благ, слан растоп. Најзаступљеније
соли у њој су хлориди (89%) а најзначајнија је NaCl
– кухињска со са 78% од укупне количине соли.
Просечна садржина соли у морској води – салинитет, износи 35‰, тј. вода светског мора просечно садржи 35 gr растворених соли у 1000 gr
воде. Територијални распоред салинитета зависи од испаравања, падавина и притицаја речних
вода. Океани дуж повратника имају највећи салинитет (37-38‰). У тим областима је најјаче
силазно струјање ваздуха, где се не излучују веће
количине падавина, а са пустињског копна притицање река је незнатно. Најнижи салинитет океана
се бележи у пределима 60° с.г.ш., где су падавине
обилне, али је услед смањених температура и испаравање слабије, а са континента у океан притичу реке богате водом. Поменути утицаји изразитије делују у унутрашњим морима малих басена.
Салинитет Балтичког мора је услед обиља падавина, малог испаравања и притицаја богатих речних
токова свега 3‰, док је салинитет пустињским
областима окруженог Црвеног мора 41‰!
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Морске воде се услед своје специфичне температуре, великог топлотног капацитета, и дубљег
продирања Сунчевог зрачења спорије и мање загревају, односно спорије и мање хладе у поређењу
са копном.
Као и у случају салинитета, хоризонтална распоређеност температура у морима је равномернија него на копну.
Просечно годишње колебање температуре воде
океана је свега 2-5° С. У поларним морима темпе-

ратура воде је преко целе године око 0°С. Највеће
температуре отворених океана (26-28°С) измерене су у пределима 7° с.г.ш., а не у екваторијалној
области. Обајшњење ове аномалије је у томе што
су сва три океана на југу у широком појасу отворени према хладним поларним водама, док је Атлантик, а још више Пацифик са севера од поларних вода заштићен копненим површинама које се
готово спајају. Најјаче загрејано унутрашње море
је Персијски залив (лети 36°С), укљештен између
копна велике загрејаности.
У океанским водама на већој дубини од 1000 m,
независно од географских ширина, владају температуре од –1°С до –3°С.
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Морска вода се услед њеног салининета не мрзне
као обично на 0°C, већ на негативној температури
од –2°С. Пошто је лед добар изолатор, он спречава
даље хлађење водених маса испод себе, те је просечна дебљина морског леда свега неколико метара.
Захваљујући све интензивнијем загревању Земље,
површина леденог покривача на Северном леденом океану је све мања, тако да је у последње време
у летњем периоду и бродовима могуће отпловити до северног пола. Међутим, ово топљење леда
уопште не подиже ниво светског мора пошто овај
лед потиче из мора, лута на њему и након топљења
се тамо и враћа. Топљење леденог покривача на Антарктику, међутим, значи топљење ледника који су
настали таложењем замрзнутих падавина, тј. снега. У овом случају притицај воде отопљених ледника је позитиван, значи расте ниво светског мора.
Поред морског леда у морима се налази и лед
образован на копну, најчешће у виду ледених брегова, који угрожавају пловидбу.
Погледај, како дoспевају ледени брегови у
пределе нижих географских ширина.

Г
кружење воде, биланс вода, испаравање, падавине, отицање, светско море, океан, море, ивично
море, унутрашње море, специфична топлота
v
1. Где се налази Северозападни, а где Североисточни пролаз? Зашто је у 19. веку почело
такмичење за откриће ових предела, и шта је
био резултат овога? Каква је данас ситуација са
овим пролазима?
2. По чему је познато Саргасово море?
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1. Како утичу на испаравање температура и биљни покривач; а на отицање и упијање грађа стена и рељеф?
2. У протеклих 18 хиљада година какве промене је
проузроковао на обалама Европе пораст нивоа
мора од отприлике 140 m?
3. Како су повезани салинитет и тачка замрзавања?
4. Шта је значај тога да је вода на +4°С најгушћа?
5. Шта карактерише специфичну топлоту морске
воде, и како то утиче на загревање вода?
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Таласе на мору стварају ветрови, до којих долази
променом ваздушног притиска изнад водене површине. Као резултат долази до спуштања и издизања морске површине. При овом спуштању и
уздизању, тј. таласању свака честица воде се креће
кружно око непомичног средишта. Сами таласи
се не крећу, од врха таласног брега постаје таласно удубљење. Привидно кретање ствара ритмично смењивање таласних брегова и таласних
удубљења.
Врхови таласних брегова услед јаког ветра могу
да буду оштри, те се преламају у правцу ветра у
виду белих пенушавих крести. У плитким деловима мора близу обала таласи мењају облик, водене
масе не могу да праве правилне кругове јер се тару
о морско дно, те се таласи разламају и разливају
у запенушену масу која се хоризонтално излива
по обали мора. Ову појаву називамо шум мора.
Када се таласи приближавају стрмој обали, дешава се исто, с тим што тада таласи ударају о обалу.
Ово ударање таласа о обалу назива се млат мора.
Тада се вода таласа распршује на стенама и хоризонтално лети у вис. Током јаких океанских олуја
висина таласа може да достигне и 20-40 m.
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Како се креће морска вода?

Морска вода се креће у виду таласа, морских струја и
у виду плиме и осеке, тј. морских доба. Њени утицаји
се јављају на свим обалама.
Таласање мора и смена плиме и осеке имају важну улогу у формирању морских обала, док морске струје утичу на климу територија величине континента. Кретања
морске воде су, међутим, у вези и са рибарством, пловидбом, значи са коришћењем морске средине.

Морска струја је трајно кретање морске воде у
једном правцу. Морске струје чине површински
слојеви воде мора и океана (дубине неколико стотине метара), пошто услед великог унутрашњег
трења водене масе са порастом дубине успоравају
своје кретање.
правац кретања таласа
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68. илустрација: Кретање водених честица у таласима

!

Помоћу илустрације прати пут
водене честице у таласу.
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69. илустрација: Главне морске струје

рос ра

Зашто на јужној полулопти нису настала
два круга морских струја?

Најважнији узрок постанка морских струја су
стални ветрови, првенствено их покрећу карактеристични ветрови општог ваздушног кретања
Земље. На правац појединих морских струја делује Кориолисова сила и неравномеран распоред
копнених површина.
Да бисмо елиминисали утицај копна на формирање праваца морских струја, замислимо океан
чији је басен једнако отворен према обе поларне
области, а обале континената с којима се граничи
паралелне су са подневцима. У овом океану три
велика система ветрова (пасати, западни и
поларни ветрови) на северној и на јужној хемисфери покрећу по три круга морских струја.
Североисточни и југоисточни пасати покрећу
површинске воде океана на обе стране екватора
у правцу запада (северна и јужна екваторијална
струја). На западним границама океана оне ударају у обалу континента и раздвајају се. Мање
струје се спајају и од њих се формира екваторијална повратна струја која се креће од запада према
истоку. Друга грана наставља свој пут кроз појас
западних ветрова према вишим географским ширинама (морске струје западних ветрова). Прелазе океан, теку ка истоку до западних обала континента где долази до сударања и раздвајања морске
струје. Део њихових вода се повија према екватору, а други део скреће према половима. У појасу

поларних ветрова, под њиховим утицајем морске
струје се поново враћају према западу (поларне
струје).
Три кола морских струја које покрећу три велика система ветрова спајају се попут зупчаника.
Температура воде морских струја које се паралелно крећу са упоредницима, углавном се поклапа
са температурама околних вода, а температуре
воде струја које се од екватора крећу према половима су више (топле морске струје, са ознаком:
Т), а воде морских струја које се крећу од полова
према екватору су хладније (хладне морске струје,
са ознаком: Х) у односу на околне воде.
У чему се разликују системи морских струја
стварних океана и замишљених правилних океана? Екваторијалне и екваторијалне повратне
струје формиране су у сва три океана. На северној
полулопти морске струје западних ветрова потпуно су развијене само у Атлантском и Тихом океану (Голфска струја [Т], односно Курошио струја
[Т]). У малом северном басену Индијског океана
(Сомалијска струја [Т]) је неразвијена. Даља судбина Голфске струје и Курошио струје је различита. Обе струје имају повратну струју која се враћа
према екватору (Канарска [Х], односно Калифорнијска струја [Х]). Док северна грана Голфске
струје, због отвореност северног басена Атлатског
океана, досеже више географске ширине (Северно атлантска струја [Т]), северна грана Курошио
струје остаје неразвијена, пошто наилази на обале Аљаске, које је враћају назад. У оба океана су
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70. илустрација: Аномалија температуре дуж 60° географске ширине

формиране и поларне струје (Лабрадорска [Х]) у
Атлантском, а (Ојашио [Х]) у Тихом океану ледени брег у који је ударио Титаник стигао је Лабрадорском струјом.
На јужној полулопти су се у свим океанима
из Јужних екваторијалних струја развиле њихове јужне гране. У појасу западних ветрова јужне
полулопте не постоје већа копна која би им била
препрека, те су овде западни ветрови створили морску струју која готово неометано тече око
целе Земље. Један део ове струје се у свим океанима враћа према екватору. Таква је нпр. Лабрадорска струја (Х) која тече поред западне обале
Јужне Америке. У Јужном океану који окружије
Антарктик, хладне струје круже у правцу кретања
казаљке на сату, на чијој северној граници се хладна вода подвлачи под топлу воду суседних океана.
У овој зони где се сусрећу морске воде различитих
температура налази се граница поларних хладних
вода. Санте леда које потичу са Антарктика углавном стижу само до ове границе где се топе.
Морске струје много утичу на климатске прилике приобалних области уз које пролазе. Под
њиховим утицајем средња годишња температура приобалних подручја може да буде виша или
нижа у поређењу са годишњим средњим температурама њихових географских ширина. Ово
одступање називамо позитивном, односно не-

гативном аномалијом. Карактеристично подручје позитивне аномалије је атлантско приобаље
Скандинавског полуострва, које загрева Северно
атлантска струја.
Не заборавите: називи топлих, односно хладних морских струја не упућују на стварну топлоту,
већ на разлику температура њихових вода у односу на воде одрећених географских ширина! Тако
нпр. бенгуалска струја температуре +17°С, која
пролази близу екватора важи за хладну, а Северно
атлантска струја температуре +5-10°С, која пролази уз обале Норвешке, за топлу струју!
Најбогатија риболовна подручја на свету су
тамо где се воде хладних морских струја, богате
кисеоником, сусрећу са водама топлих морских
струја пуним планктона.
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Ниво мора се дневно два пута издиже и спушта.
Издизање морског нивоа се назива плима, а
спуштање мора осека. Плима и осека се заједничким именом зову још морска доба или морске мене.
Морске мене првенствено покрећу привлачна
сила система Земља-Месец. Систем Земље и Месеца обрћу се око заједничког центра теже. Ова
тачка се због 80 пута веће Земљине тежине, налази унутар ње. На страни Земље која је окренута ка
Месецу, привлачна сила Месеца је најјача и долази
до стварања плиме. На супротној страни Земље
такође се ствара плимски талас, који проузрокује

рос ра

Какав утицај има Севено атлантска
струја на климу Западне Европе?
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ЗЕМЉА

осека
71. илустрација: Морске мене – плима и осека

!

Помоћу илустрације подсети се
настајања појаве плиме и осеке.

центрифугална сила, настала окретањем система
Земља-Месец око заједничког центра теже.
Земља се ротира са запада према истоку. Због
тога се талас плиме на Земљи креће управо супротно, од истока према западу. На свим местима
Земљине површине дневно се јављају две плиме и
две осеке, тачније на једном месту оне се смењују
сваких шест сати.
Величина морских доба је у мањим морима
свега 10-30cm, а на отвореним океанима је 1-2m.
Просечна величина морских доба у уским заливима и ушћима река може да буде 6-13m. (У заливу

Сан Мало у Француској 12m, а у заливу Фанди на
атлантској обали Канаде 13m.)
И Сунце може да утиче на морске мене, али у
много мањој мери. На истом месту величина морских мена је највећа за време младог и пуног Месеца, када се Месец и Сунце налазе у истој линији,
јер се тада њихове привлачне силе сједињују. Плиму која настаје у то доба, називамо сизигијалном
плимом. (Величина сизигијалне плиме у заливу
Сан Мало износи 14-15m, код Бристола 16-17m, а
у заливу Фанди чак и 20-21m!) Најмање величине морских мена настају када Сунце и Месец са
Земљом заклапа угао од 90°. То је за време прве и
последње четврти Месеца, када плимотворне силе
Месеца и Сунца слабе једна другу. Плима настала
у то доба зове се квадратурном плимом, и мања
је у односу на просечну.
На речним ушћима у која продиру таласи плиме, изграђено је безброј лука (нпр. Лондон, Хамбург), а у заливу Сан Мало, на ушћу реке Ранс је
изграћена плимска хидроелектрана.
Ветрови који дувају према облама стварају плиму, тзв. олујни плимски талас, који може да нанесе велику штету. У Европи је приобаље Холандије
доста страдало од олујних плимских таласа, који су
уништили и раскомадали насипе песка на обалама
и тако иза њих створили плитко Ваденско море.

Г

рос ра

таласање, морске струје, морске мене, хладна морска струја, топла морска струја, аномалија, осека,
плима, сизигијална плима, квадратурна плима,
олујни плимски талас
v
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1. Потражи пределе у којима је велика разлика
између плиме и осеке.
2. Колика је величина морских доба на Јадранском мору?

Енергија морских доба
Рибари у селима залива Сан Мало, на јужним обалама Ламанша су вековима користили у том подручју изузетно јаку снагу морских доба. На својим
бродовима су помоћу осеке испловљавали на море и
са плимским таласом су упловљавали. Прву значајну
плимску хидроелектрану су изградили на ушћу реке
Ранс 1967. године. Са 800m дугачком браном су затворили ушће реке, у коју су уградили 24 турбине.
За време плиме електричну енергију производе воде
које надиру у акумулационо језеро. Један део ове
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1. Зашто на језерима не настају таласи велики као
на отвореном мору?
2. Који фактори имају важну улогу у формирању
морских доба?
3. Каква је веза између морских доба и типа ушћа?
4. Како се може бранити од олујних плимских таласа?
5. Где су настала најважнија риболовна подручја?
Зашто?

ра ра
енергије се користи за покретање пумпи које пумпају воду у акумулационо језеро, да би за време осеке
управо ову воду пустили на турбине и тако наставили производњу енергије. Пре него што се ниво мора
и акумулационог језера изједначи, поново се укључују пумпе да би обезбедиле довољне количине воде
за рад турбина.
Како утиче на живот приобалних подручја
јака морска доба?

20/04/16 14:43
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У случају дубоких прибрежних вода, ударањем
таласа висине и до 30 m, ослабађа се огромна
енергија која разара обале мора. Та снага појачана је разорним дејством здробљеног материјала
којим вода врши још већа разарања обала.
Процес абразије је најизразитији на обалама
од мекших, растреситих стена, али се разорном
дејству таласа не могу дуго одупрети ни обале
од најчвршћих стена. Ерозивним дејством таласа
између нивоа плимског таласа и осеке дуж обале
постепено се стварају таласне поткапине. Таласи
и струје односе здробљени материјал и таложе га
на абразионој тераси. Ерозивним дејством таласа
између нивоа плимског таласа и осеке дуж обале
постепено се стварају поткапине. Продужавањем
поткапине према копну, стене изнад ње остају без
72. илустрација: Шкоље разграђених обала код
острва Капри

Какве абразионе облике је створио морфолошки рад мора у чврстом кречњаку?
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Морфолошки рад мора врло ефикасно формира ивице копна.
Морфолошки рад мора називамо абразијом. Изградња
и разарање обала зависи:
■ од дубина прибрежних вода,
■ од структуре и састава стена обале (чвршћих или
мекших, збијених или растреситих),
■ од разуђености обале (равна или рашчлањена заливима).
Највеће је разорно дејство млата мора. На стрмим
обалама, поред којих је море дубоко, врши се рушилачки рад. У случају плитких вода, таласи се расплину до
обале и немају снаге за рушилачки рад на самој обали,
уместо тога долази до изградње обала.

абразиона
пећина

абразиона
поткапина

абразиони
торањ

рос ра

Како формирају обале мора и океани?

aбразиона
тераса
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Изградња равних обала: кукасти спруд током осеке и
плиме

рос ра

Зашто се не затвара потпуно спруд, изграђен од шљунковито-песковитог материјала?

ослонца па се обрушавају и стварају клиф – стрми
одсек на обали. Сталним понављањем овог процеса долази до померања клифа уназад и ширења
абразионе терасе.
Ако је обала састављена од наизменично чврстих и мекших стена, настају још разноврснији
абразиони облици. Обала од неотпорних стена се
брзо помера према копну, а дуж отпорних стена
на обали остају полуострва, од којих се даљим
разорним дејством мора стварају тзв. шкоље или
абразиони торњеви.
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Морски таласи испред обала плитких вода губе
своју снагу и расплињују се дуж обале, доносећи
ситнији материјал као што је шљунак и песак.

Између два на обалу придошла таласа настаје по
један повратни талас који се креће у правцу пучине. (Купачи на плажама осећају управо дејство
повратног таласа када им се чини да им песак
измиче испод ногу.) Шљунковит материјал који
носи повратни талас судара се о материјал придолазећег таласа. Резултат тог двојаког кретања
таласа је акумулација наноса у близини обале.
При томе се стварају пешчани спрудови који су
углавном паралелни са обалом и већ су трајно издигнути изнад нивоа мора.
У приморју (али и на обалама великих језера)
познате су многе варијанте пешчаних спрудова. Постоје пешчани спрудови који су срасли са
обалом и који се називају обалним или ивичним
спрудовима. Такав спруд се испречио испред
Нађберека код Балатонфењвеша, не допуштајући
му да досегне воде Балатона. Слични спрудови се
налазе и у близини Венеције, где се протежу паралелно са обалом Јадранског мора, а називају се
прибрежним спрудовима или лидоима. Острво,
испред морске обале, или у случају језерске обале
полуострво утиче на приобална струјања воде па се
дешава да се у њиховом продужетку образује узак
спруд троугластог облика који га спаја са копном.
Овакви троугласти спрудови су распрострањени
на италијанским, хрватским обалама, али је и сантодски спруд, преко пута Тихањског полуострва,
настао на сличан начин. Таласи који под оштрим
углом стижу до обала премештају материјал испред обала и таложе га на улазима у поједине веће
заливе. На тај начин су настали узани кукасти
спрудови, као што је 30 km дуго, али само 1km
широко полуострво Хел, на улазу у Гдањски залив.
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Процеси абразије захватају релативно узак појас
уз обалу. Обална линија се, међутим, за неколико десетина или стотина хиљада година значајно мења, на то утичу издизање планина, полако
спуштање Земљине коре и климатске промене
(нпр. ледена доба) које проузрокују промену нивоа светског мора! О померању обалне линије
сведоче некадшње абразионе терасе на копну са
којима се можемо срести у близини садашње обале, али се могу наћи исти абразиони облици и под
водом на већим дубинама. На ободу Задунавског
средњогорја такође наилазимо на остатке абразионе терасе старе неколико милиона година.

124
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1. На сателитским снимцима тражи системе спрудова велике распрострањености. Од каквог материјала су грађени? www.earth.google.com
2. Направи сликама илустровану презентацију о
акумулативним и ерозивним абразионим облицима.
3. Где се налази Рт Хорн и заштo је (била) опасна
пловидба у том крају?
4. Које територије су рај за сурфере? Зашто?

Разарање морске обале
Стајао сам на јужној стеновитој обали Цејлона. У
подножју заобљених стена таласи се уз тутњаву
преламају. Требало је брзо да се попнем уз стене
да ме не би запљуснуо неки талас. На хоризонту се
црвено Сунце злокобно спуштало у воде океана,
на планинама иза мене смењивале су се сенке облака, а таласи су уз бесомучно брујање ударали у
зидове стене. Уколико избочене делове стена сила
једног таласа не може да уздрма, учиниће то сила
другог, стотог или хиљадитог и тада ће се стена уз
јек обрушити и здробити на већ здробљеним деловима својих сестара. Али таласи не дају мира ни
стеновитим громадама од више стотина кила, они
их са лакоћом подижу и обијају о зидове стена, вршећи још већа разарања.
Невероватно је пустошење које таласи врше
над стенама обале! Таласи који се сручују на стене,
буквално ушприцавају морску воду у пукотине и
шупљине стена, а ваздух се уз пиштање истискује
из њих. У пукотинама настају огромни притисци
који пуне, љуљају и подижу стеновите масе. На
једном месту између стена формирана је вертикална пукотина у коју је упало неколико каменова величине шаке. Тако су се уклештиле тамо да
их нисам могао ни померити. Док сам покушавао
да извадим то камење из пукотине, зидове стена

1. Тражи примере у свом атласу за обале које се
изграђују и разарају.
2. Где се пружају најмлађе обале Европе?
3. Која приобална подручја, типови обала су
најпогоднији за изградњу лука?
4. Каква је веза између типа обале и за дату обалу
карактеристичне привредне делатности?
5. Где се налазе депресије које систем обалних
дина штити од мора? Kако су настале ове депресије?
6. Када настаје сизигијална плима? Направи илустрацију ове појаве.

ра ра
је захватило тако снажно запљускивање мора да
се цео тај обални део уздрмао. Пукотина се тог
момента проширила а камење је склизнуло још
дубље у њу, не дајући јој шансу да се икада затвори. Камење је попут укљештеног клина продирало
у пукотину приликом сваког снажнијег труса, све
дубље и дубље.
Мало је вероватно да постоји величанственији
призор од запљускивања таласа по стеновитој
обали. Таласи често обликују веома необичне
форме, као што су стеновити тотеми, капије, дубоке шупљине и иза сваке окуке нас дочекује други призор.
Одломци из књиге Јенеа Чолнокија
(Cholnoky Jenő): Тријумф Сунчевог зрака, из
1930. г.

рос ра

абразија, рушилачки рад таласа, спруд, обални
спруд, троугласти спруд, кукасти спруд
v

Гранитне стене индијског Мамалапурама на приобаљу Индијског океана

Шта значи израз, да морска вода селективном ерозијом формира обале?
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Зашто су све важније залихе воде
скривене испод површине?
Подземне воде чине скривен, али врло важан део кружног
кретања воде.
Подземне воде чине скривен, али и активан део кружног
кретања воде. Са надокнадом и приступом на површину, у
вези су са падавинама, речним токовима, језерима и морима. Испод нивоа подземних вода попуњавају све поре стена,
а под дејством сила су у сталном покрету. Ово кретање воде
одређене стене – које су раније називали водоотпорним стенама – могу да ограниче. Данас већ знамо да не постоје потпуно водоотпорне стене, евентуално само такве које отежавају
пут воде. Вододрживе стене помажу кретање и складиштење
подземних вода.

о
ар

а с о
а о а

ла а

ске воде се не могу сматрати посебним типом
вода, само једним елементом залиха подземних
вода. У басенима прекривеним седиментима, испод површине са виших предела вода циркулише
према нижим пределима. Зато су територије више
надморске висине зоне надокнађивања залиха
вода. Док су предели који се налазе ниже тзв. зона
отицања, где подземне воде опет доспевају на површину. Изданска вода се налази на различитим
дубинама, тако да ако на одређено подручје стиже
велика количина падавина, може и на површини
да се појави. У Алфелду се изданска вода јавља на
дубини од 2-5 m, а у планинским пределима на дубини од 8-10m.
За пољопривреду неповољне су и високе и ниске изданске воде. Ако је ниво воде висок, она истискује ваздух из тла и плави горње слојеве земље,
што је штетно за биљке.
Испод горњег слоја издана, подземне воде
чине повезан систем, где се систематично крећу.
Територије са различитим горњим слојем издана подлежу Земљиној сили теже, што доводи до
струјања подземних вода између ових области.
Ове подземне воде се увек крећу са територија вишег нивоа издана према онима где се ниво изданске воде налази дубље.
Вода пролази и кроз мање пропустљиве слојеве.
Сходно томе, данас је већ изгубио значај раније још
кориштен појам – слојевне воде – које се налазе између два непропустна слоја. О артешким водама
можемо да говоримо када из дубине под хидростатичким притиском из бушеног бунара вода избија
на површину. Карактеристична места настанка артешких вода су широке синклинале басена слојевитих наслага. Познати су артешки басени у Мађарској испод Алфелда, Кишалфелда, у Француској у
Париском басену, или у Аустралији област Великог
избушени бунар

а

У случају подземних вода од одлучујућег значаја је њихов
подземни ниво, тј. ниво издана. Међузрнске пукотине, поре
изнад нивоа издана, не попуњава вода у потпуности, само у
виду опне обавија све честице у стени. Ово називамо влагом
земљишта.
Међутим, испод нивоа издана вода попуњава све поре,
шупљине земљишта. На основу модерног схватања, издан-
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Погледај одакле потиче назив артешке
воде.
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Последњих година се све чешће чује на вестима о
појави високог нивоа подземних вода. Првенствено на Алфелду буду поплављене и по више недеља
огромне територије. О томе су писали у пољопривредним стручним књигама већ и у 18. веку. Актуализују је две чињенице: 1, осамдесетих и деведесетих година прошлог века је због суша била ретка
појава подземних вода; 2, последњих деценија су се
и на таквим територијама бавили пољопривредом
или изградњом које су се – управо због подземних
вода - користиле као ливаде или пашњаци и где раније није било стамбених зграда. Појава подземних
вода је, дакле, природна катастрофа коју смо ми
сами изазвали.
jедан део падавина
се инфилтрира у
подземне воде
термални извор
продирање
хладне
воде у
дубину

загрејана
вода се
потискује
према горе
вода се под
притиском
даље загрева

загрејана вода
креће према
горе

с

у унутрашњости
Земље се производи топлота

74. илустрација: Порекло термалних вода

Зашто је Мађарска богата у термалним
водама? Помоћу свог атласа наведи примере за купалишта која су подигнута изнад
термалних вода.

о

Најпознатије пукотинске воде су крашке воде
кречњачких терена. Систем пукотина кречњака,
слично сунђеру, упија атмосферску воду. Зато су
у кречњачким планинама ретке површинске воде.
Крашка вода, која се инфилтрира у дубину, испод
површине може да формира и подземне реке.

ор
Места на којима подземне воде природним путем
истичу на површину називају се извори. Извори
се јављају тамо где вододрживи слојеви избијају на
површину. На граници таквих слојева може да избије на површину изданска и слојевна вода. Поготово велики проток могу да имају крашки извори,
који сакупљају воду огромних подземних подручја.

!

Колико је поуздан извор воде крашки извор? Зашто?

р ал

гејзир

вреле стене
загревају
хладну
воду

о

рал

о

Уопштено можемо да закључимо: што је температура воде већа, то је већа и дубина из које потиче.
Температуре вода су у директној зависности са
геотермичким градијентом одређеног подручја у
којем извиру.
Изворне воде које имају вишу температуру
од средње годишње температуре средине у којој
извиру, зову се термалним водама. (Стручњаци домаћих бања, балнеолози, термалном водом
сматрају оне воде чије су температуре више од
30°С.) Међу термалне изворе сврставамо и гејзире
(повремени извори). Температура вода које извиру на површину дуж тектонских линија (раседа,
бора, ровова) могу да буду и више. Тако воде које
избијају дуж будимске обале Дунава имају температуру од 28-60°С.
Подземне воде које прелазе велики пут и успут
растварају стене, садрже разне минерале: називамо их минералним водама. На основу хемијског
састава разликујемо нпр. воде са угљен-диоксидом, киселе, слане, горке, алкалне, сумпорне, јодне, бромне, радиоактивне. Минералне воде које
имају лековито дејство, зову се лековите воде.

рос ра

артеског басена. У Сахари се исто могу наћи басени
у чијој дубини се складишти већа количина воде.
Ови басени су се напунили у ранијим добима када
је клима још била влажнија. У залихама воде басена слојевитих наслага се могу наћи прилично младе, али и више десетина хиљада година старе воде.

о

Помоћу интернета сакупљај податке о домаћим лековитим и минералним водама.
Направи карту минералних вода Мађарске.
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Гелерт бања је чувена
бања Будимпеште

подземне воде, водонепропустни слој, влага земљишта,
изданска вода, слојевна вода, пукотинска вода, артешка вода, извор, термална вода, минерална вода, лековита вода
v

Г

1. У пештанском Варошлигету са дубине од 1256 m избија артешка вода температуре 75°С. На основу овога закључи, колики је геотермички градијент тамо.
2. Немачки Баден-Баден (67°С), чешки Карлови Вари
(74°С) спадају међу најпознатије бање Европе. Потражи ова насеља у атласу и тражи објашњење за
настанак тамошњих лековитих вода.
3. Шта је разлика између минералне и лековите воде?
4. Зашто се често у Мађарској, поготово у пролеће,
ниво изданских вода издиже на површину и плави
велика подручја? Који предели су најугроженији?
5. Да ли су изданске воде бунара погодне за употребу?

рос ра

Трагом артешких вода
1126. године у дворишту једног самостана у градићу
Лил (Француска) ископан је бунар велике издашности, назван артешким бунаром, по грофовији Артуа
на чијој се територији налазио Лил. За артешке воде
се користи и израз фосилне воде, пошто су настале
у давна времена, међутим, далеко су од старости фосила. Воде неких артешких басена потичу од киша
старих више хиљада година!
У Мађарској је први артешки бунар ископан 1830.
године у задунавском насељу Угод. Најпознатији
артешки бунари се вежу за име Вилмоша Жигмондија који је био активан шездесетих–седамдесетих
година 19. века. На месту његове можда најпознатије бушотине се налази спомен-плоча. По његовим
упутствима између 1868–1878. г. избушен је један од
најдубљих бунара Европе тог времена у Пешти, на
Тргу хероја. Из 970 m дубоке бушотине шикнула је
75°С топла артешка вода у млазу висине 13,5 m. Бунар, сакривен испод површине, и данас фунционише и заједно са бунаром Градског парка (Városliget)
снабдева се бању Сечењи (Széchenyi fürdő).
Највише артешких бунара у Мађарској, више од
40 хиљада, налази се на Алфелду. Артешке воде лековите бање Хајдусобослоа избијају из великих дубина, чак са 2000 m. Већина бунара је мањих дубина
(100m) и користи се за снабдевање насеља пијаћом
водом. Запремина воде која се годишње исцрпи из
артешких бунара Алфелда скоро је једнака запремини Балатона. Због спорог обнављања артешких

ра ра
вода, требало би што опрезније користити те резерве.
Артешке воде су јако значајне, представљају велико благо у сушним, пустињским пределима Земље.
Артешки басен се протеже у великим дубинама
испод северног дела Сахаре, а воде прикупља из
планинске области Атласа, јер заправо тамо избија
вододржив слој овог артешког басена. Његовим се
водама снабдевају и алжирске оазе. У источним пределима Саудијске Арабије, око Персијског залива,
откривене су залихе артешких вода насталих од пре
30-40 000 година.
Највеће резерве артешких вода су скривене у
дубинама аустралијског Великог Артеског басена.
Површина овог басена је три пута већа од Француске (1,75 милиона km2). Артешке воде се сакупљају
у пешчарима јуре и креде, који леже на непропусној гранитној подлози насталој у раном геолошком
добу, а са горње гране су ограничене непропусним
слојем миоценских глина. На територији басена је
прокопано 18 000 бунара који допиру до дубине од
30 до 2100 m. До сада се није обраћала пажња на исцрпљеност ових, пре 100 година откривених резерви. 1970-их година је нпр. 90% извађених вода испарило без икакве намене, из немарности. За разлику
од артешких вода наше земље, аустралијске воде
Великог артешког басена су слане те се не могу користити за пиће. Вода мање сланих бунара се користи
за напајање стоке и наводњавање.
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Шта си учио из хемије о растворљивом
дејству киселина?

