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Увод 

 

Проблеми заштите животне средине су многобројни и комплексни. С 

обзиром на то да нам природа и њени ресурси омогућавају живот на Земљи, 

обавезно је да и ми водимо рачуна о природи. Човек је кроз историју двоструко 

деловао на природу. Неке пределе је очувао, док су други доживели девастацију 

услед људских активности. Ипак, по природну и животну средину су најопасније 

делатности људи које не остављају своје трагове и ефекте одмах, већ се они виде 

након извесног времена, а чије су последице поражавајуће. Бројни круцијални 

проблеми у заштити природе јављају се тек након неког одређеног времена, као 

последица неадекватне и нерационалне антропогене активности. Међутим, те 

последице нису само и искључиво резултат деловања људи, бројни примери 

деградација оставили су трагове природних фактора. Човечанство и природа морају 

да нађу заједничко решење за суживот на овој планети. Данас се зарад очувања 

природе и заштите животне средине одржавају бројни семинари на којима се 

дискутује и нуде решења за превазилажење проблема и стварају се бројне 

организације, које те методе решавања покушавају да спроведу у дела. Ипак, све то 

прво треба поткрепити бројним истраживањима, сигурним аргументима и 

чињеницама. Такође, треба деловати на узрок и извор проблема док не буде касно и 

његова санација постане немогућа. Данас постоје бројни примери утицаја људи на 

природу, као што је најактуелнији проблем глобалног загревања, чије су последице  

редуковање леденог покривача на Арктику и Антарктику и повећање нивоа 

Светског мора. Као проблем се јавља и ефекат стаклене баште, као и стварање 

озонских рупа. Људски немар се огледа и у загађивању површинских и подземних 

вода, а самим тим и морских вода. 

Велики је број питања којим се заштита животне средине бави. У овом раду 

приказан је један од њих, који највише утиче на земљиште и његову деградацију.  

Девастација биљног покривача и деградација земљишта основне су последице 

десертификације. Овај процес се јавља на свим континентима, осим на Антарктику, 

и оставља за собом просторе окарактерисане пустињским пејзажом. Овим радом 

обухваћен је читав спектар узрока и последица овог процеса, али пре свега рад даје 

објашњење и дефиницију процеса десертификације. Даје одговоре на питања где, 
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када и због чега се овај процес јавља, како се развијао кроз историју и који су 

његови узроци и фактори. Осврће се на факторе како физичког, тако и 

антропогеног порекла. Акценат је усмерен ка њиховом међусубоном деловању. 

Такође, у раду су објашњени и појаве и процеси који су у узрочно-последичној вези 

са десертификацијом. Карактеристике и интензитет десертификације су приказане 

за сваки континент који је њом захваћен, као и последице које се због ње на њима 

јављају. Посебна пажња је посвећена борби против десертификације и начинима 

којим би се могло утицати на њену превенцију. Говори се о различитим методама и 

покушајима да се земљиште опорави и поврати своју репродуктивну моћ.  

Само истраживање десертификационог процеса је занимљиво, јер води кроз 

различите научне области и дисциплине. Она спаја како научнике и истраживаче 

природних наука различитих области, климатологије, педологије, метеорологије, 

хидрологије, геоморфологије, биологије, хемије, физике, тако и друштвених наука. 

Њихова међусобна сарадња има за циљ изучавање процеса десертификације и 

проналажење адекватне солуције и решења за превенцију, као и заустављање 

процеса деградације земљишта. 
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1. Заштита животне средине и процес десертификације 

 

Заштита природе представља мултидисциплинарани приступ у решавању 

све бројнијих проблема у природи. Човек је својом делатношћу изменио изглед 

Земље и у знатној мери оштетио биосферу. На огромним површинама планете 

потпуно су уништени екосистеми (шуме, степе, мочваре) или су замењени 

вештачким (плантаже, фарме). Оно мало нетакнуте природе полако нестаје под 

притиском људи. Човек је најпре угрозио шуме као најсложеније и 

најпродуктивније екосистеме. И данас се тај тренд наставља у тропским шумама 

Амазона, западне Африке и југоисточне Азије. Читаво Средоземље је некада било 

прекривено тврдолисном шумом, а сада је та област сечом шума претворена у 

антропогену пустињу и камењар. Оно што треба нагласити јесте да постоји разлика 

између природне средине и животне средине. Природна средина је средина коју 

карактерише одсуство антропогених утицаја, док је животна средина 

модификована човековим деловањем. Деловање активности људи довело је до 

различитих последица по природну и животну средину, као што су:  

 Глобалне последице антропогених притисака (климатске промене и загревање 

планете, смањење озонског омотача у стратосфери, повећање озонског омотача 

у тропосфери, загађење светског мора, недостатак и загађење копнених вода, 

итд.),  

 Локалне последице узроковане индустријализацијом (прекомерна продукција 

отпада, ризик од хемијских супстанци, ризик од радијације, велики акциденти),  

 Последице по биодиверзитет (пропадање станишта, смањење шумског 

покривча, нестанак врста),  

 Последице култивације, селекције, оплемењивања и биоинжењеринга (генетски 

модификовани организми, развој инвазивних врста, стварање монокултура),  

 Последице експлоатације земљишта (деградација земљишта, ацидификација, 

десертификација), 

 Последице по човека (поремећај наталитета, урбани стрес и ментално 

загађивање).1 

                                                           
1 Д. Кићовић, Д. Вујановић, П. Јакшић, (2008): „Основе заштите и унапређења животне средине“, 

Косовска Митровица и Београд. 



