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РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Медитеранска 

(макија)



ДИНАМИКА РЕГИЈЕ

РЕГИЈА СЕ СТАЛНО РАЗВИЈА ПОД ДЕЈСТВОМ:
а) УНУТРАШЊИХ и
б) СПОЉАШЊИХ СИЛА
ПРЕМА
ОДНОСУ УНУТРАШЊИХ 

И СПОЉАШЊИХ ФАКТОРА 

РЕГИЈЕ МОГУ БИТИ:

-ФУНКЦИОНАЛНЕ (РАЗМЕНА 

УНУТРАШЊЕ МАТЕРИЈЕ И ЕНЕРГИЈЕ 
СА ВАЊСКОМ СРЕДИНОМ),

- РАЗВОЈНЕ (КРОЗ ПРИРОДНЕ 

ТРЕНДОВЕ И ЖИВОТНЕ ЦИКЛУСЕ 
УЗ ИЗМЕНУ СТРУКТУРЕ И САСТАВА),

- ЕВОЛУТИВНЕ (ПОСТЕПЕНО,

УЗРОЧНО, СТАЛНО И НЕПОВРАТНО),

- РЕВОЛУЦИОНАРНЕ (НАГЛЕ И 

СКОКОВИТЕ ПРОМЕНЕ, НЕПОВРАТНА 
ИЗМЕНА ЕЛЕМЕНАТА И ВЕЗА ИЛИ 
СТРУКТУРЕ И ОДНОСА), 

- АНТРОПОГЕНЕ.

Пример унутрашњих 
и спољашњих фактора

(ФАКТОРА)



ХИЈЕРАРХИЈА РЕГИЈА ИЛИ РЕГИОНА

ХИЈЕРАРХИЈА РЕГИЈЕ – РЕГИЈЕ НИЖЕГ НИВОА ФОРМИРАЈУ 

НОВУ ЦЕЛИНУ У СИСТЕМУ И ОДНОСУ ВИШЕГ НИВОА.

- НОРМАЛНА ХИЈЕРАРХИЈА (ТАКСОНОМИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ НИЖЕГ 

НИВОА У ПОТПУНОСТИ УЛАЗЕ У ВИШИ СИСТЕМ, А ТАЈ ВИШИ СИСТЕМ
МОЖЕ СЕ ДЕЛИТИ НА НИЖЕ НИВОЕ).

- ПОРЕМЕЋЕНА ХИЈЕРАРХИЈА (КАДА ЕЛЕМЕНТИ НИЗА НИСУ 

ИСТОРОДНИ – НЕ ЧИНЕ ВИШЕСЛОЈНИ СИСТЕМ И НИСУ ДЕЉИВИ). 

РЕГИЈА ПОСЕДУЈЕ:
1) ДИМЕНЗИЈЕ,

2) ТИПОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА И

3) ФУНКЦИОНАЛНЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ.

Графички приказ хијерархије регија



ПО МИЉКОВУ У САД
- РЕЈОН, (у оквиру регије)

- ПРОВИНЦИЈА, - ПРЕДЕО (СЕЛО РАЗБИЈЕНОГ ТИПА),

- ЗОНАЛНА ОБЛАСТ,                            - ДИСТРИКТ (ЖИТА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ, ...),

- ДРЖАВА,                                                - ПРОВИНЦИЈА (РАЗНОЛИКА

- ПОЈАС И                                                    ПРИРОДА И ЕКОНОМИЈА) И

- КОНТИНЕНТ.                                      - ОБЛАСТ (ВИШЕ ПРОВИНЦИЈА)

ПО ПАСАРЖУ
- ДЕО ЛАНДШАФТА.                                                
- ЛАНДШАФТНА ОБЛАСТ И
- ЛАНДШАФТНИ ПОЈАС.                                        

КОД НАС 
- КРАЈ,
- ПРЕДЕО,
- ОБЛАСТ,
- КРАЈИНА,
- ПОКРАЈИНА,

- ПРЕДЕОНА ЦЕЛИНА 

ПРИМЕРИ ХИЈЕРАРХИЈЕ 

Пример 
хијерархије
винских 
регија



- МАКРО,
- МЕЗО И
- МИКРО.

- СУБ-МАКРО,
- СУБ-МЕЗО И
- СУБ-МИКРО.