Крашки процес заузима посебно место међу
спољашњим силама. Крашка вода разарање,
транспорт и акумулацију врши испод површине,
међутим, као резултат такође настају површински
и подземни облици.

оро а
Растварачка способност обичне воде је прилично
мала. За интензивније растварање стена потребна
је вода обогаћена угљен-диоксидом.
Пошто хладне воде везују много више угљен-диоксида, дуго се сматрало да процесима крашке ерозије
погодује хладна клима. Искуство демантује овакво
схватање, јер су најразвијенији крашки облици настали управо у пределима влажне и топле климе.
Истовремено је утврђено да ваздух подземних пећина може да садржи и двадесет пута више угљен-диоксида него ваздух атмосфере.

с о
с ала

о р

ара ла

Шта узпокује крашки процес? Како
настају крашки облици?
Током растварања кречњака настају једниствени облици: ово је свет огромних пећина и површина, избушених вртачама.

ра

ро с с р

а с ла

Кречњачке стене су испресецане многобројним пукотинама и напрслинама које попут сунђера упијају и
пропуштају атмосферске воде. Баш зато су у кречњачким планинама ретки површински токови вода. Атмосферска вода која доспева у пукотине кречњака је
крашка вода.
Крашка вода раствара кречњак, овај процес називамо карстификацијом или крашким процесом, а настале
облике крашким облицима. Назив потиче од словеначких Крашких планина.

СО2 + H2O = H2CO3
Угљена киселина ступа у хемијску реакцију са
кречњаком, што је пропраћено настанком калцијум-хидрокарбоната:
CaCO3 + H2CO3 = Ca(HCO3)2
Корозија се у односу на другу врсту растварања стена разликује у томе што не оставља иза
себе нерастворене слојеве стена. То је заправо
један од предуслова формирања крашких облика,
пошто када би иза себе остављала нерастворене
материјале, они би постепено зачепили напрслине и пукотине стена, те би процес крашке ерозије
ускоро престао да делује.

рос ра

са с
с ала

Атмосферска вода бива процеђена кроз
слој земљишта који прекрива кречњак. Вишак
угљен-диоксида који повећава растворну моћ
вода потиче управо из тог слоја земљишта. Њега
производе сићушни организми (бактерије, гљиве) које живе у земљишту. То значи да у процесу
крашке ерозије дебљина земљишног слоја и његов живи свет играју одлучујућу улогу. Тиме се
објашњава и појава интензивније крашке ерозије
у пределима топле и влажне климе.
Пре крашке ерозије, један део у води везаног
угљен-диоксида претвара се у угљену киселину:
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површинским
растварањем
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долине настају
растварањем
или пропадањем

поток који
нестаје
у вртачи

подземни ток
воде

пећина
сталактит
крашки извор

75. илустрација: Пут воде у унутрашњости
кречњачких планина

Где се у Мађарској налазе крашке области?

Вртачама прекривене огољене планине (Биоково,
Хрватска)

о л

Место где атмосферске воде продиру у дубину су
левкаста удубљења на површини, тј. вртаче. Вода
може да продире малтене било где, где се на површини појављују крашке стене. Продор воде
умногоме помажу долине које су већа, затворена,
често округла удубљења. Овај појам је словенског
порекла.
Највећа удубљења крашких области (чак и
више стотина километара квадратних) су крашка
поља која су затворена удубљења. Назив поље се
веже за Динарске планине, пошто се тамо пољопривредна делатност углавном веже за поља попуњена тлом. Њихов настанак је поред процеса
крашке ерозије одређен и тектонском структуром
предела, односно раседним линијама. На површини у крашким пределима често се јављају уски
жлебови дубине од неколико дециметара, створени хемијским растварањем, корозијом. Површине
кречњака са многобројним шкрапама називају се
шкрапарима, док су у мађарском народу познати
као ђавоља ораница (ördögszántás).
Ширењем постојећих шупљина настају огромне
пећине. Крашка вода, као свака спољашња сила,
осим разорног врше и градитељски рад. Капљице
крашке воде у паду са таванице и у сливању низ
зидове пећина, испаравањем губе до тада апсорбован угљен-диоксид. На тај начин се из њиховог
састава издваја кречњак који је до тада био растворен у води. Након издвајања он се одмах таложи на таваници пећине у виду сталактита, а на
дну пећине у виду сталагмита.

рос ра

Зашто су у крашким областима
ретки површински токови вода?

ра
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Сличан процес се одиграва и са
великим количинама раствореног
кречњака у околини извора подземних вода, где такође долази до
издвајања и таложења тзв. бигара
(слатководног кречњака). На тај
начин су настале бигарске степенице водопада долине Салајке (Szalajkavölgy) у планини Бик (Bükk hegység).
Завеса сталактита

!

У којим мађарским пећинама се налазе велики сталактити и сталагмити? Погледај како су настали ови облици.

о

о а

Процеси крашке ерозије су најјачи у пределима топле и влажне климе. Као резултат тога често
настају усамљени остењаци краша стрмих страна
или крашке купе, висине од 100-200 m. Ови облици су сведоци некадашњих крашких заравни.
Крашке области су предели најосетљивији на разна загађења и разарања. Оштећење земљишног
покривача (нпр. на месту крчених шума) доводи
у опасност и сам крашки процес. Цео крашки систем је отворен, што значи да воде лако продиру
и прелазе преко целог система. Регенрација механички оштећених сталагмита и сталактита је врло
спор процес .

Г
крашка вода, карстификација, крашка планина,
шкрапа, вртача, долина, поље, пећина, сталактит
и сталагмит
v
1. Погледај шта је главна разлика између карста
Агтелека и будимског термалног карста.
2. Сакупљај податке и направи презентацију о
крашким облицима Националног парка Агтелек и НП Бик.
3. Где се могу наћи предели са карактеристичним
крашким купама? Погледај сателитски снимак
Јужне Кине. www.earth.google.com

Врела вода из бушотине на површини, из које се
издвојио слатководни кречњак (Егерсалок 2005. и
данас)

рос ра

Зашто је Егерсалок могао
да постане туристички
центар?

Који фактори имају улогу у карстификацији?
Како групишемо крашке појаве?
Како настају сталактит и сталагмит?
На каквој клими се стварају највеће шкрапе на
Земљи?
5. Зашто је пожељно носити флашу воде када планинаримо у кречњачким планинама?
6. Како су настали системи пећина од више спратова?
7. Зашто је крашко подручје осетљив еколошки
систем?
1.
2.
3.
4.
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Велике мреже пећина
Када би се поставило питање, која је најдубља или
најдужа пећина одговор би био могућ, али под условом да напоменемо да је податак према досадашњим
сазнањима.
Данас се за најдубљу пећину сматра систем Крубера-Вороња, који се налази у Кавказу. Ово је једина
природна шупљина дубља од 2 km (2020 m)! Најдубља вештачка шупљина је међутим знатно дубља,
у Јужној Африци постоји рудник дубине 3,9 km.
Поред Кавказа и Динарских планина, Пиринеји
скривају највише крашких облика. На северној страни границе између Француске и Шпаније простире се једна огољена кречњачка висораван разорена
бројним вртачама и вертикалним понорима који
попут цеви воде у унутрашњост планине. На 2100 m
надморске висине се налази улазни отвор пећине
Пјер Сен Мартен, испод које се протеже 1360 m дубока пећина. У најдубље делове пећине први пут су
се 1970. године спустили чланови француског спелеолошког друштва.
„…Сада се главном каналу покушава прићи на
ободу крашке заравни. Резултат тог рада је улаз у
највећу подземну салу света, 360 m дугачку, 240 m
широку и 160 m високу салу Ла Верна, у коју би se
попут један на други послаганих тањира могла сместити три Народна стадиона.
Димензије Ла Верна су запањујуће. Говорим о
оних пар стотина метара која су била осветљенa нашим модерним лампама. У гигантнтској просторији
на висини од 1100-1200 m стална температура сале је
+4°С, а влажност ваздуха је 98-99%, па са таваница
свуда капље вода. Кретање по сали је отежано због
мањих или већих комада стена, чак величине собе
или мање куће. Сталактити и сталагмити су недостајали. Често надолажење вода и брзо капљање
стално кваси таваницу, услед чега се она често обрушава, те нема довољно времена за стварање сталактита и сталагмита.

ра ра
Пре неколико десетина година најдужом пећином
сматрала се Хелох или Паклена јама у Швајцарској са
укупном дужином свих њених ходника од 81 km. За
њом су на листи 2. и 3. место заузеле пећине у држави
Кентаки у САД. Оне се налазе у непосредном суседству, а дужина њихових канала је у случају Флинt Риџ
(Flint Ridge) 79 km, а мамутске пећине 74 km. Међутим, почетком седамдесетих година је дошло до промена на ранг-листи пећина, па су се прва два места
заменила. У оба случаја откривени су и картирани
нови пролази и ходници, те је новоустановљена дужина Хелоха износила 110 km, а Флинт Риџа 139 km.
1972. године је уследила права сензација, када су
успели из Флинт Риџа да пређу у Мамутску пећину.
Учесници ове научне експедиције одабрани су према три критеријума: да буду искусни, издржљиви и
што мршавији. Свака од ове три особине била им је
од велике користи. Наиме, научне екипе су се сваких
двадесет сати смењивале и пролазиле веома ниским,
узаним, и блатњавим пролазима, да би на крају успели да се пробију једним веома уским, муљем испуњеним и 11 km дугим пролазом, на чијем крају им се
препречило једно подземно језеро. Између нивоа
језера и свода пећинског канала који је водио даље,
постојао је отвор ширине само једног длана. Пузећи
и ронећи тим каналом, напокон су успели да се пробију и изроне у једној од изграђених сала Мамутске
пећине. Са тим је пећински систем Флинт-Мамут
избио на прво место по дужини својих картираних
ходника! Од тада су открили многе нове ходнике, и
до сада позната дужина превазилази и 600 km!
У дубини ледених пећин
Зашто може у појединим пећинама
да опстане лед током целе године?

Шандор Ланг: Шетња кроз најдубљи пећински
систем света (Земља и небо – „Föld és ég“, 2. 1971.)
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Онај део површине са које атмосферска вода
отиче у један речни систем, назива се речним
сливом. Када бисмо повезали највише тачке ових
површина, односно слива, добили бисмо линију
развода.
Главна река једног речног слива са својим
притокама чини речни слив. Територије речних
сливова чије воде не отичу у море, само у унутрашњост континента или у језеро, називамо територијама без отицања (нпр. речни слив Волге).

о ос а

ро о
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а р а

Транспорт речних токова вода се стално мења.
Промене можемо да опишемо вредностима водостаја и протока.
Водостај представља висину нивоа воде изнад
неке условне равни. Тако разликујемо најнижи,
средњи и највиши водостај. При највишем водостају, када реке напуштају корита, настају поплаве. Проток представља ону количину воде која у
јединици времена прође кроз пресек корита. Количина протока зависи и од брзине речног тока,
а изражава се увек у m3/s. Просечно колебање
протока воде, посматрано током једне целе године, називамо водостањем. Водостај првенствено
зависи од климатских фактора.
Равномерно водостањe током целе године
имају реке кишовитих предела, као на пример
Темза. Водостање Дунава, Тисе, Самоша, Бодрога је колебљиво. Због топљења снега у рано пролеће и кишовитих периода током почетка лета,
у ово доба године расте им водостај. Водостање
река током лета сувих медитеранских предела је
колебљиво (нпр. Ебро). У овим областима након
зимског бујања река и евентуалних поплава мањи
речни токови током лета могу и да се исуше.

Водене масе река делимично потичу из површинских
извора, а делимично из атмосферских падавина. У процентима изражена количина атмосферских падавина
која површински отиче добар је пример за изражавање
сложене повезаности појединих геосфера. Величина
овог отицања зависи од испаравања, рељефа и површинског стеновитог покривача. Наравно, површинско
отицање атмосферских вода је највеће на територијама
слабог испаравања, великог нагиба и непропустљивог
стенског површинског слоја.

а о о ос а Водостаји река се мере помоћу водомерних летви, а изражавају се у cm. Током
извештаја о водостају вредности које чујемо у cm не
значе од дна корита мерену висину нивоа воде, него
висину нивоа воде мерену од „0“ тачке летве која
се налази на одређеној надморској висини. Зато се
током ниског водостаја могу појавити и негативне
вредности. Поред вредности у центиметрима наводе се и процентуалне вредности које означавају попуњеност речног корита датог профила у односу на
најнижи и највиши водостај.

о о а
о о а а
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а о
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Шта карактерише површинске воде?

Запремина воде речних токова обухвата тек 0,0001%
од целокупне запремине вода на Земљи. Ова, на изглед безначајна количина воде је од веома великог
значаја за одржавање равнотеже у кружењу вода у
природи.

сл

р

рос ра

!

Погледај шта називамо територијом без
отицања.
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Реке са својим водама преносе велику количину
наноса: муљ, песак и шљунак. Пренос наноса је
уско повезан са брзином тока и протицајем реке,
што одређује њихову моћ рада. Високе и брзе воде
су у стању понети са собом много више и крупнијег наноса од тихих, спорих река ниског водостаја.
На водостање и пренос наноса река утичу и
други фактори, нпр. промене биљног покривача
на појединим деловима слива. Наиме, уништавањем шумског покривача водостање постаје
екстремније, а наноси река су све већи.

Језера су удубљења на копну испуњена водом
која се привидно не креће. У басенима језера су
акумулиране знатно веће водене масе него у коритима река. Укупна површина језера на Земљи
је 2,5 милиона km2. То је свега 1,7% целокупне
Земљине површине.

ос а а

рс

ас а

Језерски басени у односу на висински ниво околних подручја настају на два начина. Њихови басени настају процесом продубљивања или процесом преграђивања. Ове процесе изазивају бројне
физичкогеографске силе.
Од унутрашњих сила тектонски покрети и
вулканска активност могу да створе језерске басене. У тектонским раседима, односно потолинама настала су језера као што су Бајкал и Тангањика (два најдубља језера на свету) и Мртво море.
Језера настала на овај начин карактеришу басени
дугог и узаног облика. У вулканској калдери су
се скупиле воде језера у околини Рима, а у вулканском кратеру је формирано језеро Свете Ане,
у Харгити, у Сикуљу. За ова језера су карактеристични округласти басени.

Бајкалско језеро је најдубље на свету

Која река одводи воду у дубоком рову насталог језера?

рос ра

а
а р
Интересантну слику добијамо
анализом података о дужинама, сливовима и протоцима река. Речни систем Амазона је без сумње
највећи на Земљи: проток његових вода (180 000 m3/s)
и величина слива (7 180 000 km2) увелико надмашује
Конго (42 000 m3/s, 3 822 000km2), али и на основу
дужине је на првом месту (6700 km). Са вредностима
од 6400-6600 km, на листи одмах за Амазоном следи
Нил. На основу дужине тока и величине слива Мисисипи је на трећем месту (6420 km, 3 221 000 km2),
а река Јангце са (35 000 m3/s) заузима исто место на
листи протока. Пример Нила је занимљив. Нил извире у пределу богатом падавинама, а у даљем току
протиче кроз суве, пустињске пределе. Kарактеристичан је пример реке придошлице. Према величини
слива је на петом месту, а на основу протицаја (1584
m3/s), ову реку надмашије чак и свега 812 km дугачка
Рона, са протицајем од 1900 m3/s. Четврто место на
листи протицаја заузима ток Оринока (28 000 m3/s),
док му је дужина мала (2500 km) и на листи дужина
заузима 35. место!

ра
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Језеро на пољској страни Високе Татре у долини коју
је глечер формирао

Од спољашњих сила које су учествовале у формирању језерских басена, највише басена је створио лед. Његовим дејством су настала, на пример,
велика језера Канаде и језера у подножју Алпа (Циришко и језеро Гарда, код ових језера истовремено
су деловали процеси продубљивања радом ледника, као и процеси преграђивања чеоне морене).
Дуж река кривудавих токова од одсечених речних
меандара настају тзв. мртваје које реке пресецају
приликом поплава (нпр. језеро Селиди у околини Калоче). На пешчаним динским пределима и
ветар може да прегради језеро (нпр. сегединско
Бело језеро – Fehér-tó). Одрони такође могу да
преграђују речне долине и да тако стварају језера. На тај начин је 1837. у Источним Карпатима
настало језеро Ђилкош. У Сибиру десетине хиљада језера настаје топљењем леда у талозима близу
површине, након чега остаје удубљење пуно воде.
Највећа вештачка језера Земље настају у долинама иза изграђених брана (код нас нпр. језеро Тиса, језеро код Бика Хамори, а такво је и нпр.
Насерово језеро на Нилу). Антропогеном делатношћу човек на разне начине може да створи непокретне површинске воде, тј. језера.

а
а
ра Највеће језеро Земље, које често
називају и морем, је Каспијско језеро (371 000 km2).
На другом месту је Горње језеро (82 410 km2) у Северној Америци, а на трећем језеро Викторија
(68 800 km2) у Африци. На четвртом месту дуго је
било Аралско језеро које се смањује запањујућом брзином. Најдубље језеро Земље је Бајкалско (1620 m),
а иза њега језеро Тангањика (1435 m).
Највеће количине воде су акумулиране у Каспијском језеру (79 319km2). Басен Каспијског језера
је већи од Балатона чак 44 000 пута!
Својеврстан „нај“ можемо приписати Мртвом
мору које се налази у највећој депресији на свету, на
граници удаљавајућих тектонских плоча. Дно 377m
дубоког језера се налази на 800 m испод нивоа светског мора. Стојећи на обали овог језера, налазимо
се на најдубљем делу Земљине површине: –423m. У
последње време све дубље! Још пре 30 година се на
картама могло видети да је ниво језера био на -393m.
Водостај језера опада услед искориштавања вода
реке Јордан за наводњавање.

рос ра

Шта доводи до стварања језера од воде отопљених ледника?
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Посматрајући језера кроз геолошку прошлост,
можемо уочити да су језера само прелазне формације. Реке својим наносима попуњавају језерске
басене, а језера услед тога постају све плића. (Према проценама научника, Боденско језеро кроз које
протиче река Рајна, постојаће још свега 1500 година, док је језеру Ђилкош отприлике преостало још
свега 80 година.)
Изумирању језера могу да допринесу флора и
фауна језера и разне хранљиве материје, које убрзавају размножавање алги и водених биљака. Тај

процес се назива еутрофизација – „преухрањеност“ језера.
Акумулација језера се одвија у више фаза:
■ стадијум заблаћивања: водену површину вегетација дели на мање целине;
■ стадијум замочварености: вегетација већ преовлађује наспрам отворене водене површине;
■ стадијум тресетишта: водених површина нема
или их је једава остало.
Који процеси убрзавају изумирање језера?

Г

рос ра

површинске воде, речни слив, речна мрежа, водено развође, водостај, најнижи водостај, средњи
водостај, највиши водостај, поплава, протицај,
водостање, нанос, језеро, тектонски ров, кратерско језеро, мртваја, заблаћивање језера, мочвара,
тресетиште – тресава, еутрофизација
1. Када је ледена поплава разарала у главном граду, како је настала и какве је последице имала?
2. У којим пределима Земље је највећа густина језера? Зашто? www.earth.google.com
3. Где се налази језеро са највећом надморском
висином на Земљи? www.highestlake.com
4. Прати до краја поплаве Мисисипија и Ганга. Колико су велике поплављене територије?
www.earthobservatory.nasa.gov
5. Где се налазе највећа вештачка језера на Земљи
и највеће бране, које су омогућиле њихов настанак?
6. Направи „визиткарте“ следећих река: Јенисеј, Лена, Одра, Олт, Ваг, Висла, Хернад, Мура,
Сава, Нигер, Еуфрат.

1. Зашто је тешко прогнозирати водостај домаћих
река?
2. Да ли је тачна информација да су језера површинске формације кратког века? Образложи
свој одговор.
3. Зашто је опасније загађење језера, него речних
токова?
4. Какве су позитивне и негативне последице
имали људски утицаји на живот река Нила и
Тисе?
Ђилкош језеро
(Источни Карпати, Румунија)

Како су се конзервисали остаци
дрвећа које се налази у језеру?
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Рад текућих вода на обликовању рељефа, у зависности од развијености рељефа, подељен је на
три групе. Вертикална ерозија (ерозија у дубину)
делује када река пролази кроз планинске пределе
и пределе лаганог издизања. Акумулативни рад
река је заступљен у басенима који се спуштају,
али се може јавити и у планинским пределима где
је количина наноса огромна и реке нису способне
да га однесу. Бочна ерозија (ерозија у ширину) се
врши у коритима река умереног пада. Све ове три
врсте рада река наизменично се јављају од изворишта па све до ушћа.

ср а
а
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о

Како реке обликују Земљину
површину?
Најраспрострањенија сила обликовања рељефа на
површини Земље јесте дејство текућих вода у коритима река. Изузев поларних области, са траговима
рада речних токова се свуда можемо срести.

ао
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Закон тројства: ерозија – транспорт – акумулација,
односи се на све спољашње силе, па тако и на реке. Рад
река зависи од протицаја воде и нагиба речног корита, а на основу ова два фактора и од брзине тока.
Сама вода без наносног материјала, не располаже
знатном ерозивном снагом. Сам нанос реке – на основу
величине – плутајући или котрљајући се на дну корита
транспортује се. Што је већа брзина тока – која углавном зависи од протицаја и пада речног корита – тим
крупније наносе може материјал да понесе са собом.
При успоравању воденог тока одређеним редоследом
се, од крупнијег према ситнијем, у коритима река таложи сав тај нанети материјал.

ал а ро а
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Посматрајући поток у дубини неке клисуре, тешко нам је да замислимо да је та, и до више стотина
метара дубока клисура настала радом управо тог
малог потока. Међутим, правило „мала сила – дуг
период“ у овом случају ступа на снагу.
Продубљавање корита, а тим и долине, има
више фаза. У првој фази (фази покретања наносног материјала) вода покреће продукте механичког разарања разних величина. У другој фази
(фази трења корита) вода са транспортованим
наносним материјалом, услед трења, бруси и глача подлогу и стране корита. У задњој фази (фази
уситњавања наносног материјала) ерозивном снагом воде са дна или страна корита одваљени комади стена се услед транспорта уситњавају у мање
честице.
Резултат ових процеса је продубљивање речног
корита, а током дужег временског периода и долине. Колико ће се продубити долина и каквог ће
типа бити, зависи и од других чинилаца:
■ Ако је планина кроз коју река пролази у фази
спорог издизања, тај процес потпомаже ерозивну снагу реке.

рос ра
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ро
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Долина облика латиничног слова „V” у Келеменским планинама (Источни Карпати)

рос ра

Шта карактерише речне токове у
планинама?

Клисура настала у кречњаку

Зашто је опасно задржавати се
у клисури за време већег пљуска?

■ Што се корито реке састоји од чвршћих стена,
тим река теже клеше и издубљује долину.
■ Геолошки састав долинских страна одређује
попречни профил долине. Реке које се усецају
у стеновите масе планинских предела, обично
изграђују долине попречног пресека које подсећају на латинско слово V. Колико ће краци
слова V бити раширени, зависи од геолошког
састава долинских страна. У случају чврстих
стена (нпр. врло често кречњак) долинске стране једва да имају по коју притоку, на њиховим
странама не долази до клизишта, а понекад
су потпуно вертикалне те се на њима стварају
провалије и сурдулије. У случају мекших стена, стране су више размакнуте и благих су нагиба. На теренима хоризонталних и наизменично
таложених чврстих и мекших стена усецају се
долине зване кањони. Терасе, урезане у стрмим странама кањона, јасно нам предочавају
распоред слојева различите тврдоће. Водопади
који су типични за планинске токове, везани су
за стеновите подлоге корита река у којима се
смењују стене различите отпорне моћи.
Реке најинтензивније продубљују своје долине
приликом поплава, када им је повећана брзина и
количина вода.

138

32618 Földrajz 9. szerb81-216korr32016.indd 138

20/04/16 14:43

ор оло

ра р а

мт
мт

мт

мт=матични ток
76. илустрација: Ерозивни и акумулативни рад реке у кривинама

Река на којој страни гради, а
на којој разара обалу?

р

На теренима малог пада, уз смањену брзину тока,
и најмања неравномерност може да преусмери
реке са њиховог правог пута. Ток река је кривудав, изграђује меандере. Централни ток реке, који
се најбрже креће, у кривинама се креће од једне до
друге стране корита. Пошто се највеће количине
наноса транспортују управо централним током,
он одређује како ерозивни, тако и акумулациони
рад реке у кориту. На конкавним странама кривина воде еродирају обале и продубљују корито,
а на конвексним странама кривине воде акумулирају свој наносни материјал тј. на оним деловима обала које су најудаљеније од централног тока.
Кривудавост речних корита названо је меандрирање. Појам меандри потиче од старогрчког имена реке Меандер у Турској.
Бочна ерозија постепено проширује меандре
река. За време поплава река напушта своје корито, односно пресеца врат веома развијеном меандру и на тај начин поново исправља свој ток.
Пресечени меандар се претвара у језеро, у већ поменуте мртваје.
Шта си о центрифугалној сили учио из физике? Како се то може повезати са формирањем кривина?

рас

Врста рада која доминира
на одређеном току реке с
временом се мења – посматрајући на геолошкој
временској скали. Да ли
доминира
вертикална
или бочна ерозија, зависи од епирогених покрета и климе датог терена.
Уколико се терен издиже
или клима постаје влажнија, преовладава вертикална ерозија, а када се
терен спушта или клима
постаје сувља, долази до
деловања бочне ерозије.
Речне терасе су резултат
наизменичног деловања
вертикалне и бочне ерозије на једном одређеном
делу речног тока.

рос ра
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77. илустрација:
Стварање речних тераса
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Река са разгранатим коритом на Исланду

Зашто се река, која излази из планинског предела и коју глечери снабдевају
водом, разилази на више грана?

рос ра

ра

ла

ра

ра р

а о

р

Акумулативни рад река везан је за делове токова
река где је дошло до наглих успоравања брзина
кретања речних вода, као и за оне делове река који
су везани за терене са константно веома благим
падом.
Пад река – а самим тим и њена брзина – нагло
опада при њеном напуштању планинских терена. У подножју планина река таложи крупније и
грубље материјале од којих изграђује тзв. лепезасте наносне купе. Овакве огромне наносне купе је
створио пра-Дунав између Дунава и Тисе.
Прелазећи преко терена који постепено тоне,
реке акумулирају свој нанос у форми пешчаних,
шљунковитих спрудова и стварају мање рукавце.
Ти рукавци се спајају и изнова раздвајају, чинећи
тако мрежу рукаваца и спрудова. Алувијалне
равни се тако изграђују кроз дуге геолошке периоде. О тим вишемилионским периодима сведоче речни наноси у слоју од више хиљада метара
дебљине. Алувијалне равни реке, значи, изграђују
на сопственим наносима и од сопствених наноса.

ар а
Већина великих река улива се у језера или мора.
Реке које носе мале количине наноса, или које се
уливају на обалама где су јаке морске струје или
морска доба, имају левкасто ушће. Левак урезан
у копно и сужен према копну, најчешће испира
плима. Таква ушћа имају нпр. Сен Лорен, Темза,
Лаба.
При ушћу у море реке могу депоновати материјал у великим количинама, стварајући делте.
Обилан прилив наноса скупљеног при ушћу и његово слабо одношење струјама, плимом и осеком,
омогућује стварање пространих и дебелих наслага делти. Делта је названа по ушћу Нила, које је
својим троугластим обликом старе Грке подсећао
на грчко слово делта. Код делтастог ушћа река
копно се проширује на рачун мора. Делта реке По
Дуу Италији годишње се прошири за 130-140 m, Ду
нава и Нила за 30-35 m, а Мисисипија за 100 m.
Део делте Дунава

Зашто кажу за делту Дунава да
„није ни вода, није ни копно“?
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1. Упореди делте Дунава, Мисисипија и Ганга.
www.earth.google.com
2. Потражи, шта значи израз бујица, изненадна
поплава. Где се јавља? Зашто је опасна?

1. Зашто је представљала одлично место за настањење човека граница поплавних подручја и
оних где не долази до поплава никада?
2. Где су настали на рекама плићаци? Зашто баш
тамо?
3. У пределима каквог рељефа су настали највиши водопади на Земљи?
4. Како утиче људска делатност на рад река?
5. Какав је рад река на мађарским деоницама Дунава и Тисе?
6. Дуж којих домаћих река се налазе мртваје?
Објасни зашто.

Ћао!
Име: Балаж
Већ као средњошколца одушевљавали су ме разнолики по- Образовање: професор географије
вршински облици, али сам тада још на њих мислио као на Тренутни статус: доцент
занимљиве, лепе и спектакуларне пејзаже. Волео сам на Пријемни / матурски предмети: географија
овим посебним теренима да се шетам, али су ме исто толико
интересовале и животне заједнице, које настањују ова места. Тако да није ни било питање, да ли ћу да
студирам да будем професор биологије и географије. Касније сам све више обраћао пажњу на настанак
и развој данас видљивог рељефа. Изучавао сам процесе на које јако утиче клима датог подручја. Иако
је обука истраживача географије, тј. географа започела у првој половини
1990-их година, и ја сам себе могао да замислим само као истраживача,
иако сам студирао да бих био професор. Хтео сам да видим у својој целини, у чистом облику појаве које зависе од климе. Први циљ су ми били
планински предели Кине и Индије, а затим су следеле Средња Азија и
Сибир. На посебним теренима Канаде сам провео више месеци, али сам
и у Андима учествовао на дужим путовањима. Међутим, ово је само био
период учења и стицања искуства. У међувремену сам тражио таква места која су врло осетљива на промену климе. У рељефу и површини ових
места се врло добро огледају климатске промене. Ова места су добри
индикатори догађаја протеклих миленијума и како се одвијао развој површине и околине. Прво сам почео да истражујем појас високих Карпата,
али су се успут настављали и далеки научни путеви. Као резултат тога, започео сам и публикацију научних радова: писао сам чланке и држао све
више предавања. Дипломирао сам и постао професор географије, а након тога сам започео докторске студије. Касније сам добио посао на Етвеш Лоранд (ЕLТЕ) Универзитету,
на катедри за физичку географију. Сада радим као професор на факултету, а успут вршим и истраживања.
Анализирајући процесе климатских промена који утичу на површину, имао сам прилику да учествујем
и у дугим научним експедицијама. На Антарктику сам провео три лета, више стотина дана, док сам анализирао последице топљења леда које је проузроковало загревање. Поред истраживања високих планина
и поларних предела, нисам изоставио ни пределе Карпатског басена: свој докторски рад сам писао о
формирању рељефа речних токова Алфелда. У вези са овим занимала ме је и тема регулисања речних
токова. У сарадњи са археолозима вршим и истраживања праоколине, истражујем ледене пећине планина суседних држава (узимајући узорке леда, можемо да одредимо климатске флуктуације) и у вишим
пределима Карпата тражим трагове некадашњих глечера.
Захваљујући стеченом знању током многих путовања, користећи своје географско знање и педагошку
прошлост, повремено радим као водич, држим информативна предавања, пишем чланке, путописе и
уџбенике. Као главни уредник највећег мађарског информативног часописа са географском позадином
– помоћу многих занимљивих чланака и слика – трудим се да шира публика добије увид у овај свет.

рос ра

рад речних токова, тип рада река, вертикална
ерозија, акумулативни рад река, бочна ерозија,
клесање корита, продубљавање долине, клисура,
кањон, водопад, централни ток реке, меандар,
мртваја, речна тераса, наносна купа, спрудови,
левкасто ушће, делтасто ушће
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Задатак модерне водопривреде је вишеструк.
Поред снабдевања водом за пиће, одговорна је
за рационално и дугорочно планирање и организацију управљања залихама вода. Бави се још
и заштитом природних вода, водених животних
заједница, сакупљањем и чишћењем отпадних
вода које након пречишћавања враћају у природу. Задатак јој је још обављање дужности везано
за заштиту од поплава, обезбеђивање пловидбе и
стварање могућности коришћења хидроенергије.