7 
 

Десертификација представља процес ширења пустиња и полупустиња. 

Фактори и узроци настанка и развоја овог процеса су различити, али се људски 

фактор у виду неконтролисане експлоатације земљишта може навести као један од 

значанијих. Прекомерна сеча шума, употреба хемијских средстава, ерозија, 

недостатак везане воде у земљи и неадекватна употреба земљишта имају за 

последицу његову деградацију и уклањање са геолошке подлоге. Геолошка подлога 

остаје гола у виду пустињских или полупустињских површина. Оне се шире на 

рачун шумског и обрадивог земљишта. Најугроженији је афрички континент, где 

су ¾ површине захваћене процесом десертификације. Борба против ширења 

пустиња је дуготрајна, веома скупа, а резултати су спори и скромни. 

 

 

1.1.  Појам и дефиниција заштите животне средине 

 

Животна средина (енгл.: environment – околина, средина, амбијент) је 

дефинисана као „скуп природних и створених вредности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот; - природне 

вредности јесу природно богатство које чине: вода, ваздух, земљиште, шуме, 

геолошки ресурси, биљни и животињски свет.“2 

Заштита и очување биодиверзитета представљају основну потребу 

човечанства као незаменљиви ресурс који обезбеђује живот људи. Међутим, 

бројним интеракцијама човека и природе долази до прекомерног и 

неконтролисаног искоришћавања природних богатства планете, угрожавања и 

уништавања бројних врста и екосистема, а на тај начин и до општег осиромашења 

биосфере.  Буђење свести о заштити животне средине постао је један од примарних 

циљева бројних организација за очување природе и животне средине. Настојања да 

се животна средина заштити и унапреди обележила су крај XX века. Решавање 

ових проблема не би требало да има локални карактер, већ да њихова примена и 

резултати буду видљиви на глобалном нивоу. Промена људске свести и 

одбацивање антропоцентричне филозофије доводи до веровања и наде да се 

                                                           
2 Д. Кићовић, Д. Вујановић, П. Јакшић, (2008): „Основе заштите и унапређења животне средине“, 

Косовска Митровица и Београд. 
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економија и екологија могу помирити. Човечанство до сада није било суочено са 

таквим изазовима и круцијалним проблемима.  

У Европи се 1972. године на конференцији Уједињених Нација, у 

Стокхолму, први пут експлицитно помиње концепт „заштите животне средине“ 

(Декларација о човековој средини). Тада је формиран UNEP (United Nations 

Environmental Program – програм Уједињених Нација за животну средину). 

Осамдесете године XX века бележе прве реалне и праве кораке ка решавању 

проблематике заштите животне средине. Ти кораци су се огледали у различитим 

правним документима, који су представљени декларацијама, конвенцијама, 

уредбама, уговорима на међународном, националном и локалном нивоу, као и 

формирање бројних организација које се баве овим проблемом на различитим 

нивоима. Сви покрети и акције за заштиту и очување биолошке разноврсности 

заснивају се на принципима да је свака генетичка комбинација, свака врста, сваки 

животни облик, као и било која заједница живих бића или екосистем од велике 

вредности и да у таквом облику морају бити сачувани. Истовремено, 

искоришћавање биолошких ресурса мора бити умерено и рационално, чиме се 

обезбеђује трајно одрживи развој и обнављање природних богатстава Земље. 

„Рио конвенција“ је један од најважнијих корака ка решавању проблема и 

остварењу циљева. Ова конвенција о биолошком диверзитету потписана је 1992. 

године  у Рио де Жанеиру, у Бразилу, од стране великог броја држава, а ступила је 

на снагу децембра 1993. године. Конвенција је усмерена на заштиту светских 

природних добара, тако што уводи термин „биодиверзитет“. То је сложен концепт 

који није повезан само са научном терминологијом, већ укључује у разматрање и 

социјалне и економске димензије. Сав живот на Земљи је део огромног, међусобно 

зависног система, а биодиверзитет је израз неопходне разноврсности екосистема, 

врста и гена. Потписници конвенције су се обавезали да развију и интегришу своје 

националне стратегије и планове за ex situ и in situ заштиту и одрживо коришћење 

биодиверзитета, да спроводе неопходне контроле, да установе почетне мере за 

очување биодиверзитета, да врше процене утицаја на животну средину и обезбеде 

једнак приступ природним ресурсима и савременој технологији. Примена тих 

закона и одредби је показала колико је заправо дубоко укорењен проблем и 

подељеност између богатих и сиромашних. Та подељеност између богатих и 

сиромашних се првенствено огледа у томе што забрану и производњу најопаснијих 

хемијских супстанци не спроводе управо најбогатије земље, које не поштују ни 
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смањење потрошње енергије. У организацији Уједињених Нација, 2002. године у 

Јоханесбургу, одржан је самит о одрживом развоју. На самиту је учествовало око 

40.000 делегата, који су закључили да постоји велика криза у очувању и 

унапређењу животне средине. Иако је дебата у Јоханесбургу показала сву 

погубност западне технолошке цивилизације по животну средину, то је врло брзо 

заборављено.  

