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него смо их посудили од својих потомака”
Бик Који Седи
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ПРЕДГОВОР

Први пут у нашој земљи појављује се сажет приказ најмултидисциплинарније
науке која се проучава на свим светским универзитетима и државама Environmental
Science – мултидисциплинарне области која обухвата знања позната из географије,
екологије, биологије, хемије, физичхе хемије, зоологије, океанологије, геологије, науке о
материјалима, лимнологије, атмосферских наука и геодезије и примењује их у проучавању
животне средине и решавању нарастућих проблема заштите животне средине.
Услед недостатка школске литературе произашла је жеља да се помоћу знања које
је стечено током образовања, конференција, такмичења и стручних и научних
усавршавања, направи јединствена и интегрисана скрипта из науке о животној средини.
На сликовит и систематичан начин показане су ствари и чињенице које нас
свакодневно окружују.
Захвалност

за

мотивисаност

и

израду

дугујемо

Географском

факултету

Универзитета у Београду – Институту за заштитиу животне средине и то проф. др
Милутину Љешевићу, проф. др Славољубу Драгићевићу, доц.др Снежани Ђурђић, доц. др
Ивану Новковићу;Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду – Катедри за
динамику и структуру материје проф. др Боривоју Аднађевићу и научном саветнику др
Јелени Јовановић, Институту за нуклеарне науке „Винча“ и то истраживачима
сарадницима МСц Мии Омерашевић, МСц Снежани Миуловић, МСц Ивани Перовић и
МСц Слађани Масловари и на крају професору Биолошког факултета Универзитета у
Београду доц.др Ксенији Величковић.
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1. МНОГО ЈЕ ПЛАНЕТА, АЛИ ЈЕДНА ЈЕ ЗЕМЉА
1.1. УВОД
Земљина дуга историја је прича о сталној промени животне средине и блиских веза
између физичких и биолошких промена у животној средини. То такође показује снагу
живота. Најједноставнији организми су се први пут појавили на Земљи пре око 3,8
милијарди година (модрозелене бактерије-Cyanobacteria), а сложени облици живота тек су
се појавили пре око 2 милијарде година. Живот на Земљи је преживео многе стресне и
екстремене услове, укључујући ледена доба, топле периоде, атмосферу са високим и
ниским нивоима кисеоника, масовно изумирање, огромне ерупције чак и ударе метеорита.
Огроман број врста је постојао на Земљи и нестао, али живот је преживео и
најекстремније услове који су на њој владали.
Како бисмо разумели зашто је Земља била погодна за настанак живота, морамо
одредити кључне услове који су је учинили погодним местом за становање и такође како
бисмо се запитали зашто постоји живот на Земљи али не и на суседним планетама. Глава 1
описује како Земљин циклус угљеника регулише и утиче на климу и одржава оптималну
површинску температуру погодну за живот. Такође објашњава још један суштински
услов: нагли пораст слободног кисеоника у атмосфери пре око 2 милијарде година. Након
тога ћемо укратко прећи еволуцију живота на Земљи, од једноставних форма живота кроз
камбријску експлозију форми живота и појаву вишећелијских организама-укључујући,
наравно и људе. У овој глави ће такође бити описано на који начин су научници пронашли
доказе о догађајима који су се десили милионима, или чак милијардама година пре.
Људи су се касно „укључили“ у геолошки период Земље. Када би се историја
постојања Земље пресликала на 24-часовној временској скали, људи би били присутни тек
пола минута до поноћи1. Иако су људи присутни у релативно кратком периоду историје
наше планете, наша деловања мењају животну средину вишеструко и биће делимично
обрађени у овој скрипти. Упркос свим људским утицајима, живот на Земљи истрајава и
истрајаће, али остаје да се види на који ће се начин људска врста носити са изазовима који
погађају нашу прилагодљиву планету, посебно како ће се носити са изазовима које смо
сами узроковали. Како је историја показала Земља је стварала јединствене услове
1

American Museum of Natural History, "Our Dynamic Planet: Rock Around the Clocк"
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милијардама година који су погодовали животу на Земљи и који, као што ћемо видети,
могу широко да варирају.
1.2. МНОГО ЈЕ ПЛАНЕТА, АЛИ ЈЕДНА ЈЕ ЗЕМЉА
Наш соларни систем формиран је из соларне маглине, облака гаса и прашине, која
се је кондензовала пре око 4.56 милијарди година. Већина ове материје је формирала
Сунце, док су од остатка материје формиране планете, астероиди и мања небеска тела.
Планете које су удаљеније од Сунца, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун формиране су
кондензацијом водоника и хелијума, при ниским температурама и веома су удаљене од
Сунца. Насупрот томе планете изграђене од чврстих материја, Меркур, Венера, Земља и
Марс, формиране су ближе Сунцу где је температура била превисока да би омогућила
кондезацију водоника и хелијума. Уместо водоника и хелијума ове планете садрже велике
количине гвожђа, силиката (силицијума и кисеоника), магнезијума и других елемената
који се кондезују на високим температурама.
Земља на почетку своје релативно кратке историје је била све, само не насељива
какву је данас познајемо. Крхотине које су падале из свемира генерисале су велике
количине топлоте и зрачења насталог распадањем радиоактивних елемената стога је и
први еон Земљине историје, пре око 4,5 до 3,8 милијарди година, назван „Паклом после
хада“ (старогрчки синоним за пакао). Најстарије стене су стопљене или рециклиране у
Земљиној кори, тако да је веома мало узорака остала из времена формирања Земље. Али
проучавајући метеорите-камене или металне фрагменте старе 4,5 милијарди година који
су падали на Земљу из свемира, научници могу да утврде који материјали су били
присутни у време формирања Соларног система.

Слика 2. Најстарији сачувани метеорит чије је време пада познато – метеорит из Енсисајма
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Пре око 4 милијарде година, услови на Земљи постепено су постајали све
умеренији. Планета се је хладила (првенствено се односи на површину), омогућавајући
воденој пари да се кондензује у атмосфери и пада назад у виду кише. Овај рани
хидролошки циклус заменио је доба када су падале кише крхотина пореклом из ране фазе
формирања планете, који су кључни део угљеник-силикатног циклуса који регулише
Земљину климу. Докази пореклом из седимената указују да су океани на Земљи постојали
још пре 3,5 милијарди година.
Услови су еволуирали на различит начин на суседним планетама. Венера, која има
скоро исте димензије и густину као Земља и само је око 30 одсто ближа Сунцу, назива се
још и нашом „сестринском планетом“. Научници су некада мислили да су услови на
Венери слични онима на Земљи, само што је Венера топлија. Али у стварности Венера је
паклена планета са просечном површинском температуром вишом од 460 °С. Висока
температуре и оваква клима су производ густе атмосфере Венере, која је око 100 пута
гушћа од Земљине, и коју скоро у потпуности чини угљен-диоксид (СО2).

Слика 3. Ужарена површина Венере

Као што ћемо видети у другим поглављима скрипте, СО2 је гас стаклене баште који
загрева атмосферу тако што заробљава топлоту одбијену од површине планете. Услови на
Венери су још више погоршани, облацима које се састоје углавном од капљица сумпорне
киселине.
Звучи парадоксално али у случају када би Венера имала атмосферу истог састава
као што је Земљина атмосфера, Венера би била хладнија, иако је ближа Сунцу и добија
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приближно два пута више сунчевог зрачења него Земља. Објашњење лежи у чињеници да
Венера има већи албедо (њена површина је светлија од површине Земље), тако да
рефлектује већи део сунчеве светлости која долази на њену површину назад у свемир.
Венера има високу температуру јер њена густа атмосфера функционише као дебели
покривач и заробљава рефлектовано зрачење са површине Венере. Атмосфера са истим
одликама као оним на Земљи би функционисала као тањи покривач, омогућавајући тиме
да већа количина зрачења побегне назад у свемир.

Слика 4. Венера и Земља - ,,СЕСТРИНСКЕ ПЛАНЕТЕ“
Марс је удаљнији од Сунца више него Земља, али је много хладнији иако његову
атмосферу чини СО2. Угљен-диоксид се налази у залеђеном стању на половима Марса.
Атмосфера Марса је 100 пута тања него атмосфера Земље, тако да ефекат загревања није
тако јак као што је случај код Венере.
Зашто је Венера врела, а Марс леден? Зашто је Земља погодна за живот, а зашто
нема екстремније услове као неке друге планете Соларног система? Одговор лежи у
циклусу угљеника који је омогућава погодну и оптималну температуру последње 4
милијарде година. Такође, циклус угљеника је имао за последицу и хидролошки циклус
односно присуство воде у течном агрегатном стању. Последица живота на Земљи су
јединствена комбинација биолошког и геолошког пута наше планете.
1.3. ГЕЛОШКИ ЗАПИСИ
Научници су поделили Земљину историју у низ временских периода који заједно
представљају геолошку временску скалу. Скала је направљена на основу бројних
геолошких и фосилних записа. Фазе на геолошкој временској скали постају краће како
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напредујемо од времена формирања Земље ка садашњости, због тога што је количина
записа све богатија и богатија. Млађе стене и фосили су боље очувани него старији
депозити, тако да нам је доступан већи број информација. Нагли раст концентрације
кисеоника у атмосфери за последицу је имао и формирање другачијих седиментних стена.

Слика 5. Гелошка временска скала

Наше разумевање историје Земље и настанка живота ослања се на друге научне
области укључујући пре свега геологију2 и палеонтологију3. Климатолози анализирају
промене у Земљиној атмосфери, шаблоне промене температуре и геохемијске циклусе
како би утврдили зашто долази до догађаја као што су на пример ледена доба и нагла
загревања. Све ове перспективе су релевантне, јер као што ћемо видети у наредним
одељцима, организми и физичко окружење су међусобно утицали на еволуцију.
1.4. ЦИКЛУС КРУЖЕЊА УГЉЕНИКА И ЗЕМЉИНА КЛИМА
Како је од високе температуре ране Земље, дошло до температура прихватљивих за
живот? У Археју (геолошки еон), пре око 3,8 милијарди година, кише метеора и чврстих
2

Геологија је наука која се бави проучавањем Земље, њеног настанка и процеса који су је обликовали,
њеног састава и структуре
3
Палеонтологија је наука о развоју живота на Земљи, древних биљака и животиња заснована на фосилима,
сведочанствима њиховог постојања сачуваним у стенама
6
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тела из свемира престале су и на тај начин омогућавајући површини наше планете да се
охлади и очврсне. Водена пара почиње да се кондезује у атмосфери и пада као киша,
стварајући прве океане. Овим променама створени су услови за геохемијски циклус односно проток хемијских супстанци између Земљине атмосфере, хидросфере (водене
површине) и литосфере (чврст део Земљине коре).
У то време Сунце је било око 30 посто тамније него што је данас, тако да је наша
планета добијала мање сунчевог зрачења. Температура на површини била је знатно испод
тачке мржњења воде (када се вода налази у чврстом аграгатном стању на 00С), што је било
превише хладно за постојање живота, али на основу доказа знамо да је течна вода била
присутна и тако да су се први једноставни облици живота појавили пре око 3,5 милијарди
година.