а

ао

о ла а

Важност одбране од поплава, заштита људских
живота, природних вредности и грађевина врло
рано су окупирали пажњу друштва. У Мађарској
су вековима Дунав, Тиса и њихове притоке из године у годину претварали пределе Алфелда у водени свет. Зато су средином 19. века на иницијативу Иштвана Сечењија и на основу планова Пала
Вашархељија започели радове на регулисању речних токова и одбрани од поплава на ове две велике реке. Кривине река су пресецали и градили
су насипе дуж река. Насипи и поплавна подручја
између њих су заштитили више милиона хектара
површине од разарања поплава.
Са прочишћавањем речног корита и изградњом
Поплава у Боршоду 2010. године

ро л

ра а а р

р

р

а

Да ли смо икада размишљали о
томе колико опстанак људи на
Земљи зависи од воде?
Човек већ од древних времена користи могућности које
пружа вода. Захваљујући пловидби, већ и трговци античког доба су стигли у далеке крајеве света. Енергију воде
одавно користе за покретање млинова. Користе је и за наводњавање, чиме постаје сигурнија производња намирница. Поред многих потенцијала воде, човек се често и бојао
од ње.

а а

о о р р

Вода је за друштво увек била важно благо. Зато се у складу
са техничким знањем човек трудио да што боље искористи
могућности које пружа вода. Међутим, повремено је требало
и да рачуна на разарање вода, појаву поплава. Данас се коришћењем воде и заштитом од поплава бави водопривреда.
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Договорите се, каква је помоћ потребна у
оваквом случају. Шта бисте ви могли да
учините у оваквој ситуацији?
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насипи
подручја заштићена од поплава
подручја где су на површини
могућа изливања изданске воде

78. илустрација: Подручја у Мађарској, која су заштићена од поплава и подручја на којима се могу јављати
изданске воде на површини

камених насипа који повећавају брзину реке,
смањили су опасност од настанка поплава. Насипи и технички објекти увек треба да су у таквом
стању да одоле снази набујале реке. Зато њихово
одржавање представља стални задатак за заштиту од поплава. У ванредним ситуацијама становништво треба евакуисати и обезбедити му безбедан смештај. Јако је важно да се становништво у
оваквим ситуацијама понаша дисциплиновано и
у складу са упутствима.
Појаву изданске воде на површини могу да
проузрокују обилне падавине, нагло топљење
снега, цурење воде река испод насипа. Положај
Мађарске је повољан за изливања изданске воде
на великим површинама. Поготово су угрожена
нижа алфелдска подручја трајно прекривена
водом, што отежава, а често и онемогућава пољопривредну производњу. Одбрана од ових вода је
могућа копањем одводних канала и пумпањем
воде у ове канале. Зато је и важно да се одводни
канали на затрпају и не постану илегалне депоније смећa!
79. илустрација: Структура бунара

!

Погледај, одакле твоје место становања
добија воду за пиће.

р р а

о а

Приобални плитки континентални прагови (шелфови) скривају значајне количине ресурса угљоводоника. Морска вода разноврсне сировине (соли,
седиментне руде) и намирнице обезбеђује приобалним државама. На разуђеним, заштићеним обалама су настале прометне луке. Али не само мора,
него и воде копна су важни привредни ресурси.
Обезбеђивање питке воде одговарајућег квалитета и количине за становништво и привреду,
подједнако је важно. Мађарска је богата у водама
доброг квалитета, погодних за потрошњу. Значајан део питке воде у Мађарској обезбеђује се
помоћу бунара који су смештени дуж обала река.
пумпа
глина

песак

кућиште
машине

рос ра

Зашто ова подручја угрожава највише изливање изданске воде на површини?

шљунак
глина
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Систем наводњавања „кап по кап“

рос ра

!

Погледај какве методе за наводњавање се
примењују у пољопривреди. Упореди систем наводњавања „кап по кап“ са другим
типовима наводњавања.

Воду доведену на површину преко природних
филтера, песка и шљунка, након одговарајућег
чишћења уводе у систем за снабдевање водом.
На подручју кречњачких планина крашки извори обезбеђују питку воду изврсног квалитета. У
највећем делу алфелдска насеља снабдевају питком водом артешки бунари који воду водоносних
слојева доносе на површину. Питка вода је неопходна и за прехрамбену и фармацеутску индустрију. Здрава вода за пиће представља велику
вредност: према подацима Светске здравствене
организације – С ЗО (World Health Organization
WHO) – 1,2 милијарди људи нема чисте воде! Задатак сваког од нас је да чувамо ово важно природно благо и штедимо на његовој употреби!
Индустријску воду црпе из река, језера и након једноставног филтрирања, без чишћења је
употребљавају. Значајну количину воде користи и
дрвна, папирна и хемијска индустрија, али је неопходна и за хлађење нуклеарних електрана. Због
све веће потражње за индустријском водом, данас
је већ све чешћа рециркулација воде, тј. након
чишћења или хлађења поновно коришћење.
Трећина копна су сушна: величина територија
које се мање или више боре са несташицом воде,
пет пута је већа од Европе. Брзи раст популације
на Земљи, захтева интензивније искориштавање
плодног земљишта све већих размера, а то је незамисливо без наводњавања. Све већу потражњу
пољопривреде за водом све теже је задовољити.
Поготово када користимо неефикасне методе

наводњавања! Све мање залихе воде нам усмеравају пажњу на ефикаснију употребу воде, нпр. изградњу система наводњавања методе „кап по кап“.
Број риба у рекама, језерима и Светском мору
се у последњим деценијама значајно смањио.
Ово може да се објасни из више разлога. Са једне
стране, као последица регулисања речних токова
нестала су места погодна за размножавање риба,
тј. плићаци који се брже загревају. Изградњом хидроелектрана трансформисани су природни услови, што је довело до нестанка неких врста риба
низводно. Поред тога, захваљујући пољопривредној и индустријској делатности, у воду доспеле
штетне материје су често проузроковале масовни
помор риба. Много пута због акумулирања штетних материја у организму риба (метали, нафтни
деривати) рибље месо постаје нездраво за људску
употребу. Зато је и важно одговарајуће чишћење
отпадних вода које доспевају у природу. У случају
слатководног рибарства, данас водећу улогу имају
рибњаци. У смањењу броја риба значајну улогу је
имало и прекомерно рибарство које је пореметило еколошку равнотежу природних вода!
Копнени пловни путеви су погодни за превоз велике количине робе (нпр. минерално благо).
Предност им је релативно ниска цена, док им је негативна страна спорост и потреба претовара. Неповољно јето што промена водостаја значајно утиче
на ову делатност. Због све већих размера друмског
и железничког саобраћаја овакав хачин превоза
је изгубио свој значај, међутим на неким пловним
путевима се још и данас одвија велики промет. Такви су нпр. у Европи канал Дунав – Мајна – Рајна, у
Северној Америци пловни пут Велика језера – Сен
Лорен река. Копнени пловни путеви имају велики
значај још и у Холандији, где је изграђена густа мрежа канала. Путнички саобраћај служи првенствено
туризму (нпр. крстарење Балатоном, међународни туристички бродови који крстаре Дунавом).
Хидроенергија река је у највећој мери кориштен
обновљив извор енергије. Њен значај постепено расте са исцрпљењем залиха традиционалних
енергената. Изградња хидроелектрана је скупа, али
већ саграђена електрана прилично јефтино производи електричну енергију. Велика предност јој
је, да током рада не испушта штетне материје, не
загађује средину. Међутим, многи скрећу пажњу
јавности на то да изградња електрана доводи до
прекомерне трансформације средине, који утицаји
ће се тек касније осетити (нпр. мења се биланс подземних вода, а вода лоше утиче и на жива бића).
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Аустралија
2,1

Европа
3,6

Азија
41,3

Северна
Америка
12,8

о о р р а

водопривреда, заштита од поплава и изливања
изданске воде на површини, вода за пиће, индустријска вода, наводњавање, пловидба, хидроенергија
1. Прикупи податке о значајнијим поплавама
протеклих година у Мађарској.
2. Направи листу о пет највећих хидроелектрана
у свету. У којој држави и на којој реци су их саградили?

Африка
20,5
80. илустрација: Распоређеност залиха хидроенергије
имеђу појединих континената (у процентима)

Чиме објашњаваш ове разлике?

о а ао р ла а с ла

о а а

р

Најпосећенији туристички центри од давнина су
морске плаже (нпр. градови далматинских обала,
плаже Ривијере). Туристичку привлачност, међутим, могу имати и водене површине унутар копна. Слатководне реке и језера погодни су за рекреацију, купање и водене спортове и привлаче
оне који желе да се одмарају. Приобална насеља
са погодним положајем су постала привлачна и
код нас и у иностранству. Таква су нпр. насеља
на обали Балатона (Шиофок – Siófok, Балатонфиред – Balatonfüred, Тихањ – Tihany), поред језера
Тиса Абадсалок – Abádszalok, на обали Веленцеи
језера Гардоњ – Gárdony и Агард – Agárd. Слична
одмаралишта се ређају у Италији на обалама језера у подножју Алпа, или у Аустрији, у околини
Салцбурга.
За многе је један од начина опуштања и релаксације риболов – у Мађарској вештачка и природна језера, мртваје дуж река пружају мноштво могућности. Упознавање природне средине помажу
екотуризам, разне пешачке туре, сплаварење, који
су међу младима све популарнији. Захваљујући
термалним водама, у Мађарској постоји мноштво
бања. Међу њима многе су познате и у иностранству (нпр. Хевиз – Hévíz, Залакарош – Zalakaros,
Хајдусобосло – Hajdúszoboszló).

Г
1. Како се повезује водопривреда и заштита средине?
2. У којем годишњем добу је у Мађарској највећа
опасност од изливања изданске воде на површини? Зашто?
3. Наведи аргументе за узградњу хидроелектране.
На какве опасности треба да рачунаш?
4. Зашто су привлачни туристички фактори Дунав и језеро Тиса?
За нас је сасвим нормално да отворимо славину
ида из ње тече чиста вода. Ако смо жедни, можемо да је попијемо или да је користимо за кување,
купање или прање. Ово је, међутим, омогућено
за све мање људи на Земљи! Залихе питкe воде на
Земљи драстично опадају! За опстанак и очување
смо и ми одговорни. Направите групе, свака група
нека изабере један задатак. У решавању задатака
помаже вам и интернет.
1. Шта чини воду доброг квалитета? Зашто је вода
важна за човека? Погледајте шта карактерише
снабдевање питком водом код нас, у Европи и
на другим континентима.
2. Сакупљајте податке и направите презентацију
о разлици у потрошњи воде по глави становника у појединим државама. Нађите објашњење
за разлике.
3. Направите листу предлога, како бисмо могли
да штедимо воду. Како бисмо могли да смањимо своју потрошњу воде? Планирајте стан који
је „пријатељ вода“.
4. Направите плакат са којим ћете скренути
пажњу људи на заштиту питке воде. Сакупљајте информације о Светском дану вода. Како бисте могли и ви да се прикључите програму?

рос ра

Јужна
Америка
19,7
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Како глечери мењају изглед глацијалних подручја?
Морфолошки рад глечера је најјача и најспектакуларнија
спољашња сила, међутим, његово присуство умногоме зависи од климатских фактора.
Морфолошки рад леда се испољава испод леденог покривача, можда и више хиљада метара дубоко, а резултати његовог
дејства се могу видети тек по његовом топљењу.
Данас је на Земљи ледом покривено 15 милиона km2, односно 10% копна. У време глацијалног доба чак је 47 милиона km2 површине било под ледом. Садашњи највећи ледени
покривач на Земљи је антарктички, просечне дебљине 2200
m, а максималне 4,5 km! Сличан ледени покривач, 2-3000 m
дебљине је за време глацијалног доба прекривао Северну Европу и један део Северне Америке. Ови копнени ледени покривачи су опстали до краја плеистоцена, али њихови мањи
остаци се могу још наћи у северним пределима (Изланд,
Скандинавско полуострво, Канадски архипелаг).
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У глацијалним подручјима је карактеристично
да је количина палог снега увек већа од његовог
укупног отапања и испаравања, због тога се тамо
снег нагомилава. Граница изнад које се врши таква
акумулација снежних маса, представљена је појасом различите ширине, који називамо „сталном“
снежном границом или хионосфером. Територије изнад ове границе називамо још и царством
снега. Снежна граница није стална (посматрајући
је у дужем временском периоду), јер се мења током климатских промена и у временском интервалу од неколико деценија.
Висинске вредности трајне снежне границе
се мењају у зависности од географских ширина.
Идући од падавинама богатих екваторских предела према пределима повратника сувље климе,
висинске вредности трајне снежне границе су у
порасту, а од повратника према поларним пределима оне су у опадању.
У планинским пределима сличних географских
ширина висина снежне границе је у пределима
влажне океанске климе нижа, а у унутрашњим
континенталним пределима виша (нпр. Пиринеји
2800 m, Кавказ 3500 m, Тиан Сан 4800 m; све три
планине су на око 41-43° с.г.ш.). Висина снежне
границе може да варира и на истој планини (северна и јужна страна; периферни или унутрашњи
планински предели).
Висина снежне границе је тренутно све виша
на Земљи. То није ни чудно, пошто сада излазимо
из најхладнијег периода протеклих миленијума,
из малог леденог доба, које је трајало 500 година.
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л

Слојеви свежег снега су испуњени ваздухом. Приликом наизменичног смрзавања и топљења (дан/ноћ)
притисак нових слојева истискује ваздух из нагомиланог снега. Тако настаје зрнасти снег или фирн.
Даљим укрупњавањем зрна под притиском нових
слојева настаје лед. Од снега створен лед у облику
глечера спорим клизањем креће се низ падину.

а
Ако снег или лед клизне или се сручи низ падину,
ради се o лавини. Лавина може да настане од свежег прашинастог, и од влажног, полуотопљеног
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гребени које је обликовао лед
цирк

долински
глечер

снега на крају зиме. Врло често долази до клизања
слојева снега различитих физичких особина, једна на другима. За стварање лавина су најпогодније
падине које имају нагиб од 30-40°, исто тако и за
скијање су овакве падине најповољније. Опасност
од лавина се на сву срећу може мерити, постоје
прогнозе! Током скијања или зимских пешачких
тура пазимо на знакове!
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Морфолошки рад ледника зависи од рељефа где су
настали. Један облик рељефа се формира радом ледника у низијама, а други у планинским подручјима.
Другачије називамо ледени покривач који се
креће у планинама, a другачије на низијама. Ледену
масу која попуњава долине високих планина називамо планинским ледницима (глечерима), док ледени
покривач који се простире на равницама, континенталним ледником. Међутим, са ивица континенталних ледених покривача се пружају и глечери!
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Лед се ствара од нагомиланог снега изнад сталне
снежне границе. За образовање глечера, поред
климатских услова, потребна су и удубљења у

81. илустрација: Морфолошки рад глечера у високопланинском пределу

рељефу која су благо нагнута. Кретањем леда продубљују се ова удубљења, а распадањем стена на
странама удубљења се проширују. Овако формирана удубљења се називају цирковима. Иза отопљеног леда у цирковима настају језера (циркна
језера или горске очи).
Услед великих притисака којима је изложен лед
на дну ледника, он постаје еластичан те излази из
цирка, клизи низ падину. Стеновити материјал
који се налази у дну тела глечера пара подлогу,
ствара у стенама посебне урезе – ткз. стрије.
Излазећи из цирка, глечери заузимају речну
долину насталу још пре глацијалног периода, проширују је, те стварају своје корито које се назива
валов. Супротно рекама, чији се разарајући рад
концентрисао само на речно корито, глечери, који
попуњавају целу долину, свој морфолошки рад
врше у целом њеном пресеку. Од ранијих долина
облика латиничног слова V, глечери стварају долине чији је попречни пресек облика латиничног
слова U. Глечери, међутим, не само да шире, него
и продубљују долину. Ерозивним радом глечера,
периглацијална речна долина је проширена и продубљена, о чему сведоче бочне долине са дном у вишим нивоима но што је дно главне долине. После
повлачења глечера у валову се поново образује водени ток, а на подинским степеницама настају водопади (нпр. водопад потока Тар у Високим Татрама).

рос ра

!

Погледај одакле потиче назив глечер.

подинска
морена
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горско око
(језеро створено
од сакупљене воде
на дну сирка)
језеро створено
иза морене
82. илустрација: Планински предео који је
обликовао лед

рос ра

Какве површинске облике је оставио за
собом глечер, након топљења леда?

Сав стеновит материјал који глечер носи и нагомилава, назива се моренама. Подинске морене
настају од материјала који глечер отргне са дна
валова. Материјали који потичу са бочних зидова
валова, називају се бочним моренама. На крају
глечера сав материјал који је он дотле носио у
себи и гурао под собом, нагомилава се у виду полукружног бедема који се назива чеона морена.
Чеоне морене, затварајући валов, образују басене у којима се често налазе мања или већа језера
(нпр. језера Алпа).
Моренски материјал је таложен без икакве класификације, те у њему наилазимо на мешавину
материјала од најфинијег песка па све до великих
камених плоча.
Тoком климатских промена глечери се повећавају (постају све дужи и дебљи) или се током
топљења смањују. Иако тренутно средња температура Земље расте (још увек живимо на хладној
планети, јер је темпратура Земље током 80% њене
историје била виша него данас), не скраћују се сви
глечери.
Глечери су врло осетљиви на локалне падавине, на надокнаду снега и леда: зато се може догодити да се у истој
области глечер једне долине скраћује, глечер суседне
долине стагнира, док се у трећој долини шири. Са оваквим глечерима се можемо срести у Јужним Андима, на
Кавказу (нпр. Елбрус). Успут се и стална снежна граница диже у све више пределе планина. Од краја малог
леденог доба у протеклом периоду од 150 година процес
загревања није био равномеран. На пример, почетком
20. века и током 50-их, 60-их година многи глечери су
почели да расту.

Фјордови су долине некадашњих глечера које
је потопило море. Имају стрме стране, уски су, веома дубоки и имају облик латиничног слова U.
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Подсети се шта си све учио о леденим добима.

На Земљи се данас налазе два распрострањена
континентална ледена покривача: на Антарктику и Гренланду. У глацијалном добу квартара
континентални ледници су доминирали великим
копненим површинама на северној полулопти и у
умереном појасу.
На теренима који су били ближи северним областима ледени покривач је разарао, глачао површину. На теренима који су били грађени од мекших
стена, лед је створио мање или веће басене, док на
местима чвршћих стена формирали су се заобљени брежуљци названи мутонираним стенама.
Након повлачења леденог покривача, у басенима
су настала језера Канадског и Балтичког штита.
Материјал остругане подлоге је лед транспортовао и наталожио испод периферних, истањених делова ледника. Ове распрострањене
површине подинских морена (у Европи нпр.
Немачко-пољска низија, у Америци у пределима
јужно од Великих језера) мношто мањих површинских облика чини разноликим. Такви облици су нпр. лутајуће камење, које може да буде
величине куће, системи глацијалних језера који
су попунили дубља ледничка корита. Периферне

148
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наноси седимената

делове некадашњих континенталних ледника означавају чеоне морене. Паралелно са њиховом
линијом формирана је и широка долина која је
осим отопљених вода ледника прихватала и воде
река које су долазиле са југа и које су због баријере
чеоних морена мењале правац свог отицања. То су
заправо прадолине река чијим појединим коритима теку и данашње реке.

ра о
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а

чеона морена

ос а

Више хиљада метара дебео ледени покривач врши
велики притисак на оне делове литосфере изнад
којих се развио. Отапањем ледника притисак нестаје, предели се издижу и успоставља се периглацијална изостатичка равнотежа. У Северној
Европи, нпр. у Ботнијском заливу је најинтензивније издизање (7-9 mm годишње).

ивица леденог
покривача

језера
лутајуће камење
83. илустрација: Ледени покривач – и што је оставио
за собом

!

Потражи у атласу територије које је обликовао ледени покривач.

Г

1. Где се пружају и који су најдужи планински
глечери на Земљи?
2. Погледај из близине језичак, тј. крај глечера
Памира. Зашто је тамне боје? www.earth.google.
com
3. Погледаj, докле се пружао континентални ледени покривач у Северној Америци за време најдужих глацијалних периода. Шта је последица
тога?

1. Како ће од снега настати лед глечера?
2. Одакле можеш да знаш да ли је одређену долину обликовала река или лед?
3. Тражи примере за планине у Карпатима које је
обликовао лед. Шта показује ово?
4. Какав привредни значај могу имати фјордови у
приобалном појасу Норвешке?
5. Где се данас могу наћи ледени покривачи у умереном појасу? Зашто су баш тамо настали?
Оетзи ледени човек (код Италијана човек из Симилауна) кога су пронашли у једном седлу етзалских Алпа

Шта је могао тражити у оваквој средини
некадашњи ловац? Можда овај крај у то
доба и није био тако суров?

рос ра

ледено доба, стална снежна граница, царство „вечитог снега“, мало ледено доба, фирн, лед глечера, лавина, глечер, ледени покривач, цирк, горско
око, долина облика U, морена мутонирана стена,
лутајуће камење, прадолине река
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Нитрати, нитрити: Главни извори ових загађивача
су вештачка ђубрива, отпад животињских фарми и
отпадне (комуналне) воде домаћинстава. Бактерије
у земљишту претварају азотна једињења (нпр. амонијаци) у растопе нитрата и нитрита. То су отровне
материје које у већим концентрацијама могу да доведу до смртоносног дечјег гушења. Дозвољена концентрација нитрата у пијаћој води је 45-50` мгр/л.
Уколико је концентрација већа, становништво треба
снабдети пијаћом водом из других извора (флаширана вода или вода у кесицама).
Фосфати: Ови загађивачи пре свега потичу од
фосфатних вештачких ђубрива и детерџената. У
највећој мери и најчешће утичу на еутрофизацију.
Нафта: Због своје мање специфичне тежине прекрива површине река, мора и океана. Главни извори
загађивања су морске нафтне бушотине и транспортни танкери. Нафта изолује воду од ваздуха, па у
њој долази до недостатка кисеоника, што доводи до
умирања живих бића вода.
Пестициди, ДДТ: Користе се у пољопривреди
против штеточина. Веома се тешко разлажу и концентришу се у водама мора, а преко ланца исхране се
проширују. Од почетка осамдесетих година у Северној Америци и Европи, ДДТ је под строгом забраном, док је у земљама трећег света и даље у употреби,
те и даље загађује светска мора.
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Да ли довољно чувамо наше воде?
Човечанство не обраћа довољно пажње и не бави се водом
која je неопходна за живот.
Кружно кретање воде уједно значи и разношење загађивача.
Штетне материје које доспевају у изданске воде, реке, мора
таложе се, расте им количина и концентрација. Тако постепено смањују способност самопречишћавања ових вода.
Загађивачи вода се апсорбују и концентришу у морским организмима. Ови загађивачи преко ланца исхране изазивају
непроцењиву штету и угрожавају самог човека.
Извори емисије загађивача могу бити индустријски, пољопривредни, али и друштвени.
Појава штетних материја може бити сасвим нова појава,
али може да се скрива и као темпирана бомба у нашем окружењу: нпр. штетне материје депонија смећа или акумулационих језера било када могу да доспу у природне воде.
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Зашто су опасни тешки метали? (Учио си
на часу хемије.)
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Загађивање подземних вода је из два разлога веома опасно. С једне стране оно није тако уочљиво
као нпр. загађеност река, стога смо склони да заборавимо на ову врсту загађења. С друге стране,
пошто подземне воде не долазе у директан контакт са кисеоником из ваздуха, процес њиховог
природног прочишћавања је много спорији јер је
за разлагање загађивача органског порекла кисеоник неопходан елеменат.
Загађивачи – отпадне воде из домаћинстава,
процеђене хемијске материје градских ђубришних депоа, вештачка ђубрива, заштитна биљна
средства – цеде се са површине Земље у дубину
где најпре загађују изданску воду.
Са све већом загађеношћу изданских вода
слојевне воде добијају на све већем значају за
снабдевање становништва пијаћом водом. Пошто
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Штетне материје које доспевају у мора, могу да
униште цео ланац исхране
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Највећи корисник, а уједно и највећи загађивач
површинских вода је индустрија. Међу индустријским гранама највећи загађивачи су термоелектране, металургија, машинска, хемијска и лака
индустрија. Изворишта индустријских емисија су
пре свега локалног карактера, везана за одређене
привредне објекте (нпр. поједина фабричка постројења) из којих се штетне материје испуштају
у реке и језера. Нуклеарне електране се због великих потреба расхладних вода смештају уз реке.
Оне на јединствен начин загађују реке, пошто заправо загревају воду на температуре које штете
живом свету у њима. Не говорећи још о евентуалном квару електране који би могао да доведе до
изливања загађене радиоактивне воде у природу.
Да загађивање вода не зна за границе, примећује се кроз праћење загађености речних токова. Наиме, у Швајцарској загађен горњи ток Рајне
исто тако оштећује средњи, односно доњи ток реке
у Немачкој и Холандији. Исту појаву примећујемо
и у нашој земљи, где су воде Дунава и Тисе већ
загађене од стране суседних земаља. Жив пример
овога је катастрофално цијанидно загађење Тисе
које се догодило 2000. године.
До еколошког поремећаја може доћи и прекомерним коришћењем вода – река које се уливају
у унутрашња језера – за наводњавање, нарочито у
пределима суве климе (нпр. Јордан – Мртво море,
Аму Дарја, Сир Дарја – Аралско језеро).
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Салинизација, тј. заслањивање тла може да се
одвија и под дејством природних процеса. Међутим, проширење ове појаве на све већа подручја
одвија се под утицајем људске делатности. Наводњавање је поготово у сушним пределима неоп-

Шта си учио на часу биологије о ланцу исхране вода?

ходан услов за пољопривредну производњу. Претерано наводњавање, поготово водом са већом
концентрацијом соли, загађеним водама, може да
доведе до заслањивања тла. Након испаравања,
соли растворене у води остају у тлу, где долази до
њиховог акумулирања. Заслањивање тла је врло
распрострањено нпр. у сушним пределима Азије,
Африке, Аустралије, али се јавља и на већим подручјима у умереном климатском појасу, где се
одвија интензивна пољопривредна производња.
Акумулација велике количине соли (поготово
натријумове соли) доводи до изумирања флоре и
фауне, а поред тога разара структуру тла и спречава одговарајуће снабдевање кисеоником.
Претерано наводњавање може да доведе и
до поремећаја биланса вода датог подручја и
уништења површинских вода. Жив пример тога
су Аралско језеро и језеро Чад. Тај процес посебно
може да се убрза током чешћих и дужих сушних
периода.
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Реке целога света носе огромне количине штетних
материја у мора. Поставља се питање, шта је ово у
односу на огромне количине вода светског мора?
Највећи загађивачи обалних вода и уопште вода
светског мора су депоније смећа на обалама, приобално рударство и бродоломи нафтних танкера.
У уништавању првенствено обалних вода, годишње учествује 20 милијарди тона растворених,
односно чврстих лебдећих загађивача. Баш ове
обалне воде представљају природну животну среПогон хемијске индустрије на обали Црног мора

рос ра

се налазе на већим дубинама, загађење ових вода
је много спорије. Међутим, данашње загађивање
вода угрожава чистоћу артешких вода за будућа
покољења.
Крашке воде кречњачких терена су са једне
стране угрожене продором загађења у дубину, а
са друге стране експлоатацијом руда, при чему се
њихове воде испумпавају у таквим количинама
које нису у стању да обнове, као што је случај на
територији Задунавског средњогорја.

Како оптерећује живе воде индустријска производња?

151
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Танкер који се насукао код обала Шкотске

дину нејвећем броју морских организама, од најситнијих (лебдећих планктона) па све до највећих
морских животиња, на чији територијални распоред утичу ситни планктони. Није случајност
ни то да 90% целокупног светског морског улова
рибе потиче управо из воде обалног појаса у ширини од 320 km.
Ови загађивачи ипак највећу опасност представљају за унутрашња мора која имају самосталан басен и опкољена су са свих страна копном
(нпр. Балтичко море, Средоземно море).
Да се морске воде загађују, постајемо свесни
тек приликом појединих већих бродолома нафтних танкера, иако је ово загађивање локалног
карактера незнатније у односу на друге начине
загађивања нафтом. Наиме, при испирању резервоара ових танкера у воду доспева десет пута већа
количина нафте (годишње 1,9 милиона тона), него
што доспе приликом бродских катастрофа.
Склони смо, међутим, да заборавимо, да океане
често користимо као депонију смећа: редовно на
дно мора доспевају на први поглед сигурне касете које садрже радиоактивни материјал или друге
опасне материје. Њихово евентуално оштећење
би имало незамисливе последице!

Какве еколошке проблеме може проузроковати један овакав бродолом? Зашто плива нафта на
површини воде? Како би могла ова њена особина да се искористи ради ублажења дејства које је
проузроковало загађење?

Г
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самопречишћавање вода, загађивачи вода
1. Којом брзином се кретало и колики пут је прешло нафтно загађење 2010. године у Мексичком заливу? Колика је била највећа распрострањеност нафтне флеке?
www.earthobservatory.nasa.gov
2. Погледај где су била највећа морска загађења
нафтом у протеклим деценијама.
3. Одакле је потицало и какве је последице имало
цијанидно загађење Тисе 2000. године?

1. Које индустријске гране су највећи потрошачи
воде? Какву опасност представљају? Како би
могло да се смањи загађење вода?
2. Шта мислиш одакле добија становништво Будимпеште, Дебрецина и Мишколца воду за
пиће? Провери свој одговор.
3. Треба да држиш мало предавање о заштити
вода. На шта би обратио пажњу? Направи скиски
цу.
Вртача као депонија смећа

Какве штетне последице има
овакво неодговорно понашање?

152
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Последњи дани Аралског језера

!

Погледај да ли има информација о
исушењу домаћих великих језера.
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Азију од оштрих североисточних ветрова који су
пристизали из Сибира. Због смањења водене површине језера, смањена је и просторна функција његовог заштитног звона које се у виду водене паре,
тј. магле проширило на околне пољопривредне површине, штитећи их од хладних сибирских ветрова.
Услед тога су до данас опале и средње годишње температуре ових околних области, тако да су становници околине ушћа Аму Дарје морали да пређу на
узгој детелине.
До данас се језеро „распало“ на више мањих потпуно одвојених делова. Северни део је Мало Аралско
језеро, док ће се јужни део, Велико Аралско језеро
– због брзог опадања водостаја – и само поделити
на два дела. Данас још само један узак канал спаја
источни део који се брже суши и западни део који је
још прилично читав. Имена Мало и Велико Аралско
језеро ће се ускоро заменити. У јужном крају Малог
Аралског језера су саградили Кол Арал брану, која
задржава воду северног басена, и са тим убрзава
сушење Великог Аралског језера. Међутим, Мало
Аралско језеро – чији се водостај од изградње бране
повисио за 10 m – стабилизује се и започиње његов
препород.