Еколошка едукација представља један од значајнијих начина превенције 

даље девастације животне средине. Еколошка едукација као посебна област није 

постојала све до краја 1960-их година. Ова нова научна дисциплина ставља посебан 

акценат на социјалну димензију еколошког проблема. Њен фокус је у ствари на 

стварању популације која поседује свестраност, понашање, знање, вештине и 

мотивацију потребне за решавање еколошких проблема. Еколошка едукација се 

ослања на критичко размишљање, конструктивно решавање проблема и ефикасне 

вештине у доношењу одлука и учи појединце да еколошком проблему приступе са 

више страна да би донели праву одлуку.  

 

 

1.2.  Појам и дефиниција одрживог развоја 

 

У научној литератури среће се већи број различитих дефиниција одрживог 

развоја, од којих је најприхватљивија она коју је предложила Брундтлендова 

комисија и која гласи: „Одржив развој је онај развој који задовољава садашње 

потребе, не угрожавајући могућности будућих генерација да задовоље своје 

потребе“ (1987)3. Поменута дефиниција одрживог развоја укључује два основна 

концепта: концепт потреба и концепт ограничења. Први се односи на постизање и 

очување прихватљивог животног стандарда, док други настоји да ограничи 

коришћење капацитета животне средине у сагласности са достигнутим нивоом 

технолошког развоја и друштвене организације. Како су енергија и остали ресурси 

(вода, сировине, материјали) предуслов развоја, тако је процес њиховог коришћења 

и трошења услов за остварење њиховог развоја. Одрживо коришћење енергије и 

других ресурса заснива се на унапређењу њихове ефикасности, чувању и штедњи у 

коришћењу, коришћењу незагађујућих и обновљивих извора енергије и других 

                                                           
3 Брундтлендова комисија, Наша заједничка будућност (Our Common Future), Завршни извештај 

Брундтлендове комисије, WCED, 1987 
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ресурса. Одрживост се може огледати у оквиру еколошке безбедности, социо-

економске безбедности и ресурсне безбедности.  

Постоје три аспекта одрживог развоја: економска одрживост (подразумева 

економски раст и развој), еколошка одрживост (обухвата интегритет екосистема и 

бригу о њиховом капацитету и биоразноликости) и социјална одрживост (обухвата 

вредности као што су једнакост, оспособљеност, доступност и учешће појединца у 

друштвеном животу).  Заштита животне средине као еколошка димензија одрживог 

развоја подразумева стицање знања које би омогућило да се предности здраве 

животне средине цене, одржавају и развијају. Ипак, између појмова одрживог 

развоја и заштите животне средине постоје сличности и разлике. Сличности се 

огледају у спровођењу мера и активности на заштити животне средине које су у 

функцији одрживог развоја, јер се тиме обезбеђују чисти ваздух, вода и земљиште, 

затим низ приступа заштити животне средине чува ресурсе за будуће нараштаје. 

Поред тога, образовање за заштиту животне средине подржава концепцију 

одрживог развоја. Разлике између ова два појма огледају се у томе да одрживи 

развој представља циљ друштва у целини, а заштита животне средине само неких 

сегмената друштва; одрживи развој представља приступ заснован на учешћу свих 

сегмената друштва и заједничка је обавеза свих; заштита животне средине се често 

ограничава само на природу, док одрживи развој истражује везе и међусобну 

повезаност одговорног деловања у економији, социологији и животној средини; 

заштита животне средине нормативно је регулисана прописима, док одрживи 

развој иде даље од испуњавања закона и прописа, тако да се заштита животне 

средине може сматрати обавезом, а одрживи развој добровољним избором и 

тежњом.  

Слика 1: Концепт одрживог развоја 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://www.odrzivezajednice.org/ 

http://www.odrzivezajednice.org/
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У теорији и пракси се углавном препознају четири приступа у остваривању 

концепта одрживог развоја: одржавање непромењеног обима потрошње; 

одржавање непромењених залиха природних ресурса; утврђивање стандарда 

безбедног минимума и промена оперативних еколошких принципа. Да би 

индикатори одрживог развоја били валидни, они се морају пажљиво изабрати, па се 

при њиховом одабиру користе следећи принципи и критеријуми: научна 

заснованост; мерљивост; осетљивост на промене; заснованост на тачним и 

доступним подацима; разумљива интерпретација и поређење података; медијска 

пријемчљивост, недвосмисленост података и др. Комисија Уједињених Нација за 

одрживи развој је 2001. године објавила „Радни програм индикатора одрживог 

развоја“. Овим документом индикатори су разврстани према установљеним 

димензијама одрживог развоја: социјалној, еколошкој, економској и 

институционалној. Општи индикатори одрживог развоја се приликом креирања 

политике одрживог развоја за одређено подручје могу прецизније разврстати у 

следеће четири групе индикатора: социо-економски индикатори; комунално-

економски индикатори; комунални индикатори и социо-еколошки индикатори. 

