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О чему ћемО учити Ове шкОлске гОдине?

ове школске године почећемо изучавање новог предмета, биологије. у ствари овај предмет
и није тако нов, наиме на часовима предмета познавање природе (околине) већ више година
испитујемо, проучавамо појаве у природи. упознали смо се са карактеристикама разних подручја
наше земље и проучавали смо живи свет мађарске.

на часовима биологије имаћемо прилику да додатно проширимо, продубимо наша знања из
биологије. Прво ћемо упознати живи свет далеких крајева, тропских и хладних климатских
појасева, мора и океана. Открићемо повезаност климе, рељефа и живог света разних крајева.
учићемо, између осталог, и о томе зашто су животиње и биљке једног подручја упућене једне на
друге.

Годинама знамо да је очување природе и животне средине обавеза свих нас. знамо да жива
бића само у својој природној средини могу неометано живети. Чувајмо птице, штитимо дрвеће.
ове школске године проширићемо наша знања о заштити природе и околине. учићемо, такође,
о штетним последицама и ефектима загађења земљишта, воде и ваздуха, односно и о томе
какве конкретне задатке имамо у заштити наше околине.

А на крају овогодишњег градива направићемо систематизацију до сада упознатих 

биљних и животињских врста, на основу њихових сличних и различитих особина. међу
бројним врстама живог света наше планете можемо се сналазити само ако их групишемо 
и систематизујемо. 

на часовима познавања природе научили смо да је живи свет немогуће упознати искључиво
из уџбеника. Претходних година, што смо могли, посматрали смо и изучавали директно. сада
ћемо учити о оним живим бићима која не живе у нашој непосредној околини, и једино у
зоолошком врту можемо проучавати њихове навике и начин живота. међутим, зоолошки вртови
постоје само у већим градовима. телевизијски програми су богати научно-популарним
емисијама и због тога треба пажљиво пратити телевизијску понуду. данас већ постоје бројни
репрезентативни албуми са много слика, а у библиотекама књиге које приказују занимљивости
живог света. 

такође ће вам помоћи и лепе слике у боји које обогаћују наш уџбеник. Поред уџбеника
редовно ћемо користити и радну свеску, као и контролне листове.  

некОликО савета за учење

текст градива не треба научити од речи до речи, већ треба схватити и запамтити суштину. 
у томе ће ти помоћи питања и задаци. Ако текст градива темељно и пажљиво прочиташ, даћеш
тачан одговор на питања постављена на крају лекције.

на крају лекција пронаћи ћеш подсетник (П). Подсетник те опомиње да за следећи час
поновиш оно што си раније научио, јер ћеш тако лакше схватити ново градиво. Понекад ће ти
скренути пажњу и на то шта ће ти бити потребно за испитивања и запажања на следећем часу.

текст након знака • није наставно градиво, то су додатне информације, занимљивости 
и запажања за заинтересоване.

Желимо ти пуно лепих доживљаја и успешан рад 

у учењу биологије и упознавању живог света и природе!
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ПрирОдни живи свет мађарске

Испод сухога откоса
измилела змија.
око ње пуста ливада,
један цвет;
над њом два-три облака,
птица лет.
сунце сија.
...

Десанка Максимовић: ЗМИЈА
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Протеклих година већ смо се упознавали са
живим светом мађарске. знамо какве пољопри-
вредне културе гајимо на ораницама, у баштама
и воћњацима. учили смо о пољопривредним
културама и узгајаним (домаћим) животињама.

знамо да пољопривреда користи само један
део територије. Ако путујемо или идемо на излет
поред обрађених ораница и негованих пашњака
виђамо шуме, поља, обрасле обале, чији
природни живи свет није резултат људског
делања. карпатски басен, а у њему и територију
мађарске прекривале су огромне шуме, сува и
влажна поља, шуштави тршћаци, још пре него
што се овде настанио човек. Људи који су 

се населили, својим производним радом знатно

су променили слику оригиналног природног

предела [1]. 

данас 18% територије мађарске прекривају
шуме. на истој територији пре 200 година преко
32% простора је било прeкривено шумама.

на одређеној територији живе само такве
биљне и животињске врсте које воле или добро
подносе локалне животне услове. међу живот-
ним условима најважији фактори су кретање

температуре и промене у количини падавина.
на формирање наведених климатских елеме-
ната утиче и рељеф. мађарска се налази у
умереном климатском појасу, где су у складу
са променама температуре настала четири
годишња доба. слика живог света је различита
за време појединих годишњих доба. 

6

ПрирОдни живи свет мађарске

• Анализирај слику број [1]. Како се про-

менио однос природе и човека?

• Наведи какве активности обележавају бројеви.

1 2

3 4

765
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1. Какве животне заједнице сачињавају
природни живи свет Мађарске?

2. Помоћу цртежа број [1] резимирај,
због којих активности је дошло до сма-
њења територија са природним живим
светом.

3. Које нове животне заједнице су се
формирале као последица људске актив-
ности?

4. Шта су животне заједнице?

5. Госта који је посетио нашу земљу
водиш на излет. Шта би укратко показао
свом госту од живог света околине твог
места становања ?

Храстова шума [2] Плитко језеро [4]

Природне животне заједнице мађарске су
шуме [2], травната пространства, ливаде [3],
односно живи свет река и језера [4]. наведене
животне заједнице већ добро познајемо.

на наредним странама (8–22. стр.) помоћу
цртежа и питања из уџбеника, укратко ћемо
сажети најбитније карактеристике природних
животних заједница наше земље.

П За следећи час подсети се шта си запа-

зио приликом излета у шуму.

Травната ливада у јесен [3]

BiOLOGiJa-7-001-022_32612-5-19  2014.05.27.  20:48  page 7



8

Биљни свет шума (ПОнављање)

ниво крошњи  

ниво жбуња

ниво цветница 
и бесцветница

У нашој земљи највише имамо храстових
шума. Тим шумама више погодују топлија
лета, а довољно им је  и релативно  мање
падавина. На местима где је свежије и има
више падавина налазимо букове шуме. На
подалпским пределима имамо црногоричне
(борове) шуме, којима погодује хладнија
клима са много падавина [1]. И обале река су
на многим местима прекривене шумом. На
том водоплавном простору има пуно врба.

Храст [3] је дрво које воли топлоту, има
испуцану кору и огромну крошњу. Крошња
храстових шума је растресита, добро
пропушта светлост и због тога се у тим
шумама развија богато и разноврсно
покровно биље током целе године. 
Буква [4] више воли хладнију климу и има
глатку кору. У буковим шумама се крошње
дрвећа повезују тесније. Покровно биље је
сиромашно. Након стварања крошњи, од
краја априла, мало светлости доспева на
ниже нивое, због тога тек у току раног
пролећа, пре олиставања крошњи, цветају
луковице покровног биља.

На нивоу грмља и жбуња наших шума расту
трњина [5] и лешник [6]. Трњина је жбун
који добро подноси сушу, опрашује се
инсектима и има коштуничав плод. Бочне
гране се претварају у трн. Жбун лешника
воли осунчана, влажна места. Прашнички
цветови, ресе отварају се крајем зиме. Семе
је богато хранљивим материјама.

Биљке наших листопадних шума распоре-
ђене су у више нивоа [2]. На највишем нивоу,
где је и највише светла, налази се ниво
крошњи. Испод крошњи у делу где је мање
светла, налази се ниво жбуња, а још мање
светла има на нивоу цветница и бес-
цветница. На том нивоу расту зељасте
цветнице и бесцветнице, односно јестиве и
отровне гљиве. На тлу шума, на камењу и
на кори дрвећа настањују се маховине [2]. У
земљиште продире корење дрвећа, жбуња и
зељастих биљака, као и нити гљива.

букове шуме

храстове шуме

црногоричне шуме 

разне друге шуме 

Распрострањеност шума у Мађарској [1]
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Висибаба је зељаста цветница, покровно

биље, која у рано пролеће цвета, 

цвет је перигон [7]

Мајски ђурђевак је зељаста 

цветница, покровно биље 

храстових шума [8]

Лисната маховина расте 

у бусеновима, размножава 

се спорама [9]

Слатка/обична папрат је зељаста

бесцветница, која воли 

сеновита места [10]

Шумска рудњача је базидиомицета,

плодоносно тело је јестиво, листићи 

су ружичасте, браон боје [11]

Зелена пупавка је отровна 

гљива, листићи су увек 

беле боје [12]

• Објасни шта значе изрази наведени испод слика.
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живОтињски свет шума

(ПОнављање)

Шума је животна заједница биљака и животиња које заједно живе. 

У листопадним шумама бројне врсте животиња живе свој живот. Свака животињска

врста живи на том нивоу биљака где налазе животне услове [1]
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Кишна глиста је

прстенасти црв који живи 

у земљишту [2]

• Објасни шта значе карактеристике наведене испод слика појединих животиња.

Паук крсташ, бубојед, 

живи у нивоу 

жбуња [5]

Велики детлић, бубојед,

птица пузавица [6]
Шумска ушата сова,

грабљивац, који живи 

у нивоу крошњи [7]

Волухарица, глодар

сваштојед, живи у нивоу

покровног биља [8]

Срндаћ, сисар биљојед,

папкар [9]
Лисица, сисар грабљивац 

са таласастим 

кутњацима [10]

Виноградски пуж, мекушац

биљојед који живи у нивоу

покровног биља [3]

Јеленак, чланконожац,

зглавкар, буба, храни се

трулежним материјама [4]
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1. Које животиње бескичмењаци живе у

листопадним шумама?

2. Које животиње кичмењаци живе у ли-

стопадним шумама?

3. Групиши животиње храстових шума на

основу начина исхране?

4. Наведи по две животиње које живе 

у земљишту, у нивоу покровног биља

(цветница и бесцветница), у нивоу жбуња

и у нивоу крошњи.

5. На основу слике из уџбеника [11]

анализирај повезаност шумских ланаца

исхране.

6. Састави ланце исхране од живих бића

храстових шума.

7. Припреми реферат у којем ћеш пред-

ставити листопадну шуму из твог окру-

жења у пролеће, јесен, зиму и у лето.

8. Шта ти можеш учинити да се смањи

број стабала који се посеку у шуми?

9. Како можеш помоћи да се заштите

животиње које живе у шумама?

10. Укратко резимирај, зашто треба да

штитимо и чувамо живи свет шума.

11. Резимирај шта значи шума за човека.

П За следећи час се подсети својих запа-

жања са ливада, пашњака и ораница.

Шумски пожар је веома опасан и чини

велику штету живом свету шума. Обрати

пажњу на то да својом несмотреношћу не

изазовеш пожар. 

Зелене биљке, користећи сунчеву

светлосну енергију, од материја које

апсорбују из земљишта и ваздуха, изграђују

сопствени организам. Биљкама се хране

животиње биљоједи, а њима се хране

месождери. Остатке угинулих биљака 

и животиња разлажу бактерије које живе 

у шумском земљишту, као и гљиве. 

На тај начин остаци живих бића поново

постају хранљиве материје за биљке [11]
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• Објасни шта значе стручни изрази написани испод слика.

Доминантне биљне врсте ливада су траве и друге зељасте биљке. Травната

пространства ретко прекида дрвеће или жбуње. Ливаде на вишој надморској висини 

су суве ливаде, док су ливаде на нижој надморској висини влажне ливаде [1]

живи свет ливада

(ПОнављање)

На сувим ливадама живи ливадска кадуља,

дикотиледона биљка са 

љубичасто плавим цветовима. 

Ливадска кадуља има ризом (поданак) [5]

На ливадама има пуно светлости, 

а и ветар се слободно креће. 

На бројним домаћим ливадама живи

заштићена биљка ковиље [2]

Енглески љуљ је ниска трава. 

Има жиличаст корен, 

сламнато стабло 

и цваст класа [3]

На влажним ливадама живи жути љутић. Има

осовинско корење и разгранато стабло.

Листови су рашчлањени (разложени) са

осовинском (мрежастом) нерватуром [4]
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• Објасни карактеристичне особине наведене испод слика појединих животиња.

Најкрупнији глодар ливада 

је пољски зец. 

Веома брзо се размножава [9]

Фазан гнездо гради на земљи, младунци су

потркушци. Боја перја женке и мужјака се

разликује [10]

Јастреб мишар је птица грабљивица, има

ноге (канџе) за хватање 

и кукаст кљун [11]

Талијански скакавац има усни орган

(апарат) за грицкање, храни се травом.

Креће се великим скоковима, развија се

преображајем [6]

Сиви гуштер је кичмењак, 

гмизавац. Бубојед је, 

размножава се јајима која имају 

меку љуску [7]

Кртица је заштићени сисар бубојед, живи у

подземним ходницима, 

каналима [8]
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1. Где могу настати ливаде?

2. Наведи природне карактеристике ли-

вада.

3. Које су доминантне биљке сувих

ливада? Које су њихове карактеристике?

4. Која је разлика између ливаде и паш-

њака?

5. Међу животињама ливада наведи

примере за биљоједе и месождере.

6. Шта ће се десити са животном зајед-

ницом ливада уколико се превише раз-

множе инсекти или глодари?

7. Састави ланац исхране карактерис-

тичан за суве и влажне ливаде.

8. Да ли је штетно кошење ливада, или

напасање и гажење пашњака од стране

животиња?

9. Да ли си видео смеће или грађевински

отпад одложен на ивицама ливада? Шта

можеш учинити ако тако нешто приме-

тиш?

10. Шта можеш учинити ако сазнаш да на

једној ливади живи неколико заштићених

врста?

П За следећи час се подсети својих

запажања која си имао приликом излета на

обали реке или језера.

Ланац исхране животне заједнице 

на ливади [12]

Велика саса је заштићена биљка [13]

Гороцвет је заштићена биљка [14]

Ждралови су птице селице [15]
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у воденом свету биљке и животиње исто тако живе у тесној заједници као и у шумама и на
ливадама. међутим, у води се другачије креће, храни, дише, једном речју живи, него на копну или у
ваздуху. спољашњи облик тела и начин живота живих бића вода и обала битно се разликије од
копнених животиња.
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Велики део обала оивичавају тршћаци. Трска живи у близини обала, док биљка са танким

листовима, рогоз, живи поред тршћака у дубљим водама [1–2]

• Објасни карактеристичне особине које су наведене испод слика.

живи свет вОда и ОБала

(ПОнављање)

Кончаста зелена алга живи лебдећи 

у сунцем обасјаним слојевима воде. 

Ћелије се везују у дуге нити, има

талофитну грађу (талофита је) [5]

Кроцањ корење већином пушта у

муљевито тло стајаћих вода, представља

биљку из породице окрека које живе 

у дубљим водама [6]

Зелени бичар 

(еуглена) је једноћелијски 

организам [3]

Папучица (парамецијум) 

је једноћелијски организам 

који се креће помоћу трепљи [4]
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Шаран има хидродинамично тело, дише на

шкрге, размножава се јајашцима [8]

И међу живим бићима вода и обала формира се компликовани ланац исхране. 

Прву карику у овом ланцу представљају алге и друге водене биљке.

Међу животињама вода и обала многе нису биљоједи, већ се хране животињама или

њиховим деловима. Већ смо учили о животињама које сишу крв, као и о животињама 

које се хране и биљним и животињским намирницама [12]

• Објасни карактеристичне особине наведене испод слика појединих животиња.

Зелена жаба је водоземац. Ларва, која живи

у води дише на шкрге, док одрасла јединка

живи на копну и дише плућима [9]

Дивља патка (патка глувара) је птица

селица, која се храни тако што помоћу

кљуна филтрира намирнице из воде [11] Водени ланац исхране [12]

Белоушка је гмизавац 

без екстремитета. 