ларА

84. илустрација: Аралско језеро: низијско језеро које је у прошлости често и брзо мењало своју распрострањеност
Арал
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Површина Аралског језера на граници Узбекистана
и Казахстана, према подацима из 1960. г. износила
је 69 530 km. У то време Аралско језеро је иза Каспијског мора, Горњег језера у северној Америци и
Викторије језера у Африци, било четврто по реду на
листи по површини највећих језера света. Међутим,
деведесетих година је на ранг листи спало на 6-7. место. Поред 50% изгубљене територије, много је већи
био губитак вода Аралског језера, које је износило
78%! Према подацима из 1960. године, ниво Аралског језера је био 53 m изнад светског нивоа мора,
док је ниво језера 1992. г. био свега 36 m изнад светског нивоа мора. Истовремено је порастао и салинитет воде у језеру, са 5g/l, на 30g/l, што је проузроковало масовно изумирање 24 врста риба!
Аралско језеро је језеро без отицања, настало у
Туранској низији на изузетно сувој клими са жарким летима и оштрим хладним зимама. Средње годишње количине падавина у околини језера су свега
150 mm, док је годишње испаравање језера 1000 mm.
Као што видимо, Аралско језеро лежи из климатског
аспекта у прилично лабилној природној средини,
нпр. у средњем веку се скроз и исушило језеро и тек
са почетком малог леденог доба у 14. веку се појавила вода поново у његовом басену! Међутим, није ова
лабилна климатска средина крајњи узрок губљења
вода језера. Наиме, реке Аму Дарја и Сир Дарја су
све до шездесетих година са годишњим приливом
од 55 km3, успевале да покрију велико годишње испаравање Аралског језера. Садашњи прилив вода
двеју река износи свега десетину оригиналног. Ове
реке и дан-данас добијају исте количине вода из планинских крајева као и раније. Проблем је у томе што
се већи део њихове воде користи за наводњавање.
Проширивање наводњаваних територија отпочело
је 50-их година, када је Совјетски Савез одлучио да
по сваку цену повећа производњу памука. Исушивање, односно одумирање Аралског језера је пример
привређивања које је превидело чињеницу повезаности процеса у природи.
– Са исушеног дна језера је ветар годишње по
ужој и широј околини развејао 75-100 милиона тона
прашине са већом концентрацијом соли.
– До пре неколико деценија се још 319 врста птица гнездило на ушћима обе реке. Густу барску вегетацију је до данас сменила осиромашена вегетација у
којој сад живи свега 179 врста птица.
– Риболов је 1992. године због повећаног салинитета воде потпуно престао да функционише.
– Производња памука је опала због претераног
наводњавања! Наиме, Аралско језеро је раније као
природна брана миленијумима штитила Средњу
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Возило које се креће по површини воде . У Боливији на подлози од соли и танком слоју воде
прелазе аутомобили

Од чега зависи салинитет мора и
језера? О којим екстремним вредностима смо учили?

рос ра

Брод у близини санте леда код Антарктика

Одакле потиче овај тип леда? Његово топљење колико може да повиси
ниво Светског мора? Зашто и где
угрожавају морску пловидбу санте
леда?

Изливање Дунава код Острогона (Esztergom)

154

Шта проузрокује изливање наших
река? Како можемо да се бранимо од
поплава?
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Голфска струја транспортује топлу
воду из екваторијалног појаса према
северу

Шта покреће морске струје?
Како утичу на климу обала?

Заблаћивање мртваје, све веће површине прекрива трска

Какви фактори доприносе
ишчезавању језера? Који су
стадијуми изумирања?

Захваљујући води термалних извора,
муљ у окружењу може и да проври

Шта загрева воду термалних извора? Какве типове
извора познајеш?

20/04/16 14:43
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Образовање географске и климатске зоналности Жарка географска зона Умерена географска зона I Умерена географска зона II
Хладна зона и вертикална зоналност Резиме
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географских ширина. Наиме, Сунчеви зраци под
највећим упадним углом падају у областима око
екватора, а њихова вредност, идући према половима, односно вишим географским ширинама, опада.
(Услед Земљине ротације, упадни угао Сунчевих
зрака се и у току једног дана мења. У даљем излагању узимаћемо у обзир највећи упадни угао Сунчевих зрака, односно угао Сунца у кулминацији.)
Кружећи по еклиптици, Земља за годину дана
обиђе Сунце. Због нагнутости Земљине осе на раван еклиптике, упадни угао Сунчевих зрака, па
тако и загревање ваздуха, дужином једне те исте
географске ширине се са дана на дан мења. Последица Земљиног кружења око Сунца и њене нагнуте
осе на раван еклиптике је смена годишњих доба.
Колики је угао Сунца у кулминацији у Будимпешти 22. јуна?
Каква је веза између еклиптике и нагнутости Земљине осе? Може ти помоћи 12. илустрација у уџбенику.
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Како је настала географска зоналност?

Клима је на Земљи распоређена по зонама, а основа овог
правилног распореда је Сунчево зрачење. Различито загревање територија које леже на различитим географским
ширинама је последица округлог облика Земље.
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Већ си учио о томе. Како утиче Земљин приближно
округли облик на упадни угао Сунчевих зрака?

Загревање ваздуха, пре свега, зависи од упадног угла Сунчевих зрака који они склапају са површином Земље облика лопте. Пошто Сунчеви зраци паралелним слаповима загревају
Земљину површину, мера загрејаности ваздуха зависиће од
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При кулминирању Сунца његови зраци падају
највећим могућим углом од 90° управно на Земљину површину. Пошто Земљина оса са еклиптиком
заклапа угао од 66,5°, Сунце у току године дана
на различитим местима кулминира (под углом
од 90°), и то у појасу између 23,5° северне и 23,5°
јужне географске ширине, између тзв. раковог
и јарчевог повратника. Предели који се протежу
између ова два повратника, добијају највеће количине топлотног зрачења Сунца те је овај, повратницима ограничен појас, назван жарким топлотним појасом. Сунце на повратницима кулминира
једном годишње, а на свим местима између повратника по два пута.
Понови, зашто предели дуж повратника
добијају мало падавина.

Угао који Земљина оса заклапа са еклиптиком
условљава појаву да Сунце у пределима изнад 66,5°
северне и јужне ширине у току године бар један
дан не излази, односно залази. Због тога су северни и јужни поларници одређени управо овим географским ширинама од 66,5°. У пределима између
поларника и полова Сунчеви зраци падају под најмањим углом на Земљину површину, те ови предели добијају најмање количине Сунчеве топлоте.
Због тога је овај појас, ограничен поларницима и
половима, назван хладним топлотним појасом.
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хладан појас
ј.г.ш. 66,5°
умерени појас
ј.г.ш. 23,5°
0° жарки појас
с.г.ш. 23,5°
умерени појас
с.г.ш. 66,5°
хладан појас

85. илустрација: Топлотни појасеви

Између повратника и поларника, на обе
Земљине полулопте простире се по један прелазни појас. У овом појасу током целе године Сунце
сваки дан излази и залази, али упадни углови
његових зрака никада не достижу 90°. Предели овог појаса добијају више топлоте од хладног
појаса, али мање у односу на жарки појас. Појас
који се протеже између поларника и повратника
назива се умереним топлотним појасом.
Како су се прилагодиле флора и фауна
сталном смењивању годишњих доба?
Погледај шта је појава белих ноћи.
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При одређивању топлотних појасева узимали смо
у обзир само један од климатских елемената – Сунчево зрачење. Климатски појасеви Земље ,међутим, имали би такође правилан распоред, као
топлотни појасеви, само у случају да је Земљина површина равна територија исте структуре и грађе.
У стварности су границе топлотних појасева
модификоване утицајем других климатских фактора, као што су неправилан распоред морских и
копнених површина, рељеф, ваздушне и морске
струје. Стварни климатски појасеви, настали

услед утицаја свих споменутих фактора, више се
не могу приказати географским ширинама паралелних кружница, јер су њихове границе у великој
мери модификоване. Пошто се у високопланинским пределима променом висина мењају и природни фактори, планинске пределе ћемо обрадити у поглављу вертикалне зоналности.
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Развој природног биљног покривача је условљен
климом одређеног подручја, као што је и развој
животињског света условљен природним биљним
покривачем. Биљни покривач заједно са климом
утиче и на формирање земљишта. Климом је одређен и водостај река. Због тога природногеографски фактори, као што су биљни и животињски свет, земљиште и водостај, показују зонални
карактер, што је средином 19. века приметио руски научник Докучајев.
На основу истраживања, које је Докучајев
извршио на Источноевропској низији, препознао је зоналност. Зашто је овај предео
био одличан терен за истраживање?

Поред тога, клима у великој мери одређује рад
спољашњих сила. Тако се и у случају рељефних
облика може запазити зонална распоређеност.
Заједничка зонална повезаност климе, природног биљног покривача, животињског света,
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Зонална тла
тундра тла
подзол (пепељасто толо)
смеђе шумско земљиште

Г о ра с а о ал ос

смеђе шумско земљиште
и црница
црвеница (terra rossa)

158

сива полупустињска тла
тла пешчаних и кaменитих
пустиња
жута и црвена тла савана,
суптропских предела

тла сувих савана
црвена латеритна тла влажних
савана
црвена латеритна тла тропских
прашума и монсунских предела

Азонална тла
Територије без тла
алувијална тла
планински предели у којима
континентални
се вертикално смењују
ледени покривач
типови земљишта

86. илустрација: Типови тла на Земљи

земљишта и сила које формирају рељеф – а услед
њих и људске делатности – назива се географском
зоналношћу.
Зашто је истинита тврдња да је тло
„огледало“? Потврди примерима.

Унутар географских зона издвојени су појасеви и области који се у већој или мањој мери разликују. Док појасеви приближно паралелно с упоредницима опкољавају континенте у виду појаса,
дотле су се области развиле само на одређеним
територијама. Поједини појасеви су подељени на
још мање територије – подручја.

Подсети се шта си учио о тлу. Шта је разлика између зоналних и азоналних тла?

топлотни појас, климатски појас, вертикална зоналност, географска зоналност, географска зона,
појас, област, подручје
1. Погледај, шта значе следећи изрази: суптропски,
субартички, бореални.

Г
1. Какве климатске последице би имало, ако би
Земљина оса са еклиптиком заклапала угао од 90°?
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2. На основу чега су одредили познате географске
ширине?
3. Зашто је различита клима приобаља Норвешке
и Аљаске, које леже на истој географској ширини?
4. Какви фактори модификују топлотне климатске појасеве?
5. Направи табелу географске зоналности.
6. Потврди примерима на основу климатске карте атласа, какву улогу имају фактори који модификују климу у формирању стварних климатских појасева.
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Зашто је жарки појас жарки?
Сунчеви зраци овде падају под највећим упадним
углом, међутим, што се тиче расподељености падавина, има значајних разлика.
Жарка зона се простире између 30° северне и јужне географске ширине. Пошто су температуре у читавој зони
уједначене (средње годишње температуре овог појаса
су свуда изнад 20°С, а дневно колебање температура
изнад средњогодишњих колебања), стварање и положај
њених климатских појасева одређује распоређеност падавина. Ово образовање падавина прати померање узлазних и силазних ваздушних струја пасата.
Унутар жарке зоне разликујемо три појаса:
■ екваторски појас: појас свакодневних киша,
■ прелазни појас (и монсунске области): појас летњих
киша,
■ повратнички појас: где и годинама нема кише.
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За екваторски појас карактеристично је једно
годишње доба, врело, спарно и кишовито лето.
Средње годишње температуре овог појаса су између 25 и 27°С. Дневно колебање температура од
10-12°С је далеко изнад годишњег од свега 2-3°С.
Временске прилике се из дана у дан са великом тачношћу понављају: након снажног загревања, услед
брзог узлазног струјања ваздуха, већ у преподневним часовима отпочиње образовање кумулусних
облака, да би се у раним поподневним сатима у
виду провале облака, често и градом праћен
пљусак сручио на земљу (зато погрешно овај појас
називају и „појасом свакодневних киша“, пошто
број кишних дана није највећи овде, него у неким
пределима океанске климе). У количини падавина – везујући се за две кулминације Сунца током
године – могу се приметити два максимума (зато
га називају још и појасом киша са два одељка).
У прелазном појасу, равнајући се према силазном и узлазном ваздушном струјању пасата, можемо запазити два годишња доба: кишовито и суво.
Пошто се падавине на обе полулопте излучују лети,
овај појас се назива и појасом летњих киша. Међутим, овај назив није у вези са температуром, јер су
лета због јаке облачности блажа (средње годишње
температуре су 23-27°С, а годишње колебање
температура 3-10°С). Удаљавајући се од екватора
према повратницима, дужина кишног годишњег
доба се смањује са 9-10 месеци на 2-3 месеца, а
годишња количина падавина са 1500 на 300mm.
Клима повратничког појаса је одређена сталним силазним струјањем пасата, услед чега је
количина падавина веома оскудна (100-250 mm/
год), а њихов распоред екстреман и непредвидив.
Настанак карактеристичних тропских пустиња
дуж повратника везан је за велике копнене површине без вода (нпр. Сахара, Арабијска пустиња).
У пределима ближим океанским водама могу да
настану полупустиње (нпр. Калахари). Хладне
морске струје које пролазе уз приобалне делове
повратничког појаса, утичу на настанак приобалних хладних пустиња (Атакама, најсувљи настањени предео Јужне Америке и најстарија пустиња на
Земљи са највишим пешчаним динама, тзв. Намибијска пустиња која се налази у Африци).
Јака дневна инсолација ноћу је пропраћена великим рефлективним зрачењем Земље, што значи
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Прашуме у планинама Квинсленда
на североистоку Аустралије

Зашто су богате флора и
фауна тропских прашума?

јул

VI. 22.

IX. 23.
III. 21.

XII. 22.
предели у којима у току јануара и јула
има више од 50 mm падавина
термички екватор
кретање кулминације Сунца током
године
88. илустрација: Максимуми падавина у Африци

Г о ра с а о ал ос

На којим територијама има највише падавина? Зашто?

да је дневно колебање температура изванредно
велико (25-30°С). У овом појасу су до сада измерили највишу температуру на Земљи и најмању
годишњу количину падавина.

Икуитос (Перу) ј.г.ш. 3° 46’ / з.г.д.
73° 20’ /104m средња годишња
темп.:26,5°С / годишња количина
падавина: 2845mm
°C

mm

30

500

20

400

10

300

0

200

–10

100
јануар

децембар

87. илустрација: Дијаграм
екваторске климе

!

Погледај како се користе драгоцена дрва
екваторског појаса!
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Биљни покривач екваторског појаса, је услед
високих температура и обилних падавина најбогатији на Земљи. Зове се кишна, тропска шума
или прашума. На 1 хектару прашума може да се
нађе чак и 80-100 врста дрвећа, од којих су најдрагоценије абонос, кинин, каучук и тиково дрво.
Дрвеће исте врсте може да буде и на километарским раздаљинама једно од другог. Биљне врсте
ових шума су поређане по спратовима: високи,
средњи и доњи спрат. Паразитске биљке, које
живе на стаблу дрвећа (нпр. орхидеје) и пузавице
(нпр. лијани) воде сталну борбу за светлост. Приземна вегетација једва добија светлост, јер лишће
не опада истовремено са свих стабала, те су шуме
увек зелене.
Стеновита подлога предела екваторијалне
климе прекривена је 50-100 m дебелим слојем
издробљеног стеновитог материјала. У овим
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90. илустрација: Земљиште
прашума

Зашто је ово земљиште сиромашно хумусом?

крајевима нема значајних наслага хумуса, биљни
остаци се брзо растварају, док обилне падавине
спирају тло, његове важне састојке. На тај начин се
у екваторском појасу формира земљиште прашума – тропска црвеница, сиромашна у хранљивим
састојцима, тзв. латерит. Тешко растворљиви и услед тога нагомилани хидроксиди гвожђа и алуминијума (Fe2O3, AL2O3) дају карактеристичну боју
тропској црвеници. Минималне количине хранљивих састојака плитко (15-30 cm), али густо корење
уз помоћ гљива на корењу веома брзо упије. Прашуме у ствари не живе од тла, него само на њему.
Захваљујући чему је вегетација расподељена по спратовима?

Природан биљни покривач прелазног појаса
је савана. Удаљавајући се од екваторског појаса, у
складу са сменом сувих и кишовитих годишњих
доба, формирано је више врста савана:
■ влажна савана (суше трају 2,5-5 месеци): високе траве са шумарцима;
■ сува савана (суше трају 5-7,5 месеци): траве
прошаране жбуњем и усамљеним дрвећем које
задржавају велике количине воде (нпр. у Африци баобаб и хлебно дрво);
■ бодљикава савана (суше трају 7,5-10 месеци):
ниске траве прошаране бодљикавим жбуњем,
шкрабом и трновитим акацијама.

Поред река у сва три саванска подручја развиле
су се тзв. галеријске шуме.
Услед мањих количина падавина, земљиште је
у овом појасу у мањој мери изложено испирању
што омогућује нагомилавање хумуса. Хумус даје
црвеници прашума тамнију боју, те она прелази у
саванску тамнију црвеницу.
У повратничком појасу за вегетацију је типично дубоко корење, способност задржавања воде
(нпр. кактус) и лишће претворено у бодље којима смањују испаравање воде. Процес уситњавања
стена је у овим подручјима занемарљив, па су ови
предели готово без земљишта или са веома слабо
развијеним, тзв. скелетним земљиштем. Због јаког испаравања, често се јавља заслањивање тла.
У екваторском појасу – слично вегетацији –
један део животињског света живи на дрвећу
(мајмуни, птице, инсекти). Широким пределима
саване владају најкрупније копнене животиње
(слонови, носорози, жирафе, лавови).
Животиње повратничких пустиња „се активизују“ након заласка Сунца (змије, шкорпије,
глодари), због великих врућина и недостатка
воде.
Погледај, које животињске и биљне врсте
су карактеристичне на појединим континентима за климатске појасеве о којима
смо сада учили.

Г о ра с а о ал ос

89. илустрација: Спратови тропских шума
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Ниамеј (Нигерија) с.г.ш. 13° 30’ /
и.г.д. 2° 07’ /220m средња годишња
темп.:29,1°С / годишња количина
падавина: 584mm
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91. илустрација: Дијаграм климе саване
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Ин Шалах (Алжир) с.г.ш. 27° 12’ /
и.г.д. 2° 28’ /273m средња годишња
темп.:25,3°С / годишња количина
падавина: 15mm
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22. XII.
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92. илустрација: Дијаграм
климе тропских пустиња

93. илустрација: Смењивање годишњих доба у прелазном појасу
Прелазећи преко Сахаре, река
Нил губи велику количину воде
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Реке екваторског појаса богате су водом и релативно су уједначеног водостаја (нпр. Амазон, Конго). У прелазном појасу реке мењају
своје водостаје зависно од распореда падавина (нпр. Нигер). У повратничком појасу реке са изворима у областима обилних падавина, теку губећи веће количине воде. То су реке „придошлице“ (нпр.
Нил). На овим територијама се налазе најраспрострањеније слане пустиње (у Јужној Америци, дуж Анда). Већина пустиња, полупустиња
насталих у унутрашњости континената су територије без отицања,
пошто им реке не стижу до Светског мора. Током већих пљускова
воду повремених речних токова брзо упије пустињски песак. Неколико дана касније остаје само исушено слано корито (вади).
Шта смо научили о термичком екватору и о пасату? Како
утиче овај ветар на карактеристике појединих клима?

20/04/16 14:44
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Зашто су настале пустиње
у повратничком појасу?
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У екваторском појасу распадање стена је веома
интензивно, реке великог притока не оскудевају
наносима. Сечом шума је убрзано површинско
спирање растреситог материјала, па ерозија поприма катастрофалне размере, а учестало је и
клизање земљишта, тј стварање клизишта.
У прелазном појасу, зависно од смене годишњих доба, смењује се ефикасност хемијског
и механичког распадања стена. Површински слој
се брзо разара, земљиште се спира, а растресит материјал реке односе у виду наноса. У повратничком појасу, услед великог дневног колебања температуре, стене се брзо уситњавају. Издробљени
материјал се у недостатку киша које би га спрале,
нагомилава у подножју планина: пустињске планине се затрпавају сопственим материјалом. Од
ситнијих честица песка ветрови граде својеврсне
еолске облике.

Клима и годишња расподела падавина тропских
монсунских области подсећају на климу прелазног појаса. Међутим, у тропској монсунској клими су се формирала три годишња доба. Топла
сува зима, врело и такође суво пролеће и спарно,
топло, кишовито лето. У територијалној расподели падавина кључну улогу има рељеф: највеће
количине падавина на свету се излучују на Индијском полуострву, у подножју Хималаја (средња
годишња количина падавина у насељу Черапунџи је 11 000 mm/год, а досадашњи максимум
25900 mm/год). Јужноазијске монсунске шуме,
које подсећају на влажну савану, зову се џунгле.
Џунгле су станишта индијског слона, бенгалског
тигра и црног пантера.

о о р р а ар

о

Становништво слабо настањеног екваторског
појаса спаљује прашуме ради добијања потребног пољопривредног земљишта. На овим парцелама, обрађеним мотикама и штаповима, сеоске
заједнице производе поврће и кртолу (батат,
јам) за сопствене потребе. Земљиште се, међутим, за неколико година исцрпи, а становништво
спаљује нове делове прашума да би поново дошли
до обрадивог земљишта. У приобалном појасу и
речним долинама, становници су се специјализовали за узгој једне врсте биљке (монокултуре) на
распрострањеним, механизованим плантажама.
Банане, ананас, кокос, какао, палмино уље – преко великих трговнских ланаца – доспевају у све
Тропска монсунска област у
Јужној Индији

Где и зашто су настале тропске монсунске
области?

Г о ра с а о ал ос
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Бомбај (Индија) с.г.ш. 18° 54’ /
и.г.д. 72° 49’ /11 m средња годишња
темп.:26,9°С / годишња количина
падавина: 1815 mm
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93. илустрација: Дијаграм
тропске монсунске климе
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пределе света. Значајни део прашума Индонезије
и Малајзије заузимају плантаже каучука. Дрва
прашуме (тиково дрво, абонос) су важне индустријске сировине, за којима је велика потражња.
Њихова експлоатација, међутим, доводи до озбиљног оштећења вегетације. У области екватора
због спарног, топлог времена и мноштва инсеката, значајније сточарство се није развило.
Становништо прелазног појаса је много бројније. Удаљавајући се од екватора са све мањом количином падавина, мења се и привреда. Земљиште
користе ротирањем на традиционалан начин. Неколико година га остављају необрађено, да би га
након тога опет користили за производњу поврћа
за сопствене потребе. У зависности од количине
падавина производе пасуљ, кукуруз, разно поврће, просо, итд. На плантажама гаје памук, кафу,
кикирики, шећерну трску, које првенствено продају у иностранству. На саванама је важно и сточарство. У Африци пастири углавном гаје козе,
овце и рогату стоку. Раст величине крда – уједно је
и мерило богатства власника – доводи до претеране испаше и уништавања вегетације која штити
земљиште. Захваљујући томе, суве саване веома
угрожава ширење пустиње, тј. дезертификација.
Стварање сушних периода и претерани раст броја
домаћих животиња заједно је довело до еколошке
– друштвене кризе Сахел појаса. Насупрот овоме
поједини предели Аустралије и Јужне Aмерике са
сличном климом – где се на фармама одвија узгој

животиња –постали су најзначајније области на
свету за узгој оваца и рогате стоке.
У тропским пустињама становништво живи
само у оазама које су настале у околини извора
воде и речних долина. На наводњаваним парцелама гаје пиринач и разно поврће. Симбол региона
је постао плод датуле, која претежно из Северне
Африке и са Арабијског полуострва доспева на
светско тржиште (мештани користе скоро све делове биљке). У полупустињским пределима живе
племена која се баве номадским сточарством. Са
крдима оваца, коза и камила током године селе се
на нове озелењене пашњаке. Данас није ретко ни
да камионима превозе животиње на нове пашњаке.
Тропске монсунске области су најгушће насељени предели на свету, зато је потребно све
обрадиво земљиште. Није случајно да су на падинама на већим надморским висинама створене
терасе погодне за пољопривредну производњу.
Обилне падавине омогућавају годишње и 2-3 жетве. Најважнији усев је пиринач који је основна
намирница за локално становништво. Веће количине доспевају и на светско тржиште. У сувљим
пределима најважније хлебне житарице су жито
и просо. Важни извозни производи региона су и
памук, шећерна трска и јута. Светски су познати
овде узгајани чајеви, зачини (бибер, каранфилић,
цимет, итд.). Сточарство овде има споредну улогу
првенствено због верских разлога.

У Источној Африци живе Масаји, номадски
пастирски народ. Ретка вегетација
и недостатак воде малтене их стално
приморава на селидбу
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У екваторском појасу спаљивањем прашума
добијена пољопривредна земљишта брзо се истроше, а земљиште парцела, где је обустављена
производња, брзо се еродира на топлој и влажној
клими. На падинама испод оштећених шума се
јављају клизишта. На парцелама где је заустављена пољопривредна производња и након више деценија се тек мање-више регенерише вегетација.
Експлоатација дрвећа прашума такође проузрокује озбиљну еколошку штету, јер се примерци
појединих врста налазе на великим раздаљинама, тако да се током сеча шума уништавају

екваторски појас, прелазни појас, монсунска област, повратнички појас, прашума, влажна савана, сува савана, бодљикава савана, ерозија тла,
хемијско уситњавање, механичко уситњавање,
џунгла, традиционална пољопривреда, сеча шума,
заслањивање тла
1. Где се још ван Африке на Земљи могу наћи саване које захватају широк простор? У чему се
разликују ове саване од афричких?
2. Иако у Атакама пустињи малтене никада не
пада киша, ипак је пресецају корита повремених речних токова. Шта може бити извор воде?
3. Погледај зашто су у приобалном подручју Намибијске и Атакама пустиње карактеристичне
преподневне магле.

и остале биљне врсте. На све већој територији
распрострањена привреда, изградња путева, експлоатација минералног блага доводи до смањења
површина прашума, изумирања многих врста и
појаве све више еколошких проблема. А локални
процеси опет имају глобалне еколошке последице.
На саванама и у оазама наводњавање је довело
до заслањивања и опадања плодности земљишта.
Нарочито у сувим пределима, са брзо растућом
популацијом, доспела је у опасност еколошка
равнотежа, последице чега су ширење пустиња
(дезертификација), погоршање услова живота
које прати појава глади. Овај процес првенствено
угрожава народе који живе на јужном крају Сахаре, у појасу Сахела.

Г
1. Какве законитости се могу запазити у зони,
удаљавајући се од екватора?
2. Потврди да је прелазни појас стварно прелаз
између екваторског и повратничког појаса.
3. Које су најважније спољашње силе, које обликују површину у појединим појасевима? Зашто?
4. Какве глобалне последице има нарушавање
еколошке равнотеже у овој географској зони?
5. Шта је разлика између кишних шума и прашума?
Кафа – која оригинално потиче са савана – гаји се на плантажама

Какви еколошки проблеми постоје
ако се на једној територији годинама иста врста биљке гаји?
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■ топли умерени (суптропски) појас (са средњим
годишњим температурама 15-20°С),
■ прави умерени појас (са 0-15°С средњим годишњим температурама) и
■ хладан умерени (субарктички) појас (са -100°С средњим годишњим температурама).
Топли и прави умерени појас делимо даље на
области. Хладан умерени појас на јужној полулопти, у недостатку већих копнених целина, уопште
није заступљен.

о л

р

о ас

Топли умерени појас се на обе полулопте протеже између 30°-45° географске ширине. Страни
назив овог појаса – суптропски, указује на његов
географски положај, наиме он означава да се појас
простире „испод“ тропских предела, односно у
њиховој близини. Унутар овог појаса издвајају се
две климе, а самим тим и две врсте области:
■ медитеранске области, на западним странама
континената са сушним летом,
■ монсунске области на истоку континената са
кишовитим летом.

ра с а о лас
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Шта је узрок стварању јединственог
географског положаја климатских територија у топлом умереном појасу?
Део ове географске зоне, који најближе лежи тропима, је
топли умерени појас који је настао на западном и источном
ободном делу континената, али територијално није повезан.
Смена годишњих доба, као последице Земљине ротације и
нагнутости њене осе, најуочљивија је у умереној климатској
зони. У њој се мање-више јасно могу разграничити четири
годишња доба. Вредности средњих годишњих температура
у поређењу са температурама жарке зоне крећу се у ширим
границама. Разлика средњих годишњих колебања температура унутар зоне своди се на разлику зимских захлађења.
Целом умереном зоном доминирају западни ветрови. У
граничном појасу према жаркој зони осећају се и утицаји силазног струјања пасатних ветрова, а на северном ободу у граничном појасу према хладној зони постоје хладни, поларни
ветрови. Унутар ове зоне разликујемо три појаса:
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Медитеранска област је названа по карактеристичној клими која влада овим пределима (медитеранска клима), а клима је названа по најпознатијем подручју којим влада: Медитерану, тј.
Средоземном мору.
У току лета пределе медитеранских области захватају силазна струјања пасата која доносе жарко, суво и сунчано време. У јесен се ова пасатна
струјања повлаче са медитеранских подручја и
уступају своје место западним циклонским ветровима који доносе падавине. Због тога, медитеранску климу карактеришу жарка, сува лета и благе,
кишовите зиме.
Водостаји река на Медитерану у уској су вези
са годишњим распоредом падавина. Веће реке карактерише један максимум и један минимум водостаја, док мање речне токове карактерише исушивање, односно њихово периодично отицање.
За вегетацију медитеранских области летњи
сушни период представља велики изазов.
Природни биљни покривач је тврдолисна
шума (храст црника, храст плутњак). Биљке овог
подручја одликује лишће сјајне површине, односно прекривено густим длачицама и танким во-
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Измир (Турска) с.г.ш. 38° 27’ /
и.г.д. 27° 15’ / •26 m средња
годишња темп:17,4°С / годишња
количина падавина: 652 mm
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95. илустрација: Дијаграм медитеранске климе

штаним слојем, који умањује испаравање. Поред
тврдолисних шума у овим пределима наилазимо
и на зимзелене или четинарске шуме. На Средоземљу су распрострањене пиније, у Калифорнији секвоје, чија стабла досежу висине и 100 m,
а њихова старост се процењује на 3-4000 година.
Медитеранске шуме су на многим подручјима
уништене, нарочито у Европи. Уместо њих развила се специфична биљна формација, тзв. макија,
која се састоји од густог зимзеленог готово непроходног грмља.
Карактеристична земљишта медитеранске области су: смеђе медитеранско земљиште у пределима са више падавина, тј. богатијим у хумусу,
затим подзол боје цимета у сушном подручју, и
црвеница (terra rossa) на кречњачким теренима.
Ерозија земљишта је честа појава ових предела,
нарочито на огољеним падинама планина.
У обликовању рељефа, пре свега, учествују
реке, али лети утиче и прилично ретко, летњим
пљусковима изазвано спирање падина, које је нарочито интензивно на огољеним површинама без
природног биљног покривача.
Медитеранске пределе називају и воћњацима
света. На наводњаваним падинама и у долинама
зелене се гајеви лимуна, наранџи, мандарина,
грејпфрута. У наводњаваним баштама производи се рано поврће (паприка, парадајз, итд.), воће
(нпр. јагоде) које су важни извозни производи.
На сувим падинама засађени маслињаци дају два
најважнија састојка медитеранске кухиње, а то су

Гај храста плутњака

Зашто је ово дрво важна сировина?
Који део дрвета користе и шта производе од њега?

маслина и маслиново уље. Важан је још узгој и
грожђа, смокве, коштуница. У пределима са мање
падавина, где нема наводњавања, врши се производња житарица малих приноса. На сувљим
пашњацима гаје овце и козе.
Јединствени еколошки проблеми медитеранског региона воде порекло још из античког доба.
Сеча шума у кречњачким планинама је проузроковала брзо еродирање танког слоја земљишта.
Зато су и настали огољени планински гребени белих стена, дуж обала. Одбрана од ерозије тла је и
данас врло важан задатак који се може спровести
сађењем шума.