Недовољно развијена еколошка свест чини велику препреку у остваривању 

модела одрживог развоја. Поставља се питање како мотивисати генерације да се 

активирају у очувању и одржавању природе и како их укључити у еколошку 

едукацију зарад очувања будућности и судбине будућих генерација.  

 

 

1.3. Хронологија конференција о климатским променама 

 

Новембар 1988. – Прва светска конференција о клими 

Светска метеоролошка организација (World Meteorological Organization -

 WMO) и Програм Уједињених Нација за заштиту животне средине (UN 

Environment Programme UNEP) су основали Међувладин панел за климатске 

промене (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC). И данас су процене 

IPCC подупрете међународним научним преговорима и дискусијама, а истовремено 

пружају јединствен увид у, на пример, управљање ризиком од екстремних догађаја 

и катастрофа. Овом приликом је и научник NASA-е, Џејмс Хансен, први пут јавно 

изнео да је глобално загревање изазвано људском делатношћу отпочело. До тада су 

http://www.wmo.int/pages/index_en.html
http://www.unep.org/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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научници били обазриви и не тако склони тврдњи да је пораст температуре и 

загревање узроковано загађујућим материјама у атмосфери, што касније доводи до 

познатог ефекта „стаклене баште“. Хансен је потврдио да је 99% сигуран да тренд 

пораста температуре није последица природних климатских варијација, већ се 

јавља услед нагомилавања угљен диоксида и других гасова у атмосфери. Пораст 

температуре на глобалном нивоу би изазвало ширење морских и океанских 

површина тако што би се глечери топили, као и поларни лед, узрокујући пораст 

нивоа Светског мора. Процењује се да би до средине XXI века ниво морске воде 

могао да се подигне за 1,2m. Научници су већ уочили благи пораст нивоа мора. 

Истовремено топлота би проузроковала повећано испаравање унутрашњих вода, 

смањујући површину и запремину површинских водених објеката. Он је указао на 

то да је глобално загревање последица ефекта „стаклене баште“, јер како је навео: 

пораст температуре је већи у вишим географским ширинама него у нижим, већи је 

изнад континената него океана, хлади се у горњим слојевима атмосфере, док се у 

доњи слојеви загревају.  

Новембар 1990. – Друга светска конференција о клими 

Друга светска конференција о клими је била важан корак ка глобалним 

климатским преговорима и споразумима. Одржала се новембра 1990. године у 

Женеви. Научници и технолошки стручњаци нагласили су јак ризик од климатских 

промена. Први део конференције се састојао из низа невладиних научних седница 

којима је присуствовало 747 научника и стручњака из целог света. На основу 

бројних анализа изнете су: конкретне информације о значају ефекта „стаклене 

баште“ по климатске промене; приоритети за појачано истраживање; предлози за 

јавно информисање; утицаји климатских промена на водене ресурсе, шуме, 

пољопривреду, мора и океане; неопходне промене у производњи енергије и 

образаца њене потрошње; утицај климатских промена на коришћење земљишта, 

урбано планирање, као и утицај на само здравље људи. Други део конференције је 

подразумевао дискусију између шефова влада и министара из 137 земаља и 

Европске заједнице. Коначна декларација, усвојена након напорног преговарања, 

није прецизирала међународно договорене циљеве.  

Децембар 1990. Основан Међувладин преговарачки комитет 

Дана 11. децембра 1990. године Генерална скупштина УН основала је 

Међувладин преговарачки комитет (Intergovernmental Negotiating Committee - INC) 

за Оквирне конвенције о климатским променама. INC је одржао пет састанака где 
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је више од 150 држава дискутовало о обавезама, циљевима и роковима за смањење 

емисије гасова, о финансијским механизмима, трансферу технике и технологије, 

као и „заједничке, али диференциране одговорности“ развијених и неразвијених 

земаља. 

Мај 1992. – Усвајање конвенције  

Текст Оквирне конвенције УН о климатским променама је усвојен у 

седишту УН у Њујорку.  

Јун 1992. - UNFCCC (The United Nations Framework Convention on 

Climate  Change) отвара приступање светском самиту у Рио де Жанеиру. 

Оквирна конвенција УН о климатским променама (UNFCCC) отвара 

потписивање и приступање светском самиту у Рио де Жанеиру, чиме је започета 

сарадња на сузбијању ефекта „стаклене баште“ и на прилагођавању климатским 

променама. UNFCCC је предложио још две конвенције које су такође потписане у 

Рио де Жанеиру: Конвенција УН о биолошкој разноврсности или биодиверзитету и 

Конвенција о борби против десертификације (опширније у поглављу Појам и 

дефиниција десертификације). 