СУБ – ПРВИ САСТАВНИ ДЕО РЕЧИ  КОЈИ ОЗНАЧАВА НИЖИ НИВО 

(ИСПОД НЕЧЕГА ИЛИ ОКО НЕЧЕГА)

СУБ – КОД РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ –

ВЕЖЕ СЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋУ 
РЕГИЈУ (ЗАПАДНО-ЕВРОПСКА, 

ИСТОЧНО-АФРИЧКА ИТД)

Пример регионализације Грчке - макро и мезо регије

ОСНОВНА ХИЈЕРАРХИЈА РЕГИЈА

Макро регије Европе



Хијерархија регија у различитим географским дисциплинама

ФИЗИЧКА   
ГЕОГРАФИЈА

ЕКОНОМСКА 
ГЕОГРАФИЈА

ПОЛИТИЧКА 
ГЕОГРАФИЈА

КУЛТУРНА 
ГЕОГРАФИЈА

ГЕОГРАФСКИ 
ОМОТАЧ

СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ 
ПРОСТОР

СВЕТСКИ ПОЛИТИЧКИ 
ПРОСТОР

СВЕТСКА 
ЦИВИЛИЗАЦИЈА

ПРИРОДНИ ПОЈАС ИНТЕГРАЦИОНИ САВЕЗ 
(напр. НАФТА)

"ХАРТЛЕНД",
"РИМЛЕНД" ИТД

ПОСЕБНА 
ЦИВИЛИЗАЦИЈА

ПРИРОДНА ЗОНА НАЦИОНАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ ПРОСТОР

ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИ 
БЛОК

НАЦИОНАЛНИ 
КУЛТУРНИ ПРОСТОР

ПРОВИНЦИЈА ЕКОНОМСКА 
МАКРО РЕГИЈА

НАЦИОНАЛНО 
ГЕОПОЛИТИЧКО ПОЉЕ

ГЕОКУЛТУРНО 
ЈЕЗГРО ДРЖАВЕ

УРОЧИШТЕ ЕКОНОМСКА 
МЕЗО РЕГИЈА

ГРАНИЧНА 
ДРЖАВНА ЗОНА

НАЦИОНАЛНА 
СУБКУЛТУРА

ФАЦИЈА ЕКОНОМСКА 
МИКРО РЕГИЈА

ЛОКАЛНО ЖАРИШТЕ 
НЕСТАБИЛНОСТИ

КУЛТУРА 
ЈЕДНОГ ГРАДА



ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ
Физичко-географска регионализација - издвајање делова површине Земље, на 
основу простирањења и истраживања система одређених природних простора, које 
карактерише унутрашње јединство и заједничке индивидуалне црте. Регионализација 
може бити зоналана (појас, зона и подзона) и азонална (физичко-географски простори, 
области, провинције, региони, урочишта, фације), издвојене по појединачним (по 
рељфу, клими, земљишту и др.) и комплексним факторима. 

Просторне целине у физ.-геогр. регионализ.
- Физичко-географска територија
- Физичко-геогрфаска област
- Административно омеђен физ.-геогр. простор
- Ландшафт - природно-терит. мезо комплекс

Гренланд – Физичко-

географска терито.

Поларни Урал 
Физичко-географска 

област

(без леда)



ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКE РЕГИЈЕ

- ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА ТЕРИТОРИЈА (НЕ ЦЕЛИ КОНТИНЕНТИ, ОКЕАНИ, 

ПРИРОДНИ ПОЈАСЕВИ ИЛИ ЗОНЕ) – ЗАЈЕДНИЧКИ ГЕОЛОШКО-ИСТОРИЈСКИ РАЗВИТАК 
И ЈЕДИНСТВЕНА ГЕОЛОШКА СТРУКТУРА – нпр. ЗАПАДНО-СИБИРСКА НИЗИЈА;

.

Највеће физичко-географске територије (регије) у Русији



Природни региони Колумбије
- Пацифичко приморје,

- Карипско приморје,

- Анде,

- Амазонија,

- Низија уз Ориноко и 

- Острва. 