о с с а о лас
Суптропским монсунским областима, као и у
случају тропских монсунских области, владају
периодични ветрови, односно ове области су
под утицајем годишњих промена праваца ветрова. Периодично појављивање суптропских
монсунских ветрова је повезано са различитом
загрејаношћу мора и копна. Зимски монсунски
ветрови дувају из правца јако хладних копнених
антициклонских предела према суседним океанима. Пошто долазе са копнених површина, доносе
сушно време. Зиме ових предела, под утицајем
копнених ваздушних маса, знатно су хладније
од зима медитеранских области. Летњи монсунски ветрови струје из правца слабо загрејаног
океанског предела у правцу јаче загрејаног коп-
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на. Пошто ови ветрови стижу са океана, њихова
влажност је значајна, те излучују значајне количине падавина (годишње 1000-1500 mm). За формирање монсуснких ветрова потребна је значајна
разлика у притисцима.
На граници највећег континента и највећег
океана, у Источној Азији су најразвијенији монсуни, али је оваква клима нпр. и у Јужној Америци у
области Ла Плате.
Водостаји река су мање екстремни него у медитеранским областима, али су летњи монсуни попраћени катастрофалним поплавама.
Природну вегетацију чине шуме ловороликих крошњи сјајног лишћа, назване по крошњи
ловоровог дрвета. У монсунским шумама Флориде чести су мочварни чемпреси, магнолије.
Земљиште је на сувљим подручјима најчешће
жуто, а на влажнијим црвено. Испод игличастог
покривача зимзелених шума настају тла сиромашна хумусом, с обзиром на то да обилне па-

давине испирају хранљиве састојке из насталог
земљишта.
Зими преовлађује механичко разарање, а лети
биохемијско распадање. На овај начин уситњен
материјал се услед обилних падавина нагомилава
у планинским подножјима, а надошле воде га потом односе у друге пределе.
На суптропским монсунским територијама пиринач је најважнија узгајана биљка. Где се може решити проблем наводњавања, годишње је могућа
жетва и два пута. Поред пиринча важне узгајане
биљке су још памук и чај. За обе климе је карактеристично да је на стрмим падинама стварањем
тераса омогућено обрађивање ових површина.
Монсунске територије које су пренасељене, познате су по узгоју воћа (цитруса, коштуница) и поврћа.
У најтоплијим пределима гаји се соја, кикирики и
шећерна трска, али на многим местима се можемо
срести и са плантажама дувана. Насупрот медитеранским пределима, значајан је узгој свиња и живине.

четири годишња доба, западни ветрови, топли
умерени појас, прави умерени појас, хладан умерени појас, медитеранска област, суптропска монсунска област, тврдолисна вегетација, црвеница
(terra rossa), ловорово дрвеће

1. Направи брошуру са којом би приказао један
туристички центар на Медитерану.
2. Наброји неке карактеристичне медитеранске
зачине, воће и поврће.

Пусан (Јужна Кореја) с.г.ш. 35° 06’
средња годишња темп.:13,8°С /
годишња количина падавина:
1982 mm
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1. Шта је слично, а шта различито у клими медитеранских и суптропских монсунских области?
2. Зашто су плаже медитеранских области популарне међу туристима?
3. Зашто се медитеранске територије могу називати воћњацима света?
4. Какви еколошки проблеми угрожавају приобаље Средоземног мора?
5. Како на нашу климу утиче блискост медитеранске климе?

децембар

96. илустрација: Дијаграм
монсунске климе
Карактеристичне крошње араукарија
у Јужној Америци

!

На основу дијаграма упореди
медитеранску и суптропску
монсунску климу.

Како се прилагођавају биљке медитеранској и суптропској монсунској клими?

168
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Карактеристичне медитеранске биљне културе

ра ра

Дрво маслине захтева растресито и суво земљиште
падина. За преживљавање маслине довољно је и
500 mm годишњих падавина. Порасту количине уља
погодује топло и суво време. Пошто су ти услови
на Медитерану испуњени, линијом распрострањености маслина се означава и граница Медитерана.
Цитруси потичу из Југоисточне Азије и захтевају
дубоко, влажно земљиште, а у време вегетацијског
периода температуре увек изнад 20°С и минимално
800 mm/год. падавина. Њихова тврдолисна стабла
могу да преживе и мање зимске мразеве.

Басен Средоземног мора је најраспрострањенија
медитеранска област на Земљи, а истовремено и
колевка европске цивилизације. Људска делатност је у значајној мери преобразила слику природне средине овог више хиљада година старог
културног простора.
Крчење шума је најдрастичнија промена на
медитерану. Данас на падинама приморских планина наилазимо на велике, простране голети које
су делимично обрасле шипражјем. Некада бујне
шуме крчене су још од старог доба да би се дошло
до дрва потребних за кување, грејање, топљење
метала, итд., али су највећи потрошачи дрвета
била бродоградилишта. Чувени бродови феничанске флоте изграђени су од дрвета кедра с подручја Либана, као и окретне грчке барке грађене
од дрвета са обала Егејског мора. Читаве кедрове шуме транспортоване су и у Персепољ за изградњу бројних палата или на изградњу Соломонове цркве у Јерусалиму. Данас се на планинским
падинама Либана може наћи свега пар стотина
кедрових стабала.
Почетком средњег века, по поруџбини Венеције, отпочело је велико крчење шума на источној
обали Јадрана на далматинском приобаљу, у Динарским планинама. За зграде града грађеног на
мору биле су потребни потпорни стубови. Само

испод зграда које окружују трг Светог Марка налази се је више стотина хиљада стабала!
Искрчивање шума покренуло је безброј ланчаних реакција у природној средини Медитерана.
Пљусковите јесење и зимске кише спрале су постојећи слој земљишта. Голе падине су привремени
водотоци учинили непробојним. На месту шумских крчевина одомаћиле су се биљне врсте донете са других континената, као што је брзорастући
еукалиптус из Аустралије или агаве пореклом из
Мексика. Данас су се ове биљне врсте у потпуности уклопиле у медитерански пејзаж. Има места
на којима су крчевине биле освојене зимзеленим
шипражјем, али су и ове биљне формације потиснуте, наиме за земљорадњу непогодне територије
коришћене су за испашу стоке, нарочито коза,
које су у потпуности уништиле лишће шипражја.
На крају медитеранско приобаље је на многим местима постало пусто захваљујући испаши. Преостало шипражје и медитерански четинари који се
током лета исуше, често су изложени пожарима.
Какве последице је имало крчење шума?
Приобаље Јадранског мора у средњој
Далмацији
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Шта је узрок климатске променљивости правог умереног климатског
појаса?
У правом умереном појасу где владају западни ветрови,
физичко-географски фактори се мењају у зависности од
удаљености од океана. Хладан умерени појас је настао само
на северној полулопти.
Прави умерени и хладни умерени појас чине повезане територијалне целине које се у виду широког појаса протежу од
океана до океана дуж континената, и само су местимично
пресечене планинским пределима.
Иако би епитет „умерени“ могли да разумемо као „изједначен”, у овом случају није реч о томе. Иако има територија
које су благе, са прилично изједначеном температуром и
годишњом количином падавина, овде се пружају и изразито екстремне области. Али малтене све климатске особине
су „питомије“ него код суседа. Умереност се може тумачити
само поређењем са екстремним вредностима суседних зона
(жарке и хладне).
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Климу овог појаса одређују западни ветрови и циклони које
они доносе. Деловање природногеографских фактора зависи
од циклона. Наиме, када из унутрашњости жарке зоне крене-
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мо ка већим географским ширинама, сви физичко-географски фактори се мењају у зависности од
њихове удаљености од екватора. У правом умереном појасу, они се мењају од запада према истоку
у зависности од њихове удаљености од океана,
односно од слабљења утицаја циклона који доносе падавине.
Унутар умерене зоне, у правом умереном појасу наилазимо на најзначајније климатске разлике.
Тако на основу годишњих колебања температуре
и расподеле падавина разликујемо четири подручја са све екстремнијим климатским приликама:
■ океанска,
■ умерено континентална,
■ континентална и
■ сува континентална подручја.
Ова четири подручја само се у Евроазији
смењују постепено, јер се на овом континенту не
препречују планине које би могле да зауставе западне ветрове, што носе атлантске влажне масе.
У Северној и Јужној Америци – Кордиљери, односно Анди – чине препреку тихоокеанским
ваздушним масама. Услед тога се на западним и
источним планинским странама нагло смењују
климатска подручја.

а с а о лас
Океанска клима је веома уједначена. Изузев жарке зоне, у овим пределима наилазимо на најмање
годишње колебање температура (местимично
7-8°С). Током целе године карактеришу је мала
инсолација, честе магле и равномеран распоред
годишњих падавина (800-2000 mm). Овде се налазе и области са највише кишовитих дана. Иза ове
уједначене климе скрива се веома променљиво
време. Проласком циклона време се у току дана
и више пута мења, смењује се: облачно, кишовито
време са периодима ведрог и сунчаног времена.
Наравно, и годишњи водостаји река су изједначени, годишња разлика између минималног и
максималног протицаја је веома мала, јер је годишњи распоред падавина уједначен.
Природни биљни покривач ових области
су затворене листопадне шуме (храстове шуме
прошаране брезама, букове шуме). На местима
искрчених шума настало је патуљасто жбуње, а
честа су и тресетишта. Релативно ниска висинска
граница шума (600-800 m) одређена је јаким налетима ветра. Травнати покривач је целе године
зелен и представља предуслов сточарства.

20/04/16 14:44

Пејзаж на „Зеленом острву“ (Кери полуострво)

Зашто Ирску називају „зеленим
или смарагдним острвом“?
Валентија (Ирска) с.г.ш. 51° 56’ /
з.г.ш. 10° 15’ / 9m средња годишња
темп.:10,8°С / годишња количина
падавина: 1398 mm
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97. илустрација: Дијаграм
океанске климе

Карактеристично земљиште океанског подручја је мрко шумско земљиште. Листопадне
шуме образују велике количине хумуса, али је
због влажне климе знатно испирање храњивих
састојака.
Стеновите масе овог подручја уситњавају се
процесима биохемијског распадања. Главна сила
обликовања рељефа је речна ерозија, чије дејство
ограничавају непрекидне травнате површине.
Некада распрострањене, огромне шуме су до
данас претежно ишчезле, а њихово место су заузеле оранице и зелени пашњаци. Бујни пашњаци
и узгој крмног биља су омогућили настанак развијеног узгоја животиња, првенствено стоке. У
свежијим пределима, где је ређа и травната вегетација, доминира узгој оваца. На ораницама гаје
житарице (раж, зоб, јечам), индустријске биљке
(лан, шећерна репа) и крмно биље (нпр. детелина). Узгој житарица обезбеђује основу за производњу карактеристичног алкохола за овај регион
(нпр. вискија и пива). Од воћки карактеристичан
је узгој јабуке и крушке.
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Овим областима делимично припадају источна
гранична подручја океанских области, а делом и
источне стране континената.

Источна гранична подручја океанских области
имају влажну континенталну климу, а области на
источним странама континената континенталну
монсунску климу. Заједничка особина ових клима је да се са удаљеношћу од океанских обала
повећава дејство копнених (континенталних)
утицаја: годишње колебање температура расте са
10°С на 20°С, годишња количина падавина пада са
800 mm на 500 mm, а постепено ту долазе до изражаја и максимуми падавина почетком лета, као
и зимске, делимично снежне падавине. Колебање
притока река је такође све екстремније.
Врсте листопадних шума су различите, зависно од континента на коме су настале (у Европи доминирају храстове и букове, у Северној Америци
храстове, брезове и јаворове шуме, а у Источној
Азији храстове, липове и јасенове шуме). Листопадне шуме према унутрашњости континената
смењују шумске пустаре.
Доминантно земљиште ових области је мрко
шумско земљиште, чија испраност зависи од падавина.
У формирању рељефа подједнако учествују
процеси механичког разарања и биохемијског
распадања стена. Поред речне ерозије значајно је
и падавинско спирање тла и рад ветра.
Захваљујући квалитетнијем земљишту, низије су свуда претворене у пољопривредне површине. Место некадашњих храстових шума заузеле су њиве на којима се гаји жито, јечам, шећерна
Варшава (Пољска) с.г.ш. 52° 09’ /
и.г.ш. 20° 59’ / 107 m средња
годишња темп.: 8,1°С / годишња
количина падавина: 502 mm
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98. илустрација: Дијаграм
влажне континенталне климе

!

Упореди дијаграм океанске и
влажне континенталне климе.
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99. илустрација: Карактеристично тло листопадних
шума је мрко шумско земљиште

Која је разлика између земљишта
прашума и листопадних шума?

репа, кукуруз, уљана репица и сунцокрет. Велику
традицију има и узгој воћа и поврћа. У овом региону, поред узгоја свиња и живине, значајно је
и сточарство.

Г о ра с а о ал ос
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У односу на влажну континенталну климу, сува
континентална клима је знатно екстремнија:
средње годишње колебање температуре је 25-45°С, а количина неравномерно распоређених
падавина 300-500 mm. Екстремне разлике се
јављају и у притицају река.
Мале количине падавина ових области недовољне су за формирање континуираног шумског
покривача, те је природни биљни покривач ових
области травна пустара коју у Евроазији називају
степом, у Северној Америци преријeм, а у Јужној
Америци пампасима. Зависно од количине падавина настале су високотравне или нискотравне
степе. Данас су ове травнате степе већином узоране и представљају главну ризницу хране (пшенице, кукуруза) целог света. На узгоју крмног
биља се заснива развијено сточарство. Њихово
гајење је потпомогнуто чувеним земљиштем високотравних степа, црницом (чернозем). Црница
је земљиште које се често образује на лесу. Оно је
веома богато хумусом, порозне је структуре, услед
чега је одлично за складиштење воде и хранљивих
састојака. Траве ових пустара обезбеђују довољне количине органске материје чијим распадањем

настају хранљиви састојци који услед сиромашних падавина остају у земљишту. Кестењастомрко
земљиште нискотравних степа је услед мањег садржаја хумуса светлије боје.
Механичко распадање стена надмашује процесе биохемијског распадања стена и дејство речне
ерозије. На местима која су остала без биљног покривача, летњи пљускови еродирају површину.
Јединствен еколошки проблем континенталних области је еродирање земљишта. Током сушног периода – који често почиње баш након жетве
– плодно земљиште без биљног покривача често
постаје жртва ветра. Поготово у Средњој Азији и
на преријама Северне Америке ерозија тла је великих размера. Наводњаване територије угрожава заслањивање тла.

ср

ос а о

ал а о лас

У ове области убрајамо полупустиње и пустиње
умерене зоне које су настале у басенима у унутрашњости континената или понекад у близини
океана, али их тада опкољавају високе планине.
Годишње количине падавина су око 100-200 mm,
а средње годишње колебање температура 40-50°С.
Од четири годишња доба издвајају се жарка лета и
веома хладне зиме, док су прелазна годишња доба
кратка. Велике количине издробљеног материјала,
насталог процесима механичког распадања, услед
Караганда (Казахстан) с.г.ш. 49° 48’ /
и.г.ш. 73° 08’ / 553 m средња годишња
темп.: 3,4°С / годишња количина
падавина: 331 mm

Турфан (Кина) с.г.ш. 42° 56’ / и.г.ш.
89° 12’ / 30 m средња годишња
темп.: 14,6°С / годишња количина
падавина: 20 mm
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100. илустрација: Дијаграм
суве континенталне климе
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101. илустрација: Дијаграм
екстремно суве
континенталне климе

На шта указује епитет „екстреман“?

172
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нагнутости терена и деловања ветра – прераспоређују се. Реке екстремних протока често завршавају у басенима без отицања. Природни биљни
покривач је веома слабо развијен на тзв. скелетском земљишту, незнатне плодности. Састоји се
од ретког, ниског и патуљастог жбуња.
У пустињским, полупустињским пределима
мало људи живи. Њихов опстанак у овој суровој
средини обезбеђује узгој оваца, коза и камила.
Узгој биљака се одвија само у наводњаваним оазама. Овде су настали и највећи градови, ту се
концентрише највећи део становништва. У унутрашњим, топлијим пределима Азије гаји се памук, пиринач и разно воће. Међутим, обезбеђивање воде за наводњавање доводи до све већих
еколошких проблема.
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Зиме су дуге и оштре (6-9 месеци) и кратка, релативно топла и влажна лета. Прелаз између ова
два годишња доба чине муњевитом брзином пролазећа годишња доба – пролеће и јесен. Северни
обод овог појаса налази се у пределима изнад
северног поларника те је у овом појасу присутна
појава вишедневних ноћи, односно обданица. У
овом појасу је измерена најнижа температура
на северној полулопти Земље (-78°С у Омјакову, Сибир), као и највеће апсолутно колебање
температуре (113°С). Већи део малих количина
падавина је у виду снега, и те падавине услед нижих температура нису изложене процесу испаОмјаков (Русија) с.г.ш. 63° 16’ /
и.г.ш. 143° 09’ / 740 m средња
годишња темп.: –16,5°С / годишња
количина падавина: 193mm

mm

°C
0

500

–10

400

–20

300

–30

200

–40

100
јануар

децембар

102. илустрација: Дијаграм
климе умереног хладног појаса

Мочварне тајге
у Сибиру

равања. Као последица тога водостај река је увек
осредњи.
Природни биљни покривач овог појаса је тајга, највећа четинарска шума на свету. Уколико су
тропске шуме прашуме жарке зоне, онда су тајге
високог раста прашуме умерене зоне. Због ретког приземног биљног покривача земљиште тајге,
подзол, је сиромашно хумусом, слабе је плодности и сивосмеђе боје.
Због честог колебања температуре значајно
је уситњавање. Поред ерозије река, значајна су и
клизишта. Значајни део овог региона се налази у
зони пермафроста (зона сталног мраза). Величина ове зоне, захваљујући отопљењу, све је мања,
граница јој се постепено помера према северу.
Појас тајге спада међу ређе насељене пределе
света. Сурови климатски услови, врло кратак вегетацијски период, слаба земљишта, само малобројно становништво су у стању да одржавају.
Бескрајне четинарске шуме северне полулопте су
важне територије сече шума, шумарства. Велику традицију има узгој животиња крзнашица и
ирваса. Народу који овде живи, осим сече шума,
посао обезбеђује и експлоатација минералних
ресурса. У хладном умереном појасу (нпр. Западносибирска низија) је значајна експлоатација
угљоводоника. Изградња путева и железнице,
потребних за рударство, доводи до крчења шума,
уништавања животне средине. Током изградње
зграда је врло важна опрезност и специјално
знање због пермафроста и горњег активног слоја
који се током лета претвара у море блата.

океанска област, умерено континентална област,
континентална област, степа, тајга, екстремно сува континентална област, хладни умерени
појас, подзол

1. Kакве законитости се могу запазити у правом
умереном појасу Евроазије, крећући се са запада према истоку?
2. У којим пределима Европе се налазе места на
којима има највише падавина? Зашто?
3. Зашто умерене континенталне области правог
умереног појаса имају важну улогу за снабдевање намирницама становништва света?
4. Какви еколошки проблеми угрожавају еколошку равнотежу овог појаса?
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Моја путовања у унутрашњости Азије
Унутрашњост Азије је велико подручје без отицања између планинских венаца Алтаја и Хималаја. Централни део заузима огроман Таримски
басен. Ово је срце Азије, али без живота и крви.
Једна је од најврелијих и најсуровијих пустиња
света. На територији, великој као од Будимпеште до Хамбурга, само једном море песка прекида мало живота. Тамо, где се река Котам бори са
врелим песком, на уском подручју до којег стиже
вода, има неколико оаза. Али одмах након овог
подручја поново доминирају врелина и смртна
тишина пешчане пустиње.
Ако стигнемо до ивице пустиње, тада у даљини
можемо да запазимо планинске венце, прекривене ледницима. Међутим, хладан ваздух одатле
не стиже до ових пешчаних предела. На северу се
уздижу „Небеске планине“, на кинеском Тјен Шан
са својом висином од приближно 7000 m, а на југу
Кунлун и Памир „врх света“.
На ивици великог Таримског басена облика
корита, свуда су се нагомилале велике количине
шљунка. Реке које се сливају из планина у низију
су га нанеле тамо. Из планина прекривених ледницима огромна количина надошле воде креће се
према пустињи. Ко види једну овакву планинску
реку која располаже невероватном разарајућом
силом и покреће стене од више стотина килогрма, могао би да помисли да ће доле од пустиње
постати велико језеро. Поједине реке толико воде
транспортују, као наш Дунав. Али ипак врео песак
како лако побеђује. Само што ова велика количи-

ра ра
на воде стигне до њене ивице, упије је с лакоћом.
Како се брзо утиша поносна планинска река!
Само што смо се удаљили од низије, пустиње,
и стигли у планине, хладан ваздух нам додирује
лице. Стигли смо међу стрме стене и четинаре, на
дну клисура хуче планинске реке. Тешко проходне стазе нас воде изнад зјапећих дубина. Затим
стижемо на залеђени планински превој, на висини од 4000-5000 m. Мислимо да прелазимо преко таквог планинског венца као што су Западни
Алпи и преко таквог планинског превоја као што
је Сен-Готадр? Не. Кад се попнемо на планински
превој, пред нама се отвара призор широких, распрострањених ливада, висоравни, само се у даљини назире други планински венац који не делује
врло високо, а ипак је прекривен снегом и ледом.
Ове висоравни су „памири“, како их називају
становници јужно од пустиње. Такве висоравни
се налазе јужно од Таримског басена, све до Хималаја.
Циљ путовања је увек научни проблем. Учествовати у том великом послу и тој истрајној
борби коју води наука против незнања, стићи до
граница, одакле нема путоказа ни карте, ући на
подручја, где не знамо шта нас сутра чека, испробати своју снагу, истрајност, тамо где помоћ и подршку само од себе можемо да очекујемо, открити
нову земљу, нема од тога већег задовољства.
Одломци из књиге Ђуле Принц сличног наслова,
објављене 1911. године

Таримски басен

Шта је узрок недостатка падавина у унутрашњости Азије?
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Хладна зона је подељена на два појаса:
■ субполарни појас са свега два годишња доба
(клима тундре)
■ поларни појас са једним годишњем добом (клима вечитог леда).
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Како на екватору може бити сталног
снега?
Треба да путујемо од екватора према половима да
бисмо од прашума стигли до царства поларног леда.
У планинским пределима, међутим, захваљујући вертикалној зоналности, на висинској разлици од свега
неколико хиљада метара, можемо да запазимо ове
промене.
Хладна зона је под утицајем ледених поларних ветрова. Унутар хладне зоне средње годишње температуре
свугде су испод 0°С, а ни средња месечна температура
најтоплијег месеца није виша од +10°С. Највећи део падавина излучи се у виду снега. Уз мале изузетке, хладна
зона протеже се изнад поларника, услед чега су ванредно оштри зимски климатски услови отежани и дугим
ноћима које су све дуже према половима. Међутим, с
обзиром на мале упадне углове Сунчевих зрака, који
једва да имају топлотно зрачење, ни дуги летњи дани не
доприносе значајнијем ублажавању овакве климе.

о ас

На северној полулопти субполарни појас се протеже у широком појасу, док је на јужној полулопти
ограничен само на неколико острва и на поједине
ободне делове Антарктика.
Клима је тундра клима. Дугу сурову зиму (9-10 месеци) смењује кратко „свеже“ лето које нас
својим временом подсећа на временске прилике
које владају код нас за време марта или априла.
Годишња количина падавина је најчешће испод 300 mm (у близини мора 500-600 mm), али
због слабог испаравања и непропустљивости
земљишта, услед његове замрзнутости, ови предели имају довољну количину влаге.
Субполарни појас је онај део хладне зоне који
је још прекривен вегетацијом. Природни биљни
покривач овог појаса је тундра чије су карактеристичне биљке маховине и лишајеви. Гранични
појас према тајги представља шумовита тундра
где се наизменично смењују шуме бреза и разређене четинарске шуме. Према северу гранични појас
тундре чине међусобно испреплетане формације
патуљастог жбуња (патуљасте поларне врбе, брезе, борови, рибе). Ирваси се у току лета из тајге,
где презимљују, селе на север у пределе лишајасте
тундре. Карактеристично земљиште субполарног
појаса је тзв. земљиште тундра, представљено камењарима и песковитим земљиштем без изграђене структуре.
Мржњење леда доприноси издробљености стеновитог материјала овог појаса, који се скупља у
подножју падина. Испод површинског слоја влага
у земљишту, као и у стеновитим масама, у стању је
сталне замрзнутости. Овакво „замрзнуто стање“
се местимично задржава већ неколико стотина
векова, због чега се ова појава – помало претерано
– назива вечитим мразем. Лети се површински
слој, дебљине 0,5-3 m, крави и на равном терену
претвара у непрегледне мочваре, а на нагнутим
теренима настаје исти процес крављења који доводи до клизања открављеног слоја по замрзнутој
подлози.
Становници тундре живе од узгоја ирваса, риболова, ескими од лова фока и риболова такође.
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Кап Бароу (Аљаска) с.г.ш. 71° 18’ /
з.г.ш. 156° 47’ / 7 m средња годишња
темп.: -12,4°С / годишња количина
падавина: 110 mm

°C

mm

10

ал а о ал ос

Мек Мурдо (Антарктик) с.г.ш. 77°
53’ / и.г.ш. 166° 44’ / 24 m средња
годишња темп.: –17,4°С / годишња
количина падавина: 94 mm

°C
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јануар

децембар

103. илустрација: Дијаграм
субполарне (тундра) климе

јануар

децембар

104. илустрација: Дијаграм поларне климе

Г о ра с а о ал ос

Зашто је позитиван биланс вода,
насупрот малој количини падавина?
На каменитим тундрама које не располажу непрекидним биљним покривачем, под утицајем мраза
издробљени стеновити материјал се добро класификује: стварају се полигони (Антарктика)

Становници на територији вечитог мраза на
специјалан начин граде своје куће, нпр. граде их
на стубове забијене у замрзнути слој, пошто се
тако због летњег топљења површинског слоја не
могу померати. Ову јединствену еколошку средину, међутим, све више угрожава ширење рударства. У Западном Сибиру и Аљасци експлоатација
угљоводоника проузрокује значајно загађење.

олар

Којег поларног региона су становници поларни медведи? Како глобалне климатске
промене утичу на овдашња жива бића?

о ас

У поларном појасу се не смењују годишња доба,
чак и смењивање доба дана траје месецима. Једино годишње доба је сурова зима са мало падавина
и са сменом вишемесечних дана и вишемесечних
ноћи (на половима трају по пола године). Средње
годишње температуре овог појаса су од -11 до
-56°С, а средње месечне температуре и најтоплијих месеци су увек испод 0°С. У овом појасу је
измерена најнижа температура на Земљи: -89,2°С
у унутрашњости Антарктика. Годишња количина
падавина је око 200 mm, док у унутрашњости, у
леденим пустињама, ова вредност може да буде и
испод 50 mm. Падавине су претежно у виду снега.
У поларном појасу се није развило ни
земљиште, ни биљни покривач. Изузев неколико огољених стеновитих избочења, површина је
прекривена ледом. Више хиљада метара дебео
ледени покривач Гренланда и Антарктика постоји
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Као и у случају хоризонталне зоналности, где
се границе различитих појасева не поклапају са
одређеним географским ширинама, тако се ни
гранични појасеви вертикалне зоналности не
поклапају са одређеним висинским линијама, тј.
изохипсама. Граница вертикалних појасева одређена је изложеношћу падинских страна Сунцу,
владајућим ветровима и рељефним облицима и
приликама.

ал а о ал ос

У планинским областима климатски елементи,
који чине основу зоналности, са надморском висином, тј. у вертикалном правцу се мењају. Температуре ваздуха са повећаном висином опадају
(средње годишње температуре на сваких 100 m
висине опадају за 0,5°С), а годишње количине
падавина углавном расту. Зато се у планинама
климатски појасеви налазе један изнад другог,
у спратовима. Услед вертикалне промене климе у спратове су се расподелили вегетацијски,
земљишни појасеви, многи геоморфолошки елементи и привредна искоришћеност планинских
предела. Ово називамо вертикалном зоналношћу планинских предела.
Најважније границе међу појединим висинским појасевима су следеће: граница шума (представља горњу границу континуираних, компактних шумских површина), граница дрвећа (горња
граница усамљених стабала) и снежна граница
(доња граница трајне прекривености површина
снежним покривачем). Пошто је почетна вредност опадања температуре средња годишња температура подножја планине, граница појединих
вертикалних појасева у планинама различитих
географских ширина пружа се на различитој надморској висини.
Унутар вертикалне зоналности климатски услови „приземља“ су истоветни климатским приликама појаса (области, предела) у коме се планина налази, а број спратова је одређен висином
дате планине. Значи, што је планина на нижој
географској ширини и што је виша, на њој ће се
формирати све већи број висинских појасева. Из
тога произилази да је најпотпунија вертикална
зоналност изграђена на високим планинама
екваторских предела – у Андима Јужне Америке
или на Килиманџару и Рувензорију у Африци.
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граница
шума
четинари

снежна
граница
планинске
ливаде
патуљасти
четинари

листопадне
шуме

105: илустрација: Вертикална зоналност
на падинама Алпа

Уз падине Котопаксија може се запазити
вертикална зоналност, док од подножја
према половима хоризонтална

m
4000
3000
2000
1000
надморска
висина
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већ више милиона година, међутим, у зависности
актуелне климе, распрострањеност и дебљина му
се стално мења.
У протеклих неколико хиљада година копнени ледени покривач је од данашњег био знатно и
мањи и већи. Међутим, последице глобалне климатске промене све боље се могу запазити и у царству сталног леда и снега. Мерењима су доказали
да се смањила површина и дебљина леденог покривача на Северном поларном региону. Ово опет
угрожава опстанак локалних живих бића.

р
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Живот становника планина прилагођава се надморској висини. У подножју планина и у долинама област се одвија пољопривредна делатност, карактеристична за дати климатски појас.
Са променом надморске висине узгој биљака
смењује сточарство, овчарство. Планински пастири Алпа и Карпата са доласком пролећа терају
своја крда на свеже пашњаке на већим надморским висинама. Почетком јесени исти овај пут
пређу са крдима у супротни правац, да би се
животиње вратиле у своје штале у долинама. У
долини кошеном травом добијају сено, које обезбеђује снабдевање животиња током целе зиме.
узгајане биљке

На падинама Алпа и Карпата гаји се рогата стока
и овце, док је у Андима најважнија домаћа животиња лама. Планински предели су важна места и рударства, сече шума, шумарства. Енергију
овдашњих, водом обилних река са великим падом користе хидроелектране.
Рударство, бране иза којих се стварају вештачка језера и све гушћа путна мрежа мења природну
слику планина. Промена околине, сеча шума на
падинама и изградња на овим површинама захтевају велику пажњу.
Захваљујући чистом ваздуху и лепоти пејзажа,
високе планине су већ одавно постале туристички центри. Планинари лети посећују планинска
одмаралишта, а скијачи зими.

m
4700

снежна граница
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бодљикаве траве које расту у сноповима

4000
3000

средња годишња
температура

Чимборасо 6310 m

кромпир, јечам
жито, кукуруз

хладна зона (tierra helada)

травњаци, жбуње
мешане листопадне и борове шуме

кафа, памук

хладни умерени појас (tierra fria)

10–16

суптропско зимзелено биље топли умерени појас (tierra templada) 16–24

банана, шећерна трска, какао

жарка зона (tierra caliente)

прашума

З
106. илустрација: Вертикална зоналност у
Андима

24–29

И

!

Упореди у Алпима и у Андима формирану
вертикалну зоналност.

Г
хладна зона, субполарни појас, поларни појас,
тундра, уситњавање стена услед мржњења, пермафрост, ледени покривач, вертикална зоналност
1. Зашто је географска средина Антарктика
екстремна? Сакупи географске рекорде, који
одавде потичу.
2. Погледај под чију власт потпадају територије
Антакртика.