Слика 5. Парадокс „слабог младог Сунца“

Појава воде у течном агрегатном стању, што је био предуслов за настанак живота, у
таквим условима који су тада владали на планети, објашњава се парадоксом „слабог
младог Сунца“. Иако је Сунце било 30% тамније него данас, нека од објашњења овог

7
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проблема управо јесте низак албедо планете и ефекат гасова стаклене баште.4 Постоји и
мишљење дела научне јавности да овај парадокс још увек није објашњен и потврђен, због
тога што постоји низ фактора који утичу на то да се вода појави у течном агрегатном
стању на Земљи.5 Атмосфера у Археју представљала је смешу гасова укључујући азот,
водену пару, метан (СН4) и угљен-диокси (СО2). Вулкани су стварали СО2 као нуспродукт
загревања унутар Земљине коре. Али уместо да ефекат стаклене баште буде незадржив
као што је случај на Венери, температура Земље остала је у умереном распону због тога
што је циклус угљеника узроковао природно хлађење-процес који је уклањао вишак
угљеника из атмосфере. Природни процес хлађења утицао је и на атмосферско дејство
које је довело до настанка силикатних стена, као што су гранит и базалт, који чине највећи
део Земљине коре.
Најважнији биогеохемијски циклус за човека је циклус угљеника, јер је важан за нашу
егзистенцију. Угљеник:
1. представља главни хемијски елемент од кога су изграђена наша ткива,
2. неопходан је за биљке (један од два главна извора хране),
3. главни фактор регулације климе на Земљи - CО2 и CH4 су главни гасови стаклене баште,
који регулишу температуру на Земљи.
На тај начин је отпуштање СО2 из вулкана и конверзија СО2 у калцијум-карбонат
(СаСО3) и његово таложење у виду стена, као последице атмосферских дејстава, очувало
стабилност Земљине климе налик термостату у нашим домовима. Резултат динамичке
равнотеже6 и контролисаних осцилација климе је то да наша планета никада није отишла
до крајности као клима на Венери и Марсу. На Земљи, померање тектонских плоча
обезбеђивало је непрестане залихе кључних састојака за угљеник-силикатни циклус: СО2,
течна вода и доста стена.

4

Newton, A., Warming the early Earth, Nature Geoscience 3:458, 2010.
Rosing, M.T., Bird, D.K., Sleep, N.H. and Bjerrum C.J., No climate paradox under the faint early
Sun, Nature 464:744–747, 2010.
6
Динамичка равнотежа
5
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1.5. ЗЕМЉА КАО „СНЕЖНА ГРУДВА“ - Snowball Earth
У фази Земље као „снежне грудве“ њена површина је била прекривена ледом
просечне дебљине око 1 километар и то од северног па до јужног пола. Просечна годишња
температура износила је око -50 степени (данас +14), док је на подручју екватора у
просеку износила око -20 степени, слично данашњој просечној годишњој температури на
подручју Антарктика. На тај начин наша планета је личила на грудву снега и да није било
снажних вулканских ерупција које су пробијале ове дебеле наслаге леда и избацивале
велике количине угљен-диоксида у атмосферу, вероватно да никад не би ни изашла из ове
хладне етапе.
У давној прошлости, десили су се толико драматични догађаји – промене физичке
природе на Земљи – тако да су на неки начин одредили пут који је као узрок имао појаву
сложенијих облика живота. Последњи и најзначајнији од тих догађаја, било је глобално
замрзавање које се догодило пре 635 милиона година7, а популарно се назива Snowball
Earth. Тада је цела Земља била покривена ледом, океани су били под леденом кором
дебелом скоро један километар, што је несумљиво био катастрофалан тренутак за све
облике живота. У том тренутку просечна температура Земље у тропским пределима је
била -20°С, док на простору данашње Србије је у просеку била око -50, -60°С. У таквим
условима, једино место где су наши преци, најпростији организми, могли да преживе биле
су области непосредно око гејзира и вулкана. Када се Земља потупно охлади и када се
формира довољна количина снега и леда, она гледана из свемира је изгледала бело, што
значи да је њен коефицијент рефлексије (албедо) знатно већи него иначе, тако да одбија
много више Сунчеве светлости и топлоте. На тај начин, Земља тежи да се и даље хлади
док не дође до неке довољно ниске температуре која би довела до општег замрзавања.
Излаз из ове ситуације представљају вулкани, гејзири и хидротермални извори испод
океана који су постепено пумпали у атмосферу гасове стаклене баште (угљен-диоксид,
метан, сумпор-диоксид), тај моменат је био кључан за даљи развој живота, пошто је појава
гасова стаклене баште довела до глобалног загревања. Овај процес је трајао око милион

7

B. A. Killingsworth, J. A. Hayles, C. Zhou, H. Bao. Sedimentary constraints on the duration of the Marinoan
Oxygen-17 Depletion (MOSD) event. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013

9

Све (т) је у начим рукама

година, колико је било потребно да се отопи лед на Земљу. Ова епоха се завршила негде
око 575 милиона година пре нове ере.

Слика 5. Залеђена планета Земља пре око 635 милиона година, популарно названа Snowball Earth –
Земља као „снежна грудва“

Ипак ако кажемо да Земља има свој термостат, као што је напоменуто у
претходном одељку, зашто је Земља постала толико хладна да је довела до замрзавања
наше планете? Један од могућих узрока је и померање континента (хипотеза изнета у 20.
веку). Истраживачи верују да се је пре 635 милиона година (научници нису сагласни око
тога кад је овај период приближно почео и постоје два податка почетка периода Snowball
Earth, пре 750 милиона година и 635 милиона година) већина континената налазило у
пределу тропа, а раздвајањем од суперконтинента Роденије је довело до ситуације која је
утицала на планету Земље8. Snowball Earth је и даље хипотеза око које се води полемика.
Неки научници тврде да докази нису довољни да би потврдили да је Земља заиста била
залеђена чак до екватора. Хипотези иде у прилог све више и више геолошких записа из
токог периода, а такође има велики значај за еволуцију живота. Сматра се да је живот
опстао око геотермалних извора, где је температура била у опсегу повољним за живот
једноћелијских организама и да су управо геотермални извори представљали уточиште
живим бићима током овог периода. Организми који су се адаптирали на услове који су

8

Paul F. Hoffman and Daniel P. Schrag, "Snowball Earth," Scientific American, January 2000, pp. 68–75.
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владали у изолованим стаништима омогућио им је касније да изврше брзу генетичку
еволуцију за релативно кратак временски период.
Последња фаза Snowball Earth периода завршена је неколико милиона година пре
камбријске експлозије између 575-525 милиона година.
1.6. АТМОСФЕРСКИ КИСЕОНИК
Поред стабилне климе на земљи, кључни предуслов за развиће сложених животних
форми на Земљи био је управо кисеоник. Вишећелијским организмима је неопходно да
имају непосредно снабдевање кисеоником како би могли да врше процес дисања
(респирација). Данас кисеоник чини око 20 одсто Земљине атмосфере, али прве две
милијарде година након формирања Земља, атмосфера је била анаеробна (без кисеоника).
Пре око 2,3 милијарди година, проценат кисеоника је повећан на можда један посто
Земљине атмосфере. Брз раст десио се пре око 600 милиона година, чиме је био отворен
пут за експанзију вишећелијских облика живота током камбријумске експлозије. Пре 3,5
милијарди година површина Земље довољно се охладила како би се формирала Земљина
кора која се још увек састојала од бројних вулкана који су испуштали пару, угљендиоксид и амонијак. Као последица дошло је до појаве „друге атмосфере“ која је у
почетку била састављена од угљен-диоксида и водене паре уз нешто азота, али практично
без кисеоника. (иако симулације из 2005. спроведене на Универзитетима у Ватерлоу и
Колораду показују да је могла имати и до 40% водоника). Друга атмосфера је имала је
~100 пута више гаса од данашње атмосфере. Верује се да је ефекат стаклене баште,
узрокован високим нивоима угљен-диоксида, чувао Земљу од замрзавања. Током следећих
неколико милијарди година водена пара се кондензовала, што је резултирало кишом и
океанима који су почели да растварају угљен-диоксид. Океани су апсорбовали приближно
50% угљен-диоксида. Једне од најстаријих бактерија биле су цијанобактерије
(Cyanobacteria,синоним цијанопрокариоте-Cyanoprocaryota)9. Фосили показују да су ове
бактерије старе приближно 3,3 милијарди година и да су биле први фототропни организми
који су производили кисеоник, услед присуства пре свега фотосинтетичког пигмента
хлорофила али и помоћних фотосинтетичких пигмената каротеноида и фикобилина. Оне

9

Цвијан М., Алгологија, Биолошки факултет Универзотета у Београду, 2014.
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су одговорне за прву промену Земљине атмосфере из анаеробног (стања без кисеоника) у
аеробно стање (стање са кисеоником). Цијанобактерије су прве започеле стварање
кисеоника у процесу фотосинтезе претварањем угљен-диоксида у кисеоник, одигравши
главну улогу у оксигенацији атмосфере. Фотосинтетске биљке су еволуирале и почеле све
више да претварају угљен-диоксид у кисеоник.

Слика 6. У процесу оксидације, као што је рђање гвожђа, молекул или атом губи
електроне и постаје позитивно наелектрисан 10

С временом је вишак угљеника постао заробљен у фосилним горивима,
седиментним стенама (кречњаку) и животињским љуштурицама. Кад се кисеоник
ослободио, реаговао је с амонијаком и на тај начин створивши азот; штавише и бактерије
су претварале амонијак у азот. Појавом све више биљака ниво кисеоника се значаjно
повећао (док се ниво угљен-диоксида смањивао).
Појавом озонског омотача (озон је алотропска модификација кисеоника) живи
организми су били заштићени од ултраљубичастог зрачења. Атмосфера коју су
сачињавали кисеоник и азот представља „трећу атмосферу“.
Зашто је атмосферски ниво кисеоника остао релативно стабилан после другог
пораста? Објашњење лежи у циклусу угљеника и кисеоника, затвореном систему, који
одржава нивое оба елемента сталним. Систем садржи снажан механизам повратне спреге,
због тога што већини животиња је неопходан кисеоник за процес дисања. Ако
10

Атом или молекул је електронеутралан и нема наелектрисање јер садржи исти број позитивно
наелектрисаних честица – протона и негативно наелектрисаних честица – електрона.
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атмосферски ниво кисеоника знатно порасте, морски зоопланктон хранио би се и вршио
респирацију органске материје, које су продуковале алге у океанима у повећаној
количини, на тај начин би део органске материје био заробљен, поништавајући ефекат.
Опадање нивоа кисеоника би смањио исхрањивање и дисање зоопланктона, стога би веће
количине органске материје, које су продуковале алге, завршиле у седиментима, а самим
тим количина кисеоника би поново порасла. Осцилације у оба смера на тај начин
изазивају промене које по механизму повратне спреге враћају ниво кисеоника у стабилно
стање.

Слика 7. Фотосинтезом биљке смањују количину СО2 у атмосфери и стварају кисеоник,
док дисањем хетеротрофни организми смањују количину кисеоника, а повећавају количину СО2.
Стога између ова два процеса постоји равнотежа.