КОЛУМБИЈА



- ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА ОБЛАСТ – НА ОСНОВУ ПАЛЕОГРАФИЈЕ КВАРТАРА 

И ПРОЦЕСА НА ЊЕМУ – ИЗГЛЕД ПОСЛЕДИЦА СПОЉАШЊИХ И УНУТРАШЊИХ СИЛА 
нпр. МОЧВАРНЕ РАВНИЦЕ ИСТОЧНО-ЕВРОПСКЕ НИЗИЈЕ;

Источно-европска низија и њени мањи саставни делови



- АДМИНИСТРАТИВНО ОМЕЂЕН ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПРОСТОР –
НА ОСНОВУ ТИПА РЕЉЕФА И ЗАКОНИТОСТИ РАЗВИТКА ГЕОГРАФСКОГ ПРОСТОРА;

- ЛАНДШАФТ - ПРИРОДНО-ТЕРИТОРИЈАЛНИ МЕЗО-КОМПЛЕКС –
НА БАЗИ ЗОНАЛНОСТИ, НАЈЧЕШЋЕ БИОКЛИМАТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА, 
ТЕ УЈЕДНАЧЕНИХ УСЛОВА ТОПЛОТЕ И ВЛАГЕ;

НА ПРОСТОРУ ЛАНДШАФТА МОГУ СЕ ИЗДВОЈИТИ И МАЊЕ МОРФОЛОШКЕ ФИЗИЧКО-
ГЕОГРАФСКЕ ЈЕДИНИЦЕ – УРОЧИШТА И ФАЦИЈЕ – УСЛОВНИ МИКРО-РЕГИОНИ

Једна од класификација ландшафта

(Територија)



КЛАСИФИКАЦИЈА ЛАДШАФТНИХ (ФИЗ.-ГЕОГР.) ЈЕДИНИЦА

- ЗОНАЛНИ И АЗОНАЛНИ ФАКТОРИ ИМАЈУ 
РАЗЛИЧИТУ ПРИРОДУ И ЧЕСТО СЕ 
ПРЕКЛАПАЈУ (СЕКУ);

- ЗОНАЛНО И АЗОНАЛНО – РАЗЛИЧИТО, 
АЛИ СЕ СЈЕДИЊУЈЕ У ЈЕДАН  СИСТЕМ;

- ПОЈЕДИНАЧНО ОВИ ФАКТООРИ НЕ ДАЈУ 
ПРЕДСТАВУ О РЕГИОНАЛНИМ 
ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИМ ОСОБИНАМА.

НАЈНИЖА ПРИРОДНА ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА (ДЕО 
ЛАНДШАФТА) НЕ МОЖЕ ВИШЕ БИТИ ДЕЉИВА.

Пример  природних регија у Словенији

Пример предела у Скадарској 
котлини и Бјелопавлићкој 

равници 



Суве степе и солончаци

Степе

Предпланинске шумо-степе

Шуме северних падина

Планински пашњаци

Шуме јужних падина

Ретке обалске шуме

Ландшафтне (природне) зоне на Криму



Природне целине у Немачкој и 
Шварцвалд јединица трећег нивоа 



Зоналност је последица →
- облика Земље,
- положаја у односу на Сунце,

→ тепература, ваздушни притисак, ветрови, испаравање, облачност, падавине, 
салинитет, ...; → земљиште, биљке и животиње;

- геохемјских особина,
→ гвожђе = тундра, прашума; → калцијум = степе, пустиње;

→ натријум = пустиње; → силицијум и алуминијум = влажни тропи.

- ваздушних маса,
→ континенталне и морске;

- секторске меридијанске 
зоналности 
→ промене биљних заједница, 

животињског света и 
земљишта у зависности 
од удаљености од океана.

Пример температурне зонаности у САД 
Положај Земље према СунцуРотација Земље





Ваздушне масе  

- циркулација Поларне и 
субтропске
млазне струје

Поларна млазна

струја

Млазна струја релативно узак (некол.

стот. km), некол. km дебео и обично 

хиљаде km дуг појас врло јаких ветр. 

у тропопаузи (између тропосферe и 

стратосфере на висини 10-15 km) 

Брзина ветра преко 90 km/h, а ретко

достиже и 650 km/h. Важна улога у 

општем струјању ваздуха у атмосф., 

уско је везана за атмосф. фронтове 

ниског притиска и циклоне. Простор  

промене смера ветра и турбуленције 

у безоблачном ваздуху и важан је у

навигацији и сигурности авио летова.

Дува око целе Земље усмеру З - И. 

Поларни млаз на сев хемисф. 