1. Које су најважније спољашње силе које обликују површину у хладној зони?
2. Зашто грађевинарство у субполарном појасу
захтева специјалну технологију?
3. Где је настала најпотпунија вертикална зоналност? Зашто баш тамо?
4. Наведи примере за државе, где се пољопривредна производња прилагођава вертикалној зоналности.
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У последњих неколико десетина година почело је
насељавање предела хладне зоне, ради добијања
нових привредно корисних површина. Добар
пример за такво освајање уз поуке о заштити средине је изградња нафтовода који пресеца Аљаску,
тзв. Transalasca Pipeline.
Прва бушења обављена су на северним обалама
Аљаске 1963. г. у Бофоровом мору, када се показало да су залихе нафтног поља погодне за економично искоришћавање, па је направљен план
изградње нафтовода у дужини од 1200 km, од северне до јужне обале, до Аљаског залива, односно,
града Валдеза.
Нафтовод је изграђен у периоду између
1974–1977. године, а већим делом пролази кроз
пределе вечито замрзнутог земљишта. Температура нафте при њеном избијању на површину је
60°С степени и она се на тој, или на још вишој
температури мора транспортовати јер се при
мањим температурама из ње издваја катран који
би изазвао зачепљење у нафтоводу. Први планови нафтовода су урађени за његово подземно
спровођење. Израчунато је, међутим, да нафтовод смештен на дубини од два и по метара би за
неколико година у пречнику од 5–10m око себе
раскравио замрзнуто земљиште, што би довело
до клижења земљишта и оштећења самог нафто-

ал а о ал ос

ра ра
вода услед поновног замрзавања и отопљавања
слоја земље изнад њега.
Нови планови, према којима се нафтовод подиже изнад земље на густо постављене носаче, на висину са које не угрожава температуру земљишта
су урађени. Међутим, нафтовод би тада пресекао
природне путеве годишње селидбе ирваса из предела тајге у пределе тундре. Тада су експериментално изграђени надвожњаци за крда ирваса, али
ирваси нису много уважавали овај труд. Према
трећој варијанти нафтовод је изнад површине, а
на раскрсницама са годишњим путевима селидбе
ирваса је спроведен подземно, са великом изолацијом, постављен у шљунак.
Иако је нафтовод тако спроведен да у најмањој
мери ремети еколошку равнотежу ових предела,
она је начета самом изградњом нафтовода. Дуж
шумских крчевина и на местима куд су машине
пролазиле дошло је до клижења земљишта. Ипак
је изградња Трансаљаског нафтовода добар пример за то, да је при изградњи покушано предвидети све еколошке последице уплитања људске
делатности у осетљиву природну средину.
У блиској прошлости у Азији је предата
једна зграда у чијем случају је такође током изградње озбиљне проблеме урзоковао
пермафрост. Која је то зграда?

Г о ра с а о ал ос

Дуж нафтовода на Аљасци

р
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Крајности и географски рекорди на Земљи
Највиши врх Земље, који се налази у Хималајима, је
Монт Еверест, са висином од 8848 m. Највише узвишење од подножја планине мерећи су Хаваји, грађени од спојених штитастих вулкана. Падина креће од
морског дна, на дубини од 6000 m и свој врхунац достиже код врха Мауне Кее, на висини од 4205 m.
Депресија која се пружа у највећој дубини, негде
око 423 m испод надморске висине, је Мртво море
у Сиријско–Јорданском рову. Најдубљи део језера се
тренутно налази још за 377 m дубље.

Г о ра с а о ал ос

Највећу дубину Светско море достиже у тихоокеанском Маријанском рову: 10 924 m. Међутим, највећа
разлика у висини је између дубокоморског рова који
се пружа дуж западних обала Јужне Америке, и Анда
са приближном висином од 7000 m. Значи да је висинска разлика отприлике 16 000 m.
Највиши вулкан на свету, Охос дел Саладо, са
својом висином од 6893 m, уздиже се на граници
Чилеа и Аргентине. Овај вулкан већ 700 година није
избио, а последња значајна ерупција је била пре 30
хиљада година. Овде се пружа највиша снежна граница на свету (успавани вулкан не прекрива лед),
а овде је и највише језеро на свету које се пружа на
надморској висини од 6390 m.
Највећа и најразорнија ерупција вулкана у протеклих 200 година је ерупција индонежанског вулкана Тамборе 1815. године: 80 km3 стенског материјала
је експлодирало у ваздух и 92 хиљаде људи је погинуло. Најјача ерупција протеклих неколико милиона
година је такође индонежанска. На месту данашњег
језера Тоба на индонежанском острву Суматри је
стајао супервулкан. Отприлике пре 74 хиљаде година ерупција овог вулкана је проузроковала глобално захлађење, огромно пустошење шума, а многи
сматрају да је овај догађај узроковао и драстично
смањење популације људи.

Охос дел Саладо

ра ра

Најснажнији потрес икада забележен на Земљи
од када се врше мерења, догодио се код чилеанске
Валдивије 1960. године. Магнитуда му је била 9,5
степени. Земљотрес који је избио на Божић 2004. у
близини Суматре на Индијском океану, био је трећи
на листи најјачих мерених земљотреса (магнитуде
9,1 степени). Међутим, овај потрес је проузроковао
најразорнији цунами у историји човечанства, који је
усмртио 230 хиљада људи.
Најразорнији земљотрес се догодио у кинеској
Шенси провинцији 1556. године, и усмртио је око
830 хиљада људи. После такође кинеског тагсани
потреса, који се догодио 1976. године, на трећем
месту стоји земљотрес из 2010. који је потресао цео
Хаити и усмртио 316 хиљада људи. Најјачи мађарски
земљотреси су били јачи од магнитуде 6 степени (6,2:
1763, Коморан и 1834, Ермелек (Ermellék)).

Гејзирско поље Ел Татио

Највеће гејзирско поље на Земљи се налази у области Јелоустона, у САД, у држави Вајоминг. 200 гејзира и више од 10 хиљада термалних извора избија
овде на површину. Ово је и најстарији национални
парк на свету, основан 1872. године. Гејзирско поље
које се пружа на највећој надморској висини (уједно
и друго највеће на Земљи), на висини од 4300 m је
чилеански Ел Татио.
Највећа ледена површина на Земљи је антарктички
ледени покривач са својом површином од 14 милиона km2, а у умереној зони је ледено поље Јужне Патагоније, величине 16 800 km2.
Најразорнија ледена – камена лавина се 1970. године сручила низ падину перуанске планине Хуаскаран (6768 m). Стенски материјал који је покренуо
земљотрес, у подножју планине је уништио насеља
и усмртио 20 хиљада људи. У Европи је зима 1951.
године била најнемилосрднија, када су у Аустрији и
у Швајцарској лавине имале 265 жртава (овај период
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Највеће трагедије које су однеле највише људских
живота, не убрајајући глад, ратове, епидемије, биле
су поплаве. Међу забележеним поплавама најразорнија се догодила у Кини 1931. године. За тачан број
жртава се не зна, само се процењује на 2 500 000
–3 700 000. На овој ранг листи највећих трагедија
прва четири места заузимају кинеске поплаве које
су настале углавном дуж реке Хуангхе, где је и иначе
велика густина насељености.
Највиши водопад на свету са висином од 979 m је
Анђеоски водопад у Венецуели, који се спушта са
једног тзв. тепуи, висоравни изграђене од пешчара.
Водом најобилнији су Ливингстонови водопади на
реци Конго. Што се тиче ширине, највећи су водопади Игвазу на реци Парана у Јужној Америци (ширине 4 km).
Највећи кањон је Велики кањон Колорада, који је
урезан у Колорадо висораван, налази се у САД, у држави Аризони. Дужина му је 350 km, ширина између
200 m и 29 km, а најдубља тачка му је 1800 m испод
нивоа висоравни.
Најнижа температура на Земљи –89,2°С измерена
је на станици Восток у унутрашњости Антакртикa.
Најнижа просечна температура је такође антарктичка вредност: на некадашњој Плато станици су
установили температуру од -56,4°С. Најхладније настањено место је Омјаков (-78°С) у североисточном
Сибиру. Највеће апсолутно колебање температуре се
такође веже за Омјаков, јер је овде током лета измерено +35°С, тако да је вредност колебања 113°С. У
Мађарској до сада измерена најнижа температура је
-35°С била (17. фебруара 1940., Мишколц – Гeрeмбeјтаполца (Görömbölytapolca)).
Најтоплије место је афарска депресија у Етиопији. У
Далолу је средња годишња температура 34,4°С, али
највиша температура у хладу (57,8°С) је измерена у
либијској Ал Азизији. Код нас икада измерен максимум је био 41,9°С (20. јул 2007. Кишкунхалаш).
Највећи раст и опадање температуре су измерили
код Спесфиша (Speasfish) у Јужној Дакоти (САД) 22. јануара 1943. ујутру, када је налетео ветар Чинок, у року
2 минута температура је порасла за 27,2°С (-20/7,2),
али током истог дана температура ваздуха је опала
за чак 33°С у року 27 минута (13,3/-20). Од великог
колебања температуре су и стакла прозора напукла!

!

Потражи у свом атласу места рекорда и
догађаја. Сакупљај у вези са њима слике на
интернету.
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Две територије се
такмиче за титулу
најкишовитије локације. До сада икада измерена највећа
количина падавина
измерена током годину дана, веже се за
град Черапунџи на
североистоку Индије,
где је 1860–61. пало
26 461mm. Међутим,
овде је просечна годишња
количина
падавина
„свега“ Монсунске кише у Индији
11 430 mm, док на
Кауи, једном од острва Хаваја је 11 873 mm! У Мађарској са највећом просечном годишњом количином
падавина располаже Кесег (Kőszeg) (807 mm). Годишњи рекорд падавина је припао Јаворкуту (2010:
1555 mm), a сушни рекорд Сегедину, пошто је овде
2000. године свега 203 mm пало.
Посматрајући интензитет падавина у року од месец дана, највећа количина је пала у Черапунџију:
9300 mm, јула 1861. (код нас: 444 mm, Добогоке
(Dobogókő), јун 1958.). Током једног дана је највећа
количина падавина пала на острву Реинион у Индијском океану, 1825 mm (код нас: 260 mm, Дад, јун
1953.). Током сат времена највећа количина је пала у
кинеском Шангту: 401 mm (код нас: 120 mm, Хевеш,
август 1988.).
До сада запажена највећа брзина ветра отп. 484
km/h, измерена је у унутрашњости једног торнада у
Оклахома Ситију (САД). Међутим, најветровитија
места се налазе на Антарктику: просечна годишња
брзина ветра је овде вишеструка у односу на друге
пределе света. Ова вредност је нпр. код Денсион рта
1995. била 80,6 km/h!
Најсувљи предео је Атакама пустиња, где је у области
чилеанског Икике просечна годишња количина падавина 0,02 mm. На Антарктику у Сувој долини (Dry
Valleys), већ 2 милиона година није било кише, међутим, понекад слабо пада снег. Територија са најдужим
сушним периодом је Вади Халфа, где већ 19 година
није било кише.
Атакама – пустиња

Г о ра с а о ал ос

назива се „Зимом терора“). Најтрагичнија несрећа
која се тиче Мађара, догодила се у планинама Радна
(Radnai-havasok) јануара 1944. у близини врха Велики Пиетрос (Nagy-Pietrosz-csúcs), када се сручила лавина и усмртила 14 људи.
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Г о ра с
Зона

Х
Л
А
Д
Н
А

Појас,
области

-10 – -55

25 – 55

око 200

субполарни

тундра

између
0 – -25

8 – 45

200 – 300

хладни
умерени

тајга

између
0 – -10

20 – 70

200 – 700

прави
умерени

екстремно
континентална,
пустињска
умерене зоне

0 – 15

25 – 50

континентална,
сува
континентална

0 – 15

умерено
континентална,
влажна
континентална
океанска,
океанска

Број год. доба и
њихове одлике

Главни ветрови

2: 9-10 месеци
зима; свеже
„лето“ 2-3
месеца
4:6-9 месеци
зима; свеже
лето

поларни
ветрови

100 – 200

4: хладна зима;
жарко лето

западни
ветрови

25 – 45

300 – 500

западни
ветрови

0 – 12

10 – 20

500 – 800

4: хладна зима,
топло лето;
израженија год.
доба
4: „правилна“
годишња доба

5 – 12

7 – 15

800 – 2000

4: уравнотежена
годишња доба

снажни западни
ветрови

медитеранска,
медитеранска

10 – 20

15 – 20

400 – 1000

4: суво топло
лето, кишна
блага зима

лети силазни
пасати, зими
западни

монсуснка,
монсунска
умерене зоне

10 – 20

5 – 25

1000 – 1500

4: кишно топло
лето, сува хладна зима

смењивање
зимског и
летњег монсуна

монсунска
област

монсунска жарке
зоне

22 – 28

5–8

1500 – 2000

3: сува сунчана
зима, кратко
вруће пролеће,
кишовито лето

повратнички

пустињска
жарке зоне

20 – 28

10 – 15

100 – 250

прелазни

савана

23 – 27

3 – 10

300 – 1500

2: вруће суво,
хладно суво,
велико дневно
колебање
2: топло кишно,
вруће суво

зимски монсун
је пасат те
хемисфере, а
летњи монсун
преусмерени
пасат друге
хемисфере
силазна грана
пасата

екваторски

екваторска

25 – 27

2–3

2000 – 3000

Н

Г о ра с а о ал ос

Год. кол. падавина (mm)

поларни
ветрови

Е

К

Сред. год.
колебање
темп. (°С)

оштра зима

Р

Р

Средња
годишња
темп. (°С)

стални мраз

Е

А

Подручја, клима

поларни

М

Ж

ал а о ал ос

о

У

А

р

топли
умерени

А
стално врело,
влажно и
спарно

западни
ветрови, некад
поларни

западни
ветрови

наизменично
силазна узлазна
грана пасата
узлазна грана
пасата
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Природна вегетација

Земљиште

-

-

Животињски свет

Режим река
и водостање

морски: фоке,
моржеви,
пингвини
ирваси, текунице,
поларне лисице,
инсекти

П >И
нагомилавање
снега
П > И кратак
период без снега

тундра,
шумовита
тундра,
мочваре
тајга

тундра

подзол

самур, нерц,
вукови, медведи

П > И 5-7 месеци
под ледом

полупустињска,
пустињска

пустињско
скелетно
земљиште

глодари, гуштери,
двогрба камила

П < И периодични
водотоци, области
без отицаја

високо и
нискотравна
степа

кестењасто
мрко
земљиште,
црница
црница,
мрко шумско
земљиште

глодари, јако
потиснути папкари

П < И макс. у
пролеће и рано
лето, зимско
залеђивање
П = или < И макс.
у пролеће и рано
лето

листопадне
шуме,
тресетиште
тврдолисне
шуме,
шипражје

мрко шумско
земљиште

јелени, вепрови,
лисице, глодари

земљиште
цимет боје,
terra rossa

сличан суседним
појасевима,
муфлони

ловорове шуме

црвено и жуто
земљиште

сличан суседним

монсунске
шуме, џунгле

црвеница,
латеритно
земљиште

индијски слон,
тигар, пантер,
кобра, азијски биво

П > И лети
поплаве, зимски
минимум

пустињска,
полупустињска

пустињско,
скелетно
земљиште

глодари, змије,
гуштери, камила

влажна, сува
и бодљикава
савана

саванска
црвеница

прашума

тропска
црвеница

листопадне
шуме, шумска
степа

јелени, вепрови,
лисице, глодари

П = или >И
уједначено
водостање
П и И се мења у
зависности од год.
доба; екстремно
водостање, зимске
поплаве
П > И лети
поплаве, зимски
минимум

р

ал а о ал ос

Обликовање
рељефа

Пољопривреда

ледени покривач,
воде

-

уситњавање
мржњењем,
вечито замрзнута
земља, клизање
уситњавање
мржњењем,
клизање, речне
воде, честе
промене мраза
уситњавање
мржњењем, еолска
и речна ерозија

риболов, лов, узгој
ирваса

уситњавање,
незнатно
разлагање, речна
ерозија, пљускови
незнатно
уситњавање и
разлагање, речна
ерозија
разлагање, речна
ерозија

шумарство,
узгајање крзнаша

местимично
номадско
сточарство,
узгој биљака у
наводњаваним
оазама
свињарство, говедарство, житарице
пшеница, кукуруз,
шећерна репа,
многострано
сточарство
испаша стоке, раж,
кромпир

лети инсолационо
уситњавање, зими
разлагање, речна
ерозија, спирање
падина
лети разлагање,
зими инсолационо
уситњавање,
површинско
спирање
лети разлагање,
зими инсолационо
уситњавање,
речна ерозија,
површинско
спирање

маслине, цитруси,
житарице, храст
плутњак

П < И роса, период.
водотоци, реке
придошлице

уситњавање,
нагомилавање,
еолска ерозија

афрички слон,
носорог, жирафа,
лав

П > И екстремно
водостање

животиње на
дрвећу, птице и
гуштери

П = или > И
уједначено
водостање

са сменом год.
доба разлагање,
уситњавање,
површинско
спирање
јако разлагање,
клизишта, речна
ерозија

номадско
сточарство, биљне
културе оаза
(датула)
шећерна трска,
кафа, памук,
кикирики,
плантаже, просо

пиринач, чај,
памук

пиринач, чај,
шећерна трска

обрађивање
земљишта
спаљивањем, на
плантажама какао,
банана, кокос

Г о ра с а о ал ос

ла а о а
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Африка из свемира

Г о ра с а о ал ос

Које климатске зоне, појаси се пружају на територији континента?

184

Медитеранска обала на Јадранском мору
(Пиран, Словенија)

Шта карактерише медитеранску
климу? На којим територијама
Земље је настала?

Ирвас у северној Финској

Шта карактерише климу тундри?
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Поља и гајеви на Алфелду

Зашто су ова поља значила
повољне услове за пољопривреду?

Карактеристично дрвеће саване, акације

Где су настале распрострањене саване на Земљи?
Шта одређује карактеристичну вегетацију?

Пејзаж у вишим пределима Алпа

Како се мења снежна граница
од екватора према половима
и од запада према истоку?

20/04/16 14:44
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Природа и друштво: историјски развој односа Раст становништва света Чињенице и последице раста становништва
Састав, расподељеност и густина становништва Трансформација руралних насеља Брзо растући градови Насеља у времену и
простору (пројекти задаци)
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У коjoj мери природна средина одређује
друштвенo– привредни развој?

У почетку доминантна у друштвеном и привредном развоју, улога климе ширењем нове технологије постаје све
занемарљивија. Човек је често наносио велику штету и све
више се мешао у природне процесе.

ло а о ра с ср
р
а

ра о ра о

Елементи географске средине, који окружују друштво – и
природни, и друштвени (систем насеља и производње, средства производње) – значајно се резликују у појединим деловима Земље.
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Један од најважнијих фактора географске
средине је клима која одређује даље природне
елементе, као што су природна вегетација, животињски свет, земљиште. Различите климатске
зоне Земље пружају различите услове за опстанак људи и на тај начин могу да успоре или убрзају развој друштва. Светска историја, локалне
разлике у развијености друштва, сведоче о томе
да је северна умерена зона пружала најсигурнију
основу за опсежан расплет друштвеног развоја.
Са једне стране, сменом четири годишња доба карактеристична за ове климе омогућена је обилна
производња намирница током вегетацијског периода, а са друге стране преживљавање зиме је
подстицало овдашње становништво на планирано управљање залихама. Четири годишња доба
су захтевала прилагођавање, како у производњи,
тако и у исхрани, одевању, а хладни периоди године су приморавали људе на изградњу трајних
склоништа који пружају заштиту. Северна умерена зона је постављала тешке, али не и непремостиве услове пред људе, непрестано је захтевала
решавање нових и нових задатака (прављење календара, складиштење, прављење одеће, грејање,
градња, итд.) и тиме потпомогла организацију и
развој друштва.
Северније, где умерена зона прелази у хладну, смењују се дуге зиме и кратка лета. Природна
вегетација и животињски свет су, одговарајући
климатским условима, сиромашни, а борба за
опстанак у субполарном појасу је исцрпела становништво, није остало снаге за напредак. Слично овоме, заједнице у повратничком појасу
(пустиње) су се исто суочавале са озбиљним потешкоћама.
Екваторски појас је, међутим, у изобиљу пружао потребне изворе за опстанак у животу. Стално „постављен сто“ и равномерна температура
нису посебно подстицали овдашње народе на рад,
напор. Непрестано је плодила храна, није је требало складиштити, није било потребно озбиљније
одевање и стварање јачег склоништа. Природна
средина није постављала теже задатке, тако да
није постао неопходан бржи развој људских заједница које овде живе.
Поједини климатски појасеви су, различитом
брзином покренули друштва на свој пут.
Јединствене црте климатских зона су међутим,
само у раним периодима историје дошле до веће
улоге. У каснијим фазама друштвено–привредног
развоја света постепено су губиле снагу.
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Човек, као органска компонента природе – са
циљем опстанка у животу – од своје појаве је био
у врло уској вези са географском средином. У развоју односа човека и природе две главне етапе можемо да раздвојимо.
Прва етапа је доба сакупљања и лова. Homo
sapiens, који се бавио ловом и сакупљањем, тада се
потпуно уклапао у животну средину, против чије
каприциозности му је једино средство била способност пасивног прилагођивања. Своју околину
је користио, али својим присуством није оставио
траг, иако је примитивним алатима за лов (камен,
камена секира, стрела, a касније и копље) понегде
разредио животињски свет (мамут, бизон).

л

а о ла

о

Време

а с а

о а р

Начин опстанка

сакупљање и лов

Густина насељености
(становник/km²)

Африка и Евроазија

пре 25000 година

Становништво
(милиона становника)

0,00425

0,125

0,012

1,0

0,04

3,34

око 10 000 пре н.е.

сакупљање, лов

неколико континената

0,04

5,32

око 6000 пре н.е.

пољопривредна
производња, село –
насеља, ране миграције

неколико континената

1,0
0,04

86,500
?

пре 2000 година,
почетак рачунања
времена

наводњавање обрадивих
неколико континената
земљишта, миграција

!

1,0

133,0 – 160,0

На основу табеле формулиши везе.

ро

а ро а с а о

а о о

а

л о са о

а

16501

18001

19001

19301

1950

1980

1990

2000

2010

Европа
Азија2
Африка
Англоамерика
Латинска
Америка
Океанија

100
290
100
13

187
562
95
6
19

401
898
130
81
63

493
1111
155
135
109

574
1360
199
167
163

666
2660
470
248
364

718
3196
633
277
459

795
3647
808
315
521

732
4166
1033
351
588

2

2

6

10

13

23

27

29

35

Свет

505

871

1579

2013

2476

4431

5310

6115

6908

2

2

с ор

Африка

пре 300 хиљада година

1

Друга етапа је започела са револуцијом неолитне пољопривреде и још се и данас одвија. Изум
пољопривредне производње је значио прекретницу у односу између човека и природе. Човек који
размишља створио је нешто што пре није постојало у природи, и тако се осамосталио, постао свој
господар. Релативна сигурност производње је подстакла човека да се настани, да гради села, а касније и градове. Поред промењених услова брже се
размножавао. Због све већих потреба велике популације, ширила се и пољопривредна производња,
узгој биљака, животиња. На све већим територијама су преображавали географску средину. Шуме
су крчили или спалили, травнате пустаре су узорали и засадили културним биљкама, из река су
наводњавали, експлоатисали су минерално благо.

Настањена територија

пре милион година

ра о

Делимично или потпуно рачунати подаци.
Европско и азијско становништво бившег Совјетског Савеза се налази међу подацима одговарајућег континента, Турска
код Азије.

!
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Израчунај, колика је била густина насељености појединих континената 1650. и 2010. године. На
којем континенту се може запазити већа промена.
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Природне и друштвене силе се супротстављају једна другој, међутим, заједно обликују слику планете. Започела је историја Земље,
коју је човек обликовао. Протеклих 10 000 година траје период насељавања човечанства на све
већим територијама.

Човек који привређује без престанка, у све
ширем простору, све дубље и дубље, често неодговорно, са несрећном руком, умешао се у природне процесе. Док је оригинално у основи клима одредила где је могла настати ефикасна производња,
снажан развој, данас људска делатност формира
климу Земље!

Г
географска средина, етапе утицаја човека на географску средину

Саване на многим местима угрожава
прекомерна испаша

Какве негативне утицаје има прекомерна
испаша? Које територије Земље су највише изложене овом проблему?

р

ро с а о

1. Сакупљај информације о томе, како људска делатност све више утиче на климу Земље.
2. Направи презентацију у којој ћеш обратити
пажњу на људску делатност која обликује природу и на њене последице.

1. Зашто је настанак пољопривредне производње
значио преокрет у историји човечанства?
2. Какве еколошке проблеме је могла да проузрокује људска делатност у античко доба?
3. Какав преображај природе је проузроковао период револуције неолитне пољопривреде?
4. Каквим методама човек данас добија све новије
и новије обрадиве површине у умереном појасу?

188
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Њихов опстанак је осигурало формирање великих породица, хорда, и друштвено организовано
сакупљање и лов. Постепено су се прилагодили
изворима исхране, које су одредили различити
климатски услови. На основу својих искустава,
надвладали су промене средине, али су се прилагођавали и на биолошки начин, променом и
развојем организма. Овај процес, заједно са ширењем на континентима, довео је до стварања великих раса, од којих све припадају људској врсти
(хомо сапиенс). Распрострањеност европеидне,
негроидне и монголоидне расе од географских
открића се значајно променила, док је број и сразмер аустралоида значајно опао наспрам осталих
великих раса. А са мешањем великих раса настали
су нови типови човека.

a)
в)

о ос

о

г)

а

Како нас може бити седам милијарди?
У почетку је популација споро расла, и у 19. веку достигла је милијарду становника. Међутим, након тога
се у драстичној мери наставио раст популације.
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а

Пре више од милион година су се појавили први хоминиди у Источној Африци, и раширили су се на Земљи.
Током дуге еволуције, више грана им се развило, међутим, многе од њих су биле „слепа улица”. Једина преживела врста је данашњи човек, хомо сапиенс који се
појавио пре око 40-50 хиљада година и који је постепено надвладао мање развијене, раније хоминиде.
Први људи су током своје миграције, на крају леденог доба, осим Антарктика настанили све континенте.

Представници великих раса: а) европеидна раса
б) негроидна раса
в) аустралоидна раса
г) монголоидна раса

За европеидну расу је карактеристичан разнолик спољашњи изглед (коса, кожа и очи могу бити
од светле до тамне боје), док за монголоидну расу
низак раст, широко и пљоснато лице, косе очи и
црна, равна коса. Негроидну расу карактеришу
црне очи, коса која им је такође црна и коврџава,
а усне су им подебљане. Аустралоиде карактерише
маљаво тело, тамна кожа, очи и коса.
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пре Христа 8000–7000
пре Христа 7000–3000
пре Христа 3000– 1500
ширење номадског
сточарства
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107. илустрација: Почетак пољопривредне производње и њена територијална распрострањеност током
историје

!

На основу карте и свог знања из историје
именуј оне територије Земље одакле је кренуо развој пољопривредне производње.

ол

а

о о р р

Човек, који је непрестано ширио, богатио своје
знање и врсте оруђа, пре 10 000–8000 година је
почео да се занима узгојем биљака. Најраније је
у региону Блиског Истока – на територији Плодног полумесеца – откривена тајна производње
житарица (жито, јечам, просо, сирак ). Неколико
хиљада година касније на Мексичкој висоравни
су мехунарке, тиква, кукуруз проширили листу.
Узгој биљака је омогућио одомаћивање животиња
(козе, овце, стока, свиње). Револуционарне промене, које су се одвијале у пољопривреди, учиниле су
сигурнијим снабдевање намирницама. Ово је приморало људе да се настане, помогло је заједнички
живот већих група, организацију друштва на вишем нивоу, поделу рада, трговину, рађање градова. Убрзао се раст популације, ово је био први
значајнији раст у историји човечанства. Око
3000 пре н.е. појавили су се први градови-државе, најраније је у долини Тигра, Еуфрата и Нила, а
касније и дуж реке Инда и Хуангхе. У највећим је
живело и више десетина хиљада људи, који су се
углавном бавили земљорадњом. У овим градовима-државама су почели прво да користе метале. У
окружењу градова настале су велике концентрације становништва, које су касније чиниле основу
цивилизацијских центара.
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Популација се од почетака све бржим темпом
ширила, али је током историје било неколико прекретница када се драстично повећао интензитет
раста становништва.
Начин живота сакупљања и лова људе је приморао на сталну селидбу, док је репродукција великих породица, од 20-30 чланова била врло спора. Број им је више стагнирао, него што је растао.
Ширењем културе производње и насељавањем, започео је од ранијег бржи, али и даље умерен развој
човечанства. Развој је био спор. Према проценама,
за дуплирање неолитног становништва је било потребно 2500 година. Ово споро умножавање је било
карактеристично и за античко доба, средњи век.
Други значајан нагли раст становништва је започео средином 18. века, са појавом индустријске
револуције. Под утицајем индустријализације –
првенствено у Западној Европи – започео је брз
раст становништва. Брже умножавање су помогли и побољшани животни услови (све развијеније
здравство, смањење смртности деце), захваљујући
чему је све више деце доживело доба одраслог човека.
Касније су се на све веће територије проширили утицаји индустријске револуције, услед чега
се на прекретиници 19-20. века поново убрзао
раст светске популације људи (Северна Америка,
Средња и Јужна Европа).
Након Другог светског рата колоније су постале независне. Изуми индустријске револуције
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8,2

1356

8.

Русија

142

2.

Индија

1129

9.

Нигерија

138

311

10.

Јапан

127

11.

Мексико

109

5.

Бразил

190

12.

Филипини

88

2,0

6.

Пакистан

164

13.

Вијетнам

86

1,85

7.

Бангладеш

153

14.

Немачка

82

3,0

1,0
светска популација
(милијарду становника)

– првенствено везани за исхрану и здравство –
проширили су се и у трећем свету (свет у развоју).
Као последица тога, уследила је до сада још незапамћена „демографска експлозија“.

о ос

Кина

237

Продискутујте, колико људи је Земља у
стању да храни? Да ли постоји опасност
од пренасељавања? Да ли би било довољно
хране за сваког човека?

а а

1.

САД

6,1

108. илустрација: Промена светске популације између
1830. и 2025.
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У 20. веку раст популације је достигао запрепашћујуће размере: за 100 година становништво
се повећало за три и по пута. Када су се родили
они који сада имају 70 година, само је трећина
људи живела на Земљи у односу на сада. Међутим,

!

а

преостало

Кина

Индија

бивши Совјетски
Савез
Африка

а

ас

Упореди територију најмногољуднијих држава помоћу атласа.

у време рођења оних који данас имају 40 година,
овај број је био мањи од половине него у данашње
времене! Да је стопа раста популације остала иста
као 1970-их година, већа од 2%, онда би светска
популација за 100 година била 32 милијарде, међутим, 21. век може донети преокрет у расту броја
становништва. Највероватније до краја 21. века
становништво света ће са бројем од 10 милијарди достићи свој врхунац, након чега ће уследити
споро опадање.
Становништво планете је 1999. достигло 6 милијарди, а 2011. већ 7 милијарди. Тренутно од 1000
новорођенчади, 600 је рођено у Азији, 200 у Африци, 150 у Америци (од тога ¾ у Латинској Америци), свега 45 у Европи и на крају 5 у Аустралији и
Океанији. Брзина раста популације света у великој мери зависи од демографских процеса који се
одвијају у трећем свету. У протеклим деценијама
85% раста се свело на ове државе.
Науку, која се бави истраживањем броја и
састава становништва, називамо демографијом.