1.7. ЕВОЛУЦИЈА ЖИВОТА НА ЗЕМЉИ
Ни дан данас не знамо када су се тачно појавили први организми на Земљи. Са
сигурношћу се може рећи да је живот стар најмање 3 милијарде година, док непосредно на
основу стена формираних пре 3,8 милијарди година, неки научници сматрају да су оне
настале захваљујући примитивним микроорганизмима. Уколико би било тачно да су се
први организми појавили пре 3,8 милијарди година,
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периода бомбардовања Земље метеорима и када је планета имала вишу температуру него
данас и када се је кисеоник могао да нађе само у траговима.
Првих милијарду година својег постојања животне форме су чиниле две групе
организама бактерије и архее, микроорганизми који чине две гране Дрвета живота (Слика
1. „Дрво живота“). Обе групе припадају прокариотама (pro - прe, karyon - једро)
једноћелиским организмима које не поседују једро.
Архее су тек седамдесетих година 20. века одвојене у посебну групацију у односу
на остале прокариоте, због својих јединствених особина. Архее представљају најчешће
екстремофиле (они који „воле“ и живе у екстремним условима) нпр. оне које живе на јако
високим температурама се зову термофили...

Слика 1. Дрво живота

Као што се може видети, уколико пратимо Дрво живота од доле ка горе пративши
како се дрво грана, можемо видети да су се најкасније одвојили еукариоти (eu - право,
karyon - једро) који имају једро.
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Уколико пратимо Дрво живота све од заједничког претка, можемо видети да су
први организми били анаеробни организми који су живели у екстремним условима и нису
користили кисеоник за стварање енергије, већ водоник, сумпор или друге елементе како
би произвеле енергију хемијским реакцијама. Управо ове реакције представљају кључ
хемијских циклуса као што су циклус угљеника, азота и сумпора.
Напоменуто је да велики број припадника археа екстремофили али и одређени број
бактерија такође. Екстермофили живе у веома киселим, сланим или алкалним срединама
али и под другим екстремним условима, као што су врела вода око хидротермалних
извора на океанском дну. Рани организми су анаеробним метаболизмом обезбеђивали
себи енергију, а данас су неизоставни део хемијских циклуса на Земљи и имају значајн
утицај на животну средину и њен опстанак.
Ипак данас највећи део енергије која пролази кроз биосферу11 потиче од
фотосинтетичких биљака. Фотосинтеза је процес у којем биљке користе воду, угљендиоксид и неорганске материје које помоћу енергије добијене из Сунчеве светлости
претварају у органске материје (угљене хидрате) уз ослобађање кисеоника.

Слика 2. Процес фотосинтезе

11

Сви екосистеми Земље чине функционалну целину названу биосфера (сфера живота)
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Али када се је процес фотосинтезе први пут појавио?
Старе стене из западне Аустралије које датирају пре 3,5 милијарди година у себи
садрже органску материју и фосиле цијанобактерија, првих фотосинтетских организама.12
Управо се сматра да су циајнобактерије отпочеле нову еру продукције кисеоника на
Земљи. Чувени палеонтолог Кнол (Knoll) назвао их је

„херојима радне класе

прекамбријумске Земље“.13 Међу најстарије фосиле спадају творевине познате као
строматолити, настале пре око 3,46 милијарди година радом микроба који су вршили
фотосинтезу у плитким, топлим водама. (слика 3.)

Слика 3. Строматолити настали радом цијанобактерија, Залив ајкула, Аустралија14

Према најновијим истраживањима сматра се да су еукариоти еволуирали између
1,7 и 2,5 милијарди година15, што се и доводи у везу са порастом атмосферског кисеоника
пре 2,3 милијарде година. Како је ниво оксигенисаности (кисеоник - оксиген) атмосфере и
океана растао, тако су и организми који су користили кисеоник преузели доминацију у
биосфери планете. Тако су хемосинтетички ораганизми (који енергију добијају хемијским
12

T.N. & E.L. Taylor. 1993. The Biology and Evolution of Fossil Plants. Prentice Hall, New Jersey.
Andrew Knoll, Life on a Young Planet: The First Three Billion Years of Evolution on Earth (Princeton University
Press, 2003), p. 23.
14
National Aeronautics and Space Administration, JSC Astrobiology Institute
15
Rasmussen, Birger, et al. "Reassessing the first appearance of eukaryotes and cyanobacteria." Nature 455.7216
(2008): 1101-1104.
13
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путем без потребе за енергијом Сунчеве светлости) потиснути у анаеробне средине.
Хемосинтетски организми су се повукли у седименте, мочваре и друге анаеробне средине.
У протерозоику од пре 2,3 милијарде година па све до 575 милиона година,
животне форме су биле на нивоу једне ћелије и малих димензија. Тако да су једина жива
бића биле бактерије, арехее и еукариотске алге.
Иако су примитивни микроорганизми ослобађали све веће количине кисеоника у
атмосферу, у овом временском периоду било га је тек 1% од садашње количине. Узрок
тога је било и то што је његов највећи део трошен на оксидацију гвожђа у океанима, те је
врло мало кисеоника одлазило у атмосферу. Међутим, пре око 1,9 милијарди година
његова количина је прешла 10%, тако да су организми којима су погодовали аноксични
(анаеробни) услови, тј. средине са малом количином кисеоника, били присиљени да се
повлаче у стене и наслаге под земљом. У том периоду почео се формирати заштитни
озонски омотач који је омогућио еволуцију и бујање нових облика живота. Пре око
милијарду година, негде при крају протерозоика, започео је „велики прасак“ еукариотске
еволуције. Тада су се појавили бескелетни организми, животиње са примарном телесном
шупљином – сунђери, корали, затим медузе, црви. Они су представљали јасан запис прве
еволуцијске различитости вишећелијског живога света, а вероватно су неки од њених
представника представљали и претке будућих организама. Појава вишећелијских
организама са полним размножавањем негде пре 600 милиона година била је само почетак
формирања већих и специјализованијих облика живота.
Мада се први вишећелијски организми појављују пре нешто више од милијарду
година, тек после завршених етапа хладних раздобља долази до појаве првих
комплекснијих форми живота, нарочито у периоду између 580-500 милиона година. У
прве познате веће животиње чије су димензије тела биле и до 2 метра спадају фосили
такозване “едиакара фауне” који су живели у морима у периоду између 580-543 милиона
година. То су биле животиње без скелета, сличне медузама, црвима и морским перима
(врста меких, савитљивих корала) са телом веома разноврсног облика. Сматра се да је
њихову еволуцију управо подстакло отопљавање које је уследило након последњег
великог захлађења. Потом долази до велике, по некима изненадне, „камбријумске
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експлозије живота“, која се осликавала у задивљујућим и све компликованијим формама
организама који су током времена заузели све еколошке нише погодне за живот на Земљи.

1.8 „Камбријумска експлозија живота“
Негде пред крај прекамбријума или пре око 550 милиона година долази до чувене
„камбријумске експлозије живота“, која је добила име по масовној и наизглед
изненадној појави фосилних остатака у стенама ове старости.

Слика 1. Фосили Kimberellа-е (њена сродност није још утврђена сматрало се да припада
медузама али данашња истраживања то оспоравају)16

У старијим стенама, фосили се јављају спорадично и доста ретко. Изгледало је као
да су се жива бића (или барем, сложенији облици живота) изненада појавили на граници
прекамбријума и камбријума, прве периоде палеозоика. Поставља се питање зашто је то
тако? Највероватније узрок ове појаве представља чињеница да су у камбријуму
16

Ivantsov, A. Y. (2009). "A New Reconstruction of Kimberella, a Problematic Vendian Metazoan".
Paleontological Journal 43 (6): 601–611.
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организми први пут развили скелет (љуштуре), као облик одбране од све бројнијих
грабљивица. Стога почев од камбријумске експлозије па све до данас почећи су да се
развијају све сложенији облици живота и на крају и сам човек.

2. ЕКОЛОГИЈА
Екологија је научна дисциплина која проучава односе у природи. Екологија
укључује односе између организама:
1. и животне средине - физиолошка екологија,
2. исте врсте - популациона екологија
3. различитих врста – екологија заједнице
4. и размене енергије и материје кроз екосистеме – екологија екосистема
Име науке потиче од грчких речи oikos - дом и logos - наука. Екологија је изузетно
сложена наука. У зависности од објеката и проблема којима се бави она се разврстава на
веома велики број посебних научних дисциплина, али данас се у нашој земљи погрешно
поистовећују појмови ecology и environmental science (за коју код нас не постоји адекватан
превод и због тога се поистовећује са екологијом).
2.1. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА И НАЧИН ИЗУЧАВАЊА ЕКОЛОГИЈЕ
Живот се развијао све од модрозелених бактерија па све до најсавршенијих облика
укључујући човека. Груба претпоставка је да на Земљи живи између десет и тридесет
милиона различитих врста (10-30 милиона) организама, који своје животне активности
остварује на најразличитије начине.
Иако је разноврсност живота огромна, без обзира да ли говоримо о биљкама,
гљивама,

бактеријама

или

људима

сва

жива

бића

имају

следеће

заједничке

карактеристике:


рађају се, полно сазревају, размбожавају и умиру – репродукција,
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енергију неопходну за своје животне активности добијају из хране коју
изграђују на различите начине – метаболизам,



имају способност да реагују на надражаје из спољашње средине која их
окружује – сензибилитет и



имају способност да се на различите начине крећу у простору –
покретљивост.

Сва жива бића су грађени су на исти начин. Основна јединица грађе, а и функције
свих живих организама је ћелија (изузев вируса). Виши ниво организације су ткива,
потом органи, системи органа и на крају организам. Свако живо биће ступа у раличите
односе са својим окружењем и другим живим бићима, а мора бити и прилагођено
условима средине које насељава. Од степена његове прилагођености зависи и његова
успешност и преживљавање.

Слика 1. Структурне и функционалне одлике живих бића

Подела екологије може се извршити у односу на групу организама, на ниво
организације, у односу на природу животне средине и према намени истраживања.
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У односу на групу организама коју изучава, изучавају се:


екологија биљака,



екологија животиња,



екологија микроорганизама,



екологија гљива и



екологија човека.

У односу на ниво организације, изучавају се:


екологија заједнице и екосистема,



популациона екологија и



екологија врсте.

Слика 2. Копнени и слатководни екосистеми Србије

У односу на природу животне средине, изучавају се:


екологија копнене средине,



екологија слатководне средине,



екологија морске средине и



космичка екологија.

Према намени истраживања поједини истраживачи разликују:


основну екологију и
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примењену екологију.

Слика 3. Планина Голија – пример очуване природе и предмет истраживања екологије

Данас екологија има несумљиви значај за проучавање односа организама и
животне средине. Очување разноврсности живог света и брига о нашој околини у
околностима негативног деловања људи на животну средину претставља нарастајући
проблем данашње цивилизације. Морамо се запитати да ли ће планета и живи свет на њој
издржати још једну катастрофу – човека?

2.2. ЕКОСИСТЕМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Животна средина, човекова околина или околиш представља све оно што нас
окружује, односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова
животна и производна активност. Природна средина представља близак појам при чему
овде не морају бити присутне активности човека нити човек мора имати директних
утицаја. Ипак, у погледу технолошког напретка, развоја индустрије и све већег утицаја
човека на глобалном нивоу на природу и екосистеме граница између ова два термина
постаје све нејаснија.
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Слика 1. Здрава и чиста животна средина

Током својих активности, које могу бити урбанизација или експлоатација, човек
мења природно окружење и то често тако што нарушава природну околину. Изградњом
хидроцентрала и акумулација, сечом шума, пошумљавањем, експлоатацијом минералних
сировина, стварањем депонија, емисијом гасова, нуклеарним пробама и др. човек утиче на
промену читавих подручја. Као резултат човекових активности долази до промена или
нарушавања екосистема и климатских промена на локалном и глобалном нивоу.
Животна средина се може посматрати као петокомпонентни систем који чине:


атмосфера



хидросфера



литосфера



земљиште



организми

Сваки од ових елемената повезан је један са другим али се ради лакшег
регистровања и праћења промена они посматрају одвојено.
Као што је напоменуто жива бића не живе изоловано од животне средине која их
окружује. Сва жива бића живе у групама јединки које припадају истој врсти са другим
биљкама, животињама, гљивама и микрооргнаизмима и у садејству са различитим
облицима неживе материје и енергије неопходне за живот сваког организма.
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Екосистем је простор у којем се одвија живот. У сваком екосистему постоји
нераскидиво узајамно зависно садејство различитих врста живих бића, неживе материје и
енергије. Они су специфично уређени системи који поседује посебне структурне и
функционалне карактеристике по којима се разликују од осталих природних система.

Слика 2. Сложени односи различитих врста живих бића, неживе природе и облика
енергије

Сви екосистеми имају заједничке структурне и функционалне особине.
I Структурне карактеристике екосистема
Сваки екосистем садржи мањи или већи број различитих елемената

који се

сврставају у две основне групе. С једне стране се налазе неорганска и органска материја,
као и различити климатски фактори, а с друге стране жива бића која учествује у изградњи
екосистема. Сваки екосистем је изграђен од неживог станишта и животне заједнице.
Биотоп или станиште у екологији се назива простор са раличитим облицима
неживе материје и одговарајућим климатским карактеристикама.
Биоционеза или животна заједница обухвата сва жива бића која живе у
одређеном екосистему.

24

Све (т) је у начим рукама

1.

Биотоп-станиште

Тело живих бића изграђено је од основних елемената угљеника, кисеоника, азота,
фосфора, сумпора итд који се налазе у неживој природи. И сви процеси који су важни за
живот и функционисање живих бића такође зависе од хемијских једињена из неживе
природе (кисеоник, угљен – диоксид, вода итд). Климатске прилике које владају у
станишту одређују које ће врсте живих бића ући у састав биоценозе и екосистема
генерално.
2.

Биоценоза-животна заједница

У зависности од биотопа формиране су различите
заједнице које чине разне биљке, животиње, гљиве и
микроорганизми. Што су разике у карактеристикама
станишта веће, то су и састав и природа биоценозе
различитији.
Све чланове биоценозе делимо у три основне
функционалне групе:


Произвођачи – самостално

производе храну коју користе за обнављање
својих животних функција,
Слика 3 Функционалне групе биоценозе



Потрошачи – у својој исхрани користе готове органске

материје биљака и других живих бића и


Разлагачи – у својој исхрани користе разне угинуле организме

или њихове делове.
II Функционалне карактеристике екосистема
У сваком екосистему су између живих бића и њихове неживе средине
успостављене везе и односи кроз које се остварују основни еколошки процеси без којих
живот не би био могућ. Функционалне карактеристике екосистема обухватају:
25
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односе исхране – сва жива бића су међусобно повезана и повезани су тако да
не могу да живе једни без других,



биогеохемијски циклуси – стална размена материје између ваздуха, земље,
воде и живих бића у екосистемима одвија се управо у процесима тзв.
биогеохемијских циклуса,



кружење материје између произвођача, потрошача и разлагача,



проток енергије све од основног извора енергије у облику Сунчевог зрачења
који из екосистема излази у виду топлоте



саморегулација – сваки екосистем поседује механизме којима одржава
непромењен састав биоценозе



развој и еволуција – раст броја чланова биоценозе, усложњавање односа и
процеса који владају у екосистемима и до преласка једног екосистема у
други.

Слика 4. Симболични приказ кружења материје

26

Све (т) је у начим рукама

3. ЖИВОТНА СРЕДИНА СА ДРУГОГ АСПЕКТА
Животна средина обухвата основне ресурсе које нас окружују и које морамо чувати
како бисмо опстали на нашој планети. Најважнија три ресурса су вода, ваздух и
земљиште.
3.1. ВОДА И ВОДЕНИ РЕСУРСИ
Зашто нашу планету називамо и “Плава планета” ? Погледом из свемира наша
планета је плаве боје. То је због тога што је њена површина већим делом прекривена
водом. Тачније вода заузима ¾ Земљине површине, или 75%

Земљине површине је

прекривено водом.

Слика1. Хемијска формула воде - Н2О

И поред тога што на Земљи има много воде, сва вода није питка и употребљива за
људске потребе. Мора и океани садрже 97% воде која је слана и може се користити само у
одређене сврхе. Од преосталих 3%, мање од 1% воде људи користе за пиће и друге
потребе, док се већи део слатке воде налази у подземним водама, ледницима и мочварама.
Водени ресурси планете обухватају реке, језера, океане и подземне воде. Људима
је неопходна вода за пиће, канализацију, индустрију и пољопривреду. Загађена вода може
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изазвати болести и бити вектор њиховог ширења, стога је чиста вода проблем јавног
здравља и животне средине. 17

Слика 2. Река Моравица

У овом поглављу обрадићемо значај водених ресурса и њихову дистрибуцију
широм планете Земље.

3.1.1. Кружење воде у природи – хидролошки циклус
Вода покрива две трећине Земљине површине и основни је предуслов настанка
живота и неопходна је за његово функционисање. Током непрестаног кружења између
атмосфере, копна и океана, молекули воде пролазе кроз три различита агрегатна стања
гасовито, течно и чврсто агрегатно стање и то у виду водене паре, течне воде и леда али
укупна количина воде остаје прилично стална.

Слика 3. Вода у гасовитом, течном и чврстом стању
17

Bridget R. Scanlon et al., "Global Impacts of Conversions from Natural to Agricultural Ecosystems on Water
Resources: Quantity versus Quality," Water Resources Research, vol. 43, W43407 (2007)
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Испаравањем са великих водених површина (океана, мора, језера, река и сл.),
земље и биљака вода одлази у горње слојеве атмосфере где се кондензује у виду облака,
да би се у виду атмосферских падавина (киша, снег) поново вратила на земљу.
Постоје три основне фазе у глобалном хидролошком циклусу: вода се кондезује из
атмосфере, путује ка површини и кроз подземне воде долази до океана, испарава назад у
атмосферу из земље или испарава из океана.

Слика 4. Кружење воде у природи

Важну улогу у кружењу воде има и биосфера тачније жива бића које сачињавају
све екосистеме. Део воде са површине земљишта улази у састав живих бића, а
испаравањем и излучивањем поново напушта те живе системе.
Хидролошки циклус је повезан са другим „материјалним“ циклусима зато што
киша врши ерозију стена. Стене еродирају и настају шљунак, песак или седименти, стога
је важна улога у кружењу нутријената као што су калцијум и сумпор. Процена је да се
уливањем река у океане траснпортује 17 милијарди тона материјала годишње, од чега је
80% у виду честица док је 20% растворено у води. У просеку, Земља површина еродира
под утицајем временских услова, пре свега воде по стопи од 0,5 милиметара годишње. Ова
стопа је већа на специфичним локацијама или може бити последица људског деловања,
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емисије гасова из фосилних горива које доводе до појаве киселих киша и киселијих
снежних падавина.
3.1.2. Дистрибуција чисте воде
Светске залихе воде чине тек 6% светског водоснадбевања, али је важна за пиће,
канализацију, пољопривреду и друге људске делатности. Сматра се да две трећине
светских залиха воде се налазе под земљом.
Потоци, реке и језера садрже велике количине питке воде. Један део питке воде
долази из подземних извора. Количине питке воде на Земљи се убрзано смањују, јер је
људи искоришћавају много брже него што се она може обновити.

18

Слика 5. Површински извори слатке воде

Велики проблем је и загађеност река, језера и подземних вода индустријским
отпадом, хемикалијама, отпадним водама великих градова и отпадом уопште.

3.1.3. Вода и биљке
Дрвеће има веома важну улогу у екосистему. Помаже одржавању чистог ваздуха и
воде, извор је хране и дом за многе животиње. Биљке из земље помоћу корења усвајају
воду у којој су растворене минералне материје. Без воде нема живота ни биљака ни свих
18

United Nations Environment Programme, GEO: Global Environment Outlook 3 (London: Earthscan, 2002), pp.
150–177
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осталих живих бића. Вода је важан и неизоставна за процес фотосинтезе и стварање
кисеоника и органске материје као основног извора хране осталим живим бићима.

Слика 5. Подводне шуме келпа – „плућа света“

Погрешно се употребљава појам у нашим сервисима јавног информисања, а то је да
су Амазонске прашуме „плућа света“, јер производе велику количину кисеоника, али то
није правилно јер највећи проценат кисеоника производе управо алге које живе у светским
океанима и морима и они су највећи произвођачи кисеоника и органске материје, тако да
је правилније рећи да су океани „плућа света“. Неке мрке алге граде шуме келпа, велике
произвођаче кисеоника.

3.1.4. Вода и здравље
Приближно 80% болести настају због загађене воде за пиће.

Приближно два

милиона људи умре сваке године од болести као што су колера, дизентерија и тифус које
се преносе загађеном водом или због недостатка воде за хигијену. Научници још увек уче
на који начин се многе болести везане са водом шире и како се понашају инфективни
агенси. На пример, до 1970-их није се веровало да криптоспоридиум инфицира људе, иако
се знало да је претња за животиње. Светска здравствена организација је 2003. године
начинила извештај у вези за заразне болести које се преносе водом у којем се упозорава да
"се спектар болести мења као и да се учесталост појаве болести везаних за
31
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микробиолошки неисправну воду у порасту." Процеси као што су урбанизација и
изградња брана могу да подстакну болести које су везане за воду стварањем нових
средина за инфективне агенсе али и глобалне климатске промене шире домет комараца и
других вектора болести (организми који преносе болести). Међутим, напредак у
микробиологији омогућава истраживачима да брже открију патогене у води и
идентификују и карактеризацију (опшизу особине) нове инфективне агенсе.

Слика 6. Да ли Африка може да буде спашена?

