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Условљеност другим предметима: Облик условљености 

Нема условљености другим предметима. / 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ модула је усвајање знања о настанку и особинама биосфере и педосфере, географском распрострањењу 

биљног и животињског свијета и земљишта, као и законитостима које их условљавају, те облицима деградације и 
загађивања, као и мјерама заштите биодиверзитета и земљишта. 
Исходи учења (стечена знања): 
Студенти ће бити оспособљени да: 
‒ Разумију настанак и развој биосфере; 
‒ Разумију утицај еколошких фактора (абиотичких и биотичких) на биљни и животињски свијет; 
‒ Разумију географски размјештај (ареале) биљног и животињског свијета и законитости које га одређују; 

‒ Објасне географски размјештај и одлике флористичких и зоогеографских области и подобласти на Земљи; 
‒ Објасне биогеографске одлике Републике Српске и Босне и Херцеговине; 

‒ Разумију настанак и развој земљишта, утицај педогенетских фактора на земљиште и педогенетске процесе који 
се у њему одвијају; 

‒ Познају системе класификације земљишта, као и карактеристике појединих типова земљишта;  

‒ Објасне географски размјештај земљишта на Земљи и законитости које га одређују; 
‒ Објасне одлике земљишта у Републици Српској и Босни и Херцеговини; 

‒ Разумију проблеме деградације и загађивања, али и могућности заштите земљишних ресурса и 
биодиверзитета; 

‒ Примјењују у пракси стечена знања о биосфери и педосфери. 

Садржај предмета: 
Први модул – Биогеографија 

‒ Биогеографија као наука ‒ предмет, циљеви и задаци проучавања, методе проучавања, историјат развоја  
‒ Ареал ‒ основни предмет проучавања биогеографије – комплексна дефиниција појма ареал, поријекло ареала, 

границе ареала, распоред врста у ареалу, величина ареала, типови ареала, представљање ареала на картама 

‒ Историјска биогеографија ‒ фитогеографска и зоогеографска историја, центри поријекла и путеви 
распростирања врста, утицај геолошких и климатских промјена током историјског развоја Земље на 
распростирање живих бића 

‒ Еколошка биогеографија – основни појмови у екологији (екосистем, биотоп, популација, биоценоза, биом, 
биосфера), еколошка валенца, еколошки фактори (абиотички – климатски, орографски и едафски, биотички и 
антропогени) 

‒ Фитогеографија ‒ елементи флоре, типови вегетације и флористичке области 

‒ Елементи флоре – врсте елемената флоре, географски елементи флоре Европе, еколошки елементи флоре 

‒ Типови вегетације – тропске кишне шуме, тропске листопадне шуме, мангрове, саване, степе, пустиње, 
тврдолисна зимзелена вегетација дрвећа и жбунова, ловорове шуме, вегетација лишћарских листопадних шума 
умјерене зоне, вегетација четинарских шума вантропске области сјеверне хемисфере, тундре, високопланинска 
вегетација, ливадска вегетација 

‒ Флористичке области – Холарктичка, Палеотропска, Неотропска, Капска, Aустралијска, Антарктичка и 
Oкeaнска флористичка област 

‒ Зоогеографске области – царство Нотогеја, Неогеја и Арктогеја (Новозеландска, Аустралијска, Полинезијска, 
Неотропска, Мадагаскарска, Етиопска, Индомалајска и Холарктичка зоогеографска област) 

‒ Биогеографски региони у Европи: Арктички, Бореални, Анатолијски, Континентални, Медитерански, Алпски, 

Атлантски, Црноморски, Макаронезијски, Панонски и Степски регион 

‒ Конзервациона биогеографија - жаришта биодиверзитета, заштита биодиверзитета, Црвена листа IUCN 

‒ Биогеографске одлике Републике Српске и Босне и Херцеговине – фитогеографске и вегетацијске 
карактеристике, потенцијална и реална вегетација, еколошко-вегетацијска регионализација, зоогеографски 
појасеви, биогеографске одлике карактеристичних екосистема (НП „Козара“, НП „Сутјеска“, Стоги резерват 

природе „Лом“, Стоги резерват природе „Јањ“, рамсарско подручје „Бардача –мочварни комплекс“ и др.) 
 