креће се између средњих и 

северних геогр. шир. Сев.Амер., 

Европеи Азије и океана између.Млазни токови - два фактора: 

атмосферског загревања

Сунчевог зрачења које

производе поларне, Ферелове и Хадлијеве 

ћелије, те дејства Кориолисове силе, која је 

узрокована ротацијом планете око своје осе.





Тропска

зона –
кретање

ваздушних

маса и

падавине



Морске струје





Докучајев:

Бореална зона,

Северна листопадна шумска зона,

Шумско-степска зона,

Степска зона,

Сува степа,

Аридна зона,

Субтропска зона и

Тропска зона.

Основне ландшафтне зоне 

(и подзоне) на Земљи
1) тундре,

2) мешавина тундре и тајге

3) тајге,

4) мешавина тајги и листопадних шума,

5) листопадне шуме,

6) шумо-степе,

7) степе,

8) суве (полупустињске) степе,

9) пустиње умереног појаса,

10) субтропске пустиње,

11) тропске пустиње,

12) саване,

13) шумо-саване

14) светле тропске шуме и

15) влажне тропске шуме.

Василиј 

Васиљевич

Докучајев 

(1846-1903)

Зоналност и азоналност природе

Вертикална и хоризонтална зоналност



Климатске зоне



А - Тропска влажна 

B - Сува - пуст. и полупст. 

С - Умерено-топла

Класификација климе – Кепен-Геигер (Köppen-Geiger)

D - Умерено-хладна (бореална) 

Е - Хладна 



Клима А
Тропски (прашумски) тип (Af)

Монсунски тип (Am)

Савански тип (Aw)

Клима B
Пустињски тип (Bwh, Bwk)

Топла пустињска клима (Bwh)

Хладна пустињска клима (Bwk)

Степски тип (Bsh, Bsk)

Топла семи-аридна клима (Bsh)

Хладна семи-љридна клима (Bsk) 

Клима C
Умерено топли (синијски) тип (Cwa, Cwb)

Умер.топла кл. са жарким летом (Cwa)

Умер.топла кл. са топлим летом (Cwb)

Океанска субполарна клима (Cwc)

Умерено влажни (океански) тип (Cfa, Cfb, Cfc)

Влажна суптропска клима (Cfa)

Умерено-топла кл. западних приморја (Cfb)

Хладна океанска клима (Cfc)

Медитерански тип (Csa, Csb)

Медитер. клима са жарким летом (Csa)

Медитер. клима са топлим летом (Csb)

Клима D
Суви бор. тип (Dwa, Dwb, Dwc, Dwd)

Топла конт. (влаж.) топа лета (Dwa)

Умер. конт. кл. - топла лета (Dwb)

Хладна конт. кл.- топла. лета (Dwc)

Хладна кон.-субарт.хлад.зим. (Dwd)

Влажни бор.тип (Dfa, Dfb, Dfc, Dfd)
Влажна бореарна клима са жарким 

летом (Dfa)

Влажна бореална клима са топлим 

летом (Dfb)

Влажна бореална клима са свежим 

летом (Dfc)

Влажна бореална клима са врло 

хладном зимом (Dfd)

Клима Е
Поларни (тундра) тип (ET)

Клима вечног леда и хладноће (EF)