Март 1994. - UNFCCC ступа на снагу 

Оквирна конвенција УН о климатским променама ступила је на снагу марта 

1994. године. Земље потписнице споразума познате су као „чланице“. Са 196 

потписница UNFCCC има готово универзално чланство. Чланице се састају једном 

годишње на Конференцији чланица (the Conference of the Parties - COP) зарад 

преговора, дискусије и добијања вишеструких одговора на реаговање на климатске 

промене.  

Април 1995. – Прва Конференција чланица 

Немачки министар заштите животне средине, тада Ангела Меркел, 

председавала је првом Конференцијом чланица (COP 1) у Берлину, на којој су се 

чланице сложиле да су обавезе, које по Конвенцији морају да испуне, слабе да би 

се остварили сами циљеви Конвенције. Берлински Мандат успоставља процес 

преговора зарад повећања решености за постизање циљева, чиме су постављени 

темељи за Кјото протокол. Кјото протокол је међународни споразум везан за  

UNFCCC, који обавезује своје чланице постављањем међународно обавезујућих 

циљева за смањење емисије штетних гасова.  
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Децембар 1997. Усвајање Кјото протокола 

Трећа Конференција чланица постигла је историјску прекретницу усвајањем 

Кјото протокола. Он представља први уговор о смањењу емисије гасова који 

изазивају ефекат „стаклене баште“. Кјото протокол је протокол који је додатак 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) који је усмерен 

на борбу против глобалног загревања. UNFCCC је међународни еколошки 

споразум који се залаже за постизање стабилизације концентрације гасова који 

изазивају ефекат стаклене баште у атмосфери. Протокол је усвојен 11. децембра 

1997. године у Кјотоу, у Јапану. Ступио је на снагу 16. фебруара 2005. године. До 

новембра 2009. године 187 земаља су потписале и ратификовале овај споразум. 

Главна разлика између Конвенције и Протокола је у томе што Конвенција подстиче 

индустријализоване земље да стабилизују емисију штетних гасова, док их 

Протокол обавезује да то учине. По Протоколу, 37 индустријализованих земаља 

(„Земље Анекса I“) обавезале су се на смањење четири гаса стаклене баште: угљен 

диоксида, метана, азот оксида и сумпорхексафлорида. Земље Анекса I су се 

споразумеле и да смање своју укупну емисију гасова стаклене баште за 5,2% од 

нивоа на ком су они били 1990. године. Свака од земаља Земље Анекса I је 

обавезна да преда годишњи извештај о свим емисијама гасова стаклене баште и 

њиховим изворима, као и о начинима за њихово редуковање и редукованим 

количинама по UNFCCC и Кјото протоколу. Интересантна је чињеница да 

Сједињене Америчке Државе, као једна од водећих индустријских и економских 

сила, није потписница овог Протокола.  

 

Слика 2: Земље потписнице Протокола. Зеленом бојом приказане су земље које су 

потписале, црвеном оне које су одбиле да потпишу, сивом оне које су неопредељене, а жутом бојом 

на чију се ратификацију још чека. 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://www.kmhem.net/archives/o3/kjoto/ 

 

http://www.kmhem.net/archives/o3/kjoto/
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 Јул 2001. – Шеста Конференција чланица 

Велики напредак је постигнут у другом делу шесте Конференције чланица 

одржаном у Бону, владе су постигле широк политички споразум о оперативним 

правилницима за Кјото протокол који је усвојен 1997. године. 

Јануар 2005. -  European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) 

EU ETS – Систем емисије гасова Европске Уније је камен темељац њене 

политике за борбу против климатских промена и њен кључни инструмент за 

смањење индустријске емисије гасова који изазивају ефекат „стаклене баште“. Ово 

је први и далеко највећи систем који регулише емисију гасова, а покрива више од 

11.000 термоелектрана и индустријских погона у 31 земљи. EU ETS функционише 

на принципу да постоји ограничење на укупан износ одређених гасова „стаклене 

баште“ који могу да се емитују из фабрика, термоелектрана и осталих 

индустријских погона. Током времена лимит се повећава, тако да укупна емисија 

гасова опада. У 2020. години, емисија из сектора који покрива EU ETS ће бити 

мања за 21% него у 2005. До 2030. године, како процењује Европска комисија, 

емисија гасова ће бити мања за 43%. 

Фебруар 2005. – Кјото протокол ступа на снагу 

Историја је исписана 16. фебрура 2005. године, када је Руска Федерација 

извршила ратификацију Кјото протокола, чиме је он ступио на снагу. 

Децембар 2007. -  Тринаеста Конференцја чланица 

Тринаеста Конференција чланица је одржана на острву Бали, где је усвојен 

предлог  Bali Road Map, који се састоји од низа одлука које су од суштинске 

важности за постизање будућих извесних климатских прилика. Ово укључује и Bali 

Action Plan, који обележава курс за нови преговарачки процес решавања 

климатских промена.  

 Децембар 2009. – Петнаеста Конференција чланица 

Светски лидери се окупљају на петнаестој Конференцију чланица у 

Копенхагену, у Данској. Том приликом се обавезују да обезбеде финансијску 

помоћ у борби за регулисање климатских промена, у износу од 30 милијарди 

долара за период од 2010.-2012. године.  