ро с а о

2000

Европа

2025

Англоамерика
Латинска Америка

ас с а о

велике расе, узгој биљака, начин живота сакупљања и лова, индустријска револуција, брз
раст популације, демографија
1. Погледај, у којој мери расте број становништва
света данашње време.
2. Направи ранг листу најгушће насељених држава. Какве разлике ћеш приметити, упоређујући
са листом најмногољуднијих држава?
3. Погледај ко су креоли, местици, мулати и замбо. Где живе?
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1. Како се прилагодио човек различитим природним условима?
2. Које континенте су првобитно населили представници појединих великих раса? Како се то
променило до данас? Чиме објашњаваш промене?
3. Како утиче развој пољопривредне производње
на раст броја становништва?
4. Колики је данас део становништва Кине и Индије у односу на светску популацију?
5. На којим територијама Земље се може и у будућности очекивати интензиван раст становништва? Зашто?

р
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Како се мењала брзина раста становништва? Какве чињенице формирају
демографске процесе једне државе?
Одлучујући фактор демографских процеса светске популације је променљив природни прираштај, међутим, на број
становништва утиче и миграција.
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Природни прираштај је разлика између живорођених (наталитет) и умрлих (морталитет) током одређеног временског
периода. Стопу наталитета и морталитета и вредност природног прираштаја изражавамо у промилима. Промил у овом
случају значи број живорођених и умрлих на 1000 становника.
Посматрајући дугорочне промене стопе наталитета и морталитета, разликујемо четири етапе. У првој етапи (у Европи
до краја 18. века) високе су биле стопе и наталитета и морталитета, раст броја становништва је био спор.
Епидемије, поплаве, суше, глад која их је пратила и чести
ратови десетковали су становништво. Врло висока је била
стопа смртности деце, али и просечни животни век одраслог
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становништва се кретао око 30 година. До краја
18. века ове околности су кочиле раст популације.
У другој етапи (1780–1880) убрзао се раст
становништва. Ово су проузроковала стална
дејства индустријске револуције код одређених
друштaва. Појава индустрије и усавршавање
технологије подстакли су развој науке, пољопривредне производње и довели до побољшања
животних околности. Ове промене су све утицале у једном правцу: стопа морталитета је у све
бржој мери опадала, очекиван животни век је
порастао. У исто време висока стопа наталитета се уопште није мењала или тек у малој мери.
Као последица тога, убрзао се раст броја становништва. Ово је уследило захваљујући првенствено становништву Европе и европском становништву настањеном на другим континентима, док
код земаља у развоју, са значајним закашњењем,
још је дуго била висока стопа морталитета.
У трећој етапи (1880–1950) још више су се раздвојиле „демографске стазе“ развијених и мање
развијених друштава. Код обе групе даље је опадала стопа морталитета, док све мања стопа наталитета је карактерисала само развијенија друштва.
Код већег дела држава у развоју је и надаље остала
висока. Значи, док се у развијеном свету значајно
успорио раст популације, код држава у развоју је
тек сад уследила демографска експлозија, а заједно са тим и брз раст броја светског становништва.
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стопа наталитета у развијеним државама
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109. илустрација: Етапе и карактеристике демографске транзиције

У којој етапи демографске транзиције је
Мађарска?

20/04/16 14:44

Више генерација у једној кинеској породици

Какве мере су предузели у Кини, да би
смањили раст становништва?

У четвртој етапи (1950-2000) се углавном на
ниском нивоу стабилизовала стопа морталитета,
а у развијеним државама је опао број рођених.
Број рођених је полако опао и случају појединих
држава у развоју, али је свеукупно и надаље остао
висок. Светско становништво се још увек значајно увећава, али ритам тога сада већ диктира свет у
развоју. У овоме велику улогу имају друштва муслиманских држава, Индије (хиндуизам) и Латинске Америке (католицизам).
У Европи су се појавиле прве државе у којима
опада број становника (међу њима је и Мађарска),
док у више европских држава број рођених једва
превазилази број умрлих.
Следећу етапу ће од почетка 21. века вероватно
карактерисати све спорији раст светског становништва, и рашће број држава у којима опада број
становника. Раст светског становништва углавном подстиче свет у развоју, док становништво
развијених друштава стагнира. Међутим, у неколико држава света у развоју се такође смањио
раст становништва.
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Поред природног прираштаја, територијалну расподељеност становништва значајно модификује
и миграција. Могућности које су пружали новооткривени континенти, између 16. и 20. века су
покренули миграциони талас до тада још незапажених размера. Са овим се може упоредити само
велика сеоба народа у првом миленијуму нове
ере, која је формирала данашњи етнички састав
Европе и Азије. Од 1820. у року 150 година се у
Америци, Аустралији и Јужној Африци настанило
70 милиона Европљана. Ова међународна, интерконтинентална миграција је значајну улогу имала
у територијалном прегруписавању човечанства.
Током протеклих деценија се смањила миграција између континената, али је порастао број
привремено пресељених „гастарбајтера“. Нарочито им је значајна улога у државама Западне Европе, куда је са територије Средње и Јужне
Европе, Африке и Азије барем 10 милиона људи
емигрирало (заједно са породицама, овај број
може бити и двострук!).
Ширење индустријализације је покренуло прегруписавање становништва и унутар неке државе.
Ова унутрашња миграција има важну улогу у концентрисању становништва новијег доба.
У сезоналну миграцију спада, када се место
становања и радно место (школа) налазе у различитим насељима. Током дана људи раде у граду, а
након посла (наставе) се враћају у насеља која служе само за становање.
Због ратова, прогона, сиромаштва и природних катастрофа, повремено већа маса људи тражи
уточиште у другим државама. И иза ових миграција у позадини стоји потрага за бољим животом.

!
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Наведи примере миграције становништва.

миграција становништва
cтална

међународна

унутрашња

– запошљавање
– студије
– туризам

– запошљавање
– студије
– туризам

међународна
– емиграција и имиграција
– исељивање и колонизација
(нпр. из политичких разлога)
– настањивање миграната
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унутрашња
– селидба у град
– исељавање из градова
– пресељавање у други део
државе (нпр. због посла)

р

сезонска
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етапе и карактеристике демографске транзиције,
природни прираштај, природно опадање, демографска експлозија, миграција, „гастарбајтери“,
сезонска миграција
1. Направи листу оних држава у којима најбрже
расте становништво.
2. Направи презентацију o миграцијама становништва које се у данашња времена могу запазити у свету. Тражи одговор шта је проузроковало ове процесе.

Г

ро с а о

1. Зашто је постала друга половина 20. века период демографске експлозије?

2. Какви фактори утичу на очекивано трајање
живота?
3. Шта утиче на број становника једне државе?
4. Да ли човекова делатност, којом он обликује
околину, може да има демографске последице?
5. Становништво једне државе 1. јануара 2011. је
било 10 500 000. 2011. се 95 000 људи родило
и 88 000 умрло. Током 2011. године 8000 људи
је емигрирало из државе, док се 7500 уселило.
Помоћу ових података одговори на питања!
а Колики је био природни прираштај 2011?
Колика је била стопа наталитета и морталитета?
Колики је био миграциони салдо?
Колики је био број становника 31. децембра
2011?

Пренасељени и ретко насељени континенти
Упадљива је велика разлика између становништва
северне и јужне полулопте: само десетина светског становништва живи на територијама јужно
од екватора, док преостали део живи на северној
полулопти (на јужној полулопти је наравно, много мања површина копна (27%), него на северној
полулопти). Слично је велика разлика између насељености Старог света (Европа, Азија и Африка
86%), и Новог света (Америка, Аустралија, Океанија, 14%).
У стварању неједнакости главну улогу су играли географски фактори. Спојеност континената Старог света је одувек олакшавала ширење
становништва. У Америци појаву првих људи је
омогућио копнени мост на територији данашњег
Беринговог мореуза, који је спајао Аљаску и Сибир, који је, међутим, прилично касно, за време

ра ра

последњег леденог доба – када је ниво светског
мора био за 60-80 m нижи – служио као веза између Азије и Америке. (али пре 8000 година, подизањем нивоа светског мора, овај копнени мост
је поплавило море, тако да се прекинула копнена
повезаност између два континента). Групе људи
који су населили Аустралију, такође су на крају
леденог доба пешачећи стигли овде, када је ниво
светског мора био нижи. Тада су острва индонежанског архипелага била спојена са Малазијским
полуострвом и чинили су јединствено копно. Ово
се десило пре отприлике 20–30 хиљада година.
Историјски догађаји протеклих 500 година утицали су у правцу изједначења, али је густина насељености Новог света и Африке је још увек много мања него Европе и Азије.

р

Већина имиграната који стижу у Аустралију, насељавају се углавном у
источном приобалном појасу, док су унутраше пустињске територије
континента и данас врло ретко насељене
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Код друштава која су кренула путем развоја, још
је висока стопа наталитета, док стопа морталитета
опада, зато је значајнији однос радно способног узраста. Овде спадају и државе у развоју са скромном
привредом (нпр. Мауританија, Судан, Бангладеш,
Филипини, Парагвај), а са друге стране су арапске
државе богате нафтом, у којима све брже расте становништво (нпр. Либија, Саудијска Арабија, Кувајт).
Очекивано трајање животног века у овим државама
се повећало, међутим, у вишим старосним групама
број људи је још увек мали.

а

ниско (45-50 година). Стопа старијих старосних
група је свега 2-4%.

становништво
које споро расте
мушкарци
жене

а р

а

оро

а

Да ли становништво Земље стари,
или се подмлађује?
Данас су у исто време присутна друштва која старе и
која се подмлађују, а са друге стране постоје и пренасељене и ретко насељене територије.

р

а о а с ар

оас

о

% становништва
% становништва
старосна пирамида
старосна пирамида облика
облика звоно
кошнице или урне
становништво које брзо расте
мушкарци

жене

ла

Старосна пирамида показује дистрибуцију становништва по старости и полу у графичком облику. Са старосне пирамиде се могу очитати и историјски догађаји,
који су утицали на број становника. Као резултат тога
настало тренутно стање, може да да прогнозу очекиваних збивања у блиској будућности, а и о променама на
тржишту рада.
Висока стопа младих старосних група је карактеристична за најзаосталија друштва, у којима чине и до
45-50% од целокупног становништва (Уганда, Кенија,
Замбија). Високу стопу наталитета прати и висока стопа морталитета. Очекивано трајање животног века је

% становништва
старосна пирамида облика пирамиде

111. илустрација: Типови старосних пирамида

р

с о а а

становништво
које опада
мушкарци
жене

ро с а о

Облик старосне пирамиде младих друштва
личи на пирамиду, а развијенијих друштaва на
кошницу, у чијем је случају приближно исти број
старосних група младих и средњег доба које се

Уз које етапе демографске транзиције се
могу везати поједини типови старосних
пирамида?
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једна на другу надграђују. Хармонично расте становништво, повећава се и очекивано трајање животног века, а паралелно са тим и стари друштво.
Однос младих се смањио на 20-26%, док се однос
старе популације повисио на 9-13%. Углавном
развијена друштва Новог света чине ову групу
(САД, Аустралија).
Друштва која старе, карактерише опадање становништва; све је мањи број старосних група младих, чине свега 16-20% целокупног становништва.
Као последица продужетка очекиваног трајања
животног века однос старијих старосних група
25
20

ро с а о

висок број
рођених

15

средњи број 10
рођених
низак број
рођених
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112. илустрација: Очекивана промена броја становништва на Земљи

!

Договорите се, какве последице би, на основу појединих прогноза, могле имати промене броја становништва.

расте на 15-20%, тј. достиже удео младих узраста
(Данска, Немачка, Швајцарска, Шведска, Мађарска). Становништво брзо стари, број се постепено
стабилизује, а након тога почиње да опада. Број
умрлих константно достиже и прелази број рођених, што доводи до опадања становништва. Оваква старосна пирамида има облик урне.

арос а
ро л

а

р

У друштвима која старе проблем представља све
мањи однос активног становништва, које треба да
издржава све више пензионера. Константно расту
здравствени и социјални издаци друштва. Дејство
овог процеса би могло да ублажи повећање старосне границе за одлазак у пензију.
Главни проблем младих друштава је стварање
радних места за све већи број радно способног
становништва. Основно снабдевање и образовање малолетника захтева све више новца.
Друштва младе старосне структуре код земаља
у развоју карактерише вишак радне снаге, док
већину старијих друштва у развијеним државама карактерише недостатак радне снаге. Са једне
стране ово покреће у свету запажену миграцију
огромних размера.

о
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а

Раст очекиваног трајања животног века – негде у мањој, а негде у већој мери – је процес који
углавном карактерише целокупно светско становништво. Очекиван животни век рођених у данашње време је код мушкараца 63,7, а код жена 68,2
године. Разлике између држава су се смањиле, али
нису нестале.

о
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Јапан

82,3

Кина

73,5

Немачка

80,1

Египат

72,1

САД

78,4

Русија

70,3

Уједињени Арапски
Емирати

76,5

Индија

69,9

Тунис

75,8

Јужноафричка
република

48,9

Мађарска

74,8

Зимбабве

45,8
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113. илустрација: Промене у расту наталитета

Кaкве чињенице условљавају рађање деце?

Просечни животни век жена – из биолошких
разлога – дужи је него код мушкараца. Однос два
пола је углавном уравнотежен, иако се јавља одређена флуктуација. Број жена на 1000 мушкараца
се мења између 900-1150. Од овога веће одступање
представљају већи друштвени разлози (ратови,
контрола рађања).
Унутар појединих старосних група биолошка
правила регулишу однос два пола. Увек се рађа
више дечака него девојчица, зато се у млађим старосним групама у Мађарској до старости од 40
година тренутно јавља више мушкараца, док је у
старијим старосним групама обрнуто, тј. више је
жена.

о
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о

Становништво можемо да групишемо и на основу њихове улоге у свету рада и привреде. Радно
способним становништвом називамо ону групу
људи која је завршила школовање, али није још
достигла доба пензионисања. Ово углавном значи
популацију узраста између 15 и 64 године. Међу
њима могу бити активни људи који се запошљавају и стварно раде. Постоји и неактивно (инактивно) радно способно становништво које због
појединих разлога (здравствено стање, васпитање
деце, губитак радног места) не ради. Неки од њих,
међутим, могу да имају свој приход (нпр. накнада од државе за одгој деце – gyed). Онај део становништва који не привређује, и егзистенцију им
други обезбеђују, сачињава групу људи који су издржавани (нпр. ученици).

а

Често слушамо у вестима да је код нас за развој привреде неопходно повећати стопу запослености. Овај број је у процентима изражен однос
броја активног и радно способног становништва.
Приказује колико је посто радно способног становништва запослено.
Незапосленима називамо оне који су у датом
временском периоду способни и желе да раде, али
не могу да нађу посао. О стању економије много
открива стопа незапослености, која је у процентима изражен однос броја незапослених и броја
радно способног становништва. Незапосленост
може имати више разлога, на пример затварање
погона који не функционишу економично, трансформација економске структуре, недостатак
стручности и образованости радне снаге. Такође
осликава и развијеност економије структура запослених, која процентуално показује како су
запослени распоређени у појединим привредним
гранама (индустрија, пољопривреда, услуге). За
мање развијене државе је карактеристичан већи
број запослених у пољопривреди, док је у развијеним државама карактеристична водећа улога сектора услуга.

Г с о ас
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У неколико подручја Земље ограничене распрострањености се концентришу велике масе људи.
Густина насељености је статистички показатељ
расподељености становништва, који значи број
становника по 1 km2.
Настанак две највеће концентрације становништва Азије (Кина и Индија) се протеже све
до преисторијских времена. Живот великих маса
популације овде се од почетака заснива на пољопривреди, док им се центри подударају са колевкама развијених речних култура древног истока.
Само је пораст становништва Јапана и Кореје новијег времена, делимично резултат индустријске
револуције.
Центар европске концентрације становништва је Западна Европа која брз раст броја становништва може да захвали индустријској револуцији. Најмлађа концентрација становништва,
која се најдинамичније развијала у протеклом
веку, настала је у индустријској зони САД, дуж атлантског приобаља и у области Великих језера. У
концентрацијама становништва Западне Европе
и Источне Азије просечна густина насељености
је изнад 300 становника/km2, док је ова цифра у

а
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број живорођене деце на
једну жену
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великим концентрацијама становништва Јужне
Азије и Северне Америке око 250. Поред места
великих концентрација становништва, на Земљи
је настало и више мањих изолованих концентрација, нпр. на острву Јави, у делти Нила, централној висоравни Мексика.
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Најређе насељена подручја Земље окружују Арктик, док је Антарктик ненастањен (не узимајући у обзир особље истраживачких станица,
које се само привремено задржава на континенту). У субполарним пределима Канаде и Евроазије, у зони тундре и на северном ободу тајге, на
сваког становника долази територија величине
100-1000km2. Становништво се традиционално
расејава, води номадски начин живота, међутим,
у зимском периоду године повлаче се у насеља.
Међу најређе насељене пределе спадају пустиње, где на km2 углавно не живи ни један човек.
Ретко су насељене и прашуме. Густа вегетација
џунгле, кроз коју чак ни сунчеви зраци не продиру, није баш билa привлачнa за насељавање људи,

осим ако нису били приморани да се тамо населе.
У Африци у жаркој зони, басен Конга је прилично ретко насељен: 2-3 становника живи на
сваком km2. Ове пределе насељавају углавном
племена (нпр. пигмејци) која су се повлачила
испред других, јачих народа. У Јужној Америци
у поплавним подручјима дуж Амазона и њених
притока величине Дунава – познате под именом
„Зелени пакао“ – густина насељености је мања од
једног становника по km2.
Углавном међу ретко насељена подручја континената спадају и високопланински предели.
Међутим, густина насељености је на појединим
континентима различита на одређеним надморским висинама. У Европи и Аустралији су регије
изнад 2000 m надморске висине већ потпуно ненасељене, док у тропским, суптропским високопланинским пределима (Африка, Мексико, Јужна
Америка) и на територији Тибета (коју карактерише хладна клима) на надморској висини између 2000-4000 m је релативно значајна густина
насељености (7-20 становника/km2). Највећи град
који се налази на највећој надморској висини са
својих 200 хиљада становника је Потоси у Боливији. Изграђен је на висини од 4300 m.

Г
старосна пирамида, очекивано трајање животног века при рођењу, густина насељености, радно
способно становништво, издржавани људи, стопа
запослености, стопа незапослености, незапосленост, концентрација становништва, ненасељена и
ретко насељена подручја
Део насеља Кулушук, који броји неколико стотина
становника (Источни Гренланд)

1. Каква је веза између структуре старости популације и економске развијености? Образложи
свој одговор.
2. Који су највећи проблеми друштава младе старосне структуре?
3. Са каквим проблемима треба да се изборе државе чија друштва старе?
4. Зашто је у Јужној Азији очекивано трајање животног века мушкараца дуже, него код жена?
5. Израчунај податке који недостају. Резултате и
кораке рачунања напиши у својој свесци.
Држава

Површина (km2)

Становништво

Велика држава

100 000

7 милиона

Плава држава

р

Зелена држава
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3 милиона
200 000

Густина насељености
(становник/km²)

50
150

1. Погледај које државе имају највећу, а које најмању густину насељености.
2. Погледај колико људи се налази на Антарктику
током лета и зиме.

20/04/16 14:44

повезује заједнички језик, култура и историјска
прошлост. Постоје државе чије становништво
чини само једна народност, то су тзв. националне државе. Овде спада, на пример, Португалија. Међутим, у већини држава може да живи
и више народности једна поред друге. Углавном
две народности (Фламанци и Валонци) чине становништво Белгије, док је нпр. Русија вишенационална држава. Чланови етничке заједнице
(етничке мањине) се на основу језичких, културних карактеристика и на основу обичаја сврставају у једну групу. Припадници етничких мањина
немају своју матичну државу.
Основни елементи културе су вере, које током историје претрпе извесне измене, модификације, али основна учења остају непромењена.
Језици више раздвајају, деле поједине групе људи,
док су велике вере, међутим, способне да уједине
друштва различитог матерњег језика у веће културне заједнице.

ор
ос а
о а а Гр о

ар ра осла

Каква је територијална расподељеност језичке и верске шароликости
човечанства?
Језици и религије, одређене географским положајем,
имају истакнут значај у области културе.

а

а

а о ал ос

л ра

Држава је политички појам, географска територија
обележена успостављеним границама, над којом један
дати политички систем – преко функционисања својих
институција – врши власт. Унутар граница једне државе осим државотворне већине може да живи једна, или чак и више народности. Нација је друштвена,
привредна и културна заједница држављана који располажу заједничком историјском традицијом, и које
повезује државна структура. Народност (национална
мањина) је заједница која живи у датој држави, али
не припада државотворној већини. Њихове чланове

!

Тражи примере за националне, двонационалне и вишенационалне државе.

о

а с о са

а

а

На основу језика, распоређеност становништва
Земље је врло шаролика. Лингвисти деле живе
језике који су у употреби у више језичких породица, унутар којих се више од 3000 самосталних
језика разликују. 16 најраспрострањенијих језика говори више од 60% светског становништва.
Међу њима се налази 6 таквих језика на које преводе углавном све документе УН: а то су енглески,
шпански, француски, арапски, кинески и руски.
Језици који располажу заједничким пореклом,
чине једну језичку породицу. Најраспрострањенији језици света – које највише људи говори –
спадају у индоевропску језичку породицу. Више
од 45% човечанства говори ове језике. Пре великих географских открића у Европи, Западној и
Јужној Азији су били присутни, али са колонизацијом су се проширили и на остале континенте.
Највећу им групу чине европски језици.

!

Помоћу атласа тражи примере за такве
државе у којима говоре језике који спадају
у поједине језичке породице.

а

о р а

ро с а о

о

р

а

Зашто је енглески постао важан језик
међународне комуникације?
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Јерусалим, Зид плача

Јерусалим је свето место три религије. Које су те три религије?

л

о

а с а

Светско становништво је и у верском погледу шаролико. Религије које имају највише верника називамо светским религијама, као што су хришћанство, ислам, хиндуизам, будизам и јудеизам.
Рана друштва, чији је живот био тесно повезан
са збивањима у природи, следила су природне
религије. Прецима заједнице су сматрали животиње, биљке, или су у животиње, биљке, предмете духове, демоне замишљали, са којима су само
посебни људи (шамани) могли да успоставе везу.
Другу велику групу религија чине вере које се
првенствено не везују за поједине личности, него
за претпостављене основне истине, за тражење и
препознавање закона у свету. У Индији, култови
који представљају прелаз између формиране природне религије и каснијих монотеистичких вера,
чине основу више хиљада година старог хиндуиз-

ма. Из овога је изникао систем каста, који је брахманизам озаконио, а брахманизам је покушао да
ублажи будизам. Међутим, будизам је баш због
тога убрзо и потиснут са Хиндустанског полуострва.
Од седам светих градова Хиндуса најпознатији
је Варанаси (Бенарес). Будизам је био погодан да
се стопи са локалним традиционалним религијама, и на тај начин се проширио у целој Азији.
Учења јеврејске религије (јудаизма) у 5. веку п.
н.е. сумира Петокњижје – Пет књига Мојсијевих,
док приложена објашњења садржи Талмуд. Центар религије је Јерусалим.
За учење спасења се веже, прихватајући Исуса као месију, хришћанство као религија која
је многе елементе (нпр. књига постања) преузела из јудаизма. Два најважнија верска центра
хришћанства су Рим (Ватикан) и Јерусалим.

200

32618 Földrajz 9. szerb81-216korr32016.indd 200

20/04/16 14:44

држава, нација, националност, етничка заједница,
језичка породица, светска религија
1. Направи презентацију. Прикажи симболе појединих светских религија.
2. Сакупи примере за утицаје религија на свакодневни живот људи!

Г

манским државама забрана свињског меса је довела до ширења узгоја коза, оваца и живине. Вуна
и кожа животиња постале су основа ткања тепиха
и кожарства. Захваљујући забрани производње
вина проширило се гајење грожђа за јело.
Из верских разлога хиндуизма привредни значај великих крда стоке се своди само на производњу млека, пошто ове животиње поштују као
свете, не користе у исхрани њихово месо.
Прописи јудаизма одређују и начин припреме
хране. Верски прописи, као што су обавезно ходочашће у Меку, пост, придржавање рамазана,
такође значајно утичу на живот муслиманских
заједница. Код јевреја субота (шабат), код хришћана недеља, а код муслимана петак, од посебног су
значаја. Већи део празника у Маћарекој су верског
карактера (нпр. Божић, Ускрс).
„...Духовни стожер манастира Хиландара је
католикон – главна црква посвећена Ваведењу
Пресвете Богородице која је, као живо кандило,
вековима молитвено станиште хиландарским
црнорисцима и свима онима који долазе да се на овом
духовном источнику напоје живе вере и лепоте
православља. Тај саборни храм већ скоро осам векова
подиже и дозиђује српски народ...“
Слободан Милеуснић: ХИЛАНДАР

р

1. Шта мислиш, на основу чега су одабрани језици УН-а?
2. Образложи зашто је важно учење страних језика.

о р а

а

Преузевши одређене елементе хришћанства и
јудаизма, 622. године н.е. Мухамед је основао монотеистичку религију ислам. Учења ислама сумира Куран, а најважнији центар религије је Мека.
Територије распрострањености: Северна-Африка, Судан, Источна Африка, Блиски- и Средњи
Исток, Средња Азија и индонежански архипелаг.
Две главне исламске струје (две непомирљиве
стране) су: сунити и шити.
Прописи и закони вера утичу на свакодневни
живот, чак могу да утичу и на привреду. У мусли-

о

ро с а о

а
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ра с ор а а р рал
ас а
док 15-20% становништва живи у руралним подручјима на селу. У развијенијим државама од једног броја села су настали градови, док се њихово
становништво уопште не веже, или само у малој
мери веже за пољопривреду.
Најруралнија друштва се налазе у Африци и
Азији. Највиша је стопа руралног становништва
у Бутану (99%), али још и у многим државама Африке (Бурунди, Руанда, Мозамбик), више од 90%
становништва живи на селу.

сала а о с ла
Најмања насеља су она која су у расејању и имају
свега неколико становника. Најстарија насеља
Средње и Западне Европе су настала на подручјима
некадашњих распрострањених шума у 11–13. веку.
У Мађарској након прогона Турака опустошене територије, оснивањем салаша, поново
је заузело земљорадничко становништво. Пораст броја салаша се наставио након регулисања тока Тисе, средином 19. века, у областима
дуж реке која раније нису била погодна за насељавање, и завршио се крајем 19. и почетком
20. века ширењем виноградарства на пешчаним теренима. Типови салаша су на основу тлоцрта: расути, линијски и жбуновити салаши.
о

а

оо

а

с ос

ас

а

Зашто и како се мења слика и мрежа
сеоских насеља?

а)

б)

У данашња времена живот, функционисање, развој насеља
све више одређују друштвено–привредни фактори.

ло а с ар
ас а

а рас рос ра

Стални и видљиви елементи људске културе су насеља. На-сеља су просторни комплекс радних места и места становања
одређене групе људи.
Почетак пољопривредне производње, неолитно доба је
донело са собом рађање насеља. Иако је однос становништва
које живи од пољопривреде спао испод 40%, број села није
пратио ово опадање. Број насеља је много стабилнији, него
структура запослености становништва насеља. У најразвијенијим државама само 4-5% запослених ради у пољопривреди,

32618 Földrajz 9. szerb81-216korr32016.indd 202

в)

г)

114. илустрација: Главни типови салаша на основу тлоцрта: а) неправилно расути, б) правилно расути,
в) линијски грађени салаши, г) жбунасти грађени салаши

!

Тражи домаће примере помоћу атласа и
интернета за типове салаша који су видљиви на илустрацији.
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a)

б)

в)

115. илустрација: Главни типови сеоских насеља на
основу тлоцрта: а) округласта села, б) издужена села
(уз пут или реку), в) села правилног тлоцрта

Који су узроци стварања различитог тлоцрта појединих типова насеља?

Током 17-19. века су колонизатори у Северној,
и Јужној Америци, Јужној Африци и Аустралији
заузимали земљишта, полако је дошло до стварања фарми.
Иако су оба типа насеља усамљена, ипак је значајна разлика међу њима. Фарме су углавном добро опремљене машинама, у породичном су власништву, сеоска газдинства која су се на великим
земљиштима специјализовала за гајење једне-две
врсте биљака, или узгој животиња. У много случајева се прерада усева врши већ на лицу места.
Један део салаша се у протекле две деценије и
код нас претворио у породична газдинства, али
ниво производње заостаје иза америчких фарми. Салаши до којих се лако може доћи и који су
сређени, у протеклим годинама су постали популарне дестинације салашког туризма. Међутим,

а

већину салаша карактерише полако одумирање.
Становништво салаша је све старије, док млади не
прихватају радо тешке животне услове.
Величина затворених, групних сеоских насеља,
захваљујући природним и друштвеним условима, креће се на врло широкој скали, док становништво може да им варира од 100 па све до више
хиљада становника. На основу броја становника
разликујемо патуљаста села (испод 500 становника), мала села (500-2000 становника), велика села
(2000-10 000 становника) и највећа – огромна
села (10 000-40 000). Прва два типа су најчешћа у
Средњој и Западној Европи, велика села у Источној, Јужној Европи, Африци и Латинској Америци, док су огромна села у Источној Азији. Села
делимо на основу њиховог тлоцрта у три велике
групе: округласта села, издужена села (уз пут
или реку), села правилног тлоцрта. Насеља округласте структуре, која располажу неправилном
путном мрежом, углавном су карактеристична за
Алфелд. Првенствено у уским долинама планинских предела су настала издужена насеља, која
углавном имају само једну главну улицу. Насеља
правилног тлоцрта свој настанак могу да захвале
планираном развоју насеља 20. века.
Током времена више села је изгубило свој
пољопривредни карактер. Зато села можемо и на
основу њихове привредне делатности да делимо у више група. Поред традиционалних пољопривредних насеља могу се наћи и рудничка,
индустријска насеља. Насеља на обали Балатона
и у Матри су постала одмаралишта. Насеља у близини великих градова, захваљујући свом повољном положају, привлачила су велике масе људи и
тако постала све већа. Становништво се тек током
ноћи задржава у овим насељима.

а

ас

Концентрацијом земљишних поседа територија
фарме је постала све већа, а тиме је све ефикаснија
постала и механизација (САД, Пенсилванија).

р

!

Тражи примере код нас за поједине типове
села.
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насеља
насеља у покрету
привремена
номадска
насеља

стална насеља
груписана насеља

расута насеља
салаш

линијски салаши

фарма

село

расути салаши

жбунасти салаши

град
функција
величина
на основу структуре
може даље да се групише

функција
величина
на основу тлоцрта може
даље да се групише

116. илустрација: Груписање насеља

Г

1. Тражи домаће примере за насеља са различитим улогама.
2. Направи презентацију у којој ћеш приказати
карактеристична сеоска насеља у Мађарској.

1. На основу којих аспеката можемо да групишемо насеља?
2. У чему се разликује салаш и фарма?
3. Чиме објашњаваш депопулацију патуљастих
насеља у Мађарској?