Af: equatorial climate

Am: monsoon climate

Aw: tropical savanna climate

BWh: warm desert climate

Bwk: cold desert climate

Bsh: warm semi-arid climate

Bsk: cold semi-arid climate

Csa: warm mediterranean climate

Csb: temperate mediterranean climate

Cwa: humid subtropical climate

Cwb: humid subtropical climate/subtropical oceanic highland climate

Cwc: oceanic subpolar climate

Cfa: warm oceanic climate/humid subtropical climate

Cfb: temperate oceanic climate

Cfc: cool oceanic climate

Dsa: warm continental climate/mediterranean continental climate

Dsb: temperate continental climate/mediterranean continental climate

Dsc: cool continental climate

Dsd: cold continental climate

Dwa: warm continental climate/humid continental climate

Dwb: temperate continental climate/humid continental climate

Dwc: cool continental climate/subarctic climate

Dwd: cold continental climate/subarctic climate

Dfa: warm continental climate/humid continental climate

Dfb: temperate continental climate/humid continental climate

Dfc: cool continental climate/subarctic climate

Dfd: cold continental climate/subarctic climate

ET: tundra climate

EF: ice cap climate



Климатске зоне (по Кепену) у Непалу



ВЕГЕТАЦИОНЕ ЗОНЕ

ледене пустиње и лед

тундра

тајга
умер. листоп. шуме

степе умерен. предела
суптроп. кишне шуме

средоземна вегетација
монсунске шуме

суве пустиње

ксерофитно жбуње

суве степе
полусуве пустиње

савана
шумо-савана

суптропске суве шуме
тропске кишне шуме

високопланинске тундре

планинске шуме



Физичко-географски појасеви (зоне)

I арктички појас

I антарктички појас

II субарктички појас

II субантарктички појас

III умерени појас

III умерени појас

IV субтропски појас

IV субтропски појас

V тропски појас

V тропски појас

VI субекваторијални

VI субекваторијални

VII екваторијални VII екваторијални

Легенда на
следећем

слајду↓



й - ј, ы - и, э - е, ë – јо, я - ја, ю - ју, щ - шћ
луг - ливада, лес - шума





Вегетација у време последњег глацијалног максимума



Појас тајги

Појас тропских (влажних) шума

Појас тундри

Суптропска вегетациаја

Појас пустиња, полупустиња и сувих степа

Листопадна вегетација



Д. Л. АРМАНД В. Б. СОЧАВА Б.М. ЧЕТИРКИН А.Г. ИСАЧЕНКО

ГЕОГРАФСКИ ОМОТАЧ ПОЈАС ГЕОТИП ЗОНА

ПОЈАС

ЗОНА

ПОДЗОНА

СЕКТОР

ТРАКА

КОНТИНЕНТ

ПРОВИНЦИЈА

ПОДПРОВИНЦ

ОБЛАСТ

ПОДОБЛАСТ

ОБЛАСТ

ЗОНА

ПОДЗОНА

ПРОВИНЦИЈА

ПОДПРОВИНЦИЈА

ГЕОФАЦИЈА

ПРОВИНЦИЈА

ПОДПРОВИНЦИЈА

РЕГИОН. КОМПЛЕКС

РЕГИОН

ДРЖАВА

ДЕО ЗОНЕ У ДЕЛОВ. ДРЖАВЕ

ПРОВИНЦИЈА

ПОДПРОВИНЦИЈА

ФИЗИЧКОГЕОГР. РЕГИОН ландш.

РЕЈОН

ПОДРЕЈОН

УРОЧИШТЕ (ДЕО ПРЕДЕЛА)

ПОДУРОЧИШТЕ

ФАЦИЈА (ЈЕДНОРОДНЕ ПАРЦЕЛЕ)

ПОДФАЦИЈА

ПАРЦЕЛА

ПОДПАРЦЕЛА

ОКРУГ (ЛАНДШАФТ)

РЕГИОН (ГРУПА УРОЧ.)

УРОЧИШТЕ

ФАЦИЈА

НЕКЕ ЛАДШАФТНЕ (ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ) КЛАСИФИКАЦИЈЕ

Географски омотач



Словенија – типови регија



Предео



УРОЧИШТЕ – шумска површина унутар поља



ЛАНДШАФТ КАО ГЕОСИСТЕМ (ПРИРОДНО-ТЕРИТОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС - ПТК)

НА КАРАКТЕРИСТИКЕ ПТК-а УТИЧУ:
- ЛИТОСФЕРА, РЕЉЕФ, АТМОСФЕРА, ХИДРОСФЕРА, ЗЕМЉИШТЕ, БИЉНИ И ЖИВОТ. СВЕТ.

МЕЂУ ОВИМ КОМПОНЕНТАМА СТАЛНЕ ВЕЗЕ И ПРОЦЕСИ:

- ВЕЗЕ ОБЈЕКАТА, ЕНЕРГЕТСКЕ И ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКЕ ВЕЗЕ;

- ДИРЕКТЕНЕ И ПОВРАТНЕ (РЕАКЦИЈЕ);

- ПОТВРДНЕ (УТИЦАЈ ЈЕДНЕ КОМПОНЕНТЕ НА ДРУГУ – ТЕМПЕРАТУРА → СНЕГ → АЛБЕДО → 

ВИША ТЕМПЕРАТУРА) И

- ОДРИЧНЕ (НЕУТРАЛИЗУЈУ ПРВОБИТНО ДЕЈСТВО - ЛЕТИ ТЕПЕРАТУРА ПРЕ ПОДНЕ НАГЛО РАСТЕ   
→ ИСПАРАВАЊЕ → КОНВЕКТИВНЕ СТРУЈЕ  → ОБЛАЧНОСТ → СМАЊЕЊЕ ОСУНЧ. → ПАД ТЕМП.)