Децембар 2010. – Шеснаеста Конференција чланица 

Шеснаеста Конференција чланица је одржана у Канкуну и резултирала је 

Канкунским споразумом (Cancun Agreements). То је свеобухватни програм влада да 

помогне земље у развоју у борби против климатских промена. То је обухватало 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://unfccc.int/key_documents/bali_road_map/items/6447.php
http://unfccc.int/key_steps/cancun_agreements/items/6132.php
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финансијску и технолошку помоћ како би се земље у развоју пролагодиле на 

климатске промене и могле да одоле њеним негативним утицајима.  

Децембар 2012. – Осамнаеста Конференција чланица 

На осамнаестој Конференцији чланица у Дохи, представници влада се слажу 

да убрзано раде на споразуму глобалних климатских промена до 2015. и да пронађу 

начине да појачају напоре у борби за смањење емисије штетних гасова до 2020. 

мимо већ постојаћих мера за редукцију гасова.  

Септембар 2013. – Пети извештај о процени климатских промена 

IPCC представља резултате Радне Групе 1 који дају допринос Петом 

извештају о процени климатских промена.  

Март 2014. -  Пети извештај о процени климатских промена 

IPCC представља резултате Радне Групе 2 који дају допринос Петом 

извештају о процени утицаја климатских промена, адаптацију на те промене и које 

су рањивости.  

Септембар 2014. – Самит Уједињених Нација о клими 

Генерални секретар УН-а Бан Ки-Мун је био домаћин самита о климатским 

променама у Њујорку. Том приликом је апеловао на шефове држава и влада, 

бизнисмене, лидере локалних самоуправа али и обичне грађане да мобилишу 

акције и амбиције о климатским променама за унапред заказану двадесет прву 

Конференцију чланица у Паризу 2015. године.  

Децембар 2015. – Самит о климатским променама у Паризу 

Двонедељна конференција УН-а о климатским променама одржана је у 

Паризу. Светски лидери су настојали на томе да договоре дугорочне планове и 

споразуме о смањењу емисије штетних гасова. Учесници самита су у Паризу 

најавили да ће направити историјски договор како би се избегло катастрофално 

глобално отопљавање, а француски министар спољних послова Лоран Фабијус је 

апеловао на све учеснике преговора да делују хитно и буду спремни на компромис. 

Ово је уједно била и XXI Конференција чланица на којој је присуствовало 196 

земаља. Овај споразум ће бити правно обавезујући ако га подрже најмање 55 

земаља, које заједно представљају најмање 55% глобалних емисија штетних гасова. 

Према организационом одбору на почетку преговора, очекивани резултат и крајњи 

циљ је ограничавање глобалног загревања на мање од 2°С, у односу на 

преиндустријско раздобље. Споразум позива да се емисија гасова сведе на нулу 

током друге половине овог века. У усвојеној верзији споразума у Паризу, чланице 



17 
 

су се обавезале да ће активностима радити на ограничавау пораста температуре до 

1,5°С, што би требало да има за последицу нулту емисију гасова негде између 

2030-2050. године. Пре конференције, 146 земаља је јавно представило нацрт 

доприноса на климатским променама на националном нивоу.  

 

 

1.4.  Појам и дефиниција десертификације 

 

Десертификација (lat. desertus facere: „пустошити“, „опустошити“) је 

комплексан феномен који захтева стручност истраживача из различитих области 

као што су климатологија, педологија, метеорологија, хидрологија, агрономија, 

екологија, географија, економија, антропологија, итд. Широк спектар значења овог 

феномена доводи до неспоразума и несугласица око дефинисања десертификације 

између природних и друштвених наука, па је тако она била дефинисана на 

различите начине од стране научника који се баве различитим научним областима. 

На светском самиту у Рио де Жанеиру, одржаном 1992. године, десертификација је 

дефинисана као: „деградација земљишта у аридним, семиаридним и сувим 

субхумидним подручјима, као последица различитих фактора, укључујући промене 

климе и људску активност.“4 Данас, дефиниција УН десертификације каже да је то 

„људски индукована деградација земљишта у сувим и субхумидним регионима“.5 

Постоји мишљење да се десертификација јавља свуда, али да је заправо најчешћа у 

хладним пределима где ниске температуре и кратак век вегетације стварају крхке 

екосистеме који немају отпорност. Поред неслагања око самог дефинисања 

десертификације, неким научницима и истраживачима се ставови разилазе и око 

тога да ли овај феномен представља процес промене, односно деградације 

земљишта,  или појаву стварања пустињског пејзажа, односно пустињских услова. 

Као процес, десертификација се посматра кроз низ међусобно (не)зависних 

промена у биолошкој продуктивности у сушним, полусушним и сувим 

субхумидним екосистемима. Може да узрокује пад приноса неког усева, или 

драстичније, замену једне вегетативне врсте другом, или смањење густине 

постојаћег вегетационог покривача. Десертификација, као појава, представља 

                                                           
4 Yang X., Ci L., (2010.), „Desertification and Its Controle in China“, Springer, New York/London 
5 Imenson A., (2012.), „Desertification, Land Degradation and Sustainability“, University of Amsterdam, 

Wiley-Blackwell, the Netherlands 
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стварање пустињских пејзажа и услова у области у којој они можда никада раније 

нису постојали, као резултат акумулације негативних и штетних промена. 