Свој плен гута уцело [10]

Вилин коњиц одлично лети. Његова ларва

је грабљивац и развија се у води [7]
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1. Групиши биљке вода и обала на основу тога да ли су цветнице или бесцветнице.

2. Како објашњаваш разлику у телесној грађи и начину живота између водених и копнених

животиња?

3. Који су ти органи које можемо пронаћи само на рибама?

4. Групиши животиње вода и обала на основу начина исхране.

5. Састави ланац исхране искључиво од живих бића вода и обала.

6. Састави ланац исхране у којем поред живих бића вода и обала учествују и жива бића

влажних ливада.

7. Одржи реферат. Представи животну заједницу једне реке или једног малог језера.

8. Какве за околину штетне активности угрожавају живи свет вода? Одгонетни и поруку

цртежа.

9. Зашто се зими разбија лед на језерима са плитком водом.

10. У Мађарској су сви водоземнци и гмизавци заштићени. Објасни зашто.

11. Шта ти можеш да учиниш у интересу заштите водених животних заједница?

П За следећи час понови шта си учио/учила о националним парковима Мађарске.
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заштита ПрирОде и ОкОлине у мађарскОј

заштићена ПОдручја

(ПОнављање)

Заштићено природно добро

(резерват) [1]
Заштићено подручје [2] Национални парк [3]

заштита природе значи заштиту природних
вредности околине. Под природном околином
подразумева се цело подручје, а не само жива
бића. заштита природе обухвата и заштиту
вредних пећина, планина, стена, извора, језера

и мочвара. Заштита живих бића може да значи
заштиту појединих биљних и животињских врста
које су угрожене или им прети опасност изу-
мирања и због тога се веома ретко могу сусре-
тати у својој природној средини. заштита живих
бића је у исто време и заштита њиховог жи-

вотног станишта. наиме, поједине биљне или
животињске врсте управо зато могу бити угроже-
не, јер је на животном станишту дошло до так-
вих промена које више не могу да толеришу. у
мађарској, слично као и у осталим државама,
ради остваривања тог циља формиран је систем

заштићених природних добара (резервата),
заштићених подручја, и националних паркова.

• заштићено природно добро (резерват) је
територија одређена ради заштите природних
вредности. у складу са карактером природних
добара, у мађарској разликујемо затворене те-
риторије које чувају геолошка, хидролошка, бо-
таничка, зоолошка, рељефна и културно-исто-

ријска добра, која се у појединим случајевима
могу посећивати само у пратњи водича [1].

• заштићено подручје је предео или део
неког предела, које се због богатијих природних
или културно-историјских вредности истиче из
околине. на тим заштићеним подручјима у већи-
ни случајева налазимо разноврсне вредности
(стене, пећине, изворе, специјална насеља,
заштићена животна станишта). на територији
заштићеног подручја могу се наћи обрађена
земљишта, као и насеља, и могу се слободно
посећивати [2].

• национални паркови су територије, огром-
на пространства где постоји једна или више
животних заједница. ове животне заједнице се
штите настојањем да делатност човека по
могућству не промени изглед крајолика. на
територији појединих националних паркова
опстале су традиционалне привредне гране и
један део територије се и данас користи у те
сврхе. национални паркови се, сем појединих
делова територије, слободно могу посећивати.
Живи свет паркова је национално благо. заш-
тита и опстанак паркова је један од најважнијих
задатака заштите природе [3].
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нПФХ је национални парк основан ради за-
штите природних вредности западних перифери-
јалних крајева државе и кишалфелда. највредније
благо представља језеро Ферте и његова околина

Ханшаг. у ширини од два до пет километара језеро
обухвата  тршћак. тршћак постепено осваја све ве-
ће површине са отвореном водом. кроз тршћак су
усечени канали. тај непрегледни тршћак представ-
ља рај и дом за водене птице као и богату трпезу.
велики број птица певачица као што су чапља,
гуска, гњурац живи у тршћаку, а ту живи и птица
која је симбол заштите природе у мађарској као и
самог нПФХ, велика чапља [4]. успешно су спа-
сени и остаци несталог света мочвара на Ханшагу.
Посебно заштићена животињска врста овог
подручја је чиков. Један део националног парка је
каменолом у Фертеракошу. Природа не познаје
границе. област Фертеа и Ханшага наставља се у
Аустрији.

нПе је најмлађи национални парк мађарске
који је основан 2002. године, углавном на терито-
рији заштићеног подручја ершег. Флора брежуљ-
кастог подручја које су формирале реке слична је
флори алпских шума. у долинама се простиру бо-
рове и букове шуме. спорадично се издижу врхови
брежуљака који се зову „јарчева леђа”. на
брежуљцима се земља обрађује, а становништво
се населило на обронцима брежуљака. насеља од
свега неколико кућа чине овде чувене засеоке. као
део система одбране након доласка мађара у
карпатски бeзен чувају овај древни облик села.
келтске гробнице у облику узвишења из гвозденог
доба, остаци и рушевине средњовековних тврђава
и цркава-утврђења, указују на разнолику исто-
ријску прошлост.

заштићене вредности националног парка про-
тежу се од околине Балатона до ивица кишал-
фелда. Посебно вредан део чини Мали-Балатон у
југоисточном делу Балатона. ово подручје је ши-
ром европе познато мочварно подручје и област
дивљих вода. Приликом сеобе птица селица овамо
стиже на десетине хиљада гостију; посматрачи су
до сада идентификовали 250 врста разних птица.
део националног парка чини и полуострво тихањ
са својим специјалним стенама. Планина „сведок”
Бадачоњ са својим базалтним купама проглашена
је заштићеном још пре 100 година. И остали вул-
кани базена таполца су познати.

национални парк основан 1996. године обу-
хвата брежуљкасте пределе задунавља као и рав-
нице које су формирале реке дуван и драва.
Чувену вредност овог националног парка пред-
ставља шума Геменц која се налази на плавном
подручју дунава. Богат биљни свет ове шуме
прехрањује најбројнију популацију дивљачи у
мађарској. то је чувено ловачко подручје, где лов
обезбеђује равнотежу унутар животне заједнице
(биоценозе). 

влажна, водена станишта прехрањују десетине
хиљада птица селица у пролазу као и птица које
овде имају своја гнезда. на плавном подручју
дунава можемо понекад видети и видре. на обали
драве налазе се огромне колоније корморана.

национални парк се простире на средишњем
северном делу мађарске.  ово подручје је густо на-
сељено и прожето је железничким пругама и ауто-
путевима. Један од најважнијих задатака нацио-
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нациОнални ПаркОви мађарске

1. национални парк
Ферте-ханшаг (нПФх)

2. национални парк

ершег (нПе)

3. национални парк

Балатон фелвидека

(нПБФ)

5. национални парк

дунав-ипољ (ипел)

(нПди)

4. национални парк

дунав-драва (нПдд)
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налног парка јесте да заштити природне вред-

ности од штетних еколошких фактора који овде
делују.

Једна од заштићених вредности су планине
поред окуке Дунава прекривене шумама (Бержењ,
вишеградске планине, Будимске планине, Пилиш).
Живи свет ових планина је међа која раздваја живи
свет задунавског средњогорја, северног средњо-
горја и Алфелда. у плавном подручју долине Ипољ

налазе се заштићени биљни уникати.

национални парк је формиран 1976. године.
стрме стене, пећине, планински пашњаци, огром-

не шуме и бујни потоци с правом заслужују за-
штиту. Повезане шуме на овим просторима потичу
из прастарих времена. нетакнута прашума и дан
данас прекрива огромна пространства. 

у планинама Бика живе бројне биљне врсте
које се на другим местима нигде не могу наћи у
мађарској. И животињски свет је веома богат.
нарочито бројне врсте птица могу да се нађу у
великом броју јединки, као што су гавран, пла-
нински шарени детлић, црна рода, орао крсташ
(сури орао).

обрађује се 96% територије националног
парка. Пољопривредна делатност се врши у шу-
мама, на пољима, на ливадама и у водама. нај-
већи део заштићене територије обрађују тако да се
природна околина у што мањој мери и што краће
време мења. то одређује и закон о заштити
природе.

у бројним пећинама у Бику откривени су
међународно значајни налази: оруђа од камена,
оштрице, врхови стрела, брушене животињске ко-
сти. украшени комади глиненог посуђа из каснијег
периода указују да је прачовек Бика био мајстор
грнчарије.

раније заштићено подручје 1985. преквали-
фиковано је у национални парк. област је у ствари
природни музеј карских појава на отвореном.
Поред северне границе државе, на територији кар-

ског подручја Агтелека има више од 400 пећина.
вредности које треба заштитити представља-

ју ретке биљне и животињске врсте односно
културно-историјски споменици.

у карској пећини Агтелек као и у другим
пећинама живи неколико веома интересантних
врста инсеката и шишмиша. веома је богат свет
птица овог краја, међу сисарима чести су мали
сисари (пух, куна, ласица, јазавац итд.), није ретка
ни дивља мачка, а из словачке понекад пређе по-
неки вук и рис, шта више, понекад залута и медвед.

у центру државе, између дунава и тисе
простире се национални парк кишкуншаг где је
циљ заштите природе очување изгледа подручја
између дунава и тисе. Предео је шаролик, сме-
њују се живописне деонице река, мање и веће
ливаде, пустаре, пешчане дине, слатинаста је-

зера, тршчари, шумарци, виногради, воћњаци и
карактеристичан свет салаша. територија нацио-
налног парка није јединствена већ је састављена
од засебних јединица. свака јединица представља
карактеристичан пејзаж националног парка киш-
куншаг.

Пустара Бугац је јединствена у целој европи.
Праклеке или праборовнице настале су након
ишчезавања шума Алфелда и ту налазимо потпуно
нетакнути оригинални живи свет. на пустари Бугац
стока се гаји још увек на првобитан начин.
надалеко су позната крда сивих говеда, стада
оваца врсте „рацка” као и ергеле.

друга велика област националног парка је
пустара Апај. ова јединствена пустара са слати-
настим тлом заштићена је због својствене флоре и
фауне. карактеристична биљка ове области је
камилица, док је једна од најдрагоценијих птица
велика дропља која достиже и висину од једног
метра и тежину од 12 килограма. И овде се домаће
животиње узгајају на првобитан начин. Посебна
вредност је свет птица плитких слатинастих

језера, која се зову „секек”.

Једина сачувана пространа пустара или степа
средње и западне европе Хортобађ проглашен је
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7. национални парк

агтелек (нПа)

6. национални парк Бик

(нПБ)

8. национални парк

кишкуншаг (нПк)

9. национални парк

хортобађ (нПх)
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за национални парк 1973. године, и био је први на-
ционални парк у мађарској. 

Целу територију националног парка формира-
ле су поплаве река. у нижим деловима, на поплав-
љеним пространствима настале су мочваре, док су
делови на вишој надморској висини прекривени
квалитетном црницом. регулисање токова река у
19. веку променило је изглед крајолика. мочваре
су се постепено попуниле, доток воде је престао и
кренуло је формирање слатинастог земљишта. да-
нас изглед подручја одређује слатинасто земљи-
ште. Поред слатинастих пустара и пашњака

имамо и необичне слатинасте шуме. такве су и
охатске шуме. велика шума поред дебрецина
(нађерде) је храстова шума, која се формирала на
квалитетној црници. средином 20. века након регу-
лације река преостале мочваре, плавне територије
и вештачки рибњаци привлаче веома разноврстан
свет птица. Цела територија националног парка
Хортобађ је резерват биосфере.

национални парк је основан 1997. године са
циљем да се заштите природне вредности југо-
источног Алфелда. 

Плавно подручје Криша чува остатке оригинал-
них плавних мочвара. ту и у плитким слатинастим
водама Фехерто језера, поред места Кардошкут,
као и у оближњим тршћацима, поред птица које се
ту гнезде, крајем лета можемо да видимо и на
хиљаде врста птица, које ту пролазе. Појединих
година број дивљих гусака које овде пролазе
достиже и број од 40-50 хиљада, а поред масе од
120 хиљада дивљих патака није ретко ни при-
суство од 15 до 20 хиљада ждралова. Познат сисар
је и новонастањена видра. 

у резервату дропљи девавања живи најброј-
нија популација дропљи. Поред склоништа, које ту
проналазе, дропље се у овом резервату и размно-
жавају. веома је успешан пројекат враћања веш-
тачки излеглих птића на природно станиште. 

наши задаци на пољу 
заштите околине

Опстанак живог света човек угрожава на

разне начине. Гради градове, путеве, железничке
пруге. Индустријски погони загађују воду и ваздух.

Пољопривредном производњом оштећујемо зем-
љиште и загађујемо природне воде. сечемо шуме
које би могле да прочисте загађени ваздух, про-
изводимо енергију за потребе индустрије, саобра-
ћаја и домаћинстава. највећи део енергетских
носилаца сагоревамо и на тај начин штетне ма-
терије доспевају у атмосферу. околина пропада и
живи свет је угрожен. Али угрожено је и наше
здравље. шта можемо да учинимо?

треба да научимо да је заштита околине и

поштеда природне средине обавеза сваког

човека.

треба да научимо да живимо тако да поште-

димо околину и природу и да наше производне

активности буду у складу са нашом околином.

треба да обратимо пажњу на бројне детаље. треба
да схватимо да заштита околине и природе
првенствено зависи од понашања појединца.
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1. Наведи имена наших националних
паркова.

2. Пронађи националне паркове на еко-
лошкој мапи Мађарске.

3. Пронађи на географској мапи центре
националних паркова! Користи скицира-
ну мапу на унутрашњој корици уџбеника.

4. Који национални парк је најстарији а
који је најмлађи?

5. Зашто се сматра да је пустара Бугац
јединствена у Европи?

6. Које су карактеристике националног
парка Бик?

7. Зашто је значајан тршћак који пре-
крива један део површине језера Ферте
(Нежидерско језеро)?

Због тога су твоји задаци за целу го-
дину следећи:

• Пажљиво прати еколошке вести на
локалним и државним медијима.

• Сакупљај новинске вести, фотографи-
је и податке о евентуалном загађивању
околине.

• Провери које заштићене врсте биљака
и животиња живе у твојој околини.
Упознај их.

• Својим личним примером помози у
заштити живе и неживе околине.

10. национални парк

криш-мориш (нПкм)
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Природни живи свет

далеких крајева

„Опрости камену што ћути
Опрости што тајну сакрива:
Како ти се над умом слива
Самоћа и теку минути ...”

Стеван Раичковић: 

ОпРОСти камену штО ћути
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Помоћу сателита који круже око Земље на-
прављено је мноштво свемирских (космичких)
фотографија о Земљи. Снимке су сложили део
по део и од тог мозаика формирала се „фото-
графија” Земље [1]. Тамнозелена боја означава
територије са бујном вегетацијом, жућкаста боја
обележава пустиње, док су територије које се
показују као беле мрље, прекривене снегом.
Уколико ову свемирску фотографију упоредимо

са географском картом која приказује климатске
појасеве Земље [2], одмах ћемо приметити
сличност. 

Помоћу ове две карте може се установити да
се биљке на нашој планети Земљи распоређују

пратећи климатске појасеве. То уопште није
изненађујуће, пошто знамо да су за опстанак
биљака потребне одговарајућа температура,
сунчева светлост и падавине. 
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живи свет наше Планете Земље

Слика Земље из свемира [1]

климатски појасеви [2]

северни поларни климатски појас 

северни умерени климатски појас 

жарки (тропски) климатски појас 

јужни умерени климатски појас 

јужни поларни климатски појас

• Укратко окарактериши жарки, умерени и хладни климатски појас.
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Сферичну/лоптасту површину Земље сунче-
ви зраци не загревају подједнако. Најтоплије је у
области екватора, ту сунчеви зраци током целе
године имају велики упадни угао, под великим
углом доспевају на површину. Идући према по-
ловима упадни угао сунчевих зрака је све мањи
и због тога се површина све мање загрева [3].