У Африци и Азији скоро три четвртине популације нема приступ пијаћој води.
Већина река, поготово у развијеним земљама, је загађено. Индустријске и комуналне
отпадне воде ослобађају се у великим количинама и реке и остале водене површине нису
у стању да те отпадне материје разграде. Пестициди коришћени у пољопривреди доводе
до директног загађења подземних вода, а непосредно и осталих извора слатке воде, река,
језера... Првенствено због заштите здравља, а уједно и због заштите животне средине,
морамо чувати изворе питке воде.
3.2. ВАЗДУХ И АТМОСФЕРА
Атмосфера је критичан систем за опстанка живота који помаже и учествује у
одржавању климе на Земљи и распоређује топлоту широм планете. Заједно са воденим
површинама регулише климу. Земљина атмосфера је слој гасова који окружују планету
Земљу и који задржава Земљина гравитација. Атмосфера штити живот на Земљи
апсорбовајући ултраљубичасто сунчево зрачење и смањујући температурне екстреме
између дана и ноћи.
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Слика 1. Атмосфера Земље гледана из свемира

Атмосфера не завршава нагло. Она полагано постаје ређа и постепено нестаје у
свемиру. Не постоји коначна граница између атмосфере и спољашњег свемира. Три
четвртине масе атмосфере налази се унутар 11 километара од површине планете. У САД-у
се особа која путује изнад висине од 80 километара назива астронаутом. Висина од 120
километара означава границу где атмосферски утицаји постају видљиви током уласка
свемирске летелице у атмосферу. Такође се често као границу атмосфере и свемира узима
Карманова линија на удаљености од 100 километара од површине.
Ваздух је смеша гасова од којих су неки у врло променљивом саставу: азота има
78,08%, кисеоника 20,95%, аргона 0,93% и у врло малим количинама криптона, ксенона,
хелијума, неона и других. У променљивим количинама у ваздуху може бити водене паре,
озона, угљен диоксида, радона и других. Састав ваздуха варира на различитим висинама.
При већој висини смањује се садржај кисеоника, а повећава се садржај водоника.
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3.2.1. Структура атмосфере
Атмосфера се састоји од азота, кисеоника, аргона, водене паре и бројних гасова у
траговима. Овај састав остао је релативно константан током већег дела Земљине историје.
Хемијске реакције одржавају међусобне односе главних гасова атмосфере. На пример,
кисеоник се ослобађа у атмосферу у процесу фотосинтезе и троши се у процесу дисања.
Концентрација кисеоника у атмосфери се одржава равнотежом између ова два процеса.

Слика 2. Слојеви атмосфере

Температура Земљине атмосфере се мења с висином. Између различитих
атмосферских слојева мења се математички однос температуре и висине:


тропосфера: од површине до 7 километара или 17 километара температура
се смањује с висином.



стратосфера: од 7–17 километара до око 50 километара, температура се
повећава с висином.
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мезосфера: од око 50 км до 80–85 км, температура се смањује с висином.



термосфера: од 80–85 км до 640 и више километара, температура се
повећава с висином.

Просечна температура атмосфере на површини Земље износи 14 °С.
Подручја у атмосфери названа су на следећи начин:


јоносфера — подручје које садржи јоне: приближно одговара мезосфери и
термосфери до 550 км.



егзосфера — изнад јоносфере где атмосфера нестаје у свемиру.



магнетосфера — подручје где је магнетско поље Земље у интеракцији са
сунчевим ветром. Простире се десетинама хиљада километара, с дугачким
репом окренутим од Сунца.



озонски омотач — или озоносфера, приближно 10 - 50 км, где се налази
стратосферски озон.



горња атмосфера — подручје атмосфере изнад мезопаузе.

3.2.2. Ваздух
Ваздух се налази свуда око нас, али га не видимо, не чујемо и не можемо га дохватити.
Ако је ближи земљи, топлији је, а што је даље све је хладнији. Топли ваздух је лакши од
хладног па се пење, док се хладни спушта и тако се мењају и круже, односно циркулишу и
настаје ветар који можемо осетити и на нашој кожи.
У ваздуху су помешани разни гасови који су нам потребни за живот. Највише има
азота, потом кисеоника и остатак чине остали гасови угљен диоксид, озон, хелијум и
други.
Ваздух се налази око целе наше планете и попут оклопа нас штити од разних
негативних утицаја из васионе.

35

Све (т) је у начим рукама

3.2.3. Протицање енергије и природни ефекат стаклене баште
Огромна енергија Сунчевог зрачења се на Земљи троши на различите начине.
Велики део те енергије се још у атмосфери одбија од облака и враћа назд у васиону. Други
део енергије, такође још у атмосфери, апсорбују раличити молекули озона, водене паре и
угљен-диоксида. На тај начин од Зeмљине површине долази један знатно умањен део
Сунчевог зрачења. У тренутку када Сунчеви зраци доспеју до површине Земље, они
ослобађају топлотну енергију, загревају Земљину површину и атмосферу, чиме се стварају
основни услови за живот свих живих бића. Загревањем атмосфере и Земљине површине
губи се енергија, која сталним израчивањем у облику топлоте одлази у васиону. Треба
напоменути да је и албедо Земље играо кључну улогу у одржавању температуре и
одбијању Сунчевог зрачења.

Слика 3. Расиапње Сунчевог зрачења на Земљи

На тај начин енергија у облику Сунчевог зрачења улази у екосистем, а у облику
топлоте га напушта. Енергија протиче кроз екосистеме. У процесу фотосинтезе енергија
Сунчевог зрачења преко биљака улази у биоценозу. У процесима исхране се преноси и на
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друге организме екосистема. У процесу ћелијског дисања енергија хемијских веза у храни
се једним делом троши на 1. оствараивање животних активности, а 2. делом се претвара у
топлоту и напушта екосистем. На тај начин и у овом процесу енергија константно
протиче.
3.2.4. Гасови стаклене баште
Многи гасови стаклене баште, укључујући водену пару (најважнији ГСБ – гас
стаклене баште), озон - О3, угљен-диоксид – СО2, метан - CH4 и азотсубоксид - N2O су
природно присутни у атмосфери. Други ГСБ и синтетичке хемикалије су резултат људске
активности. Људске активности су значајно довеле до пораста многих ГСБ-е:


угљен-диоксид – СО2 , је најзначајни ГСБ који је директно последица
људске активности, он је производ оксидације угљеника у органској
материји, било кроз сагоревање фосилних горива (угаљ, нафта и гас) или
распадања биомасе. Природни извори угљен-диоксида су вулканске
ерупције, процес дисање у природним екосистемима, природни пожари и
замена или растварање угљен-диоксида са океанима. Главни извори људског
утицаја су (а) сагоревање фосилних горива

и (б) крчење шума (биљке

користе СО2 за своје основне процесе тиме смањујући његов ниво)

Слика 1. Угаљ, нафта и гас – ФОСИЛНА ГОРИВА



метан - CH4 је производ анаеробног (без кисеоника) распадања органске
материје на депонијама, у мочварама и на пиринчаним пољима,
ферментација материја у пробавном тракту преживара (крава, коза и оваца).
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Настаје и из стајњака, пречишћавањем отпадних вода, сагоревањем
фосилних горива из напуштених рудника угља.

Слика 3. Депоније су велики извор метана



азотсубоксид - N2O се производи коришћењем ђубрива, управљањем
отпадом животињског порекла, сагоревањем фосилних горива и из
индустријских постројења.

Слика 2. Стајско ђубриво – узрок стварања појединих ГСБ
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озон – О3 је општеприсутан у Земљиној атмосфери: у слојевима ближим
површини је један од опасних загађивача са штетним утицајем на плућа;
озон

у

горњим

слојевима

атмосфере

спречава

продор

штетних

ултраљубичастих зрака до површине Земље. Такође може да настане из
кисеоника - O2 електричним пражњењем у атмосфери или под утицајем
високоенергијског електромагнетног зрачења.
Када ниво ГСБ у атмосфери порасте, Земља моментуално зароби више
инфрацрвених зрака, тако да се природни баланс нарушава све док Земљина површинска
температура порасте довољно да обнови равнотежу између долазећег и одлазећег зрачења.

Слика 4. Важност ГСБ које је произвео човек

Слика 4. илуструје релативне утицаје које имају ГСБ које је произвео човек на
климатске промене.
Повећање површинске температуре доводи до „ефекта стаклене баште“ и
глобалног загревања планете.
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Ефекат стаклене баште је процес загревања планете Земље који је настао
поремећајем енергетске равнотеже између количине зрачења које Земљина површина
прима од Сунца и враћа у свемир.19 Део топлотног зрачења, које стиже до земљине коре,
одбија се у атмосферу и, уместо да оде у свемир, абсорбују га неки гасови у атмосфери и
поновно дозрачују на Земљу. На овај начин се температура Земљине површине повећава.
Гасови који највише доприносе овом феномену су угљен-диоксид и метан.
Озон је важан гас у горњим деловима атмосфере који нас штити од штетног
зрачења Сунца. Он је једини гас који зауставља Сунчеве ултраљубичасте зраке. Без таквог
заштитног слоја, сав живот на Земљи би изумро. Слој озона окружује Земљу на висини
15-50 километара. Дебљина озонског слоја је око 3 милиметара.
Али ако овај гас почне настајати близу Земљине површине, постаје опасан
загађивач који може створити проблеме са плућима и срцем.
Озонска рупа је назив који се користи да означи врсту промене у високим и
разређеним слојевима атмосфере где је природно значајано присуство молекула
озона (алотропске модификације кисеоника). Озонска рупа је место у атмосфери где је
дошло до смањења или чак и нестајања озона из овог слоја. Услед превелике
употребе фреона у дезодорансима и лаковима за косу, или као расхладни материјали (у
фрижидерима и клима-уређајима), халона (употребљава се као средство за гашење пожара
у противпожарним уређајима) данас долази до ослобађања ових гасова у атмосферу,
укључујући и високе слојеве. Када се нађу у високим слојевима ови гасови се под
утицајем ултраљубичастог зрачења ослобађају хлор који изавива оштећења озонског
омотача односно разлагање на обичне молекуле кисеоника. Услед слабијег ефекта
филтрирања то доводи до јачег Сунчевог ултраљубичастог зрачења штетног за здравље
људи, а које може изазвати различита оштећења ока, слабљење имунолошког имунитета,
па чак и рак коже. Повећано ултраљубичасто зрачење неповољно делује на комплетан
живи свет на Земљи, и животиње и биљке. Повећање интензитета Сунчевог зрачења
доводи и до глобалног загревања.

19

Henderson-Sellers Ann, McGuffie Kendal (2005). A climate modelling primer (3rd ed.). New York: Wiley.
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Слика 5. Озонска рупа над Антарктиком – највећа на планети Земљи

Озонски слој се може опоравити ако се престану употребљавати ствари које га
оштећују. Због тога је, у последњих неколико година, у већини земаља ограничена
употреба тих хемикалија и замењена је другим хемикалијама које су по природу мање
штетне.
3.3. Земљиште
Земљиште је површински растресити слој Земљине коре (литосфере), који настаје
као производ геолошке подлоге уз учешће климатских фактора и живих бића. Земљиште
је саставни део екосистема и налази се смештено између Земљине површине и стена.
Подељено је на хоризонталне слојеве који се међусобно разликују по својим физичким,
хемијским и биолошким карактеристикама и имају различите функције.
Овај површински слој Земљине коре измењен је и стално се мења под утицајем
атмосферских и биолошких фактора (нарочито температуре, воде, ваздушних покрета и
земљине теже). Од живих организама, у процесу стварања земљишта нарочито су значајни
биљни организми, али су при томе значајне и животиње. Остаци угинулих организама у
различитим фазама разградње и минерализације улазе у састав земљишта.
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Квалитетно земљиште има око 50% чврстих материја (45% минералних и
5%органских) и по 25% воде и ваздуха.

Слика 1. Различити типови земљишта су предмет интересовања педолога
Са гледишта хумане екологије и економије, земљиште представља један од
основних природних ресурса. Човек на земљишту производи храну и без њега не може
опстати. Међутим земљиште је ограничен ресурс, а потребе савременог човека за
обрадивим земљиштем све више расту.