Активност и организација људима је омогућила да се адаптаирају и прилагоде 

пустињи и да донекле поврате земљу. Данас су очување и заштита земљишта веома 

важни јер могу бити кључни инструмент за одрживи развој. 

Табела 1. Шематски приказ основних фактора  и последица деертификације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Imenson A., (2012.), „Desertification, Land Degradation and Sustainability“, University of 

Amsterdam, Wiley-Blackwell, the Netherlands 
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1.5.  Десертификација кроз историју 

 

Први прилично добро документован случај деградације земље долази из 

Месопотамије, земље која је наводњавана водама Тигра и Еуфрата. Овде, као и у 

наводњаваним областима северне Африке, касније и Пакистана, Калифорније и 

других области, глани проблем је салинизација земљишта, која је за последицу 

имала смањење продуктивности и фертилности земљишта. На крају четвртог 

миленијума пре нове ере, а у вези повећања цивилизације у Месопотамији, долази 

до развоја иригационих система и процеса наводњавања. Главни усев је била 

пшеница, која је због повећане салинизације морала да буде замењена јечмом који 

је отпорнији на повећану концентрацију соли у земљишту. Озбиљност овог 

проблема осликава и податак да су пшеница и јечам били равномерно заступљени у 

усевима 3.500 године пре нове ере, да би се пшеница 1.700 година пре нове ере 

потпуно престала гајити. Напослетку, ни јечам није могао да успева, па је 

становништво било приморано да напусти ове области. Историјски докази из 

других области, из Кине, басена реке Инд, Јужне Америке, показују да се слични 

проблеми прожимају кроз историју. Људи су приморани да се селе у друге области, 

које касније, такође постају деградиране. Клима Сахелa и Сахаре се у великој мери 

променила у последњих 11.000 година од краја последњег леденог доба. Једна од 

најупечатљивијих климатских промена у последњих 11.000 година изазвала је  

нагла десертификација, у Сахари и на Арабијском полуострву. Сахара се ширила 

што је утицало и на ток цивилизације. Губитак пољопривредних површина, 

ширењем Сахаре, је један од основних разлога стварања цивилизације дуж долине 

Нила, Тигра и Еуфрата. Немачки научници су закључили да је овај процес 

иницирала блага промена у Земљиној орбити, што је снажно деловало на 

атмосферске и вегетативне прилике у субтропским областима. Трајање ове 

транзиције је углавном било под међусобним утицајем атмосфере, океана, ледених 

морских површина и вегетације. Пре 10.500 година пре нове ере на простору 

Сахаре долази до климатских промена у виду повећања количине падавине, што је 

резултирало доласком људи у ове крајеве. Како су кише постале све ређе, дошао је 

период повећане суше који је наступио пре 7.200 година, он људе одводи ка југу, 

на простор данашњег Сахела. Од пре 5.500 година (3.500 п.н.ере) на простору 

Сахаре су потпуно завладали пустињски услови, па су људи населили долину Нила. 
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Слика 3. Промена климе, вегетације и људских насеља Сахаре, од 8.500.-3.500. године пне 

Црвене тачкице указују на главна насеља; беле тачке указују на изолована насеља 

(ткз.насеља еколошких избеглица ). Кишне зоне ограничене су изохијетама . На слици (А) се 

види да  је током последње глацијације и краја плеистоцена (20.000 до 8500 пне), Сахара  

била лишена  насеља ван долине Нила, која су се пружала чак 400км јужније него данас. (Б) 

Са наглим доласком монсунских киша током друге половине IX века пне, хиперсушна 

пустиња је замењена  средином налик на савану што узрокује  насељавање праисторијских 

досељеника. Током раног Холоцена влажност ваздуха у јужној Сахаиа и долини Нила 

очигледно је прелазила оптималан ниво, што је узроковало опасност по људско здравље, а 

су и насеља у овим областима била ређа. (Ц) Након 7.000 године пре нове ере, људи су 

утвдили своја насеља широм источне Сахаре и бавили су се сточарством . (Д) Престанак 

монсунских киша изазвало је сушење египатског дела Сахаре 5.300 пне. Људи су били 

приморани да се селе ка долини Нила или у насеља „еколошких избеглица“ и присиљени да 

се селе у суданску Сахару, где је  падавина и површинских вода још увек било довољно. 

Повратак потпуних пустињских услова широм Египта око 3.500 године пне се  поклопио са 

почетним фазама стварање египатске цивилизације у долини Нила. 

Извор: Stewart R., (2008.), „Desertification In The Sahel“,Department of Geosciences,  

Texas A&M University 

 

Средином XX века, реке Аму Дарја и Сир Дарја су преусмерене од Аралског 

језера, како би наводњавале поља памука и пиринча. Ово је резултирало 

драстичним смањењем Аралског језера (више од 40% површине), уништавањем 

флоре и фауне, деградирањем екосистема и климатским променама у региону.  