Други модул – Географија земљишта  

‒ Географија земљишта као наука ‒ предмет, циљеви и задаци проучавања, методе проучавања, историјат 
развоја 

‒ Земљиште као битан елемент географске средине – дефиниција и основне карактеристике земљишта; 

земљиште као тродимензионално тијело, земљиште као трофазни систем, земљиште као производ средине, 
земљиште као отворен систем, земљиште као динамичан систем, земљиште као дисперзни систем, земљиште 
као важан природни ресурс 

‒ Земљишни профил ‒ дефиниција, земљишни хоризонти, типови земљишта према грађи земљишног профила 

‒ Географски фактори настајања и мијењања својстава земљишта (матични супстрат, рељеф, клима, живи свијет, 
вријеме и човјек)  

‒ Основни процеси у стварању и промјенама земљишта − општи педогенетски процеси: распадање стијена и 
минерала, синтеза и трансформација органске материје, миграција и диференцијација генетских хоризоната у 
профилу; процеси хумификације, браунизације, лесивирања, подзолизације, ферсиалитизације (рубификације), 

фералитизације (латеризације), оглејавања, салинизације, алкализације и деалкализације 

‒ Саставни дијелови земљишта – минералне материје, органске материје, вода и ваздух у земљишту 

‒ Живи свијет у педолошкој подлози 

‒ Физичке и хемијске особине земљишта – физичка својства земљишта: текстура, структура, порозност, 

специфична маса (густина), дубина, боја, конзистенција, топлотне особине, електрична и магнетна својства, 

водне особине, особине земљишног ваздуха; хемијска својства земљишта: хемијска својства минералне и 
органске компоненте земљишта, реакција земљишта, адсорптивна способност земљишта 

‒ Класификација земљишта ‒ FAO/UNESCO класификација земљишта, World Reference Base (WRB) – 

међународни стандард за систем класификације земљишта, Класификација земљишта Шкорића, Филиповског 
и Ћирића 

‒ Одлике типова земљишта ‒ развијена (типска) земљишта: чернозем, рендзина, ранкер, смоница, еутрични 
камбисол (гајњача), дистрични камбисол, калкокамбисол, калкомеланосол, црвеница, подзол, хидроморфна 
земљишта, халоморфна земљишта; неразвијена (атипска) земљишта: флувисол, ареносол, колувијум, литосол. 

‒ Географски размјештај земљишта у свијету – земљишта поларног, бореалног, суббореалног, тропског и 
суптропског појаса − шема хоризонталне зоналности земљишта на идеалном континенту. 

‒ Земљишни ресурси Републике Српске и Босне и Херцеговине – педолошки састав, употребна вриједност 

земљишта, структура коришћења земљишта, географски размјештај земљишта и др. 
‒ Бонитирање земљишта  

‒ Географске основе ерозије земљишта – врсте ерозије земљишта, фактори ерозије земљишта, противерозивне 
мјере и заштита земљишта од ерозије, ерозија земљишта у Републици Српској и Босни и Херцеговини   

‒ Облици деградације и загађивања земљишта  

‒ Заштита, уређење и унапређење коришћења земљишта – заштита земљишта као компоненте животне средине, 

уређење земљишта (комасација, арондација, експропријација...), унапређење квалитета и коришћења 
земљишта – мелиорације, ревитализација и рекултивација земљишта и др. 

Методе наставе и савладавање градива: 
Облици наставе су предавања, вјежбе и консултације. У циљу ефикасног постизања исхода учења користиће се 

сљедећи методи савладавања градива: метод усменог излагања, дијалошки метод, илустративно-демонстративни 
метод и др. Предавања се углавном изводе у фронталном облику рада презентовањем релевантних садржаја 

предмета, уз активно учешће и дискусију студената. Вјежбе се углавном изводе у фронталном облику, али и у 
облику рада у групи, пару или појединачно (самостални рад студената). 
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Облици провјере знања и оцјењивања: 
Облици оцјењивања су предиспитне обавезе − активност у току наставе, семинарски рад и два колоквијума − и 
завршни испит. Провјера знања обавља се писмено и усмено. Колоквијуми се полажу писмено након сваког 
семестра (модула). Семинарски рад полаже се усмено. Завршни испит полаже се усмено, уз претходно положен 
семинарски рад. 

Активност на настави 5 Колоквијум I 10 Завршни испит 

Семинарски рад 15 Колоквијум II 10 60 

Посебна назнака за предмет: 
 

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Татјана Попов, доцент 
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