тако се формирао жарки (тропски), умерени и

хладни климатски појас.
Поред температуре и распоред падавина

показује велику различитост. Највише падавина
има у околини екватора, удаљавајући се према
северу и југу количина падавина се смањује, у
висини обртника често годинама не пада киша.
Од обртника према половима поново расте ко-
личина падавина. У умереном климатском поја-
су удаљавајући се од океана количина падавина
опада. Унутрашњост континената је скоро потпу-
но сува. 

Различитост температуре и падавина, од-
носно климатска зоналност доводи до тога да су
и биљке зонално распоређене на Земљи [4].
Једну трећину површине планете Земље чине
копна, док две трећине површине прекрива во-
да. На свим местима наше планете налазимо
различите облике живота.

Влажна, спарна тропска прашума, савана,
врела пустиња, сурова поларна подручја, беско-
начно море... све су то за нас далеки крајеви.
Разликују се од наше домовине. Другачији је
пејзаж, другачији је живи свет. Жељни авантуре,
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климатски појасеви на глобусу [3]

тропске прашуме

саване

пустиње

монсунске шуме

медитеранске биљке

травнате пустаре

листопадне шуме

тајге

високе планине

тундре

вечити снег

море

северни 

поларник 

раков обртник 

екватор 

јарчев обртник 

јужни поларник

поларни климатски појас

умерени климатски појас тропски

климатски појас 

Биљне зоне на Земљи [4]
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многи жуде за тим крајевима. Захваљујући не-
уморном раду храбрих истраживача, проналаза-
ча, колекционара и научника, данас живи свет
тих далеких крајева није више тајанствен за нас.
Једва да постоји  такав кутак Земље где радознао
човек, жељан знања, још није завирио.

И мађарски научници и истраживачи су
одлазили у далеке земље. Проучавали су често
још непознате крајеве, истраживали су и по-
сматрали живи свет, фотографисали су, снима-
ли филмове и записивали своја искуства. Богате
резултате свог рада као и материјале које су
сакупили поклонили су Националном музеју, где
су стручњаци обрадили и систематизовали
огроман материјал. На тај начин сакупљен мате-
ријал данас се може видети на изложбама у
Музеју природних наука. 
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на излетима као и на занимањима за време школе у шуми 

и ти стекни нова знања о природи!

камен на улазу у музеј природних наука

Уколико си у могућности посети

Музеј природних наука.

• У школској библиотеци или на

интернету потражи имена таквих

мађарских научника који су изуча-

вали далеке крајеве.

• На телевизији често можеш да

пратиш научно-популарне филмове

који приказују жива бића далеких

крајева. Направи белешке о ономе

што си видео.

П За следећи час прегледај шта си учио о

тропском климатском појасу.
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У тропском климатском појасу, у околини
Екватора сунце жарко сија. У току целе године
температура је углавном уједначена и износи од
25 до 28 оС. У овде формираном тропском

(екваторском) климатском појасу годишњи про-
сек падавина износи више од 1500 mm. Киша
пада скоро сваки дан и веома је топло, и због
тога је ваздух засићен воденом паром [1]. 

Жарка (тропска, екваторска) клима, са целе
године уједначеном температуром и великом

количином водене паре у ваздуху, погодује фор-
мирању богатог биљног света. Ту се развија и
расте најбогатији скоро непроходан биљни по-
кривач на Земљи, тропска прашума свако-
дневних киша [2]. Назив прашума указује на
чињеницу да ове шуме није човек садио. 

Највећа јединствена тропска прашума на
Земљи формирала се у Јужној Америци у сливу
реке Амазон, али и у Африци и јужној Азији се
тропске прашуме свакодневних киша простиру
на огромним пространствима [3].

27

Биљке троПских Прашума свакодневних киша

на основу графикона одреди расподелу

температуре и падавина у области жарке

(тропске, екваторске) климе [1]
тропске прашуме свакодневних киша 

на Земљи [3]

тропска прашума свакодневних киша гледано одозго 

формира затворени зелени тепих [2]

северни поларник

раков обртник

екватор

јарчев обртник

јужни поларник

тропске прашуме
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Тропске прашуме свакодневних киша се по
много чему разликују од листопадних шума уме-
реног климатског појаса па тако и од наших хра-
стових шума. Наше храстове шуме чини мали
број врста. У тропским прашумама живе веома
разноврсна дрвећа. У нашим листопадним шу-
мама у јесен опадне лишће, а у пролеће оне
поново олистају. У околини Екватора не постоје

годишња доба. дрвеће је у току целе године
лиснато. И овде опада лишће, али опадање ни-
је везано за годишња доба као код нас. Крошња
дрвећа се континуирано мења у току више го-
дина. Насупрот богатом биљном покривачу, зем-
љиште је сиромашено хранљивим материјама 
и није доброг квалитета. Иако су у тропским
прашумама свакодневних киша веома повољни
услови за стварање хранљивих материја, наиме
влажно је и топло је, а лишће се брзо разлаже,
бројне биљке које се брзо развијају веома брзо
упију и искористе хранљиве материје.

Тропске прашуме свакодневних киша се од
наших шума првенствено разликују по висини
дрвећа и по богатијој спратовности [4]. Код
нас дрвеће обично није више од 30 метара, док
у тропским прашумама џиновско дрвеће порас-

те и до 50-60 метара. Стабло тог огромног дрве-
ћа подупире масивно, разгранато корење.
Крошња дрвећа се у више нивоа густо затвара и
формира горњи, средњи и доњи ниво крош-
ње, те у приземни слој доспева само мало свет-
лости. Тропска прашума свакодневних киша гле-
дано одозго формира затворени зелени тепих.

У нивоу грмља могу опстати само биљке ко-
је су се прилагодиле животу у сталној полутами.
Друге биљке се прихватају за стабло и гране
дрвећа и тако пузе према светлости и стварају
листове. Ове биљке зовемо лијанима [5]. Док
лијани корење пуштају у земљиште, неке друге
биљке се настањују на стаблу, гранама и у
крошњи дрвећа [6]. Код појединих врста ко-
рење замршено виси и тзв. ваздушним корењем
директно из ваздуха узима воду. Код других
врста лишће се распоређује у облику левка и
биљка користи воду која се ту сакупља. Ниво
зељестих биљака није повезан.

како смо упознали тропске
прашуме свакодневних киша?

„Капље и слива се влажна прашума по спар-
ној врућини, дижу се прави облаци магле, наро-
чито изнад нижих делова прашуме где се након
провале облака сакупила кишница. Лијане,
дебели листови, папрати, а изнад њих ко зна

горњи ниво

крошњи

средњи 

ниво 

крошњи

доњи 

ниво 

крошњи

ниво грмља

m

60

50

40

30

20

10

0

• Упореди храстове шуме умереног

климатског појаса и тропске прашуме

свакодневних киша.

нивои тропских прашума свакодневних киша [4]
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колико дебео слој биљног покривача. Сунчева
светлост се не пробија, густиш прекрива полу-
тама коју ствара оно мало светлости што се
пробија кроз листове.”

(Габор молнар: авантуре у тропским пра-

шумама свакодневних киша у Бразилу – Molnár

Gábor: Kalandok a braziliai őserdőben)

како су истраживачи упознали
начин живота џиновског дрвећа

које живи у тропским прашумама
свакодневних киша

„Ботаничари, који су били запањени једно-
образношћу огромних стабала која личе на  сту-
бове, али нису били у могућности да испитују
цвеће које се отварало високо, горе у крошњи,
ишли су чак тако далеко да су пушкама пуцали и
откидали гране дрвећа. Један од истраживача је
нпр. дресирао мајмуна да се попне на изабрано
дрво, откине цвет и баци га доле на земљу. 

Мећутим, пре неколико година неко је у џун-
гли увео пењање помоћу конопца, што су ориги-
нално развили планинари у Алпима. Захваљу-
јући тој техници коначно су могли да крену са
континуираним и директним испитивањем нивоа
крошњи тропских прашума свакодневних киша.”
(Девид етенборо: Жива планета)

Од епифита (биљака које живе на дрвећу)
најлепше су орхидеје. Познато је око 22.000
врста од којих већина живи у тропима. То су ма-
лене биљке, а настањују се на висини од 30-40
метара у крошњи дрвећа. Цвет орхидеја има
диван мирис, леп облик и пријатне је боје.
Орхидеје се код нас могу добити у цвећарама.
Код нас су орхидеје са великим цветовима укра-
сне биљке које узгајају у стакленицима, јер им се
само у вештачким околностима могу обезбеди-
ти одговарајући услови за живот.
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1. Где су се на Земљи формирале тропске
прашуме свакодневних киша?

2. Окарактериши жарку (тропску, еква-
торску) климу.

3. Наведи карактеристике тропских
прашума свакодневних киша.

4. Упореди листопадне шуме умереног
климатског појаса и тропске прашуме
свакодневних киша! По чему се разли-
кују тропске прашуме од наших шума?

5. Зашто је мало светлости у унутраш-
њости тропских прашума  свакодневних
киша?

6. Окарактериши лијане.

7. Упореди лијане и биљке које живе на
стаблу дрвећа?

8. Зашто се биљке које живе на стаблу
дрвећа настањују на гранама дрвећа?

9. Провери да ли у нашим шумама живе
биљке које живе на стаблу дрвећа и
лијане?

П За следећи час понови какве птице живе

у нашим шумама.

Зашто пузе лијани 

на стаблу дрвећа? [5]
Орхидеје су биљке које живе 

на дрвећу (епифити) [6]

• Уколико си у прилици, погледај из серије

Жива планета епизоду која приказује

џунглу.

BIOLOGIJA-7-023-073_32612-5-19  2014.05.27.  20:57  Page 29



30

у јужној америци у сливу реке амазон
формирале су се најпространије и најбогатије
тропске прашуме свакодневних киша. Простиру
се на површини од око 5 милиона квадратних
километара.

Богата спратовност тропских прашума свако-
дневних киша обезбеђује различите животне
просторе за различите животиње. Горњи ниво
крошњи није повезан. Ту живи знатно мање жи-
вотиња него у средњем и доњем нивоу крошњи.

У јужноамеричким прашумама углавном у
нивоу крошњи живе колибри. То су најситније
птице на Земљи [1]. Најмањи међу њима су
величине гундеља, а највећи достижу величину
као ласте код нас. То су живописне, разнобојне,
шарене птице – нарочито је перје мужјака упад-
љиво шарено и светлуцаво. Кљун им је као цев
кроз коју, када се хране, могу далеко исплазити
језик. Поједине врсте се хране сишући цветни

нектар, док друге поједу и ситне инсекте.
Пошто су малог раста, тражећи храну лагано ле-
те од цвета до цвета међу гранама и листовима
дрвећа. Стално лете, промичу, али никада не
слећу на цвет, већ учесталим махањем крилима
лебде испред цвета. Потребна им је велика ко-
личина хране. Док помоћу кљуна сисају нектар
цветова потпомажу опрашивање цветова. Од-
лични су летачи. Постоји колибри који у секунди
80 пута замахне крилима [2].  

Папагаји су становници тропских прашума
свакодневних киша, то су птице које живе у
заједници [3]. Постоји много врста папагаја.

Најмањи су величине врапца и живе на крајњим,
најтањим гранама. Највећи су ара папагаји, могу
бити дугачки 70 до 80 cm [4]. Они су становници
унутрашњих грана. То су птице са шареним пер-
јем које живе у заједници и веома су бучне.
Добро се хватају на гранама ногама. Живе на
дрвећу, али не скачу с гране на грану као друге
птице које живе на дрвећу већ лете, трче и пузе.
За хватање користе снажан, кукасти кљун.
Птице које пузе често се, висећи наглавачке, јед-
ном ногом држе за грану док канџама друге ноге
хватају воће. Хране се семењем, воћем и инсек-

тима. Многи папагаји се гнезде у шупљинама
дрвећа, а птићи су чучавци, не напуштају гнездо.

У нивоу крошњи живе и разне врсте сисара.
Стални становник јужноамеричких тропских

животиње јужноамеричких троПских Прашума

свакодневних киша: 
живот у нивоу крошњи

поједине врсте колибрија

хране се нектаром 

цветова [1]

Лебдећи испред цвета колибри сише нектар. у тој

позицији његово тело је постављено скоро потпуно

усправно [2]

ноге и кљун папагаја помажу 

у хватању [3]
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прашума свакодневних киша је мајмун дрека-
вац [5]. Хор мајмуна дрекаваца може се чути у
свако доба дана, али нарочито ујутро и увече
одзвања шума од њихове дреке. Име су добили
по томе што им глас појачава специјални звучни

мехур помоћу којег стварају скоро неподношљи-
ву буку. Боја им је различита. Могу бити црни,
сламнатожути, смеђи или боје бакра. Екстреми-
тети су им упадљиво дугачки. на крају прстију

имају нокте. Ретко силазе са дрвећа. Њишу се
на гранама придржавајући се дугачким репом.
Скоковима од више метара прескачу с гране на
грану. Сваштоједи су, хране се углавном лиш-

ћем,  али поједу и паукове, птиће и птичја јаја.

Бројне врсте птица и мајмуна које галаме и
живе у групама у нивоу крошњи тропских пра-
шума свакодневних киша, често цео живот
проведу тако да никада не напусте крошњу.

Гнездо најмањег колибрија је мало као пола
орахове љуске, а тежина јајета износи свега јед-
ну четвртину грама. Колибри су патуљци птичјег
царства. Због чаробно светлуцавог, шареног
перја Бразилци колибрије зову „летећим
драгуљима”. Неке врсте колибрија, слично хе-
ликоптеру, поред тога што лете унапред у стању
су да лете уназад, односно да лебде у месту.

*
Папагаје који вешто пузе у шали називају

пернатим мајмунима. За једног папагаја су
доказали да је живео 54 године, а спомињу и
папагаје који су наводно живели преко сто го-
дина. Једно је сигурно,  а то је да ове птице дуго
живе.

*
Карактеристично је за буку коју стварају

дрекавци да она, као на знак диригента, од-
једном престаје, следи мртва тишина која траје
минут или више, да би након тога поново
кренула неподношљива бука. Када вођа заур-
личе читава хорда отпочне вику, а од буке хора
може се оглувети.
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мајмун дрекавац се хвата за гране дрвећа

својим дугачким екстремитетима 

и репом [5]

1. Где живе колибри и папагаји?

2. Како се крећу те птице у крошњи
дрвећа?

3. Чиме се хране колибри?

4. Какву храну пружају тропске пра-
шуме свакодневних киша папагајима?

5. Упореди начин живота папагаја и
колибрија.

6. Шта мислиш, зашто смо за проуча-
вање карактеристика тропских прашума
свакодневних киша изабрали баш слив
реке Амазон?

П За следећи час провери шта си учио о

повезаности зубала сисара и њиховог

начина исхране.

ара папагај је највећи међу 

папагајима [4]
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у полутами тропских прашума свакоднев-
них киша, у нивоу грмља односно зељастих
биљака, живи мноштво мањих и већих инсеката,
ситних и попут длана великих шарених лептира,
опасних мува и оса које располажу смртоносним
отровом, паукова и змија, птица и сисара. Дању
се већина животиња у тишини скрива, штити, чу-
ва свој живот и вреба плен. Животиње се могу
чути само онда ако беже или нападају. У току
ноћи звуци прашуме постају све бројнији. 