Сви екосистеми Земље чине функционалну целину биосферу
(сфера живота) са јединством живе и неживе природе, које се 

не ограничава на екосистеме, већ се протеже и на читаву Земљу

Систем сфера на Земљи



Природни територијални комплекс

Приро́дни територија́ли ко́мплекс (ПТК) - територија, коју карактерише одговарајуће јединство 

природе условљено заједничним постанком и историјом развитка, са посебношћу географског положаја 

и савременим процесима који се на њој одвијају. У исто време ПТК представља закономерно 

сједињавање географских компоненти или комплекса нижег ранга, које формирају системи разних 

нивоа - од географског омотача до фације. ПТК могу бити потпуни (из 6 компоненти - рељеф са 

литосфером, клима, воде, земљиште, биљни и животињски свет) и непотпуни (из мање компоненти - на 

простору једне сфере, на пример воднена биоценоза). 

Систем разних нивоа 

од географског омотача 

до фације

Сједињавањее природних 

комплекса

Алувијални

Подводни

Надводни

Таксономски ниво

Осниовни ландшафт

Ландшафтна 

екологија

Геоекологија

Фације Урочишта

ПРИРОДНО-ТЕРИТОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС (ПТК)

ГЕОГРАФСКИ КОМПЛЕКС

ПРИРОДНИ ЛАНДШАФТ



Међудејство компоненти ПТК – рељеф, клима, воде, земљиште, биљни и животињски свет

Рељеф. Велики утицај на данашњу природу имало је кенозојско формирање планина → суштинске 
промене свих компоненти природе на огромним планин. површинама → појава нових ПТК.
Клима. Промене висине и правци пружања план., модификују климу, а она опет утиче на измену 
површинских облика, те на карактер вода, биљног и животињског света и земљишта. 
Воде. Присуство или недостатак воде из темеља мења природне комплексе.

ОБЛИЦИ РЕЉЕФА

Мега - планински системи, низије

Макро - појединачне планине

Мезо - речне долине – кањони

Микро - вртаче, дине,

Нано - термитњаци, кртичњаци.

ГЕОМОРФОЛОШКИ ПРОЦЕСИ 

Елувијални - физичк-хемијско распадање стена

Делувијални - површинско спирање

Пролувијални - слич. делув. уз удубљ. на падинама

Колувијални - дејство гравитације

Флувијални - рад  речне воде

Крашки - деловање вода на раствориве стене

Глацијални - рад ледика

Марински - рад морске воде

Еолски - рад ветра

Рељефни облици
У пустињи



Земљиште. На план. висински посјасеви; важан узрок зоналности земљишта је клима;  
подземне воде значајне у формирању земљ.; процеђивање падавина и отапање снега 
кроз хумус носи из њега део органских и минералних састојака; вегат. даје органску 
материју (у степској зони, уз континенталну климу и погодне физичко-хемијске  
особине подлоге, формира се земљиште богато хумусом – чернозем и ливадска црница).  
Биљни свет. Из претходног јасно је да вегет. даје основу плодности (продуктивности) 
земљ., а она је различита на различитим висинама, у различитим климатским зонама 
и у разноликим хидрограф. условима, што условљава и појавне облике живот. света. 
Животиње. Велике природне рзноликости основа су за живот животиња, које зависе 
од климатских услова, надморске висине, 
биљног света, воде и посредно од земљишта.  

Речни систем

Карст



Трансформација енергије

РАДИЕСТЕЗИЈСКИ 
УТИЦАЈИ
Хартманова мрежа
- веза између места 

боравка, зрачења 

и болести.

Каријева мрежа
- подземи водени токови 

и енергетски чворови 

узрок разних болести и 

рака.



(отицање)

Деловање воде

Артешка вода

Хоризонти
земљишта:
0ABCD-слојеви тла
R-чврста стена.