3.3.1. Педологија
Педологија (грч. πεδον, pedon — земљиште; грч. λόγος, logos — наука) је наука о
земљишту у природном окружењу, која се бави проучавањем настанка земљишта
(педогенеза), њиховом морфологијом, класификацијом, генезом и дистрибуцијом
земљишта. Сродна наука о земљишту је едафологија.20

20

Bryant, Ray, Patrick Drohan, and Mark Stolt. "Pedology: changes in the science, changes in the profession." ASACSSA-SSSA Annual Meeting Abstracts. No. 135-1. ASA-CSSA-SSSA Annual Meeting Abstracts. Paper, 2012.
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Тло није само потпора за вегетацију, него је и зона (педосфера) бројних интеракција
између климе (вода, ваздух, температура), живота у тлу (микроорганизми, биљке,
животиње) и његових остатака, минералног материјала од изворних и доданих стена, као и
његовог положаја у крајолику. Током његове формације и настанка, профил тла полагано
се продубљује и развија карактеристичне слојеве назване 'хоризонти', док се приближава
сигурном стању равнотеже.
Корисници тла (попут пољопривредника) у почетку нису показивали велику бригу за
динамику тла. Гледали су на тло као средство чија су хемијска, физичка и биолошка
својства била корисна за службу пољопривредне продуктивности. У другу руку, педолози
и геолози нису се у почетку усредсредили на пољопривредне примене карактеристика тла
(едафична својства) већ над његовим односом према природи и историји крајолика. Данас
постоји интеграција два дисциплинарна приступа као део науке о крајолику и околини.

4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Животну средину или биосферу на планети Земљи савремени човек угрожава у
мери која прети да угрози и његов сопствени опстанак.
Ограничени природни ресурси се губе, а да тога нисмо ни свесни. Загађивање воде,
ваздуха и земљишта, па самим тим и хране, поприма драматичне размере и последице.
Колико ће се природа и животна средина опирати амбицији људског бића да их
максимално искористи остаје да време покаже. Сасвим сигурно се може рећи да је 21. век
бити век борбе против загађења и уништавање животне средине и решавања проблема на
глобалном, регионалном и локалном плану.
Све ово је последица човека као космополитске врсте која се отргла природним
механизмима раста својих популација.
У овој глави биће обрађени најзначајнији извори угрожавања природе:


загађивање атмосфере,



загађивање копнених вода и океана и
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загађивање земљишта.

Слика 1. Много је планета – једна је земља; чувајмо оно што имамо

Сви облици загађења доводе до великих последица на биосферу, а заједно када се
саберу ситуација постаје драматична, а последице непредвидиве. Сви негативни утицаји
настали човековим деловањем дешавају се толиком брзином да природа не може сама да
се обнови и опорави.

4.1. ЗАГАЂИВАЊЕ И ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА ВОДА
Постоје многи начини да се вода загади и постане неупотребљива за људску
употребу примарно.
Вода је предуслов за постојање живота, за његово функционисање али и станиште
биљних и животињских врста. Вода доминира у грађи сваке ћелије живих бића, а такође и
средина у којој је настао и развио се живот. Копнене воде чине од 0,5-1% укупне светске
воде стога је и јако ограничен извор воде.У леду Арктика и Антартика је заробњено 2%
светске воде (резервоар пијаће воде), док се у светском мору налази 97%.
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Вода се загађује:


физички – чврстим отпадом, нафтом, температуром

Слика 2. Нафтна мрља у близини обала Малезије


хемијски – органске (фенол) и неорганске материје (тешки метали), нафта,
пестициди,

Слика 3. Загађивање отпадним индустријским водама


биолошки – микроорганизми, вируси,



радиоактивно – нуклеарне пробе, нуклеарни отпад, хаварије у нуклеарним
електранама

Разликама у густини воде, ваздуха и земљишта одређују и размере последица које
из њих произилазе. Свако загађење се не може посматрати одвојено, јер кад тад ће на
пример загађена вода прећи у атмосферу и падавинама пасти на земљиште у виду киселих
киша (у зависности шта је загадило).
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4.1.1. Решења загађења воде
Вода се може очистити и пречистити како за људску употребу тако и сама природа
има свој механизам пречишћавање воде. Проласком кроз различите слојеве земље ка
подземним водама се природним путем пречишћава и врши се филтрација материја у њој.
Вештачко пречишћавање може обухватити три начина:


механичко пречишћавање – таложење, филтрација и др,



хемијско пречишћавање – дезинфексија и



биолошко пречишћавање

–

озрачивање

воде, коришћење поједних

микроорганизама за разлагање штетних материја у води.
Неколико занимљивих и интересантних начина пречишћавања воде:
1. Филтрација воде помоћу материјала као што су зеолит, дијатомејска земља,
активан угаљ, глине - тако што они вежу за своју површину штетне материје и тиме
их могу уклонити из воде21,

Слика 4. Дијатомејска земља – природни материјал

21

Boskovic F. Influence of Diatomite Microstructure on Adsorption Capacity for Heavy Metals. In: Andrejevic T,
editor. Proceedings of Graduation Works Defended in School Year 2013/2014. Belgrade: Andrejevic Endowment;
2015. p. 66-75. ISBN 978-86-525-0202-8
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2. Пропуштањем озона могу да се убију биолошки загађивачи - микроорганизми22,
3. Показано је да зеолит и други материјали могу да вежу за себе радиоактивне

елементе као што је уран, и касније добијени производи могу да се користе као
грађевински материјал23.

4.2. ЗАГАЂИВАЊЕ И ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА ВАЗДУХА
Загађење ваздуха може потицати из природних и антропогених извора (извори који
су последица човекове активности). Под утицајем загађивача, ваздух добија непријатан
мирис, мења боју и природни састав, јер губи кисеоник. Загађење ваздуха настаје када се
различити природни гасови, као и ситне честице чађи и прашине ослободе у атмосферу.
Понекад ови гасови могу доћу у атмосферу природним путем или под утицајем човекове
активности,
Природни извори загађења ваздуха су:


прашина из природних извора - најчешће са великих огољених површина са
мало или потпуно без вегетације (пешчане олује),



метан - емитован током варења хране од стране животоиња (преживари),



радон - гас из природних радиоактивних области,



дим и угљен-моноксид (СО) - настали током шумских пожара,



вулканска активност - током које се продукују сумпор и његови оксиди,
хлор и честице пепела,



космичка прашина и



слана испарења из океана.

22

Van der Kooij, D., W. A. M. Hijnen, and J. C. Kruithof. "The effects of ozonation, biological filtration and
distribution on the concentration of easily assimilable organic carbon (AOC) in drinking water." (1989): 297-311.
23

STOJANOVIĆ, Mirjana, et al. "NEW URANIUM REMEDIATION APPROACH BASED ON MINERAL ROW
MATERIALS AND PHYTOACUMULATORS."Acta Technica Corvininesis-Bulletin of Engineering 6.3 (2013).
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Слика 1. Природни извори загађења ваздуха – ерупције вулкана и шумски пожари

Антропогени извори загађења ваздуха су:


честице прашине, чађи, дима и отровних гасова које испуштају фабрички
димњаци и моторна возила,



енергетска постројења, чији се рад заснива на сагоревању фосилних горива,



контролисано спаљивење, које се користи у пољопривреди и шумарству,



издувни гасови из моторних и других возила и превозних средстава,



сагоревање дрвета, пожари и слично,



рафинерије нафте, енергетска и сва друга индустријска постројења,

Слика 2. Антропогени извори загађења ваздуха


различите хемикалије које се у виду прашине или горењем шире у околни
ваздух,
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компоненте боја, лакова за косу, аеросоли из спрејева и други растварачи,



депоније смећа са којих се издваја депонијски гас, метан и непријатни
мириси,



војне активности, као што су пробе нуклеарног наоружања, токсичних
гасова (бојни отрови), ракете и слично и



расхладни уређаји који садрже високо испарљиве фреоне (иако је
Монтреалским протоколом употреба фреона смањена, њихов штетан утицај
по атмосферу се не може занемарити јер су то једнињења која имају велику
реактивност и дуг живот у атмосфери).

Слика 3.Прва подводна нуклеарна експлозија изазвана детонацијом атомске бомбе
под називом „Пекар“

Загађен ваздух штетно делује на жива бића: биљке закржљају и суше се, а
животиње и људи оболевају од разних болести (астма и др.)
Последица све веће и чешће сече шума, смањивања зелених површина и загревање
мора, смањује се бројност алги, (највећих продуцената кисеоника), а свакако се смањује
количина кисеоника. Штетне материје које се избацују у ваздух, таложе се и са водом
растворене улазе у земљиште, а затим у биљке. Тако се укључују у процес кружења
материје у природи.
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Гасови и микроскопске честице чађи и прашине које изазивају промене природног
односа и концентрације основних компонената ваздуха, понекад у атмосферу доспевају
природним путем, нпр. ослобађањем услед вулканских ерупција и природних пожара, али
много чешће оне настају као последица човекових активности.

Тако настаје феномен градског смога:
Ваздух је најзагађенији изнад великих индустријских градова са густим
саобраћајем. Честице чађи и прашине, сумпор-диоксида и азотових оксида, у комбинацији
са маглом формирају класичан тзв. лондонски смог, док се у градовима са малом
релативном влажношћу ваздуха, у присустви Сунчеве радијације, формира фотосмог ЛА
типа (тип „Лос Анђелес“) у коме има озона и многих других штетних једињења која
настају под утицајем Сунчеве радијације.

Слика 4. Пример града у којем се формирао фотосмог

У Београду током јесени и зиме формира се класичан смог, а током ведрих,
сунчаних дана, без ветра, формита фотосмог.
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Последице загађења ваздуха:


БИЉКЕ: ГУБЕ БОЈУ, ИМАЈУ СМАЊЕН РАСТ И ПРИНОСЕ, СМЕЖУРАЈУ СЕ И ВЕНУ



ЖИВОТИЊЕ И ЧОВЕК: ДОБИЈАЈУ АСТМУ, БРОНХИТИС, РАК ПЛУЋА



ПРИРОДА: ПОЈАВА КИСЕЛИХ КИША,
ЕФЕКТА СТАКЛЕНЕ БАШТЕ
И НАСТАЈАЊЕ ОЗОНСКИХ РУПА

Загађени ваздух утиче на различите начине на здравље људи и читав екосистем.
Атмосфера служи и као средство транспорта загађујућих материја до удаљених локација и
као средство загађења копна и воде. Загађење ваздуха зависи првенствено од типа
загађивача. Главни извори загађења ваздуха су загревање станова, индустријске
активности и саобраћај.
Најчешће загађујуће материје су угљен-моноксид (СО), сумпор-диоксид (SО2),
азот-диоксид (NО2), микрочестице чађи. Специфичне загађивачи ваздуха су и метали:
олово, кадмијум, манган, арсен, никал, хром, цинк и други тешки метали и органска
једињења који настају као резултат различитих активности.
Највећи извор загађења ваздуха у градовима представља аутомобилски саобраћај.
Сматра се да око 60% укупног светског загађења потиче од сагоревања горива у моторима
аутомобила. Издувни гасови аутомобила, који настају сагоревањем бензина у мотору,
садрже око 20% угљен-диоксида, 27% угљоводоника и 34% азотових оксида. Неким
врстама бензина додаје се и олово, тако да и оно налази свој пут до атмосфере. Ако се зна
да угљен-диоксид у атмосфери проузрокује ефекат стаклене баште и глобалног загревања,
да су олово и угљоводоници опасни отрови који оштећују плућа и респираторне органе и
изазивају сушење дрвећа, а да азотови оксиди проузрокују киселе кише, јасно је да је
штета коју производе аутомобилски гасови веома велика.