обичан птичји паук [1] је грабљивац. У лов
на плен креће у сумрак. Пречник његовог тела
заједно са дугачким чланковитим ногама износи
18 cm. Обично је сивкастоцрне или смеђецрне
боје, цело тело паука прекривају хитинске
длаке/чекиње. Дању се скрива испод камења
или у шупљинама дрвећа, ноћу лови. Плен хва-
та оштрим и савијеним чељустима (хелицере).
углавном се храни инсектима, али понекад по-

једе и мање кичмењаке, жабе, гуштере, змије и

ситније птице. 
Највећи и најсјајнији грабљивац јужноаме-

ричких тропских прашума је јагуар [2, 3]. Јагуар
спада у породицу великих мачака. Издужено
тело јагуара је мишићаво и снажно. Боја крзна
се у потпуности уклапа у околину. Најомиљеније
место боравка ове крупне мачке је шумовита
обала великих река и тршћаци. Јако добро и
истрајно плива.  Својим кратким ногама нечујно

се креће, лако се пење по дрвећу, али радије
лови на тлу. 

У лов креће у сумрак. Храни се кичмењаци-

ма. Јагуаров плен углавном чине сисари, птице,
али поједе и гмизавце. У стању је својом шапом
ухватити и веће рибе. Женка јагуара изабере
добро скривено и безбедно место и ту рађа два

до три јагуарчића. Слично осталим мачкама
брижно одгаја своје младунце. Након два месе-
ца потомке води и у лов.

У тропским прашумама, првенствено у
близини вода живе и велики гмизавци. Такви
гмизавци су и огромне змије, удави. Међу тим

32

животиње јужноамеричких троПских Прашума

свакодневних киша: 
живот у Полутами

тело обичног птичјег паука прекривају

густе хитинске длаке/чекиње [1]

Јагуар радо лови и на обалама река [2]

секутић очњак кутњаци

Зубало јагуара одаје да је реч 

о сисару грабљивцу [3]
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огромним змијама највећа је обична јужно-
америчка анаконда [4], која нарасте и до десет
метара.

Ни једна врста удава није отровна. Захваљу-
јући огромној снази, лако хватају плен. Дању се
крећу веома мало, обично се одмарају обави-
јене око гране дрвета. Ноћу оживе. Свој плен,
првенствено сисаре и птице, зграбе јаким зуби-
ма, својим телом обавију и смрскају, а након тога
уцело прогутају [5].

Размножавање анаконде разликује се од
размножавања нама познатих гмизаваца, бело-
ушке и сивог гуштера. потомке рађају живе, јер

им се јаја већ у телу излегу. Потомци су при-
лично велики и у првим годинама живота веома
брзо расту. Своју крљушасту кожу за време
раста одбацују, тј. свлаче.

И међу живим бићима тропских прашума
формирани су компликовани ланци исхране, а
основа тог ланца су и зелене биљке – листови,
изданци, плодови. Биљкама се хране биљоједи,

а њих поједу месождери. На тај начин месо-

ждери једињења свог организма граде хранећи

се биљоједима, док биљоједи исто то раде

хранећи се биљкама [6].

анаконда је змија удав [4]

1. По чему су слични, а по чему се
разликују обични птичји паук и паук
крсташ?

2. Пронађи где живи јагуар.

3. Које су карактеристичне особине
јагуара?

4. Како лови јагуар?

5. Зашто је анаконда способна да свој
плен прогута уцело?

6. По чему су сличне, а по чему се раз-
ликују удав и белоушка?

7. Која је улога грабљиваца у животној
заједници?

П На следећем часу ћемо учити о живом

свету афричких и азијских тропских

прашума свакодневних киша. Сакупи

занимљивости о живим бићима ових

територија и упиши у радну свеску.

Вилице анаконде могу широко 

да се разјапе [5] 

Ланци исхране у животној заједници

тропских прашума 

свакодневних киша [6]
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У Африци, у средњем и северном делу
басена Конга, простире се тропска прашума
свакодневних киша од „свега” 1,5 милиона
квадратних километара. 

Из привредног аспекта од многобројних
врста тропског дрвећа веома су важни абонос и
махагони. Дрво се разноврсно обрађује. Од
црног дрвета абоноса производе намештај.
Црвенкастосмеђе дрво махагонија драгоцено је
због своје велике чврстоће и отпорности.

У тропским прашумама Африке живи горила
[1]. Горила је човеколики мајмун огромног тела
и невероватно велике снаге. Тело гориле је
прекривено тамносивом длаком. Често се креће
на земљи, али за ноћ женке праве гнездо на ни-

жим гранама дрвећа. Мужјаци спавају на зем-
љи. Горила је биљојед, храни се листовима,

пупољцима, плодовима и воћем. Живи у група-
ма, у породици која броји 5-10 чланова. Ове жи-
вотиње су на граници изумирања. активисти

заштите природе поред животиња воде бригу

и о строгој заштити њихових природних ста-

ништа.

Треће подручје тропских прашума свако-
дневних киша на Земљи налази се у југоисточној
Азији. Архипелаг овог подручја скоро повезано
прекрива тропска прашума свакодневних киша. 

И у југоисточној Азији живи човеколики мај-
мун орангутан [2]. Крзно животиње је црвен-
касто-смеђе боје. Много су дужи горњи екстре-
митети орангутана од доњих и никада не хода

усправно. На дрвећу гради гнездо обложено
лишћем. Изузетно ретко силази са дрвећа. Није
много бистар. 

Слично као и горили, и орангутану прети
изумирање, због чега је посебно заштићена
животиња. 

У јутарњим и вечерњим часовима прашума
је често гласна од вике блиставе рајске птице.
Иако им се глас чује, тешко их је угледати пошто
стално скачу. Перје мужјака и женке се разли-
кује. Перје женки је једноставно, није упадљиво.
За време парења мужјаци својим шареним пер-
јем привлаче пажњу женки. Одрасли мужјаци
имају сјајно перје [3] па их због тога лове.

Позната животиња југоисточно азијских џунг-
ли је тигар [4]. То је грабљивац који лови у трш-
ћацима и густишима обала река. Спада у поро-

дицу великих мачака. Лови у сумрак и ноћу.
Нечујно се креће и из заседе напада веће сиса-

34

Горила је човеколики мајмун са највећим

телом, који живи у групама [1]

назив орангутан на језику домородаца

значи шумски човек [2]

мужјаци рајске птице [3]

афричке и аЗијске Прашуме

свакодевних киша
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ре. Уловљени плен односи до свог скровишта
где га поједе. Уколико се наједе неколико дана не
мора да иде да тражи плен. Тигрови не живе ис-
кључиво у џунгли, поједине врсте тигрова живе у
северним деловима Азије где је хладнија клима.

из године у годину се смањује
површина тропских прашума

свакодневних киша

Територија тропских прашума свакодневних
киша се смањила у протеклих неколико милени-
ја. У Африци, на пример, по ивицама пастири
пале шуму да би добили што већи простор за
пашњаке. И припадници црначких племена који
живе у тропским прашумама свакодневних киша
пале дрвеће како би освојили простор за насе-
љавање и земљорадњу. Међутим плодно
земљиште се брзо исцрпи. Становници, пак, не

користе ђубриво да би поправили квалитет
земљишта, већ пале нови део шуме где пепео
изгорелог огромног дрвећа за неколико година
поново осигурава добар принос. 

Данас се тропске прашуме свакодневних
киша не уништавају искључиво због повећања
обрадивог земљишта. У јужној Америци и Афри-
ци на месту исечених шума граде аутопутеве,
огромне термоелектране и акумулациона језера.

Тропске прашуме свакодневних киша про-
чишћавају ваздух, јер у огромној количини везују
угљен-диоксид и емитују за живот неопходан
кисеоник. Уколико се смањи површина шума
ваздух не може да се очисти од угљен-диоксида
и у атмосферу доспева мање кисеоника.

35

тигар је у свим државама света 

заштићена животиња [4]
Гради се аутопут у тропским прашумама

свакодневних киша у Бразилу [5]

1. Нађи на мапи територију басена Конго
и југоисточно-азијски архипелаг.

2. У каквим еколошким условима су се на
овим територијама формирале тропске
прашуме свакодневних киша?

3. Које животиње називамо човеколиким
мајмунима?

4. Упореди човеколике мајмуне афричких
и југоисточно-азијских тропских пра-
шума свакодневних киша.

5. Провери због чега су се гориле и
орангутани нашли на ивици изумирања.

• Погледај табелу! Установи где се сма-

њила у највећој мери територија троп-

ских прашума свакодневних киша! Шта би

ти могао/могла учинити да се шуме што

мање крче?

Тропске прашуме

свакодневних киша

Источна и западна

Африка

Средња Африка

Јужна Америка

Јужна Азија

Југоисточна Азија

На Земљи укупно:

Уништене

45 55

63

27

62

58

28

37

63

38

42

72

Постојеће

површина тропских прашума у %
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Формирање биљног покривача углавном
одређују два климатска елемента: температура
и падавине. 

Северно и јужно од екватора, између десете
и двадесет пете географске ширине средња го-
дишња температура износи углавном исто толи-
ко степени као и у екваторијалним пределима,
али је годишња количина падавина мања него у
области екватора. На тим просторима, због
количине и распореда падавина, разликујемо
два годишња доба. Кишовито годишње доба
мења се са сушним периодом [1].

Удаљавајући се од екватора сушни период је
све дужи. На подручјима која имају такве кли-
матске услове стварају се велика пространства
са високом травом, проткана групама дрвећа,
шумарцима и луговима, то јест саване [2]. 

Тамо где има више падавина, а суви период
је краћи развила се шумовита савана. И ове
шуме су повезане, али ипак веома се разликују
од тропских прашума. Ни највише дрвеће не
достиже висину од 40 метара, ниво крошњи је
растресит, на дно шуме доспева релативно
много светла и зато ту има много покровног
биља. Дрвеће није зимзелено, јер у току сувог
периода лишће опада. Између дрвећа и шума-
рака трава нарасте и 2 до 3 метра. 

Карактеристично дрво савана је акација [4],
која живи у групама од по 20-30 дрвета. 

Што се тиче хранљивих материја земљиште
савана је знатно богатије од земљишта тропских
прашума свакодневних киша. Хранљиве мате-
рије које се стварају у сувом периоду распадом
угинулих биљака не испира велика количина
падавина.

Биљке афричких савана

на основу графикона одреди распоред

температуре и падавина у саванама [1]

типови савана [3]

Распрострањеност савана [2]. на којим

континентима су се формирале саване?

• На следећем цртежу проучавај повеза-

ност између распореда падавина и фор-

мирања биљног покривача [3].

шумовита савана 
сушни период 1-3 месеца

дрвенасто-травната савана 
сушни период 4-6 месеци

травната савана
сушни период 

7-8 месеци

30 m

0 m

северни поларник

раков обртник

екватор

јарчев обртник

јужни поларник

саване

BIOLOGIJA-7-023-073_32612-5-19  2014.05.27.  20:57  Page 36



37

Како се удаљавамо од екватора опада коли-
чина падавина и скраћује се дужина кишног пе-
риода, што је праћено постепеним ишчезава-
њем дрвећа, а и трава је све нижа. Овакав
биљни покривач карактеристичан је за травнате
саване. Од дрвенастих биљака овде опстаје
само хлебовац [5] и то само појединачно. Гране
хлебовца расту водоравно, а велики плод који
личи на краставац представља најомиљенију
храну мајмуна. 

Тамо где сушно годишње доба траје 10 до 12
месеци, биљни покривач земљишта није пове-
зан. На таквим просторима формира се тропска
пустиња. 

Зашто се смањује 
површина савана?

Травнате саване се граниче са пустињом.
Данас је уочљиво да од травнатих савана све

веће територије постају пустиње. За то постоји
више разлога. Један од најважнијих разлога 
је споро, али стално загревање атмосфере
Земље. Уколико средња температура расте, 
а количина падавина се не мења или опада, 
не постоје услови за формирање повезаног
биљног покривача. 

Други разлог дезертификације (исушивања)
је да бројчаност људске популације која живи на
овим просторима расте и зато је потребно све
више намирница. Више стоке је на испаши од
оног што пашњаци могу да прехране. Животиње
превише пасу и уништавају пашњаке. Станов-
ништво се бави и пољопривредом. Као после-
дица застареле технологије обрађивања земљи-
шта, уништава се квалитетно пољопривредно
земљиште, након чега се у обрађивање увлаче
нове територије. Потребно је више стотина
година да оригинални биљни покривач поново
освоји уништено земљиште које се више не
обрађује. Травнатим саванама прети исушива-
ње, дезертификација.

Група акација [4] Хлебовац [5]

1. Како се мења годишња количина
падавина удаљавајући се од екватора?

2. Како се мења природни биљни по-
кривач удаљавајући се од екватора?

3. Каква је повезаност између годишње
количине падавина и промене биљног
покривача ако од екватора полазимо на
север?

4. Окарактериши биљни покривач са-
вана.

5. Упореди флору/биљни свет савана и
тропских прашума свакодневних киша.

П Срндаћ је сисар биљојед који живи у

нашим шумама. Од домаћих животиња

говедо је такође биљојед. За следећи час се

подсети шта си учио о тим животињама.

• Да ли си чуо за област Сахел? Провери

зашто се ова област зове „појас глади”.
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Биљни покривачи шумовитих и травнатих
савана знатно се разликују. Међутим животињ-
ски свет афричких савана већ не можемо тако
раздвојити, наиме стада животиња – прилаго-
ђавајући се углавном кишовитом периоду –
стално се селе, тражећи свеже пашњаке.
Границе природног биљног покривача редовно и
у току године више пута прелазе. на нашој

Земљи најбогатији животињски свет живи на

афричким саванама. На травнатим просторима
масовно пасу крда сисара биљоједа. У мањим-
већим крдима ту живе антилопе [1, 8]. Постоји
много врста антилопа. Најмање су величине
зеца, а највеће достижу и величину једног гове-
да. шупљи рогови антилопа  веома су разно-
врсни, а разликују се од врсте до врсте [2].
Грађа ногу [3] је иста као и код говеда, наиме
то су сродне врсте. То су животиње папкари. 

На просторима афричких савана већином
заједно са антилопама пасу и зебре [4]. Имају
кратку пругасту длаку. Слично антилопама и
зебре су копитари, али број прстију им је

непаран. 

Биљоједи су, али нису преживари. Чула су им
веома развијена, тешко им се може приближити.
Вероватно због њихове опрезности и друге
животиње им се прикључују. Живе у заједници,
понекад их се и преко 100 скупи у ергелу.

38

животиње афричких савана: Биљоједи

антилопе се могу разликовати на основу

облика шупљег рога [2]
(1: водена антилопа, 2: Томсон газела, 

3: велики куду, 4: пасан, 5: сасаби, 
6: пругасти гну) 

паран број прстију 
папкар

непаран број прстију 
копитар

копито антилопе и зебре [3]

антилопа [1]

1

2

3

4

5

6
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У близини тропских прашума свакодневних
киша, на граничним подручјима шумовите сава-
не живи шимпанза [5]. Шимпанза је човеколики

мајмун, на основу бројних особина сматра се
блиским „рођаком” човека.  На пример има 32

зуба. Квргави кутњаци одају да је шимпанза
сваштојед, иако највише воли воће. Банане и
плод хлебовца су му најомиљенији залогаји.
Дланови и стопала шимпанзе су голи, и на ру-
кама и на ногама има по пет прстију чији

крајеви су прекривени ноктима. Шимпанза се
вешто хвата користећи сва четири екстреми-
тета. Не борави стално на дрвећу, али за ноћ у
висини од 8 до 10 метара гради сваки дан друго
гнездо. Женка рађа једно младунче које носи на

леђима. Шимпанзе живе у заједници, а нај-
снажнији мужјак брижљиво чува чопор.