А
т
м

о
сф

ер
а

Вода на Земљи

Фактори формирање
земљишта по Докучајеву

ПЛАНИНСКИ
УСЛОВИ

ФОРМИРАЊЕ
ЗЕМЉИШТА (0,0002%)

Абразиони обалски облици





Британска Колумбија – Салмон ледник

на

Цирк

Обици настали радом ледника

(drumlin)



Друмлини

Леднички рељеф на Каскадским планинама



A, B, C, D – земљ. разл. 

састава, Е - испуцала 

стенска маса

Подзол

Полупуст. Смоница

Кисела Гајњаче (смеђе)

Чернозем Тропско црв. и жут.

Латерити

Пуст.

Неразвиј.Планин. Покретна

Тресет-моч.

Још: Алувијална (уз веће реке),     Вулканска (око вулкана), Тера роса (у Медитерану на кречњаку)

ЗЕМЉИШТА - ЗОНЕ



Предмет и простор 

изучавања физичке 

географије или 

ландшафтног омотача:

• литосфера,

• хидросфера,

• педосфера,

• биосфера и

• тропосфера (атмосфера).



ГЕОСИСТЕМ

Систем - комплекс елемената који се налазе у међудејству.

Геосистем обухвата све делове природе, од географског омотача до наједноставнијих, 

елементарних структура. То је простроно-временски систем географских компоненти,

међусобно условљених  размештајем, које се развијају као једна целина. Он је комплекс

кога ограничава само то што припада Земљи и којим владају тесне унутрашње везе.

Екосистем је геосистем у коме најважнију улогу или животну улогу имају биокомпоненте.

Биосфера

• Горњи део биосфере - до висине 20 km
- ограничен интензивним 
ултраљубичастим зрачењем у простору
озонског омотача.

• Доњи део биосфере (живота) на Земљи
(до дубине 3 km) ограничен високим 
температурама унутрашњости Земље.



Екосистем - јединство биоценозе и биотопа (станишта). Животна заједница заузима простор 

где чланови те заједнице задовољавају своје потребе: крећу се, хране, дишу, налазе заклон и 

заштиту итд. Тај простор се зове биотоп и насељавају га припадници одговарајуће 

биоценозе.

Биоценоза (животна заједница) је биолошки систем образован од јединки различитих врста -

биљака, животиња, гљива и микроорганизама. Чланови заједнице успостављају врло сложене 

међусобне односе и повезују се са околином у којој живе. На тај начин биоценоза и биотоп

заједно чине еколошки систем вишег реда - екосистем. Различити екосистеми у једној 

климатској зони групишу се у веће целине - биоме. Надземни природни 

екосистеми 
Екосистем

коралног гребена



ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ СУ

РАЗЛИЧИТИ УТИЦАЈИ КОЈИМА СУ

ИЗЛОЖЕНА ЖИВА БИЋА (ЖИВОТНИ

УСЛОВИ ИЛИ ЖИВОТНИ ФАКТОРИ).

ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ МОГУ БИТИ

ИЗ НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ (АБИОТИЧКИ) 

И ЖИВЕ ПРИРОДЕ (БИОТИЧКИ).

БИОТИЧКИ ФАКТОРИ СУ УТИЦАЈИ

ЖИВИХ БИЋА ЈЕДНИХ НА ДРУГЕ И

ЊИХОВ УТИЦАЈ НА НЕЖИВУ ПРИР.

АБИОТИЧКИ ФАКТОРИ СУ

УТИЦАЈИ РЕЉЕФА, КЛИМЕ, ВОДЕ

И ЗЕМЉИШТА.

АНТРОПОГЕНИ ФАКТОР ЈЕ УТИЦАЈ

ЧОВЕКА НА ЖИВУ И НЕЖИВУ ПРИР.

БИОМИ
Биоми копнених вода

Језера

Речне делте

Поларне слатке воде

Планинске слатке воде

Обалске реке умерен. ширина

Реке умерен. шир. - плавни прост.

Реке виших умерен. предела

Тропске и суптропске обалске реке

Троп. и суптр. речни плавни прост.