Мере заштите ваздуха могу се поделити у три групе:


прва подразумева елиминацију узрока загађивања,
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друга подразумева смањење количине штетних материја које се испуштају у
атмосферу, а



трећа обухвата посебне мере чишћења ваздуха.

Елиминација узрока аерозагађења подразумева увођење нових

"чистих"

технологија у процесе производње и коришћења "чистих" горива, на пример развој мотора
који користе безоловни бензин допринео је да се један од извора загађења ваздуха оловом
потпуно елиминише.
Смањење количине ослобођених загађујућих материја данас је основни вид
заштите ваздуха. Постављање филтера и посебних постројења за пречишћавање издувних
гасова и дима на фабричка постројења може дати добре резултате.

Слика 5. Ботаничка башта „Јевремовац“ – једна од зелених оаза Београда

Посебну групу мера заштите ваздуха представљају акције озелењавања простора
у коме долази до аерозагађења. Подизање зелених површина у виду паркова, дрвореда,
живих ограда или травњака поправља квалитет ваздуха у граду. Отпорно дрвеће и зељасте
биљке од непроцењивог су значаја за све становнике загађене градске средине.
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4.3 ЗАГАЂИВАЊЕ И ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА
Под загађивањем земљишта подразумева се промена физичких, хемијских и
биолошких својстава земљишта, који доводе до смањивања његове плодности и
способности за одвијање процеса разлагања, а самим тим и кружења материја у природи.
Нормално функционисање копнених екосистема зависи од природних карактеристика
земљишта.
Када говоримо о потенцијалним изворима и о начину загађења земљишта онда то
загађење може доспети путем:


Загађења из ваздуха, атмосфере - емисије из технолошких процеса, емисије
услед сагоревања фосилних горива, стамбених зграда, емисије услед
издувних гасова аутомобила, емисије услед сагоревања биомасе, шума итд.
Загађивачи у облику гасова, пара, аеросола, прашине доспевају на површину
Земље спирањем са падавинама, а аеросоли и честице директно
седиментацијом.

Слика 1. Загађење земљишта из атмосфере



Загађења из отпадних вода - отпадне воде из технолошких процеса, отпадне
воде из домаћинства, воде загађене услед пољопривредне делатности итд.
Загађивачи присутни у текућој и подземној води загађују земљишта са
којима је та вода у додиру.
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Слика 2. Загађење земљишта – отпадне воде


Загађења чврстим отпадом из привреде, домаћинства и пољопривреде, што
представља један од најзначајнијих начина загађења. Земљиште се загађује
директим уношењем хемијских средстава. Пестициди се укључују у ланац
исхране и долази до њиховог накупљања у појединим ткивима. Прво долази
до нагомилавања пестицида у биљкама. Заступљеност им је различита у
различитим деловима биљака, а то зависи од врсте биљке и пестицида.
Касније, преко њих, ти пестициди доспевају до човека.

Слика 3. Загађење земљишта чврстим отпадом
Главну штету земљишту наносе загађења тла и ваздуха, ерозија, салинизација,
прекомерна урбанизација и поплаве, а за његову заштиту не постоји заједничка стратегија,
иако ти проблеми сваког дана попримају све веће размере, и непосредно прете
уништавању живота на Земљи. Земљишни простор, а посебно његов продуктивни део
54

Све (т) је у начим рукама

највише је угрожен људском активношћу. Ово се нарочито односи на пољопривредно
земљиште које постаје све угроженије. Најчешћи узрочници загађења земљишта су:
индустријализација, површински копови угља, путеви, ерозија.
Угрожавање земљишта изражено је потенцирањем процеса ерозије, односно
одношење земљишта водом и ветром (еолска ерозија). Ерозија земљишта, као последица
уништавања шумског покривача и уопште вегетације, озбиљан је проблем у многим
земљама. У Србији је данас процесом ерозије угрожено око 3 500 000 хектара земљишта.
Ерозијом се односе многе хранљиве и неопходне материје као што су: калцијум,
магнезијум, калијум, флуор, азот, хумус, глина и микроорганизми. Ерозија може настати и
дејством ветра (дефлација), као и дејством воде, која је много израженија. Водом се
односе 24 милијарде тона земљишта, а ветром 500 милиона тона годишње. У одређеној
мери и клизишта утичу на деградацију земљишта. Да би огољено место поново постало
хумусно потребно је 200 до 1000 година.

Слика 4. Ерозија земљишта
Минерална ђубрива и заштитна средства у пољопривреди угрожавају
земљиште и нарушавају еколошку равнотежу. После уношења минералних ђубрива у
земљиште почиње њихова трансформација, паралерно са њиховим непосредним или
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посредним усвајањем од корена биљака. У многим пољопривредним регионима уочена је
повећана количина нитрата у земљишту, бунарима, рекама и другим објектима. Нитрати
када са водом или на неки други начин доспеју у организам могу се редуковати до нитрита
и изазвати штетне последице по човека.

Слика 5. Ђубрење земљишта
Вештачка ђубрива се такође сакупљају у земљишту и у биљкама. Познати су
случајеви тровања крава травом која је ђубрена азотним ђубривима у облику нитрата, јер
су се нитрати у већој количини сакупљали у трави. Шећерна репа може да акумулира веће
количине нитрата из земљишта, који могу чак да онемогуће њену прераду. Спанаћ садржи
микроорганизме који трансформишу нитрате у нитрите. Концентрација нитрита и нитрата
у спанаћу зависи од количине азота у минералном и стајском ђубриву. Такође и
подгревање јела од спанаћа утиче на повећање нитрита у спанаћу.
Земљиште, такође угрожавају и загађују разне супстанце које доспевају водом и
ваздухом до њега. Један од значајних фактора угрожавања представљају и отпадне воде.
Ваздухом доспевају различите супстанце. Као последица, најпре страда вегетација, а
потом и само земљиште. Овим путем у земљиште доспевају и знатне количине
радионуклида. У загађена земљишта се убрајају и површине разних рудника у којима се
површинским или подземним копом вади руда, површине под фабрикама, постројењима,
насељима итд.
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Киселе кише
Кисела киша је киша или било која друга падавина загађена сумпор-диоксидом,
азотним оксидима и другим хемијским једињењима. Док је уобичајена pH вредност кише
око 5,5, pH вредност киселе кише је између 4 и 4,5.

Слика 6. Универзитет Харвард прекрива већину статуа у комплексу Универзитета
водонепропусним фолијама током зимског периода, како би их заштитио од киселих киша

Представљају значајан индиректан извор загађивања земљишта. Овај глобални
проблем је поред сушења многих шума, довео и до великог загађивања земљишта на
огромним пространствима.

Штету од загађивања осећају не само природа, дивље врсте биљака и животиње већ
и сам човек. Наиме, готово све загађујуће материје, пре или касније, преко ланца исхране
или преко површинских и подземних вода – бунара, доспевају и до човека. На тај начин
отрови које неодговорно расејавамо по природи на крају завршавају и на нашој трпези, у
загађеној храни и води, проузроковајући различита обољена и прерану смрт.
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5. ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Поред загађења животне средине јављају се проблеми мултидисциплинарне
природе који ће у овом поглављу бити описани најважнији проблеми у најкраћим цртама.
5.1. ЕНЕРГЕНТСКИ ИЗАЗОВИ
Развијене земље користе све више и више енергије за одржавање економије и
производњу добара и услуге. Пораст броја становника, пре свега у развијеним земљама и
захтевима становништва за већи животни стандард, глобална потрошња енергије ће
наставити да расте, упоредо за потребама за ресурсе као што су гвожђе и челик. Данас се
активно траже нове технологије за производњу горива као и нови извори енергије, њихово
складиштење, пренос и употребу од стране потрошача.
5.1.1. Фосилна горива
Фосилна горива су горива која садрже угљоводонике и настала су од фосилних
остатака биљака и животиња. Тренутно су основни извор енергије на Земљи. Енергија из
фосилних горива се ослобађа сагоревањем, и приликом тог сагоревања такође се
ослобађају отровни и штетни гасови који утичу на природу као што су: угљен-моноксид
(CO), угљен-диоксид (CO2), сумпор-диоксид (SO2), SO3, NO3 ...

Слика 1. Нафта, угаљ и природни гас – фосилна горива
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Фосилна горива као што су нафта, угаљ и земни гас, природна су богатства
која долазе из земље. Фосилна горива називамо необновљивим изворима
енергије, јер су њихове залихе ограничене и у будућности ће бити потпуно
исцрпљене.



Сагоревање угља је најjедноставнији начин производње електричне
енергије.

Али приликом сагоревања, у атмосферу се испуштају велике

количине угљен-диоксида који доприноси загревању наше планете Земље.


Фосилна горива у

облику бензина или дизел горива користимо за

покретање аутомобила и других моторних возила. Сагоревањем ових горива
настају гасови који у великој мери загађују околину.

Слика 2.Фосилна горива – претња Земљи
5.1.2. Обновљиви и алтернативни облици енергије
Два најважнија проблема која муче данашњи свет су климатске промене и загађење
животне средине. Основни узрок за настајање ових проблема је коришћење фосилних
горива, а више од 80% енергије данас добијамо баш из њих (угаљ, сирова нафта и
природни гас). Залихе фосилних горива нестају и већ се може сасвим реално прогнозирати
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моменат њиховог потпуног исцрпљења, па се данас интензивно испитују нови,
алтернативни и обновљиви извори енергије.
Обновљиви извори енергије (скраћеница енгл. RES од енгл. Renewable energy
sources) некада означавани и као трајни енергетски извори представљају енергетске
ресурсе који се користе за производњу електричне енергије или топлотне енергије,
односно сваки користан рад, а чије резерве се константно или циклично обнављају.
Сам назив обновљиви, као и трајни, потиче од чињенице да се енергија троши у
износу који не премашује брзину којом се ствара у природи. Неки пут се међу обновљиве
изворе енергије сврставају и они извори за које се тврди да су резерве толике да се могу
експлоатисати милионима година. Ово је у супротности са необновљивим изворима
којима су резерве процењене на десетине или стотине година, док је њихово стварање
трајало десетинама милиона година.
Обновљене изворе енергије делимо на основу примарних извора енергије из којих
можемо даље поделити на све облике енергије:
1. Сунчева енергија потиче од зрачења Сунца. Оно настаје као последица хемијских
реакција које се дешавају унутар Сунца,
2. Нуклеарна фисија – распадање изотопа тешких метала
3. Кретање небеских тела – гравитациона енергија.