*
У афричким саванама живи највећа копнена

животиња слон [6]. Ове животиње огромног
тела крећу се лагано и гипко на ногама сличним

Слонови се хладе у води [6]

Жирафа [7]

крдо антилопа стиже на појилиште [8]шимпанза је човеколики мајмун [5]

Зебре на испаши [4]
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стубовима. Прсти им се завршавају у облику
ситних рожнатих копита иза којих се развија
дебео и еластичан јастучић. На том јастучићу
слонови ходају или галопирају. Добро пливају.
нос и горња усна слонова срасли су у сурлу која

виси до земље. Сурла је изврстан орган чула
додира, мириса и хватања. Два секутића  пре-

творила су се у масивне кљове које непрестано
расту. То је драгоцена слонова кост. Кутњаци су
наборани што указује да је слон биљојед.

*
Карактеристична животиња афричких сава-

на је и жирафа [7]. Жирафа има релативно

малу главу и дугачак врат. Може бити висока и
до пет метара. Леђа жирафе спуштају се косо,
јер су задње ноге краће од предњих. Кида лиш-
ће са дрвећа, али понекад раскречених ногу па-
се. Жирафе већином живе у малим крдима, али
воле да пасу заједно са другим животињама,
нпр. антилопама. 

колико су велика 
афричка крда?

У Африци је 13 милиона квадратних киломе-
тара прекривено травом, што чини скоро поло-
вину континента. Некада су огромна крда пасла
и пролазила свуда докле год је оком могло да се
види. Данас највећа крда животиња могу да се
виде у националним парковима, на пример у
националном парку Серенгети у Танзанији и
Тсаво у Кенији. У националном парку Серенгети
живи 50.000 гнуа (на афричком језику гну значи
дивљи во иако је реч о антилопи). Овим животи-
њама придружује се око један милион Томпсон
газела (и то је једна врста антилопе) и 200.000
зебри. Животиње које пасу хране се биљкама
савана, али поједине врсте једу различите дело-
ве биљке [9]. 

40

1. По чему су сличне антилопе домаћем
говеду?

2. Упореди антилопе и са зебрама.

3. Која је предност заједничког кретања
различитих врста биљоједа?

4. Зашто можемо рећи да су шимпанзе
човеколики мајмуни?

5. Упореди екстремитете шимпанзе 
са екстремитетима антилопе, зебре и
јагуара.

1

2

3

4

5

Сисари биљоједи саване деле храну 

међу собом [9]
(1: жирафа, 2: томсон газела, 

3: велики куду, 4, газела, 

5: дик-дик антилопа)
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Најстраховитији грабљивац Африке је „краљ
животиња” лав. Овај почасни назив који можемо
читати у свакој причи лав је заслужио првенст-
вено због свог гласа. Када лав зариче све жи-
вотиње поплашено траже заклон. Лав спада у

породицу великих мачака. Тело му је гипко и
еластично, а креће се веома достојанствено.
Врат и груди мужјака прекрива дугачка и густа

грива [1б], женка никада нема гриву [1а].

Лавови се скупљају у чопоре и тако лове, а и
плен заједно поједу. Своју жртву не гоне већ је у
облику круга или полукруга опколе. Када се див-
љач покуша пробити из круга, лав, који се нај-
ближе налази животињу у бекству обара једним
ударцем огромне шапе и снажним зубима јој
слама вратну кичму. Већином лови у сумрак или
ноћу. Када су сити, лавови су лењи и излежавају
се, али када их глад мори брзи су и веома хра-
бри. Главна храна им је месо биљоједа копита-

ра, али по потреби задовоље се и скакавцима и
ситнијим животињама.

У топлим рекама и језерима Африке живи
нилски крокодил [2]. То је гмизавац огромног
тела. Грађа тела му је слична грађи сивог гуш-
тера, и потомци су им толики као највећи гуште-
ри код нас. Крокодили за време свог дугог жи-
вота нарасту у огромне животиње које у просеку
имају дужину од 4 до 6 метара, али неки нарасту
и до 10 метара. 

Тело им је прекривено крљуштима, рожна-
тим и коштаним плочицама. Ове творевине
стварају оклоп па се крокодили зову и гмизавци

оклопњаци.

Грабљивци су. Хране се рибама, мањим и

већим сисарима, мочварским  животињама или

воденим птицама. Лове у сумрак и ноћу. Непо-
мично чекају и пазе и из заседе нападају анти-
лопе које долазе на појило. 

Ако је плен већи, опколи га више крокодила
и растргне га. Крокодил не може уситнити храну,
веће залогаје прогута уцело. Имају велики
апетит, али могу гладовати и више месеци. Воду

напуштају само за време сунчања и полагања
јаја. Женка полаже око 20–100 јаја у јаму коју
сама ископа на обали. Јаја су обавијена чврс-

том кором (таложење кречњачких соли) а
величине су гушчијих јаја. Излеже их топлота
сунца. Мајка се налази у близини гнезда за
време развоја ембриона и све време чува
гнездо. Мали крокодили пре него што се излегу,
оглашавају се још у јајету. Женка тада пожури к
њима, а када се потпуно излегу односи их до
воде. 

Претходно су крокодиле свуда на свету
уништавали, ловили су их због драгоцене и
скупе коже. Данас их узгајају и на фармама кро-
кодила, те су на својим природним животним
стаништима мање угрожени. 

И жива бића савана зависе једно од другог.
Као резултат повезаности, у исхрани међу
живим бићима савана формирају се ланци
исхране. Антилопе пасу биљке, а њих у близини
појилишта вребају лавови, или траве саване
представљају храну за зебре, њих хватају
лавови или други грабљивци [3, 4, 5].

животиње афричких савана: 
граБљивци

Женка [1а] и [1б] мужјак лава нилски крокодил [2]

1a

1б
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Лав у зоолошким вртовима добро подноси
заробљеништво. Редовито рађа 2 до 3 мла-
дунца величине домаће мачке. У току игре
младунци постају све вештији и јачи. Док су
млади, лавови се добро припитомљавају. 

Велика птица тркачица јужноафричких
савана је ној [6]. Не уме да лети. Глава, врат и
бут ноја су голи. Крилно и репно перје ноја је
лабаво, некада су их због тог перја ловили, а
данас ове огромне птице одгајају на фармама.
Ној је првенствено биљојед, пасе у групи. Своја

велика јаја полаже у јаму коју ископа у песку.
Једно јаје је отприлике дугачко 16 сантиметара,
а тешко од 1–1,5 килограм. Мужјак и женка,
наизменично, око 40 дана седе на јајима, а често
мужјак сам излеже јаја. 

*

И у Аустралији има савана. Ту живи казуар
птица која је сродник ноја [7]. Најпознатије
животиње аустралијских савана су велики
кенгури [8, 9]. То су биљоједи који живе у гру-
пама од неколико јединки. Мужјаци су високи
160-170 сантиметара, а тешки су око 90 кило-
грама. Женке су мање. Огромним скоковима
брзо се крећу. Задњи пар екстремитета су
снажне мишићаве ноге, знатно јаче од предњих
екстремитета. Приликом скокова користе и
мишићави реп. Постепено добијају на брзини,
даљина скокова постаје све већа, може достићи
и дужину од 4 метра. Кенгур је животиња

торбар: торба је кожни набор на доњем делу
трбуха. Новорођенче се неразвијено рађа, након
чега се „увлачи” у торбу и тамо се развија
хранећи се млеком.

42

Ланци исхране у животним 

заједницама савана [3]

1. Упореди грађу тела лава и јагуара. Које
сличности си открио?

2. Упореди начин живота лава и јагуара.
По чему се разликује лав од јагуара?

3. Како лове јагуар и лав? Упореди
понашање приликом хватања плена. 

4. По чему су слични крокодил, сиви
гуштер и змија удав? 

5. По чему се разликују нилски крокодил
и сиви гуштер?

6. Зашто крокодили и гуштери не могу
живети у хладном климатском појасу?

7. Одржи кратко предавање о биолошкој
улози животиња грабљиваца у животним
заједницама.

П На следећем часу расправљаћемо о

живом свету пустиња. Сакупи податке и

занимљивости везане за пустиње.

• Уколико имаш прилике погледај филм

под насловом „Гониоци и гоњени”.

Чувени романи Џоја Адамсона „Лавља

верност” и „Елза и њена младунчад”, на

веома интересантан начин причају о

„животу у дивљини и заробљеништву”

једне лавице. Прочитај их.

Ако желиш више сазнати о животињама

прочитај књигу Калмана Китенберга „У

дивљинама источне Африке” коју је ве-

лики ловац посветио омладини која воли

природу.
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Животиње савана

мужјак великог 

кенгура [8]
Женка великог кенгура са младунцем 

у торби пасе [9]

Гепард је грабљивац 

који најбрже трчи [5]

казуар је сродник ноја који живи 

у аустралији [7]

Женке лава 

у лову [4]

нојеви живе 

у групама [6]
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На подручјима тропског климатског појаса где
је годишња количина падавина мања од 200 mm
– у области раковог и јарчевог обртника – фор-
мирале су се пустиње [1]. Силазна струјања
ваздуха доносе топао и сув ваздух, облаци се
скоро уопште не стварају. У тропским пустињама
преко дана можемо измерити и температуру од
50 оС, док за време ведрих ноћи долази до
значајног захлађења. Дневно колебање темпе-
ратуре је велико. Тамо где сушни период траје
од 10 до 12 месеци, земљиште није прекривено
повезаним биљним покривачем. На тим под-
ручјима формирају се пешчане и стеновите
пустиње [2]. 

Највећа тропска пустиња на Земљи је
Сахара, налази се уз раков обртник у Африци.
Протеже се приближно на површини од 7
милиона km2 и отприлике је толико велика као
све остале тропске пустиње заједно.

Шљунковите и пешчане пустиње су екстрем-
на животна станишта. У таквим животним усло-
вима могу да опстану само жива бића која добро

подносе недостатак воде и високе дневне

температуре. Флора пустиње је изузетно рет-
ка, биљни покривач опстаје само местимично. 

На тлу пустиња налази се више хиљада
хибернираних семена биљака. Након неоче-
киване, изненадне кише, предео који је до пре
неколико дана још био пуст брзо оживи. Биљке
се изузетно брзо развијају, у року од неколико
недеља процветају, донесу плод и семена по-
ново доспевају у земљиште, а биљке се суше. 

Постоје такве пустињске биљке које су у
стању живети и на таквом месту где је потпуна
суша. Такви су на пример кактуси [4]. У мес-
натом, зеленом стаблу делом припремају храну,
а исто тако стабло служи и као складиште за
воду. Способни су да живе на местима где
годинама нема падавина. Листови су им се
претворили у трнове и због тога скоро уопште не

44

живи свет (троПских) Пустиња

на основу графикона одреди распоред

температуре и падавина у тропским

пустињама [1]

Савана прелази у пустињу [3]

процветали кактус [4]тропске пустиње Земље [2]

северни поларник

раков обртник

екватор

јарчев обртник

јужни поларник

пустиња

BIOLOGIJA-7-023-073_32612-5-19  2014.05.27.  20:57  Page 44



45

испаравају воду. Шарене цветове опрашују
инсекти који се хране нектаром, односно
цветним прахом. 

Постоји много врста кактуса. Има их ве-
личине од само неколико сантиметара, једва се
могу видети, а огромни џиновски кактус [5] на-
расте и до десет метара. И облик им је раз-
новрстан. 

Тамо где у пустињи извире вода на повр-
шину, формирају се оазе. Карактеристична биљ-
ка оаза Сахаре и Арапског полуострва је урма
[6]. Плод урме свакодневна је храна становника
оаза, али се урме производе и као сточна храна.

Животињски свет пустара је веома сиро-

машан. На граници са суседном саваном за-
лутају овамо неке животиње које смо раније већ
упознали. У унутрашњости пустиње животиње
се склањајући од дневне врелине, завлаче се
испод камења, склањају се у своје јазбине и
канале ископане испод земље. Увече, након
проласка жеге, излазе из својих склоништа.
Своју храну тада траже пустињски скочимиш,
пустињска лисица, змије и бубе [7]. 

У пустињи, међутим, живе и такве животиње
које могу поднети и највећу сушу. Такве су, на
пример, камиле [8]. У Африци је једногрба
камила носач терета у пустињама, док у Азији
исти посао врши двогрба камила. Дивља камила
више не постоји. Становници пустиња камиле
држе као домаће животиње. Камила се одлично
прилагодила животу у пустињи. У току ходања
нога камиле не тоне у песак, на нози има два
прста између којих је затегнута једна кожица.
Добро подноси недостатак воде, јер добро рас-
подељује расположиве резерве. Камила је
биљојед, преживар. Може да поједе било какав
бодљикави жбун или грм. Грба садржи маст од
чије резерве дуго може да опстане.

*

Џиновски кактус је биљка америчких

пустиња [5]

Оаза са урмама [6]

пустињска лисица своје тело хлади преко

великих ушију [7]
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Највиша до сада измерена температура на
земљи је 58 степени Целзијусових, а измерили
су је на северном рубу Сахаре. Од ужасне
врућине стене се још више загреју. У књизи
„незаборавна Сахара” од Рихтера можемо

прочитати следеће: „Још су рани преподневни
сати, а већ је неподношљива жега. Било где да
гледамо, испред нас, иза нас, надесно или
налево, свуда можемо видети само грозна
базалтна поља. Камен је толико врео да се
руком не може ни дотаћи”. 

Биљци, животињи и човеку у пустињи
потребно је јако много воде баш због прејаког

испаравања. Становници пустиња дневно
попију по четири до пет литара воде да би
угасили жеђ. У нашој домовини довољна је
количина од литар до литар и по воде. Ако неко
у пустињи не дође до воде, за 14-15 сати умире
од жеђи. Ако успе да се склони на засенчено
место, ни онда не може издржати без воде више
од два дана.

*
Поједини примерци џиновских кактуса могу

да депонују више хектолитара воде осигура-
вајући биљци потребну воду за наредне две до
три године.

*
Пре педесет година није се могло ни зами-

слити путовање у пустињи без камиле, јер она
од свих животиња најбоље подноси жеђ. У овим
крајевима су је и припитомили. Обично је поје
свака 2-3 дана, па може издржати пут од једне
оазе до друге, те није потребно носити воду као
сувишан терет. Камила је јако отпорна живо-
тиња. Јахаће камиле могу дневно превалити и
до 100 km. Данас се у свету аутомобила, авиона
и хеликоптера важност камила смањила [9]. 

46

Једногрба камила [8]

караван камила номадских племена 

у пустињи [9]

1. Под којим условима настају тропске
пустиње?

2. Помоћу цртежа [2] пронаћи на гео-
графској карти Земље валике пустиње
наше планете.

3. Резимирај, какав начин живота имају
биљке које опстају у пустињама.

4. Која је улога урме у животу станов-
ника пустиње?

5. Како се камила прилагодила животу у
пустињи?

П На следећем часу учићемо о медитеран-

ским подручјима. Подсети се шта си учио

о медитеранској клими.

• Уколико имаш прилике погледај филм

под насловом „Пустињски шоу”.
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Напуштајући тропске области према северу
и југу, долазимо до умереног климатског појаса.
На граници умереног и тропског климатског
појаса, већином поред мора, развила су се ме-
дитеранска климатска подручја. Такве области
су оне које се налазе уз Средоземно море. 