Реке виших троп. и суптр. предела 

Ендореични басени

Воде на океанским острвима

Спољни извор енергије

Скупљање топлоте

Акумулирање енергије

Произвођач

Потрошач

БИОЦЕНОЗА



БИОМИ

Сувоземни биоми
Тундра

Тајге/бореалне шуме 

Листопадне и мешовите шуме умерен. предела

Четинарске шуме умерених предела

Тропске кишне шуме 

Тропске и суптропске суве широколисне шуме

Тропске и суптропске четинарске шуме

Тропске и суптр. травнa и жбунаста вегетац.

Травна и жбунаста вегет. умерених предела

Планинске траве и жбунаста вегетација

Вегетација пустињских предела

Средоземна вегетација 

Плављена травна вегетација

Мангрове

БИОМИ

Биоми морских вода

Континентални шелф

Обалска зона (литорал) и зона млата

Речне делте

Језера обалска 

Корални гребен

Шуме алги

Ледени покривач 

Хидротермални извори 

Хладни извори

Зона дна (бентос) 

Пелагијска зона (пелагијал) 

Неритичка зона (сублиторал)

Обалска зона (литирал)

Тропска кишна шума



Биогеоценоза Биогеоценоза (од грч. Βίος - живот, γη - земља + κοινός - општи) 

обухвата систем или заједницу живих организама и са 
њима тесно повезану свеукупност абиотичких фактора 
(рељеф, клима, вода, земљиште) простора, међусобно 
повезаних кружним кретањем материје и протоком 
енергије (прир. екосистем). Представља самоодрживи и 
саморегулишући еколошки систем где су органске 
компоненте (животиње и биљке) нераскидиво везане с 
неорганским (вода, земљиште). На пимер биоценоза 
борове шуме, планинских долина итд. Овај појам први је 
употребио Владимир Николајевич Сукачев 1942.

Земљиште

Биљке

Владимир 
Николајевич 

Сукачев
(1880-1967)

Екотоп је заједница различитих организма који живе у 
свеукупности биотичких, абиотичких и антропогених 
еколошких фактора. На пример, наплавно земљиште, 

новонастало вулканско острво, каменоломи...



Евроазијски степски појас - територија којом су пролазиле многе 
културе (цивилизације), могући простор настанка индоевропских 
језика, простор са кога су потекли коњи, употреба точка и кочија.



Хиерархија геосистема (ландшафта)

а

Животиње

Биљке

Атмосфера

Воде

Земљишта

Рељеф и

литосфера

Нивои Јединице геосистема

1. ПЛАНЕТАРНИ

Природни (ландшафтни) омотач

Географски појас

Континенти и океани

Субконтиненти

Природне зоне

2. РЕГИОНАЛНИ

Физичко-географске територије

Физичко-географске области

Физичко-географске провинције

Физичко-географски региони

Ландшафти

3. ЛОКАЛНИ

Крај

Предео (урочиште)

Део предела (подурочиште)

Фација 

Везе међу компонентама геосистема
(Природно-територијални комплекс)

Западно-сибирска низија



УТИЦАЈ КЛИМЕ НА ФОРМИРАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ



Ландшафти се могу поделити на природне и природно-антропогене

по пореклу:

Генетски једнородан ПТК

Насеобински

Индустријски
екстрактини

прерађивачки

Пољопривредни
оранични, ливадски, пашњачки,
баштанско-оранични

Шумски
условно природни, обновљени,
шумско-култивисани

Рекреациони
резервати, нац. паркови, зелене и бањске
зоне, историјско-архитект. комплекси 

Посебне намене
простори за војне потребе

Саобраћајни по типу саобраћаја

Водни
водоснабдевачки, акумулације,
канали, бунари 

градски
сеоски

Природни

Надземни

Акватични

Земно-акватични

Природно-антропогени

1) Непотпуни (фито-, зооценозе, водене масе)
2) Потпуни



Природно-антропогени (културни) ландшафт на Филипинима



УЖИВАЈ! Макаки у топлим 
изворима код 

Нагана у Јапану.



А МОЖДА, У ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕНОМ КОМПЛЕКСУ,
МОРАШ САМ ПРОТИВ СВИХ!? 

НЕМА ПОСУСТАЈАЊА!!! 
СВИМ СНАГАМА НАПРЕД ДО ОСТВАРЕЊА СВОЈИХ ЦИЉЕВА!!!

УЧИ И САМО УЧИ И КАДА ТИ СЕ СМУЧИ, ТИ ОПЕТ УЧИ!!!