Слика 3. Месец и Земља – гравитациона енергија, Сунце-основи извор енергије
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Сунчева енергија:
1. Соларна енергија – сунчева енергија у ужем смислу. Непосредан и највећи
извор енергије на планети. Она стално обнавља енергију водних снага,
ветра,

таласа,

биоенергије

кроз

фотосинтезу.

Представља

основни

обновљиви извор енергије. Данас се користи за производњу електричне и
топлотне енергије помоћу соларних ћелија и панела.
2. Енергија ветра или еолска енергија потиче од кинетичке енергије ваздушних
маса. Користи се претварањем енергије ветра у електричну енергију помоћу
ветрогенератора или претварањем у механичку енергију помоћу ветрењача.
-Енергија таласа се наводи посебно пошто потиче од енергије
ветра и може се назвати терцијалним извором енергије (примарна
– соларна енергија, секундарна – енергија ветра)
3. Хидроенергија под којом се обично подразумева енергија водених токова тј.
енергија река, енергија морских струја. Данас је једино исплатива и много
коришћена енергија река помоћу хидроцентрала.
4. Топлотна енергија хидросфере – топлота мора која потиче од термалног
градијента у морима и океанима,
5. Биолошка енергија – енергија биосфере, је енергија настала фотосинтезом, а
секундарно коришћена као биомаса, биогас, биодизел и остала биогорива,
6. Фосилна горива представљају необновљив извор енергије који је
непосредна последица соларне енергије (остаци биљака и животиња услед
великих притисака и високе температуре без присуства кисеоника
претворили су се у фосилна горива),
Нуклеарна фисија:
1. У унутрашњости Земље - манифестује се као геотермална енергија –
природни распад изотопа,
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2. Нуклеарна енергија која се данас користи – вештачки изазвана и
може се сматрати и необновљивим и обновљивим извором енергије
Енергија кретања небеских тела – гравитациона енергија:
1. Манифестује се на Земљи кроз енергију плиме и осеке.
Алтернативним енергентом будућности се сматра водоник. То је гас који
сагоревањем даје воду и чисту енергију са 99,99% искоришћења. Водоник је енергетски
медијум будућности, који ће вероватно заменити лагано нестајућа, фосилна горива. С
обзиром на то да на Земљи постоји (у својој слободној форми, Н2) само у малим
количинама потребно га је произвести. То значи трошити примарну енергију из других
извора за његово добијање. Ипак, он је подесан као енергетски медијум јер његова
употреба не загађује околину, пошто је производ његове употребе за добијање енергије,
вода. Ипак постоје проблеми зато што треба трошити примарну енергију за његову
производњу као и начин складиштења (пошто је ипак у гасовитом стању).

Слика 4. Водоник – енергент будућности

Нуклеарна фузија
Нуклеарна фузија је процес током којег се више атомских језгара спајају
формирајући једно теже језгро. Овај процес прати ослобађање енергије зависно од масе
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језгара која су у њега укључена. Овај процес је супротан од нуклеарне фисије код којег
долази до цепања језгра. Нуклеарна физија може да представља нулти извор енергије јер
од њега потиче и соларна енергија. Данас постоји низ светских лабораторија које се баве
овим процесом и сматра се да када будемо пронашли начин да овај процес учинимо
примењивим енергетски проблем наше цивилизације би био решен на дужи период.
5.2. РЕЦИКЛИРАЊЕ
Рециклирање је издвајање материјала из отпада и његово поновно коришћење.
Укључује сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искориштених
ствари или материјала

.
Слика 1. Један од симбола рециклирања

Термин рециклажа означава претварање отпадног материјала у нови производ и
његово поновно коришћење које доприноси смањењу загађења животне средине, уштеди
енергије и природних ресурса. Рециклажа подразумева процес сакупљања отпада који је
могуће рециклирати (пластика, алуминијум, стакло, папир, метал итд) ,затим сепарацију
рецикабилног од осталих врста отпада и сортирање у подгрупе.
Када је ПЕТ амбалажа у питању даљи процесс рециклаже се састоји од пресовања
(балирања) амбалажног отпада, транспорта у погон за прераду и дебалирање истог.
Уколико сепарација није извршена пре самог балирања, ПЕТ боце се у овој фази одвајају
по бојама, а затим даље прерађују све до нивоа финалног производа који се поново
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пласира на тржиште и даље употребљава. Рециклажа је дакле, један затворен циклус
производа, па се може рећи и да рециклажа прати животни век производа.

Слика 2. Почеци свести о потреби рециклирања

Сакупљање отпада се врши од стране комуналних, било јавних, било приватних
предузећа, који се углавном прикупља у контејнере. Када на месту прикупљања отпада не
постоје контејнери за селекцију отпада говоримо о недиференцираном отпаду који се
одвози се на депоније где се даље третира. Недиференцирани отпад је тешко збринути на
депонијама, због различитости отпада који се самим тим распада различитом динамиком,
а запремина отпада

која се мора покрити земљом и компакторима испресовати је

максимална.
Диференцирано

сакупљање отпада је кад се отпад сакупља и разврстава у

контејнере намењене одређеној врсти отпада нпр. контејнери за ПЕТ амбалажу, метал,
папир, стакло. Ова врста сакупљања отпада се назива и примарна селекција и најидеалнија
је за даљу рециклажу јер се оваквим сакупљањем отпад најмање прља.
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Слика 3. Затворени циклус рециклирања пластичних амбалажа

Правилна селекција ПЕТ амбалаже у домаћинству подразумева да се унутрашњост
празне ПЕТ боце испере водом, чеп скине и из боце се истисне ваздух. Оваква боца се
лакше третира у даљој преради и мање места заузима у контејнерима за одлагање, чиме се
повећава њихов капацитет.
Сепарација отпада се може вршити и на самим депонијама, тако сортиран отпад је
много запрљанији, те овако балиране флаше по правилу непријатно миришу, што отежава
рад људи запослених у погонима за рециклажу. Овако сакупљене ПЕТ боце нису погодне
за рециклажу по принципу “боттле то боттле”, односно од њих се не праве поново ПЕТ
флаше.

ЗАКЉУЧАК
Остаје да видимо да ли ће Земља успети да преживи највећу опасност за живот на
њој од почетка њене историје – човека. Наш задатак је да допринесемо решавању тог
проблема и развијању свести о важности науке о животној средини и понарочито заштити
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животне средине. Чувајте своју планету јер која је сврха лепог дома ако немате
толерантну планету на коју ћете га ставити?
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РЕЧНИК НЕПОЗНАТИХ ПОЈМОВА
Абиотички – не припада живој већ мртвој природи
Адитиви - хемијске супстанце које се у малим количимама додаје намерницама да би им
се продужио век трајања или побољшао укус мирис боја или чврстина
Аеробни услови – услови са присуством кисеоника
Аерозагађење – загађење ваздуха
Албедо – однос одбијеног електромагнетног зрачења и онога које пада на површину
Алфа-честице – позитивно наелектрисане крупне честице
Аминокиселине – основне јединице беланчевина
Анаеробни услови – услови без присуства кисеоника
Антибитици – супстанце биолошког порекла које спречавају разможавање одређених
микроорганизама или их уништавају
Архее – један од три главна домена у које се сврставају живи организми. То су
једноћелијски организми класификовани у прокариоте
Атмосфера – ваздушни омотач Земље
Бактерија – микроскопски прокариотски организми
Бел – јединица за мерење јачине звука
Биом - скуп већег броја карактеристичних екосистема у оквиру једне климатске области
Биомаса – маса живе материје исказане организмима
Биосфера – читав простор на земљи насељен живим светом
Биотички – који припада живој природи
Биотички фактори – утицај живих бића на друге организме
Биотоп –станиште
Биоценоза – животна заједница
Бука – неоријатан звук настао неправилним треперењем материја
Вегетација – биљни покривач једног подручја

67

Све (т) је у начим рукама

Вештачка ђубрива – хранљиве материје индустријског порекла потребне за исхрану и
повећавање приноса биљака
Вештачко зрачење – радиоактивно зрачење из вештачког извора
Гасови стаклене баште – атмосферски гасови који стварају ефекат стаклене баште
Геохемијски циклуси - кретање материје, тачније хемијских супстанци, између
атмосфере, хидросфере и литосфере, између ваздуха, воде и земље
Густина популације – просечан број јединки на јединици животног простора
Динамична равнотежа – стање система у којем долази до малих промена које
минимализује и поништава равнотежа
Дисање – или респирација је процес помоћу којих живи организми стварају енергију
Деградација – опадање спуштање на нижи степен врста измене животне средине
Демекологија – екологија популације
Депонија – простор за одлагање отпада
Екологија човека- проучава односе човека и животне средине
Еколошки системи – самостални биолошки системи
Еколошки фактори – фактори средине који утичу на организам
Екосистем - простор у којем се одвија живот
Екстремофили - организми који живе у стаништима са високим температура, у киселим
водама, у високом саланитету, високим притиском
Емисија – пуштање загађујућих материјала
Ерозија – одношење земљишта под дејством воде или ветра
Еукариоти - једноћелијски или вишећелијски организми који имају мембрану око једрануклеуса
Животна средина – животни простор, животно станиште у коме живи индивидуа или
одређена биоценоза
Животно станиште – простор који се одликује специфичним еколошким факторима
Загађење – непожељне промене животне средине које могу штетно деловати на жива бића
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Зооекологија – екологија животиња
Зрачење - радијација
Индикатор – показатељ
Инсектициди – хемијска средства за уништавање инсеката
Камбријумска експлозија – период између милиона година када се десила експлозија
животних форми на Земљи
Киселе кише – кише које садрже хемијске материје штетне по биоценозу
Климатски фактори – абиотички фактори средине који утичу на климу средине
Конзерванси – хемијске материје које спречавају кварење хране
Литосфера – површински део Земље на коме се одвија живот
Ланац исхране – низ организама у екосистему који се хране једни другима
Миграције – сеобе
Мутација – измена наследног материјала
Минерализација – разлагање органске материје од неорганске
Национални парк – подручје природних екосистема високе врености, природна средина
од националног значаја
Нуклеарни одпад – отпад настао коришћењем нуклеарног горива
Олиго – мали, незнатан
Отпадне материје – отпад у чврстом, течном или гасовитом стању који је производ
човекове активности
Пестициди – хемијска средства за уништавање штетних организама ради заштите биљака
Прокариоти – најчешће једноћелијски организми без мембране око нуклеуса-једра
Радијација – зрачење, емисија зрачења или честица из неког радиоактивног извора
Ревитализација – оживљавање
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Разлагачи – организми у екосистему који користе угинулу органску материју за извор
хране и енергије вршећи минерализацију
Регенерација – обнова
Симбиоза – заједнички живот два или више организма
Snowball Earth – хипотеза која каже да је Земља била у потпуности покривена ледом у
одређеним геолошким периодима
Специјални резерват природе – област у којој је изражена нека посебна природна вредност
Трофички ланац – ланац исхране
Урбани екосистем – градски екосистем
Урбанизација – развијање и раст градова
Фауна – животињски свет
Флора – биљни свет
Фосилна горива – горива настала вековном трансформацијом органске материје
Хербициди – хемијска средства кија служе за уништавање коровских биљки
Хронично – дуготрајно
Хидросфера – водени омотач Земље
Цијанобактерије – су бактерије које производе енергију процесом фотосинтезе, сматрају
се најстаријим фотосинтетским организмима
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