Ова област је део умереног климатског
појаса, дакле разликујемо четири годишња доба.
Дуго, врело лето је суво, падавина скоро уопште
нема. Зима је блага, траје 3-4 месеца, а и сред-
ња температура најхладнијег месеца је изнад 
0 оС. Падавине су углавном кише, мраз и снег су
врло ретки [1].

изглед биљног света одређује суво и топло
лето. Због тога овде живе само оне биљке које
су развиле свој механизам одбране против
прејаког испаравања у том дугачком сувом
периоду. Поједине биљке имају листове пре-
кривене тврдим, кожним слојем док друге имају
мале листове. Имамо и такве биљке код којих су
листови прекривени воштаним слојем, односно
површину листа прекривају грацилне биљне
длачице. Данас се природни биљни покривач
може открити само у траговима.

Ова територија је била колевка европске
културе, предео је вековима густо насељен и
због тога промењен [2]. Шуме су исечене да би
се обезбедио материјал за бродоградњу, на
месту шума расте макија, трновито, бодљикаво
жбуње [3]. 

На нижим приобалним подручјима Средо-
земног мора још се налазе зимзелене шуме. На

западним пределима огромне шуме ствара
зимзелени храст плутњак [4]. Мекана дебела
кора је плута, тражена роба на светском тржи-
шту и у време синтетичких материја.

У карактеристичан биљни покривач меди-
теранског климатског подручја спадају већином
зимзелени жбунови, високи два до три метра,

живи свет медитеранских Подручја

на основу графикона одреди распоред

температуре и падавина на

медитеранским подручјима [1]

медитерански пејзаж [2]

Грмље макије [3]

шума храста плутњака [4]
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као, на пример, ловор [9]. Плод маслиновог
дрвета [5] је маслина из које се цеди и произ-
води маслиново уље.

Ниже жбуње и грмље, које добро подноси
сушу, чине мајчина душица, лаванда [6] и руз-
марин. Листови и цветови ових биљака садрже
јака етерична уља, због чега се дивљи примерци
сакупљају. Такође их и узгајају на великим план-
тажама, јер се од њих праве козметички произ-
води, а користе се и као зачини. 

Веће животиње медитеранског климатског
подручја – јелен, дивља свиња и срна – долазе

овамо из умереног климатског појаса. Ова те-
риторија се налази на путу птица селица, због
тога у јесен многе птице које лети живе и легу се
код нас; прелећу кроз овај крај [7].

У сувој, топлој клими и гмизавци проналазе
своје услове за живот. Поред гуштера и змија ту
живи и једна врло необична животиња –
камелеон [8]. Интересантно је да своја два ока
може независно покретати. Храни се инсектима
које лови исплаженим лепљивим вршком језика.
Лако се скрива, скоро је неприметан јер је бојом
налик на околину. Гекон је гмизавац малог тела,
који на ногама има пијавке, помоћу којих је
способан да се на стенама и зидовима верти-
кално пење. Текони су бубоједи. 

Једна од карактеристичних 

биљака медитеранског подручја 

је маслиново дрво [5]

плантажа лаванде [6]

медитеранска подручја се налазе на путу

европских птица селица [7]
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Клима која се у Европи назива меди-
теранском, у погодним условима развила се и на
другим континентима. Та подручја називамо
суптропским подручјима.

*
Ловоров венац је симбол победе, славе и

одликовања. Стари Грци су ловоровим венцем
овенчавали чело победника, атлетичара, пес-
ника или певача [9]. 

*
Питоми кестен [10] је карактеристично

дрво крајева са медитеранском климом. И код

нас опстаје. Северна граница европске распро-
страњености питомог кестена је приближно гео-
графска ширина окуке Дунава код Вишеграда у
Мађарској.П За следећи час провери какве врсте

јужног воћа, односно које зачинске биљке

топлијих крајева могу да се купе код нас.

Ако можеш понеси са собом један комад

јужног воћа. Можеш донети и паковање

зачина.

1. Потражи на карти у којим државама се
формирала медитеранска клима.

2. Како се биљке прилагођавају сувој и
топлој летњој клими?

3. Који је разлог што више не постоји
оригинални, природни живи свет меди-
теранских подручја?

4. Одржи кратко предавање у којем ћеш
представити улогу медитеранских подру-
чја у европској миграцији птица селица.

камелеон [8]

питоми кестен [10]

Расцветали ловоров жбун [9]
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Констатовали смо да становници тропских
прашума свакодневних киша и савана претва-
рају све веће територије у пољопривредно зем-
љиште. На месту природног биљног покривача
налазе се огромне плантаже. Ту се узгајају мно-
ге биљке које воле топлоту, а које су тражена
роба на локалном и светском тржишту. И ми
познајемо и користимо многе од њих. 

какаовац [1] је пореклом из тропске Аме-
рике, но данас се узгаја свуда у близини
Екватора. Често га саде под високо дрвеће да
би био заштићен од прејаког сунца. Листови су
му кожнати, цветови  избијају у свежњевима из
дебла или грана. Тоболац садржи бројне се-
менке од којих се добија какао у праху,  какао-
путер и чоколада. 

кафа [2] је пореклом из Африке, са Етиоп-
ске висоравни. Највише кафе узгајају у Јужној
Америци. Биљке кафе на плантажама узгајају у
виду грма, јер се тако лакше може брати. Грм
кафе је зимзелена биљка. Цветови су мирисни.
Коштуница која је слична пасуљу садржи две
трвде семенке. Оне садрже материју кофеин
која делује ексцитирајуће и шири крвне судове
мозга и срца. 

У свим тропским пределима узгаја се банана
[3], која нарасте и до 6-8 м. Банана је, наизглед,
дрвенаста биљка, међутим, спада у траве.
Њено привидно дебло настаје од густо
затворених рукаваца великих листова. Плодови
су збијени у гроздове. То воће доброг укуса и
богато хранљивим састојцима често се може
купити и код нас. 

Од зачина који се користе код нас, бибер
потиче из јужне Азије. На више места у тропским
подручјима узгајају бибер, који је грм пузавац.
На плантажама се пење на високе стубове.
Плод је једносемена коштуница, коју сакупљају
још незрелу. Зид плода се сасуши са семенком
па поцрни. Тако се добија црни бибер, код нас
омиљени зачин. Ако бибер беру кад потпуно
сазри, зид плода се одвоји, огули, па у промет
доспе у облику белог бибера.

Прадомовина чајевца [4] је јужни део Кине
и Индокинеско полуострво. Чајевац је зимзелена
биљка. Цветови су му бели или светло жути и
мирисни. Листове редовно беру, одмах их
прераде, брижљиво их херметички запакују да
би задржали пријатан мирис и укус. Слично
кофеину делује ексцитирајуће.

Важна индустријска биљка је памук. Може
да се узгаја само тамо где је годишња количина
сунчаних сати преко две хиљаде и где се може
наводњавати. Дрвенасти грмови памука су
оплемењени и добијене су једногодишње
зељасте биљке. Имају леп жут или црвен цвет.

какаовац [1] Грм кафе [2] Банана [3]

Час практичног рада

какве Биљке уЗгајају у троПском климатском Појасу

и медитеранским Подручјима?

• Прочитај карактеристике узгајаних

биљака и изабери оне од којих се прави

напитак.
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Семенке се развијају у тоболцу, а прекривају их
лепршаве длаке. Од ових финих нити се прави
вата, а увијање даје памучно влакно. Од влакна
се широм света преде, везе, плете разноврсна
памучна роба.

Главна храна половине човечанства је пири-
нач. Пиринач је, после пшенице, најважнија
житарица на свету. Воли воду и топлоту.
Пиринач је важан и као индустријска сировина.
Од њега се производи скроб, а слама је једна од
важних сировина за производњу папира.

У медитеранским крајевима се узгајају ли-
мун и поморанџа [7, 8]. Имају бео цвет пријат-
ног мириса. Сочни и меснати плодови су познати
и код нас. И лимун и поморанџа садрже много

витамина Ц, па их је због тога, поготово зими и у
рано пролеће, веома препоручљиво јести. 

ванила [9] потиче из тропских предела
Америке, али се данас претежно узгаја на јед-
ном малом острву поред Мадагаскара. Ванила
је пузавица која се пење уз стабло. Бере се
незрели тоболац, а када га суше, добијају зачин
изванредног мириса.

У корену, листовима, цвету и плоду бројних
биљака производе се и депонују лако испар-
љиве уљане материје. Те материје дају карак-
теристичан мирис биљкама. Етерична уља
садрже зачинске биљке, какаовац, кафа и чај.
Етерична уља су одговорна за мирис камилице
и мајчине душице. етерична уља се стварају у
листовима лаванде и рузмарина.

• У географском атласу потражи терито-

рије одакле су наведене биљке доспеле код

нас.

• У приручнику за одрећивање биљака

потражи оне домаће биљке које садрже

етерична уља.

• Одреди биљке које спадају у групу воћа,

а које у зачинске биљке.

Лимун [7] поморанџа [8] Ванила [9]

плантажа чајевца [4] поље памука [5] плантажа пиринча [6]

П За следећи час се подсети шта си

запазио на ливади, на пашњаку или на

ораници.
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Унутрашњост континената је удаљена од
океана и због тога се ту не осећа дејство океана
које мења климу. Што се више удаљавамо од
мора, зиме су све дуже и све хладније, лето је
веома топло, честе су суше. За време свих го-
дишњих доба има мало падавина, годишња ко-
личина падавина не достиже вредност од 500 mm,
шта више често остаје и испод 200-300 mm [1].

Листопадне шуме кишовитијих предела пос-
тепено замењују све већа травната простран-
ства и на крају дрвеће у потпуности нестаје.
Огромна травната пространства [2] на сваком
континенту другачије зову. У Евроазији то су
степе, у Северној Америци су прерије, док су
травната пространства Јужне Америке пампе. 

Травната животна станишта карактеристич-
на за унутрашњост континената идући од за-
пада према истоку први пут се појављују у

Мађарској. Због тога туристи из западне Европе
који долазе у посету у Мађарску овде први пут
виде пустару. Живи свет травнатих пустара доб-
ро познајемо, пошто је имамо и у Мађарској.

Слику пустаре одређују разне врсте трава.
Биљке које ту живе прилагодиле су се екстрем-
ним животним условима, подносе јаку летњу
топлоту и сурову зимску хладнођу односно и зи-
ми и лети недостатак падавина. Траве су моно-
котиледоне биљке, имају жиличасти корен који
дубоко продире у тло. Листови са паралелном
нерватуром који обузимају стабло, падавине
спроводе до корена. Воле светлост. Цветови се
опрашују помоћу ветра [3].

у пролеће након што се отопи снег ливаде су
веома богате травама. Поједине биљке резерв-
ну храну, која је потребна за клијање, депонују у
луковици, кртоли или ризому. У том периоду
пустаре су најпогодније за пашњак и кошење.
Пружају богату трпезу бројним инсектима и си-
сарима биљоједима. 

у току лета траве развијају клас у којем
сазревају семена. У току сушног лета листови се
сасуше као опрљени. Након цветања дико-
тиледоне биљке цветнице се повлаче у тло. До
краја лета травната пустара се скоро потпуно
исуши. 

живи свет травнатих Пространстава

на основу графикона одреди распоред

температуре и падавина на травнатим

пространствима [1]

Разне врсте трава су се одлично

прилагодиле животном станишту 

пустара [3]
Распрострањеност травнатих пустара 

на Земљи [2]

северни поларник

раков обртник

екватор

јарчев обртник

јужни поларник

травната пустара
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Од животиња честе су разне врсте скакава-
ца, зрикавци, односно гуштери и птице који их
лове. Углавном у овом периоду глодари пустаре
сакупљају зимске залихе хране [5]. Живе у
јазбинама изграђеним испод земље и због
врућине крећу се углавном ноћу. Као последица
раних јесењих падавина, трава поново проклија.
Имамо и такве биљке са луковицама које у овом
периоду цветају. Зими су пустаре прекривене
снегом [4]. На пространствима без дрвећа јак
ветар неометано носи снег. Због недостатка
хране и јаке зиме животиње одлазе у топлије
крајеве, или се повлаче у своје јазбине под
земљом да би ту пребродиле зиму. 

Слично као и у саванама, део природног
живог света пустара су и велики биљоједи. Због
тога је на пример ту живело много коња, сивих
говеда или оваца. Данас је улога коња у свако-
дневном животу смањена и углавном се врши
узгајање говеда и оваца.

Територија травнатих пустара је данас све
мања. На огромним територијама вршимо по-
љопривредну производњу. Највеће територије
Земље где се гаје житарице налазе се управо у
области пустара. Територије које су погодне за
пашњак користи сточарство.

Прерија и пампа

Северноамеричка прерија умногоме је
слична евроазијским пустарама. Оригинални
живи свет је и овде потиснут од стране пољо-
привредне производње. Тамо где је оригинална

53

волухарица

пустара зими [4]

Ланци исхране на 

травнатој пустари [5]

1. У којим климатским условима су се
формирале травнате пустаре?

2. Окарактериши биљни свет пустара.

3. Како се прилагођавају биљке пустара
сушним летима?

4. Какав је свет животиња у пустарама?

5. Како се прилагођавају животиње пус-
тара хладним зимама?

6. Зашто се смањују животна станишта
пустара?

7. Како се може сачувати оригинални
живи свет пустара?

8. Одржи кратко предавање о живом
свету домаћих пустара.

јастреб мишар

сиви

гуштер

кртица

ларва

инсекта

италијански

скакавац

обичан 

љуљ
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прерија још опстала, добро се види да биљке
прехрањују веома богат живи свет. Сисар
биљојед је и заштићени бизон [7]. Овде живе и
бројне врсте глодара као што су текунице и
преријско куче. Глодари су пак храна змијама
звечаркама, совама, ејама, лисицама и преријс-
ким вуковима.

На територији јужноамеричких пампи некада
су биле листопадне шуме, које су домороци
истребили. Биљке травнатих пустара овде нису
домицилне. Посебни представници богатог
животињског света су јелен и вук пампи, као и
бројне врсте змија звечарки, као и нанду, птица
сродна с афричким нојем. 

травната пространства 
умереног климатског појаса 
су најзначајније територије 

на Земљи где се 
производе житарице

Вековима се смањује територија травнатих
пространстава. Пошто је већином реч о одлич-
ном, плодном земљишту које је богато хумусом,
добри су услови за узгајање биљака. На нај-
већем делу територије производе се житарице
[8]. Најквалитетније земљиште захтева кукуруз.
И пшеница воли топлоту па се заједно са
кукурузом узгаја на територијама где су топла
лета. Тамо где је клима свежија а период по-
вољан за пољопривредну производњу неколико
недеља краћи, погодни су услови за узгајање
ражи, јечма и зоби. 

П За следећи час провери шта си учио о

шумама у Мађарској.

коњи су копитари травнатих 

пустара [6]

Житарице које се производе 

у умереном климатском појасу [8]

зоб

пшеница

раж

јечам

кукуруз

Бизони данас живе само на заштићеним

територијама [7]
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У умереном климатском појасу ритам живог
света одређује смена годишњих доба. Распоред
падавина и температуре показује велика од-
ступања [2]. Када напустите медитеранска под-
ручја, појављује се разноврстан биљни покри-
вач. Тамо где је присутно дејство океанске
климе, карактеристичне су листопадне шуме. У
унутрашњости копна карактеристичне су пус-
таре, а на сасвим сувим територијама простиру
се полупустиње. Листопадне шуме и травнате
пустаре имамо и у Мађарској [1]. 