Eтнографскe вредности које су сачувала села
Док један део села са трансформисањем изгуби своју
јединственост, други део села баш супротно, покушава да сачува своје карактеристике. Међу насељима
која су се укључила у сеоски туризам, у доста великом броју могу се наћи и таква која су поставила за
циљ чување и опстанак етнографских вредности датог насеља или регије. Добар пример је за ово Холоке
(Hollókő).
Холоке се налази у планинама Черхат. Заштићени део насеља – који има свега неколико стотина
становника – заједно са заштићеном природном

р

ро с а о

насеље, структура запослених, расута насеља, салаш, фарма, село, патуљасто село, мало село, велико село, огромно село

ра ра

облашћу је 1987. постао део природне и културне
баштине. У већини кућа људи и данас станују, и на
овај начин их чувају да не пропадну. У једном делу
заштићених кућа раде институције. У природи јединствене лепоте сачувана је оригинална слика села.
У сеоском музеју се могу видети карактеристике палоц (palóc) сеоске породице, њихов стан, намештаји,
ношње и предмети свакодневног живота.
Историја села је позната од 13. века. Тврђава села
је саграђена после тататрске најезде на Сар планини. За утврђење изграђено на стени везује се и једна
легенда која према мештанима пружа објашњење о
пореклу назива насеља. Догодило се да је Андраш
Качић (од 12. века је породица Качић заиста била
велепоседник ових територија) украо ћерку суседног
велепоседника и затворио је у своју тврђаву. Међутим дадиља девојке, која је била „вештица“, склопила
је савез са ђаволом и наговорила га да му синове претвори у гавране који ће да избаве девојку из тврђаве тако, што ће је камен по камен срушити. Гаврани
су тако и учинили, камење нису расули по околини,
него су на оближњој базалтној стени саградили нову
тврђаву. Тако је постала тврђава Холокеа.
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допринело то што je сеоско становништво, обустављајући пољопривредну делатност, у градовима тражило посао. Процес је постао све бржи и
тиме је започела једна од најкарактеристичнијих
демографских појава нашег доба, селидба у град и
пораст броја градског становништва. Данас већи
део светског становништва живи у градовима.

Г с о ас

о ра с о о р

ор

Шта данас карактерише градове?

Градови су пренасељени простори суживота људи.
Настанак, развој и проширење градова је уско повезано са друштвено-привредним развојем свих времена.
Прва градска насеља су се појавила пре 8000 - 9000 година у јужном и југозападном делу Азије. Средњи век
је донео са собом други талас оснивања градова. Захваљујући индустријској револуцији започео је развој
градова који се током 18. и 19. века проширио на многе
раније градове. У овом периоду су малтене из ничега
израсли многи нови градови захваљујући великој потражњи сировина за индустрију. Трговина у успону,
саобраћај и модерна делатност на новим основама организованог друштва, убрзали су процес. Овоме је још

а

а

р а

а

оа

Пораст броја градова и становништва које живи
у њима заједно карактерише историјски процес
који називамо урбанизацијом. Највиши степен
урбанизације су достигли Белгија и Кувајт: 97%
њиховог становништва живи у градовима. У САД
¾ становништва живи у градовима, али се стопа
урбанизације успорила. Пренасељени велики градови нису више толико привлачни, појачао се процес субурбанизације. Становници града су се иселили у оближња тиха, повољна и привлачна места.
У развијенијим друштвима градско становништво је брзо расло и постепено израсло у већину. У градовима је настао посебан начин живота,
понашања, изградње, развоја комуналних услуга,
што су корак по корак следила и сеоска насеља.
Између града и села разлике су се смањиле, у све
ширем кругу је започела трансформација сеоских
насеља и у много аспеката су почела да личе на
градове. Све ово је утицало на везе заједница сеоског друштва, на њихову потрошњу и културне
обичаје. Дошло је и до ширења урбаног начина
живота. Пораст броја градова, њиховог становништва и ширење урбаног начина живота заједно
називамо урбанизацијом.

!

Погледај, који процес је карактеристичан у твом
месту становања или у седишту твоје школе.

Урбанизацију карактерише и трансформација
саобраћајне мреже
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Рушевине једног од градова Маја

р

ро с а о

а

Након којих историјских догађаја је Европа сазнала за
културе Мексичке висоравни?

р ро
рал ло

меандар
(Берн, Њу Орлинс)

острво у близини обале
(Венеција, Занзибар)

речно острво
(Париз)

полуострво
(Сан Франциско,
Бомбај / Мумбај)

морски залив
(Токио, Рио де Жанеиро)

на врху брежуљка
(Будим, Салзбург)

ушће река
(Сегедин, Пасау)

мост, брод
(Ђур, Франкфурт)

117. илустрација: Фактори који су учествовали у
стварању градова, у раној фази њиховог развоја

!

Помоћу атласа потражи градове и реке и
мора која их окружују
окружују.
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У настанку градова са великом историјском прошлошћу скоро свуда важну улогу имају повољне природне околности. Примери за положај који служи одбрамбене циљеве су Атина, изграђена на узвишењу,
перуански Куско, аустријски Салзбург или Будим.
Речна и морска острва такође служе изврсној
одбрани. Зато је саграђено старо језгро Париза на
острву Сене, Занзибар на острву у Индијском океану у близини обала Африке, Венеција на пешчаним
острвцима у Јадранском мору, Стокхолм на стеновитим острвима језера Меларен у близини Балтичког
мора. Сличног су положаја Хонгконг и Сингапур.
Такође ради одбране су поједине градове оснивали на ивицама уских полуострва која се пружају
у мору (Бомбај, Сан Францоско, Дакар), у заливима,
уским фјордовима (Осло, Мелбурн, Токио), у левкастим ушћима река (Лондон, Хамбург, Бордо, Балтимор), у меандрима река (Берн, Њу Орлеанс).
Не одбрамбене, него трговинске предности су
тражили они средњовековни градови који су основани на суженом делу река, који је погодан за прелазак (Франкфурт: плићак Франака; Пешта). Такође
су ову предност искористили и трговински градови
које су основани на граници планинских предела и
низија (нпр. Хатван, Ђенђеш).
Градови, настали током индустријске револуције
су, такође, пратили привлачност природних фактора, али су се настанили на налазишта угља, руда гвожђа, а касније на морске обале и обале пловних река.
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У настанку високог броја градског становништва
углавном су играле улогу привредне и друштвене
силе које су деловале из два правца. Са једне стране су се у сеоским – руралним срединама јављале „одбојне силе“, док су се у градским – урбаним
срединама појачале „привлачне силе“.
У руралним подручјима развијенијег света, од
„одбојних сила“, важну улогу је играо – паралелно са брзим порастом броја становништва – недостатак земљишта. Захваљујући брзом технолошком развоју и ширењу механизације, дошло је
до смањења потражње за људском радном снагом.
Ово је такође покренуло непотребно аграрно становништво према градовима.
Међутим, у неразвијеним друштвима један део
произвођача се бави производњом једног или два
производа које шаљу на светско тржиште. Неколико лоших година (драстично опадање количине усева) или опадање потражње, цене тражених
усева доводи до пропасти. Упропаштени сељаци
и гладно рурално становништво у великим масама су напустили своја земљишта и побегли у градове. И друштвени конфликти и ратови јачају
миграцију.
У градовима развијених држава, индустријске
делатности, специјализација услуга су захтевали све више радне снаге. Ови градови су наспрам
пољопривреде нудили веће приходе и привлачан
урбани начин живота. У градовима држва у развоју ови услови нису заступљени.
У развијенијим друштвима су за радну снагу
која је пристизала успели да обезбеде посао и
место становања. Друштвени напредак им је био
обезбеђен. У земљама у развоју, број људи који је
из руралних средина стизао у градове вишеструко је превазишао број радних места које су ови
градови пружали. Велики градови земaља у развоју су у протеклих четири деценијe забележили
5–15 пута већи раст становништва, што је довело
до ширења картонских насеља и сиромашних
четврти.
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Процес урбанизације је између 30° с. и ј. г. ш.
најинтензивнији, док је у умереној зони све блажи. У 19. веку је урбанизација држава које леже
на средњим географским ширинама била брза,

1900. четири најмногољуднија града света су били
Лондон, Париз, Њујорк, Шангхај. Од тада, настанак милионских или већих градова постепено се
померао према екватору.
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Први градови су настали захваљујући грнчарству
и трговини. Њихов брз раст су прво омогућили
развој индустрије, а касније и услуге (терцијарни
сектор). Данашњи градови играју различиту улогу у подели рада, међутим, у томе су исти, да су
многи од њих насеља са централним функцијама
датог подручја. Њихове услуге (нпр. образовање,
здравство) се проширују и на околна мања насеља.
Ову делатност снабдевања називамо централним функцијама. Градови на основу тога могу да
имају различиту административну улогу. На пример, у Мађарској могу бити центри среза, жупаније или чак државе. У складу са тим, централне
функције им се проширују на све већа подручја.

!

Погледај који су услови да једно насеље постане град.

Градове такође по више аспекта можемо да групишемо. На основу броја становништва могу
бити мали, средњи, велики и светски градови.
Код нас ове категорије значе следећи број становника: испод 20 000 становника, између 20 000 и 100
000, између 100 000 и 1000 000 и градови са више
од милион становника. Међутим, вредности ових
категорија код појединих држава су различите.
Иако је за градове карактеристична различита
привредна делатност, међу њима има и таквих
које могу бити од првобитног значаја за одређени град. И ово може да буде основа груписања.
Мађарски индустријски градови (нпр. Дунаујварош, Татабања) су настали у другој половини 20.
века захваљујући индустријализацији. Експлоатацији појединих минерала могу да захвале свој
брзи развој рударски градови, нпр. руди гвожђа
Кируна у Шведској или код нас мрком угљу Дорог.
Док свој процват повољном географском положају
могу да захвале трговински градови. Дуж границе
која се пружала између планинских предела и низије (Алфелд) је започео развој Ђенђеша, Хатвана
и Егера. Захваљујући модерним међународним изложбама постао је познат немачки град Хановер.
Културне манифестације и образовање су помогли
развој аустријског Салзбурга, или код нас Сегедина, који су познати још и као градови фестивала.
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Међу чувене студентске градове спадају Оксфорд,
Кембриџ. Захваљујући историјским и архитектонским споменицима су постали туристички центри
Рим и Венеција. Природну лепоту или могућности
које су пружале обале погодне за купање су искористила одмаралишта, као што су Балатонфењвеш
или Ница. У другој половини 20. века вештачки
створени модерни градови су технополиси, који
су до данас постали центри научних истраживања
и технолошког развоја. Овакви градови се у великом броју могу наћи у Јапану, јужном и западном приобаљу САД, Западној Европи. Наравно,
са привредно-друштвеним развојем паралелно се
мењала улога појединих градова.

!
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Тражи домаће и међународне примере за
поједине типове градова.
унутрашња пословна зона
(сити)
унутрашња стамбена зона

ра ра а

Данашња структура градова је разултат дугог
развоја, током којег је настала јединствена слика појединих делова града. Структура градова се
стално мења захваљујући промени улоге и значаја
поједниних четврти града.
Структуру великих градова карактерише више
зона, које се, што се тиче њихове улоге, разликују
једна од друге. У центру града одвија се административни посао, ту се налазе и канцеларије разних фирма. Зато ову територију називамо и унутрашњом пословном зоном. Дуж шеталишта се
ређају елегантне продавнице, ресторани, хотели.
Дању ужурбан центар града, током ноћи се малтене
скроз испразни, пошто је локално становништво,
које ту стално живи, врло малобројно. У Будимпешти ова зона се пружа између Ержебетиног и Маргитиног моста и унутрашњег булевара (belső körút).
Историјско градско језгро, је које има културну и
политичку улогу, тврђава на будимској страни .
Центар града опкољава широка унутрашња
стамбена зона. Ову зону карактеришу густо концентрисани вишеспратни стамбени објекти у
којима се концентрише велик број становништва.
У Будимпешти ова зона се простире између Малог и Великог булевара. У великим градовима
света ову зону карактеришу запуштене, оронуле
зграде. Имућније породице се постепено исељавају одавде. Да би спречили овај процес, на многим местима започињу обнову (рехабилитацију)
целих стамбених блокова. Споља и изнутра реновиране зграде првенствено имућније младо ста-

спољна пословна зона
спољна стамбена зона

118. илустрација: Структура Будимпеште

!

Помоћу горње илустрације идентификуј
које четврти и квартови се могу повезати
а уз поједине градске зоне.

новништво привлаче натраг у град. Типични примери овога су у главном граду обнова градских
четврти, као што су VIII, IX, XIII кварт.
У спољној пословној зони некада су се ређали
велики индустријски погони, складишта, стамбени објекти радничке класе. Овде се налазе и
прометне железничке станице. На местима некадашњих погона данас су се појавиле трговачке
куће, канцеларије, новоизграђени стамбени објекти. У Будимпешти се овакве територије могу наћи
у Келенфелду, Чепелу и Ференцварошу.
Спољну стамбену зону чине породичне куће.
У Будимпешти, међутим, у овој зони се налазе и
огромни вишеспратни стамбени блокови (нпр. III,
IV кварт). У протеклим годинама су овде саграђени нови стамбени објекти који су постали привлачни за оне који се исељавају из унутрашњих
делова града. Дуж прометних путева саграђени су
модерни тржни центри који обезбеђју снабдевање
становништва насеља агломерације. Важно је споменути да огромни стамбени објекти, саграђени

!

Погледај како је настала данашња Будимпешта. У којем историјском периоду се
значајно мењала територија града?
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Велике градове земаља у развоју окружују сиромашне четврти

!

Направите две групе. Једна група нека сакупи аргументе за селидбу у велеград, а
друга група за селидбу из велеграда.

мачкој најзначајнија концентрација градова индустријске регије Рајна – Вестфалија.

о

л ра

Живот у велеграду је привлачан за многе јер пружа мноштво услуга и омогућава високи квалитет
живота. Позоришне представе, концерти, дањуноћу отворене продавнице, огромна понуда робе
је само једна од предности градског живота.
Растом величине града, његово одржавање
представља све већи терет. Непрестано одржавање и проширење комуналног система (вода,
струја, канализација, итд.) је врло скупо. Захваљујући све већем броју атомобила и све већем
промету, јавља се мноштво проблема: загађење
ваздуха, велика бука, застоји у саобраћају који
паралишу град, проблеми са паркирањем. Развој
јавног превоза који мање загађује околину је такође врло скуп. Услуге (нпр. здравство, трговина,
јавни превоз) користи не само становништво датог града, него и становништво агломерације. Током изградње и одржавања и на ово треба да се
рачуна. У много велеграда представља проблем
рехабилитација оронулих, запуштених стамбених

ро с а о

Први и дугачак период урбанизације – у Европи, али поготово у Англоамерици – карактерисала је масовна селидба становништва у градове.
Проширено подручје града које се састоји од центра и извесног броја приградских насеља, заједно сачињавају непрекинуто урбано подручје, тј.
агломерацију. Индустријски погони у стамбеној
зони и спорији саобраћај који све више и више
загађује, значили су све теже подношљиво оптерећење за становништво града. Као резултат тога
„разбацили су се“ велики градови, започео је излив становништва које је бежало од штетног дејства урбанизације, започела је субурбанизација.
Овај процес су карактерисали раст становништва
окружних насеља и спољашњих градских четврти са мањом густином насељености. Као резултат
субурбанизације, око великих градова су настала
насеља – сателитска насеља, насеља спаваонице
– са спечифичним улогама . Сателитска насеља
су мањи градови у агломерацији у које је, да би га
делом растеретили, један део индустрије централног града пресељен. Насеља спаваонице служе
само за становање. Претежни део становништва
током дана ради у великом граду и само се за ноћ
враћа кући у своје насеље.
Код земаља у развоју становништво предграђа
великих градова се незадрживо повећава, али
наспрам процеса субурбанизације у развијеном
свету, овде се не насељава имућније, него најсиромашније становништво.
Тамо где се милионски велики градови гушће
налазе, захваљујући спајањем предграђа која се
брзо шире, стварају огромну повезану зону и настају мамутски градови (мегалополис). Највећи
мегалополис на Земљи је настао на атлантском
приобаљу САД и пружа се од Бостона до Вашингтона. У овом мегалополису, чија дужина достиже
700 km, живи 80 милиона људи. У Јапану на обали Тихог океана на линији Токио – Нагоја – Осака – Кобе формира се један будући мегалополис.
У Европи је унутар троугла Лондон – Ливерпул
– Лидс, већа концентрација градова, док је у Не-

р
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у спољној стамбеној зони појављују се и у другим
пределима Европе, али првенствено су карактеристични за велике градове бивших социјалистичких држава.
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четврти. Код земаља у развоју брзи раст популације великих градова, задовољавање стамбених
потреба, укинуће сиромашних четврти које окружују велеград, чине се скоро нерешивим проблемима.
Све већи проблем представља третман и одлагање смећа које производи становништво. Данас
овај проблем још само једва ублажава ширење
селективног сакупљања смећа у развијеним државама. Све је скупље пречишћавање комуналних
отпадних вода, којих има све више.

урбанизација, централне функције, мали град,
средњи град, велики град, светски град, структура града, центар града, унутрашња пословна зона,
унутрашња стамбена зона, спољна пословна зона,
спољна стамбена зона, дезурбанизација, субурбанизација, агломерација, сателитско насеље, насеље спаваоница, структура града, мамутски град
(мегалополис), технополис
1. Погледај уличну мрежу неколико великих градова у Северној Америци. Шта им је заједничко
и зашто? www.earth.google.com
2. Сакупи примере за трговинске градове.

Захваљујући интензивној изградњи све је мање
зелених површина. Велики изазов за архитекте
модерног доба је да бетонску џунглу учине погодном за живот. Посебна карактеристика живота
у велеграду је брзина и журба, што дугорочно
оптерећује људски организам. Није случајно да
је међу становницима града све већи захтев за
рекреацијом у природи. Многи тако осећају да
становници града стално журе и не пазе једни на
друге, и да је међу старијима све више усамљених
људи.
3. Погледај који су данас најмногољуднији велики
градови. Образложи њихов географски положај.

Г
1. Која су два најважнија процеса урбанизације?
2. На какве територијално–функционалне зоне се
деле градови?
3. Какви еколошки проблеми отежавају живот
становништва велеграда?
4. Зашто је у великим градовима настала посебна,
тзв. градска клима?
Део Сао Паула

Какве карактеристике велеграда код света у развоју
препознаоjem на слици?

р

ро с а о

а

р о рас

210

32618 Földrajz 9. szerb81-216korr32016.indd 210

20/04/16 14:44

ас а
ро

рос ор
а а

р

р о
а а а
а
ас а ла
а ра
а о ас о
р а а

л
а ас с
о ал са
о
а ас а са
а а а о о с о о ра с о
а а р а
с
о ра а а арс
о
а о а
а ас
оро ла
л
о ла
р
а а р а
а а
о а
сл
ла
о ра
а ра
р а
с о
ра р
р о
а

о

ара
ос

р с
ол о

р

а
р

а

о

а а
о а

а

Пројектни рад, чији је циљ приказ настанка, развоја и улоге појединих
типова насеља

а
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о

1. Специфичан тип насеља Мађарске: салаш




Узроци и периоди настанка
Карактеристични типови салаша
Улога у подели рада
Салаши данас

2. Карактеристични типови насеља брдовитих и планинских предела: патуљаста села





Области у Мађарској са патуљастим насељима, узроци њиховог настанка
Улога ових насеља у подели рада
Демографске карактеристике
Живот на селу – могућности развоја

3. Свакодневица главног града





Повољне и неповољне способности које утичу на развој
Улога научног и образовног центра
Улога туристичког и културног центра
Проблеми живота у велеграду

4. Агломерација (приказ једне изабране агломерације)





ро с а о



Узроци настанка, фактори који играју улогу у развоју
Карактеристике централног насеља
Унутар области запажена подела рада – различите улоге
Мреже – саобраћај, услуге итд.






Повољне карактеристике и могућности развоја које се на њих надовезују
Неповољне карактеристике и како би се могао ублажити њихов негативни утицај
Позитивна и негативна страна развоја
Какав ће бити живот у мом месту становања за 15 година?

р

5. Будућност мог места становања
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Маса људи на једној од индијских улица
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Када је дошло до експлозивног раста
популације Азије, поготово у Јужној
и Југоисточној Азији?

212

Њујорк, Менхетен

Колибе пастира у румунским плани
планинама Ђалуи

Како можемо да групишемо
насеља?

Велика џамија у Исфахану. У Ирану се
проширила шиитска грана ислама.

Зашто су велики градови могли да
постану привлачни фактори?

Шта карактерише географски положај светских религија?

Остаци пре 1500 година напуштеног насеља у
Сирији

Инуити у канадској поларној области.
Тундра територије спадају међу
најређе насељене пределе на Земљи

Какви услови су играли улогу у настанку градова? Какве последице је
могла имати промена значаја појединих услова?
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Зашто је настала значајна
разлика у густини насељености између појединих предела Земље?
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Резиме на крају године: Примењивање знања из физичке географије
Пројектни рад чији је циљ приказ физичкогеографских карактеристика
Мађарске
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1. 1. Успомене Земљине историје





Главна дешавања старог и средњег доба
Најважнији догађаји новог доба
Најважније саставне стене
Минерално благо

2. Клима наше домовине





Специфичне црте климе
Територијалне разлике
Природно земљиште и биљни покривач
Квалитет ваздуха, еколошке опасности

3. Хидрографске погодности





Реке
Језера
Залихе подземних вода
Еколошки проблеми, заштита вода

4. Разнолик рељеф





Равнице, низије
Површински облици брдовитих и планинских области
Крашки предели
Природне вредности, заштићени предели
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Глосар
Од имена и појмова који се налазе у овом глосару, назначили смо са једном звездицом оне који су неопходни
за средњи степен матуре, док они који су неопходни за виши степен матуре из географије назначили смо са
две звездице.
А
** абразија 127
* апсолутна висина 27
* агломерација 208
* албедо 86
* андезит 40
* антициклон 97
* * антрацит 59
* артеска вода 126
* астеносфера 34
* * азонална тла 65
аномалија температуре 121
* атмосфера 17
* апсолутна влажност ваздуха 92

Глосар

Б
* * бархане 108
* боксит 58
* базалт 33
** базалтна висораван 40
басени степенасте површине 48
* бора 48
* блокови Земљине коре 48
В
** врућа тачка 40
* вертикална зоналност 157
* веначне планине 75
* време 88
* временске прилике 88
*временски елементи 88
* видљив спектар светлости 9
* ваздушни снимци 14
* ваздушни притисак 89
* * велике асе 189
велеград 193
* * временски период Сунчевог
зрачења 86
*ветар 88
* влажност ваздуха 126
* вере 199
* Варисцински планински систем 68
* водостај 133
водопривреда 142
* водостање 133
* вртача 130
* вододелница (развође) 133
вулканска купа 40
вулкански материјал 41
* вулканизам 39
* временска зона 23

Г
* граница простирања шума 177
** геоцентрични систем света 6
* географски координатни систем 22
географска средина 186
* географска зоналност 157
* географска карта 25
* габро 33
* галеријске шуме 161
* * Галилеј 6
* гејзир 42
* геоид 16
* геотермички градијент 32
* глечер 147
* Гондвана 68
* гранит 39
* гранитна кора 33
* Гринич 23
* географска дужина 22
* годишња промена температуре 89
град 94
* гротло 40
* густина насељености 197
* громадне планине 75
* географска ширина 22
* * горско око 147
* гастарбајтер 193
Д
држава 199
* * дефлација 107
* делтасто ушће 140
* демографија 191
* * девон 68
* долина 130
* * доломит 52
* дина 108
* * дезурбанизација 205
* дневна промена температуре 88
* дубинска магматска стена 39
* дубокоморски ров 36
* демографска експлозија 191
* * дефлација 107
* долина облика латиничног слова
U 148
Е
* екватор 22
* екваторски појас 159
* * емисија 111
еон 67
* * етничка заједница 199

* * Еуметсат 15
* Евроазијски планински систем 49
* * еутрофизација 136
* етапе демографског процеса 192
* епицентар 44
* екстремно континенталне територије 172
* ерозија тла 78
* ефекат стаклене баште 86
З
заштита од поплава 142
* звезда 6
* * Земљина оса 17
* земни гас 60
* земљотрес 45
* западни ветар 102
* * зонална тла 65
И
* изданска вода на површини 126
* извор 127
* * индоевропска језичка породица
199
* индустријска револуција 190
индустријска вода 144
* изобара 89
* изотерма 89
* * интерглацијални период 72
* испирање тла 65
* изливне стене 52
* испаравање 116
* * ивична мора 117
* изданска вода 126
* изохипса 26
* * истраживање васионе 13
* изливне магматске стене 52
иње 93
Ј
* јако променљиви гасови 82
* * јура 71
* језичка породица 199
* језеро настало у тектонском раседу
134
* језеро 134
К
* * Кориолисова сила 89
* * клизиште 62
* клима 88
крчење шума 134
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Глосар

Л
* ловорове шуме 168
лед глечера 146
* лековита вода 127
* локално време 23
* ледено доба 72
* ледени покривач 72
* литосфера 17
* * Ландсат 15
* * латеритни боксит 58
* латеритна тла 65
* лава 39
* лавина 62
* лигнит 59
* легенда карте 26
* левкасто ушће 140
* * лутајуће камење 148

М
* минерал 51
* минерална вода 127
* метаморфне стене 53
* мрки угаљ 59
* међупланетарни материјал 11
* * међународна датумска граница
24
* * млазна струја (jet stream) 101
* Месец 19
* Месечеве мене 19
мраз 93
мали град 207
* магла 92
*магма 36
* мочвара 136
* макија 167
* магматски канал 40
магматска руда 57
* магнетна деклинација 33
мамутски град 209
медитеранске територије 166
* * мегалополис 209
* метеор 11
* метеорит 11
* монсун 104
* монсунска област 159
* морена 68
* мртваја 135
Меркалијева скала 45
* матични ток 139
* морфолошки рад река 137
* Млечни пут 6
* морска струја 119
* морске мене 121
* миграција 192
Н
* непроменљиви гасови 82
* насеље спаваоница 209
* нанос 52
* наносна купа 14
* нафта 60
* незапосленост 197
* нација 199
* * народност 199
* наводњавање 144
* низија 75
ниске падавине 93
* нивои тла 65
* насеље 202
* ново доба 67
О
*осека 2
* образовање облака 93
општа циркулација атмосфере 101
* омотач (мантл) Земље 33

* океан 116
*океанска кора 33
* океанска плоча 36
* океанске територије 170
* * оклузивни фронт 98
* озон 68
* озонски омотач 9
*обална дина 108
* острвски лук 49
* очекивано просечно трајање животног века 195
оријентисање 27
* * олујни плимски талас 122
П
* поплава 133
* прелазни појас 159
* пећина 130
* планета 9
* падавине 92
* плима 20
* * приказ рељефа 26
* прашума 158
* * полегла бора 48
*подземне воде 126
површинске воде 133
* планете Земљиног типа 10
пловидба 142
* планина 48
* планински систем 49
* помрачење Месеца 20
пијаћа вода 143
* планете Јупитеровог типа 10
површински рудник 77
* помрачење Сунца 20
* пермафрост (стални мраз) 173
* прадолине река 149
* прадоба 67
* прамасив 75
* праокеан 67
* Пацифички планински систем 49
* палеомагнетизам 33
* * Пангеа 68
* * пешчани брежуљци облика
параболе 108
* пасат 103
* * перм 68
* плеистоцен 73
* подзол 66
* поље 130
* * Птолемеј 6
* пукотинске воде 127
* поларни ветрови 102
* поларни појас 176
* * плимни талас 20
* *преступна година 24
* повратнички појас 159
* повратници 22

Глосар

киша 94
* камени угаљ 59
* * коса бора 48
* кора Земље 33
калдера 40
* Каледонски планински систем 68
* * камбриум 68
* *карбон 68
* * кањон 138
* * крашки боксит 58
Крашке планине 129
* крашки процес 129
* крашка вода 127
* * Кеплер 6
* кондензација 92
* кондензациона језгра 92
* * кружна путања (раван еклиптике) 18
* континентални праг (шелф) 76
* * Коперник 6
* кратер 40
* * кратерско језеро 134
* * креда 71
* конусна (купаста) пројекција 27
* кречњак 52
* кружење око Сунца 18
* календарска година 24
* квартар 72
* концентрација становништва 197
* киселе кише 79
* континентална кора 33
* континенталне територије 172
* континентална тектонска плоча 36
* коразија 107
* клисура 137
* карта 25
* кластичне седиментне стене 52
* комета 11
* клесана стена 148
* кружно кретање воде 116
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Глосар

природно опадање броја становника
192
* природни прираштај 192
* прави умерени појас 166
* прави Сунчев дан 23
прави климатски појас 157
* променљиви гасови 82
* проток 102
* продубљивање корита 137
* поствулканске појаве 42
* пирокластични материјал 52

Глосар

Р
* ров 48
* руда 57
* * речна тераса 139
* рад реке (акумулативни, ерозивни) 137
* раствор вреле воде 58
роса 93
* * река притока 134
растворена стенска маса 64
* растварање стенског материјала 61
* размера 25
радно способно становништво 195
* радиоактивне материје 32
* рекултивација 77
* релативна висина 27
Рихтерова скала 45
* расута насеља 202
* ротација око Земљине осе 17
* руда седимената 58
* расед 48
* релативна влажност ваздуха 92
* речни слив 133
речна мрежа 102
С
* субдукциона зона (зона подвлачења) 36
* * становиште 27
* сателитско насеље 208
* * смеђе шумско земљиште 66
* * субурбанизација 209
* средња годишња температура 89
* специфична топлота 86
* село 203
* светлосна година 7
* стадијум заблаћивања 136
* структура запослених 197
* * стопа запослености 197
* сфера / слој 17
* сакупљање и лов (начин живота)
190
* средња месечна температура 89
снег 95
* снежна граница 146
* средње годишње колебање температуре 89

* старосна пирамида 195
* средње доба 67
средњи градови 207
* стена 51
* спољашње силе 61
* спољашња стамбена зона 208
* спољашња пословна зона 208
степенасто раседање 48
стопа незапослености 197
* сателитски снимак 14
* Сунце 6
* соларна константа 85
* * соларна година 24
* средња дневна температура 88
* Сунчев систем 9
* средњоокеански гребен 35
* старо доба 67
* стањење озонског омотача 113
* стратовулкан 40
* субполарни појас 175
* * СПОТ сателити 15
* савана 161
* сеизмограф 45
* Сан Андреас расед 37
* седименти органског порекла 52
* * силур 69
* соларни појасеви 156
* стратосфера 83
* степа 172
* суптропски монсун 166
* салаш 2`2
* стална снежна граница 147
* спруд 122
* седиментне стене 51
свемирска станица 13
* сателитски снимци 14
структура града 208
* * светско време 23
* светско море 117
светски град 207
Т
* травната пустара 172
* традиционално привређивање 164
* тачка росе (росиште) 92
* терцијер 72
* топографска карта 27
* термална вода 127
* термички екватор 104
* таласање 119
* тврдолисне шуме 166
* тектонска плоча 36
* тектоника плоча 36
* топли умерени појас 166
* топли фронт 98
* * топографска карта 26
* тајга 173
* тло 64
* типови тла 65

Тетис 68
* * торнадо 106
* тресет 59
* * тријас 71
* тропосфера 83
* тропски циклон 98
* тундра 175
* * технополис 208
У
* уситњавање 61
* унутрашње (геолошке) силе 61
* унутрашња стамбена зона 208
* унутрашња пословна зона 208
* * унутрашња (континентална)
мора 117
* умерено континентална територија 171
* ултраљубичасто зрачење 82
* урбанизација 205
Ф
* * фирн 146
* фарма 203
фјорд 148
* фосилни енергетски извори 58
* * фен (ветар) 106
* фронт 98
* фосил 67
* формирање налазишта углља 58
Х
* хладан умерени појас 166
* хладна географска зона 166
* хладни фронт 98
* холоцен 73
* хумус 65
* хоризонт 22
* хелиоцентрични систем света 6
* хипоцентар 44
* хемијске седиментне стене 52
* хидросфера 17
Ц
* * центрифугална сила 7
* циклон 97
* * цилиндрична пројекција 27
централне функције 207
* * цирк 147
царство „вечитог снега“ 146
* * црвеница 167
центар града 208
* џунгла 163
Ш
* шкрапа 130
* штитасти вулкан 40
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