
 
 
 
 
 

Тропске шуме 

Расту у топлој и влажној 

екваторијалној клими Африке, 

Азије и Јужне Америке. У њима је 

изражена спратовност  вегетације 

– на најнижим нивоима су бујне 

ниске папрати, затим жбунасто 

биље и дрвеће. Сунце се тешко 

пробија кроз густу вегетацију и 

ове шуме су мрачне и густе. 

Животињски свет чине мајмуни, 

птице, змије, инсекти, пантери и 

тигрови. 

Хоризонтална 

распрострањеност 

(зоналност) је 

распрострањеност 

биљних и животињских 

заједница од екватора 

до Северног и Јужног 

пола. Сваком 

климатском типу 

одговара одређена 

биљна и животињска 

заједница. 

Саване 

То су области високих трава, северно 

и јужно од тропских шума у условима 

тропске климе. 3-6 месеци нема 

падавина па трава увене и пожути. У 

кишном периоду џиновске траве 

порасту и до 5м у висину. Симбол 

афричке саване је дрво баобаб , а у 

Аустралији је то дрво еукалиптуса 

које расте и до 100м у висину. 

Типичне животиње у савани су 

лавови, жирафе, зебре, слонови. 

Пустиње 

Одликују се малом количином 

падавина. У овако посебним 

условима живе специфичне биљке и 

животиње које су се прилагодиле 

условима пустињске климе – биљке 

штеде воду у стаблу или пуштају 

корење јако дубоко до подземних 

вода. Животињски свет  чине 

камила, шакал, пустињска лисица 

скочимиш, шкорпион, змије. 

Суптропске шуме 

Расту у областима суптропске или 

средоземне климе. То су шуме 

храста китњака и плутњака, а од 

четинара ту су бели бор, црни бор, 

чемпреси. Заступљена је и жбунаста 

вегетација која се зове макија а 

настаје на местима исечених шума и 

ту се може наћи зачинско биље – 

мирта, жалфија, рузмарин. Од 

животиња ту живе гуштери, инсекти, 

змије и дивокозе.  

Листопадне шуме 

Заступљене су у условима умерено-

континенталне климе. Деле се на 

светле храстове и тамне букове шуме. 

Често су и мешовите па се у њима могу 

наћи и граб, липа, јасен, јавор. Пошто у 

овим шумама има обиље хране и 

животињски свет је разноврстан и 

чине га вукови, лисице, дивље свиње, 

медведи, срне, јелени, разне птице и 

инсекти. 

Степе 

Области ниских трава које 

расту у условима 

континенталне климе. Пошто 

континентална клима има 

хладне зиме и жарка лета са 

мало падавина овде нема 

шумске вегетације па дрвећа 

има само поред река или у 

областима плитких 

подземних вода где биљке 

успевају да их дотакну 

корењем. Од животиња овде 

живе рис, степски твор, орао. 

Тајге 

То су густе четинарске 

шуме које расту у 

условима хладне 

континенталне климе на 

мање плодном земљишту. 

Овде расту шуме јела, 

смрча, бора и ариша. 

Пошто је клима хладна 

овде нема много 

животињских врста, једна 

од познатијих је сибирски 

тигар. У главном се 

простиру у северним 

деловима Азије и Северне 

Америке. 

Тундре 

То су области закржљалих четинара, 

ниских трава, маховина и лишајева 

које се простиру у условима 

субполарне климе. Овде нема 

довољно сунчанаих дана па је 

вегетација оскудна.  Од животиња ту су 

поларна лисица, поларни зец, снежна 

кока, ирваси и лосови. 

Поларне пустиње 

Настају око Северног и Јужног пола. 

Температуре се овде преко целе 

године крећу испод 0. Овде је вечити 

снег и лед па нема могућности за 

развој живог света. Зато се зову 

поларне пустиње. Овде можемо наћи 

пингвине, китове и фоке на Антарктику 

и беле медведе на Арктику. 

Вертикална 

вегетацијска зоналност 

је распрострањеност 

биљног и животињског 

света од подножја до 

врха планине. Смена 

вегетацијских појасева 

на планинама зависи од 

удаљености те планине 

од екватора. 

Због промењених климатских услова 

разне биљне и животињске врсте које су 

угрожене немају могућност да се довољно 

брзо адаптирају на новонастале околности 

и прети им изумирање. 

Бели медведи којима нестаје станиште 

због топљења Арктика један су од добро 

познатих симбола климатских промена. 

Загревање доводи до тога да се на 

северној хемисфери многе биљне врсте 

селе северно и на вишу надморску висину 

у потрази за хладнијим окружењем. 

Животиње чије станиште нестаје такође 

морају да се селе и због тога бивају 

угрожене. 

Сличне ствари дешавају се и у воденим 

екосистемима, као што су масновна 

избељивања коралних гребена који 

представљају станиште за велики број 

врста, а која се дешавају због повећане 

температуре воде. 

Научници упозоравају да су људске 

активности већ покренуле Шесто велико 

изумирање, а климатске промене 

доприносе околностима које угрожавају 

биљни и животињски свет. 

Потрошња воде у свету се свакодневно повећава развојем 

индустрије, пољопривреде, порастом броја становника и 

ширењем градова. Све је већа несташица воде доброг квалитета. 

Загађивање воде (случајно или неконтролисаним испуштањем 

загађујућих материја различитог порекла) директно угрожава 

будућност планете Земље као и људске врсте. 

Зато је поред конкретних мера смањења стопе загађивања воде, 

потребно стално подизати свест људи о овом проблему – 

обавештавањем, образовањем, разним акцијама и сопственим 

примерима, обележавањем датума као што су Дан заштите 

животне средине, Дан океана. 
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