Формирање и опстанак шума у првом реду
зависи од климе и рељефа, а мање од квали-

тета земљишта. На територијама где годиш-
ња количина падавина премашује 500 mm нала-
зимо шуме [2, 3]. Пошто је у зимским месецима
веома ниска температура, а и корисних падави-
на је мало, ове шуме су листопадне. Опало
лишће организми разлагачи земљишта брзо
разграђују и због тога је земљиште шума богато
хранљивим материјама. 

листоПадне шуме умереног климатског Појаса: 
Биљни свет

П О биљном свету шума Мађарске смо

већ учили. Подсети се о којем дрвећу,

грмљу и зељастим биљкама си до сада

учио.

Зоналност биљака на северној хемисфери

од раковог обртника 

до северног поларника [1]

на основу графикона одреди распоред

температуре и падавина на територији

листопадних шума умереног 

климатског појаса [2]

на којим континентима су се

распространиле листопадне шуме

умереног климатског појаса? [3]

Састав дрвећа домаћих шума [4]

раков обртник

степа
листопадна

шума
тајга тундра

свет

леда

јела 14,6%

храст
34,8%

ба

гр
ем 18,2%

то
п

ол
а

11
%

бук
ва

6,
6%

разно14,8%

северни поларник

пусти-

ња

северни поларник

раков обртник

екватор

јарчев обртник

јужни поларник

листопадна шума
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Шуме добијају назив по врсти која је до-
минантна [4]. храстове шуме воле топлије
лето, више светла, а задовољавају се и са мање
падавина. Храстове шуме прекривају средњо-
горја до надморске висине 400 до 600 метара,
али проналазимо их и у брдовитим крајевима,
односно на влажнијим местима Алфелда.

Тамо где је свежије и има више падавина
налазе се букове шуме. Букове шуме расту у
средњогорју изнад 600 метара надморске
висине или на северним, свежијим падинама.
Имамо и такве шуме где живи различито дрвеће,
то су тзв. мешовите шуме.

И у нашим шумама се примећује да се биљ-
ке настањују на више нивоа [5]. У храстовим
шумама имамо лабаво затворен ниво крошњи,
ниво грмља, ниво цветница и бесцветница,
ниво маховина, ниво опалог лишћа и ниво тла. 

У буковим шумама ниво крошњи се непро-
зирно затвара, због тога недостаје ниво грмља,
ниво цветница и бесцветница је видљив само у
рано пролеће, а ниво опалог лишћа и тла је и
овде формиран.

Највише светла добија ниво крошњи. Мање
светла доспева на ниво грмља, а још мање на
ниво цветница и бесцветница. Садржај водене
паре у ваздуху се, међутим, обрнуто мења, иду-
ћи од горе према доле постепено расте. Шума
успорава ветрове и повећава ниво водене паре
у ваздуху.

Изглед шума које опстају у различитим кли-
матским условима даје дрвеће које ту расте.

Између и испод дрвећа или на дрвећу живе
бројне врсте биљака, животиња, гљива и бакте-
рија. Жива бића шума формирају разноврсне
међусобне везе и упућена су једно на друго.
Шума је животна заједница. 

Слика листопадних шума се разликује у
складу са годишњим добом [6].

Зашто се не смрзне 
шумско дрвеће?

Интересантна појава је како дрвеће подноси

мраз. Научници су запазили да се дрвеће
листопадних шума умереног климатског појаса
онда припрема за подношење зимског мраза,

светлост водена пара

ниво
крошњи

ниво грмља
и жбуња

ниво цветница
и бесцветница
ниво маховина

30 m

1. Анализом цртежа број [3] установи на
којим деловима планете Земље се фор-
мирају листопадне шуме.

2. Како су повезани клима и рељеф и рас-
прострањеност шума?

3. Који нивои постоје у храстовој шуми?

4. Како се мењају фактори околине у по-
јединим нивоима шуме?

5. Од којих неповољних фактора околине
се бране биљке опадањем листова?

6. Анализирај цртеж број [4] и установи
какав је састав шума у Мађарској.

7. Упореди храстове и букове шуме.

промена фактора околине – количина светлости, садржај водене паре –

у листопадним шумама [5]
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Четири годишња доба у шуми [6]

када је дневна температура константно око 0 оС.
Тада је лишће већ опало и тако се смањује
количина узете воде, течне материје дрвета
постају конзистентније. На тај начин због мање
количине воде мраз проузрокује мања оштеће-
ња на дрвету.

Први пролећни зраци сунца брзо савлађују
мраз. Када се температура подигне изнад 0 оС,
покрене се циркулација сокова и прекида се
стање подношења мраза код дрвећа. Због тога
јаки мразеви у рано пролеће проузрокују веће
штете него трајни зимски мраз.
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Бројне врсте животиња проналазе своје
услове за живот у листопадним шумама. За жи-
вотиње које ту живе шума представља извор
хране, гнездо, јазбину и дом. У шуми је за њих
повољна температура, количина светлости и
садржај водене паре.

Свака животиња живи у оном нивоу биљака
где проналази храну за себе. 

ниво тла настањују гљиве које живе заједно
са корењем биљака, бактерије разлагачи и
разне животиње. Такве животиње које живе у тлу
су на пример кишна глиста, ларве инсеката,
мрави, као и шумски миш и кртица који копају
ходнике у тлу. 

У нивоу маховина (ниво опалог лишћа) жи-
ве жива бића којима одговарају влажна засен-
чена места. Опало лишће формира шушањ. На
том шушњу настањују се маховине, гљиве, од-
носно у тлу се скривају и хране инсекти, пужеви
и мишеви.

У нивоу цветница и бесцветница на зеља-
стим биљкама такође живе бројне животиње.

Поред инсеката који опрашују висибабу, плућ-
њак и ђурђевак, ту су присутни и мрави, пужеви,
мањи сисари глодари као и птице које се хране
инсектима. Велика шумска дивљач као што су
јелен, срндаћ и дивља свиња, своју храну та-
кође проналазе у овом нивоу. И лисица ту лови
свој плен. На ретком грмљу нивоа грмља наста-
нио се паук крсташ и бројни инсекти биљоједи.
Ту се налазе и гнезда шумских птица певачица. 

ниво крошњи је углавном животно ста-
ниште разних инсеката и птица. 

Поред тога што се разликује по годишњим
добима, шума се разликује и по периодима
дана. животиње које су активне у току дана [3]

углавном су биљоједи и сваштоједи. Те животи-
ње у току ноћи спавају у својим јазбинама, шуп-
љинама и гнездима где се осећају заштићене.
животиње које су активне у току ноћи [4] су
грабљивци који у сумрак крећу у лов, сове које
будно прате сваки покрет шуме у потрази за пле-
ном, јежеви, односно нечујни слепи мишеви. 

По начину исхране,  животиње шума могу би-
ти биљоједи, месоједи и сваштоједи. 

Шума је животна заједница. Сва шумска жи-
ва бића се ту рађају и ту угину; целим животом
припадају шуми. На другом месту и једни без
других не могу да живе. Зелене биљке свој орга-
низам граде користећи једноставне материје

слепи миш

велики детлић

инсекти и ларве

лисица

срндаћ

велика сеница

шумски миш

јеленак

шумска ушата сова

црвени мрав
виноградски пуж

дивља свиња

листоПадне шуме умереног климатског Појаса:
животињски свет

• О животињском свету наших шума смо

већ детаљно учили. На основу стеченог

знања посматрајмо живи свет храстове

шуме помоћу цртежа број [1]. 

Животињски свет храстових шума [1]
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земљишта и ваздуха уградивши светлосну енер-
гију сунчевог зрачења. Од њих живе биљоједи.
Биљоједе поједу месоједи. Тела угинулих биља-
ка и животиња разлажу бактерије које живе у
тлу као и сићушне гљиве. На тај начин њихове
остатке биљке поново могу да апсорбују као
хранљиве материје [2].

дабар, заштићена врста
листопадних шума са 

специјалним начином живота

Даброви су животиње на ивици изумирања.
Данас живе свега две врсте: једна у Евроазији, 
а друга у Северној Америци. 

Ланци исхране у животној заједници

листопадних шума [2]

еја

велика

сеница

креја

кос
ларва

инсекта

паук

крсташ

храст

биљна

ваш

1. Помоћу слике број [1] а на основу
начина исхране групиши животиње хра-
стових шума.

2. Наведи биљоједе, месоједе и свашто-
једе који живе у листопадним шумама.

3. Наведи такве врсте животиња које
своју храну проналазе у нивоу крошњи.

4. Наведи такве врсте животиња које
своју храну проналазе у нивоу грмља. 

5. На основу слике број [2] анализирај
повезаност ланаца исхране у шуми.

6. Састави неколико ланаца исхране од
живих бића храстових шума.

7. Одржи кратко предавање у којем ћеш
представити живот у листопадној шуми
близу твог места становања у пролеће,
лети, у јесен и зими. 

П За следећи час размисли шта си до сада

учио о боровима.

Животињски свет храстових шума

биљоједи

инсекти и ларве

виноградски пуж

јеленак

поткорњак

лептир губар

срндаћ

јелен

муфлон

дабар

дивља свиња

шумски миш

веверица

велика сеница

славуј

велики детлић

шишмиш

јеж

паук крсташ

лисица

шумска ушата

сова

сваштоједи месоједи

златоока
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Дабар [5]

кос је активан 

преко дана [3]

ушата сова је 

активна ноћу [4а]

Дивља мачка је активна ноћу [4б]

Дабар је један од највећих глодара [5], један
старији мужјак може достићи дужину од 90 сан-
тиметара (реп је дугачак 30 cm). Телесна тежина
износи од 20 до 48 килограма. Има здепасто,
набијено тело које се према назад шири, задеб-
љава. Реп је хоризонтално спљоштен, пре-
кривен крљуштима. Има кратке екстремитете са
пет прстију, задњи екстремитети су дужи. На
задњим ногама, међу прстима има пловне
кожице, на другом прсту формирала се дво-
струка канџа. 

Има густо, сјајно крзно са дугачким длакама
и због изузетно вредног крзна ловили су га по-
стављајући замке. Због тога је и доспео на ивицу
изумирања. Има зубало глодара, храни се
гранчицама и кором дрвећа листопадних шума.
За зиму сакупља залихе.

Има занимљив начин живота. Живи у
систему подземних јама које гради на обалама
вода и које су бројним подводним пролазима
повезане са копном. Веће шупљине су смеш-
тене изнад нивоа воде. У близини свог скло-
ништа гради своју тврђаву. Тврђаву гради од
оглоданих и срушених стабала у облику фуруне
и врх облаже муљем. У случају поплаве или
пораста нивоа воде овамо се склања из водом
поплављене јазбине. Смањење нивоа воде пак
спречава изградњом насипа који такође гради
од стабала. 

Пре регулисања токова река у Мађарској су
даброви били чести житељи појединих крајева.
На то указују и називи неких насеља, као на
пример Ходмезевашархељ.
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У северном умереном климатском појасу
напуштајући зону листопадних шума, између 50-
60 географске ширине, на огромној површини
појављује се зона борових шума. 

Евроазијске и северноамеричке пределе са
екстремном климом, удаљене од океана који
обезбеђују падавине, прекрива тајга [1], прво-

битна зимзелена црногорична шума. 

Клима је хладна, континентална. На том под-
ручју зима је дуга и јако хладна, а лето је кратко
и релативно топло [2]. Пошто пролеће и јесен
трају свега неколико недеља, практично се јавља-
ју два годишња доба. Деловање тих годишњих

доба обликује живи свет. Годишње колебање
температуре на читавој земљи овде је највеће. 

Мало је падавина које биљке могу да корис-
те, а то мало претежно пада у летњим месеци-
ма. Зими нема много падавина, али пошто је у
облику снега дуго остаје. Међутим биљке ове
падавине могу да користе само када почне да се
топи снег. Дакле биљке тајги подносе хладноћу

и сушу.

Није само клима неповољна за биљке које
живе овде, него је и земљиште сиромашно

тајга

Распрострањеност борових шума на

Земљи. на којим континентима се

формирао овај биљни покривач? [1]

на основу графикона одреди распоред

температуре и падавина 

у областима тајги! [2]

ниво
маховина

неразвијен
и ниво
грмља

ниво
крошњи

40 m

северни поларник

раков обртник

екватор

јарчев обртник

јужни поларник

тајге

нивои у тајгама [3]
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хранљивим материјама. Опало игличасто лиш-
ће дебело прекрива тло, али се листови споро
разграђују због хладноће и воска који прекрива
саме листове. Само неколико врста дрвећа је у
стању да живи у таквим условима, а та дрвећа
стварају огромне шуме. Шуме сачињава 30-40 m
високо црногорично зимзелено дрвеће, а стабла
изгледају као више милиона стубова. На прос-
тору од много квадратних километара преовла-
дава скоро једна те иста врста дрвећа. Корење
борова не продире дубоко у тло већ се грана
одмах изнад површине. Раст дрвећа је веома
спор, потребне хранљиве материје из земљиш-
та могу да апсорбују само помоћу гљива [4]. На
стаблу и на гранама дрвећа настањују се
лишајеви. 

Због неповољних услова у боровим шумама
имамо мањи број нивоа него у листопадним
шумама умереног климатског појаса. Развијени
су само ниво крошње и ниво маховина [3]. 

Ниво крошњи је повезан, па на дно шуме
продире само мало светлости. Дебљина слоја
маховина на неким местима износи скоро пола
метра. Помешан са четинама дрвећа, ствара
осећај као да човек хода по меком тепиху.

Најчешћа биљка тајге је смрека [5а,б]. На
гранама густо, појединачно стоје шиљате тамно-
зелене иглице, које су дугачке једва два санти-
метра. Смрека је зимзелено дрвеће. Шишарке су
јој дугачке, ваљкастог облика. 

На најсушнијим пределима нарочито су
честе врсте листопадног дрвећа из рода ариша
[6а, б]. Светлозелени игличасти листови ариша

корење јела густо прожимају 

нити гљива [4]

Смрека [5a, б] ариш [6а, б]

а а

игличасти

листови

шишарка

шишарка
игличасти

листови

б

б
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развијају се на гранама у свежњевима. Шишарке
су ситне. Боја дрвета је црвенкасто-смеђа. 

Међу боровима живи и листопадно дрвеће.
Светлије мрље стварају листопадне брезе [7а,

б]. Имају белу кору, која после извесног вре-
мена поцрни и попуца. Танке и дугачке гране су
опуштене. Брезе су једнодомно дрвеће са цве-
товима маца. Пошто цветају у рано пролеће, још

пре него што олистају ветар без препреке може
пренети цветни прах на женске цветове. 

Борове прашуме широм света називају
северним шумама. Те шуме се на руском језику
зову тајге. У тајгама Северне Америке живи дос-
та таквих врста јела које се у Евроазији апсолут-
но не јављају. Таква је, на пример, балзамаста
јела од чије смоле се прави канадски балсам.
Помоћу те материје се лепе покровна стакла на
микроскопске препарате.

На почетку текста тајгу смо назвали боровом
прашумом. У свакодневном говору под прашу-
мом подразумевамо тропске прашуме свако-
дневних киша, иако све шуме на било ком делу
света, које опстају без уплива човека, називамо
прашумама.

Борове шуме и гљиве

Корење разних врста јела обузимају нити
гљива, као и мрежа која се формира од тих нити.
Гљиве су способне да опале игличасте листове
растворе до материја које јеле поново могу ко-
ристити. Заузврат гљиве из корења јела узимају
материје које су им неопходне а оне нису
способне да их произведу. Значи, заједнички
живот јела и гљива је за обе стране повољан.

У једној боровој шуми су забележили да за
једну врсту јеле може да се везује укупно 119
врста гљива. На једној јели у исто време
пронађено је шест до седам врста гљива.

Бреза [7а]

мушки и женски цвет брезе [7б]

1. Каква је клима подручја где је биљни
покривач тајга?

2. Који борови формирају тајгу?

3. Упореди бели бор са смреком.

4. Која је разлика између смреке и ариша?

5. Шта је карактеристично за ниво махо-
вина у тајги?

6. Која је улога гљива? Помоћи ће ти
текст.

7. Зашто брезе цветају пре олиставања
крошње?

П До следећег часа размисли шта си учио

о животињама глодарима.

мушки цвет

женски цвет
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На територији тајге углавном живе топло-
крвне животиње, птице и сисари. Летња фауна
је знатно богатија од зимске. За време зиме
један део животиња се сели у топлије крајеве,
или спава зимским сном или у свом склоништу
хладне месеце проводи у зимском мировном
стању. 

Мало је таквих животиња које се радо хране
игличастим листовима јела. У тихој, тамној тајги
живе тетреби. Величине су кокошке, а тело им је
здепасто. Из године у годину пребивају на истом
месту. Међу њима је највећи велики тетреб [1].
Његове кратке и јаке ноге прекривене су перјем.
Дању се задржава и чепрка на земљи, а пред-
вече се настани на једно дрво и тамо преноћи.
Главна храна су му иглице јела. Зими се дешава
да данима остане на једној истој јели и полако
поједе све игличасте листове. Лети и у јесен једе
листове листопадног дрвећа, а понекад се хра-
ни и инсектима и црвима. Има кратак, дебео и
изражено пупчаст кљун. Женка се гнезди на
земљи, на скривеном месту. Млади су потркуш-
ци, брзо расту и брзо се развијају. 

Пошто се храни семењем јела, у тајгама се
често појављује и птица малог раста, крсто-
кљун [2]. Кљун му је вешт алат, погодан да
птица повади семење из шишарки.  

У огромним шумама тајге живи много живо-
тиња крзнаша. И у нашим шумама живи веве-
рица [3]. Већином се задржава у сувљим и
засенченим шумама. Избегава влажна и сунча-
на места. Тело јој је лагано, задње ноге су дуже
од предњих, изврсно скаче, а при скоку реп јој
служи као кормило [4]. Шиљастим оштрим кан-
џама се хвата за стабло. Помоћу великих жи-
вих очију добро види. Савитљиво тело јој је пре-
кривено збијеним крзном. За време хладне зиме
повлачи се у топло постављено гнездо, али не
спава правим зимским сном. За зиму сакупља
зимницу коју скрива у шупљину или пукотину.
Међутим, скривену храну касније ретко прона-
лази. За топлих зимских дана излази из гнезда. 

Главна храна веверица су пупољци, изданци

и семенке борова, али поједу и инсекте, па и
птичја јаја. Зуби су им као и код шумског миша.
Веверице су, такође, глодари. 

животиње тајге: Биљоједи

Веверица која се храни [3] Веверица одлично скаче [4]

Велики тетреб (мужјак) [1] крстокљун [2]. 
провери да ли живи у нашим шумама?
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Веверице се годишње једанпут или двапут
коте. Новорођенчад су ситна, неразвијена, гола.
Брзо расту и кад достигну доба од два месеца
већ су спретни као и њихови родитељи.
Веверице су јако чисте животиње, умивају се као
мачке. Младунчад се лако може припитомити.

Веверица материјале потребне за своје

легло најчешће краде из птичјих гнезда. Легло
јој личи на птичје, али има и кров. Главни улаз
редовно гледа према истоку, а веверица прави и
други отвор за бег.

*
На ножним прстима великог тетреба нала-

зе се рожнате плочице, такозвани чешљеви, који
зими олакшавају трчање на снегу. У пролеће се
постепено осуше и отпадну.

*
мужјак великог тетреба – петао – свадбе-

ним плесом осваја женку. Свадбена песма има
четири дела: шкљоцање, то је већином дво-
тактни глас, као када се два дрвета ударају
једно о друго, затим следи убрзавање. Након
тога се чује главни ударац, који личи на звук
камена који пада у воду. И на крају чује се
брушење које траје три до пет минута.

1. Које животиње се хране игличастим
листовима и семењем јела?

2. Какав је начин живота великог тет-
реба? 

3. Упореди великог тетреба са кокошком.
Које су им заједничке особине?

4. Како се веверица прилагодила животу
у крошњи?

5. С којим познатим животињама је ве-
верица у родбинској вези? На основу чега
си то установио? 

6. Прикажи како живи веверица у зимској
тајги.

• Размисли због чега већина животиња не

једе храну коју дају јеле.

П Напиши за следећи час које врсте

сисара грабљиваца већ познајеш.

у областима борових шума налазе се бројна мања или већа језера. 

у тим језерима живе слатководне животне заједнице.
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рис [1] живи подједнако у великим повеза-
ним шумама и на подручјима које је обрасло
грмљем, на равницама и у планинским краје-
вима. Јака је и хитра грабљивица из породице

мачака. Лако се може препознати по длакавом
чуперку који се налази на врховима шиљатих
ушију и може бити дугачак и до пет сантиметара.

Почевши од најмањих птица и сисара, до
срна и тетребова, скоро ниједна животиња није
безбедна од њега. Он се пење и на дрвеће,
оданде вреба, па скочи на одабрани плен. Као
што је то случај код осталих грабљиваца, рис по-
седује јако добра чула, нарочито му је слух раз-
вијен. Има јак, крештав и оштар глас. Крзно риса
је јако разнолико. Другачије је у лето, а другачије
је зими. Разликује се у планинским пределима и
на равници, а зависи и од животног доба. 

Женка риса коти младунчад у рано пролеће
на неком скривеном месту. Новорођенчад су сле-
па. Мајка брине о њима бар годину дана, а поне-
кад и две године их негује, штити и подучава. 

смеђи медвед [3] је крупан грабљивац.
Обично живи сам, лаганим гегањем или брзим
трком претражује велике просторе да би нашао
храну. Поједе и рибу и пужа, и инсекте. Пошто се
вешто пење уз дрво, опљачка и гнездо птица.
Површина кутњака му је квргава што указује на
то да једе и биљке. Јако воли мед дивљих пчела
и шумско воће.

Када се приближава зима и мање је хране,
сваки медвед потражи склониште на неком скро-
витом месту. Легло обложи маховином и листо-

вима, па се ту одмара све док траје хладно
време. Не спава зимским сном али у том пе-
риоду не иде у потрагу за храном. За време
летњег изобиља хране медвед развија дебео
слој сала од којег живи у зимским месецима.
Женка у јануару-фебруару, у зимском леглу, коти
два до три новорођенчета која су једва већа од
мачета. Медведићи споро расту. 

66

животиње тајге: 
граБљивци

• Анализирај графикон [2]. Објасни која је

веза између броја јединки грабљиваца и

животиња које су њихов плен на датом

животном станишту.

Рис је грабљивац из породице мачака [1] медведи лове рибу [3]

Чести плен риса је зец [2]

160

140

120

100

80

60

40

20

1905 1915 1925 1935 г.
б

р
о
ј 
је

д
и

н
к
и

 у
 х

и
љ

а
д
а

м
а

BIOLOGIJA-7-023-073_32612-5-19  2014.05.27.  20:57  Page 66



67

вукови [4] проналазе животне услове и у
најразличитијим околностима. Вук је грабљивац

из породице паса. За време лова обиђе велику
територију. Када су гладни, вукови за једну ноћ
превале и до педесет километара. Приликом
њиховог лутања не сметају им ни реке ни мање
или веће стајаће воде, јер добро и истрајно
пливају. Нападну и веће сисаре, као што су коњ
и ирвас, али у недостатку хране поједу и мишеве
и инсекте. У топлим годишњим добима обично
појединачно лутају на свом ловишту, међутим
када се приближава зима сакупљају се у чопор
[5]. Тада постају смели и опасни, њихово
завијање далеко се чује. Женка потражи или
сама припреми легло на неком заштићеном
месту за своју младунчад. Два месеца их ту
храни, чисти и штити, а затим их постепено
привикава на лов. 

Биљке и животиње тајге су такође тесно
повезане једне с другима у ланцу исхране, у
животној заједници [6].

*
Младунци смеђег медведа су неразвијени,

дугачки свега 25 cm. Док су беспомоћни, мајка
остаје у близини склоништа, чак се и не храни,
доји их и штити. Ако им запрети нека опасност,
узима их међу зубе и однесе далеко од тог
места. Када напуне четири месеца научи их да
пузе, траже храну и лове. 

*
Чопор вукова се састоји од родитеља и

њихових потомака. Нападају са изненађујућом
организованошћу и предвиђањем. Увек је стари
мужјак иницијатор. Сарадња између чланова
расутог чопора је невероватна. Вуци су и
највећој дивљачи опасни непријатељи јер су
снажни, вешти и храбри. 

Вук је грабљивац из породице паса [4]

Ланац исхране у тајги [6]

Чопор вукова је добро организована 

екипа за лов [5]

1. Упореди риса и вука. Прикажи и слич-
не и различите особине.

2. По чему се разликује од њих смеђи
медвед?

3. Упореди начин лова риса и вука.

4. Провери шта значи зимски сан, а шта
значи зимско мировање? Пронаћи при-
мере и за једно и за друго.

П Погледај за следећи час шта си учио у

петом разреду о грмљу, лиснатој маховини

и о срни.
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У хладном климатском појасу, у близини се-
верног поларника, образовала су се два годи-

шња доба: дуга хладна зима и кратко свеже
лето. Падавина је мало, а и то је претежно снег
[1]. Доњи слој земљишта је читаве године
замрзнут, само се на површини крави за време
кратког лета. Вода се, међутим, не може цедити
у замрзнуто земљиште па се зато велики део
тундре преко лета претвара у мочвару. Из прав-
ца поларних области скоро стално дува јак
ветар. Упркос неповољним условима и овде
живе биљке и животиње. Ова територија се зове
тундра [2]. 

Биљни прекривач се састоји од мало врста,
али је повезан. Најкарактеристичније за тундру
је да нема дрвећа. Од дрвенастих биљака ма-

совно расте патуљасто грмље. Гране пату-
љастог, ниског грмља се разастиру близу  повр-
шине земље. Користе температуру загрејаног
тла, но, ипак, јако се споро развијају. Због
замрзнутог тла и хладноће, корење се грана
близу површине. Ни цветнице ни вишегодишње
траве не нарасту више од 10-20 cm. Међу нај-
суровијим условима преживе само неке биљке
бесцветнице. 

У влажнијим пределима повезан биљни
прекривач стварају маховине, а у сушним кра-
јевима лишајеви. у бусењу лишајева гљиве и

алге живе заједно. Такав лишај је и собов лишај
[3]. Хифе узимају хранљиве материје, а алге

живот у тундри

и у Поларним Пределима

Распрострањеност тундре 

на Земљи [2]

на основу графикона одреди распоред

температуре и падавина у климатској

области тундри [1]

талус лишајева је животна заједница 

алги и гљива [4]

алге

хифе

на тундри се често појављује 

собов лишај [3]

северни поларник

раков обртник

екватор

јарчев обртник

јужни поларник

тундре
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производе храну. Готову храну користе и гљиве
[4]. Лишајеви, маховине и патуљасто грмље
представљају храну животиња биљоједа [5].

Тундра зими скоро потпуно изумре, а за
време кратког лета насељавају је разноразне
животиње. 

Карактеристична животиња биљојед у тун-
дри је ирвас [6]. Грађа тела је слична нашој
срни, али ирвас је  већи. Потколенице су му
дебље, копита шира. Има дебље и гушће крзно,
а на доњој страни врата има гриву. И женка има
рогове, али су они код мужјака већи. Ирвас живи
у крду. То су животиње без већих прохтева.
Маховину и лишајеве ископају и испод снега.
Ирвас је неопходна домаћа животиња човека
који живи у тундри, но никада се не може пот-
пуно укротити. Користе га за вучу саоница, а

месо и млеко је храна човеку, док се од коже
прави одећа.

Северно од тундре простире се поларна
област. На северној хемисфери ова област је
мање-више повезана територија. На обалама
Леденог мора и на острвима постоји само једно
годишње доба, студена, стално хладна зима. Од
биљака овде живи само неколико врста алги,
ипак, неколико врста птица и сисара и у том
крају пронађе себи храну.

У северној поларној области живи поларни
медвед [7], животиња беле боје и густог крзна.
Поларни медвед је грабљивац. Претежно једе
месо, али за време кратког лета поједе и ма-
ховине и лишајеве. Главни плен поларног
медведа је фока, а радо једе и рибе. Одлично
плива, кад зарони, под водом може издржати и
два минута. Фоки се приближи пливајући под
водом, па нагло изрони, изненади и обори плен. 

Много једе и добар је ловац. Не спава
зимским сном, стално трага за храном. У јами
ископаној у снегу рађа једно или два мечета. До
пребивалишта ископа ходник у снегу, који је
дугачак и више метара. У првим месецима
живота мајка стално чува младунчад, па се и не
миче из легла. Живи од наслага масти из свог
тела. Када први пут изведе мечиће из снежне
колибе, то јест из легла, они већ имају отворене
очи, а крзно им је бело. 

У животној заједници тудре живи мали број
биљних и животињских врста. Међутим број
јединки је веома велик. Између биљака,ирвас [6]

поларни медвед је грабљивац 

северне поларне 

области [7]

Биљни покривач тундре 

формирају лишајеви, маховине 

и патуљасто грмље [5]
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биљоједа и месоједа формирају се ланци
исхране [8].

„у мађарском језику не постоји реч за

тундру, јер у Мађарској нема тундре. Тундра
није пустара, није ни глиб, ни мочвара, а није ни
бара, иако на више места подсећа на неку од
наведених територија.”

*
Припитомљени ирваси пасу у крду и

презимљавају у оборима. Ирваси који живе у
природној средини стално се крећу. Они који
живе у дивљини пре доласка зиме селе се на југ,
у тајге, где су заштићени од страшних снежних
олуја. 

„Годишње двапут, у пролеће и јесен, ова
дивљач креће на дугачак пут. У пролеће према
северу, на свеже изникле пашњаке, а у јесен на
југ, у шумовите пределе, да нађе заклон од
ужасних зимских снежних олуја. Окупљају се у
огромна крда, некад их је и више стотина када

крећу на пут. Чудновато је што се из године у
годину крећу истим путем. Тај пут није прав, јако
је кривудав са огромним заобиласцима и
сувишним скретањима. Реке које пресецају пут
прелазе већ десетинама, стотинама година на
истим местима.” 

(Из књиге Жигмонда Сечењија: Ловио сам на

аљасци)

Међу животињама сисарима тундре и
северне поларне области налазе се и поларни
зечеви [9] и поларне лисице [10]. Добро
подносе хладну и снежну зиму. Зимско крзно је
беле боје и веома густо. Имају мале уши и тако
одају знатно мање топлоте него њихови
сродници који живе у умереном климатском
појасу.

1. Окарактериши климу тундре. 

2. Какав је биљни покривач у близини
поларника? 

3. По чему се разликује ирвас од срне која
живи у нашим шумама?

4. Које карактеристике тела ирваса ука-
зују да се прилагодио животу у тундри? 

5. Како поларни медвед набавља храну? 

П За следећи час понови, шта си учио о

повезаности климе и рељефа.

• Упореди грађу тела поларног зеца и по-

ларне лисице са грађом тела домаћег зеца

и лисице у нашим шумама. 

поларни зец [9]

поларна лисица [10]

Ланац исхране у животној заједници 

тундре [8]
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