Процењује се да је за више од 40.000 година на аустралијском континенту 

живело најмање 1.200 генерација људи, односно 360 милиона људи. Иако се за 

њихову активност не може рећи да није имала последице на пејзаж овог 

континента, ипак се она не може поредити са активношћу свега пет генерација 
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Европљана који су својом агрикултуром променили лице Аустралије више него 

било ко пре њих. 

Период XVIII и XIX века карактерише пораст броја становника, нарочито у 

земљама Трећег Света, затим долази до унапређења механизације, као и веће 

употребе хемијских средстава у пољопривреди што је узроковало озбиљне 

проблеме. Глобално загревање је бар делимично узроковано ефектом „стаклене 

баште“6, које утиче на биљни и животињски свет.  Пораст броја становника је 

утицао на интензитет процеса урбанизације. У многим државама већинско је 

градско становништво, а миграције на релацији село – град се настављају. Ови 

велики градови зависе од огромних површина са којих се снабдевају водом, 

храном, енергијом, грађевинским материјалом, итд. Са друге стране они утичу на 

своју ближу и даљу околину течним и чврстим отпадом, који имају ефекте на 

локалне и глобалне климатске прмене. Деградација земљишта унутар градова је 

огромна. Природна средина је потуно трансформисана. 

Хронолошки посматрано, прва конференција Уједињених Нација о 

десертификацији (United Nations Conference on Desertification - UNCOD) је одржана 

у Најробију 1977. године, на којој је представљен план акције борбе против 

десертификације. Затим, 1985. године, након још једне јаке суше, интернационални 

фонд за развој агрикултуре је поставио специјалан програм за субсахарске земље 

које су погођене сушом и десертификацијом. Нажалост, поред ових и других 

напора да се проблем реши, програм Уједињених Нација за заштиту животне 

средине (United Nations Environment Program - UNEP) је 1991. године донео је 

закључак да се проблем деградације земљишта у аридним, семиаридним и 

субхумидним областима интезивирао, иако је било неких примера локалних 

успеха. Питање како да се победи и заустави десертификација је и даље била 

главна брига и тема конференцје Уједињених Нација о заштити животне средине и 

њеном развоју (United Nations Conference on Environment and Development - 

UNCED), која је одржана у Риу 1992. године. Конвенција је усвојена 1994. године у 

Паризу, ступила на снагу 1996, са 179 земаља потписница 2002, а 192 државе данас. 

 

                                                           
6 Ефекат стаклене баште је процес загревања Земље који настаје услед поремећаја енергетске 

равнотеже између количине зрачења које Земљина површина прима од Сунца и зрачења које враћа у 

свемир. Овај ефекат изазивају угљен-диоксид, метан, азотни оксиди, озона, водена пара и гасовита 

једињења која садрже хлор јер имају способност да заробљавају топлоту у нижим слојевима 

атмосфере. 
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1.6.  Пустињске и сушне области 

 

На нашој планети постоји пет сушних појасева: 

 На северозападу Мексика налази се Сонорска пустиња, која се шири преко 

сувих басена на југозападу Сједињених Америчких Држава; 

 Пустиња Атакама протеже се дуж западног подножја планинског венца 

Анда, од јужног Еквадора до централног Чилеа. Овај појас прелази Анде и 

пружа се упореднички од Антафогаста и на истоку залази у Патагонију; 

 Појас који се протеже од Атлантског океана, па све до Кине, укључујући 

Сахару, Арабијску пустињу, Раџастанску пустињу Пакистана и Индије, 

пустиње Ирана и бившег СССР-а као што су Кара Кум и Кизил Кум, као и 

пустиње Такламакан и Гоби у Кини и Монголији; 

 Зона Намиб-Калахари у јужној Африци; 

 Већи део аустралијског континента. 

 

Ови појасеви су подељени на следеће зоне: 

 Аридне зоне са годишњом количином падавина испод 100-150mm, 

недовољно како би земља била плодна. 

 Суве области са мање од 200-250mm падавина годишње, где расте 

вегетација која је довољна да подржи сточарство. 

 Семиаридне оне са годишњом количином падавина између 250-300mm и 

600mm, где је могућа култивација биљака отпорнијих на сушу. 

 Суве субхумидне зоне са 600-1200mm падавина годишње и са вегетационим 

периодом у максималном трајању од шест месеци. Суша може бити 

сезонска.7 

Ова класификација може да обезбеди једноставан и општи оквир за наша 

питања, да разуме положај великих пустиња и њихове семиаридне и субхумидне 

границе. Мапа коју је израдио UNESCО је један занимљив и комплементаран 

приказ дистрибуције сувих или сезонски сувих екозона на нашој планети. То 

показује да сви континенти имају суве екосистеме од хипераридних до 

субхумидних. Тридесет одсто Земље има суву климу.  

                                                           
7 „ Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg 
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Слика 4. Мапа 1. Хипераридних, 2. аридних, 3.семиаридних и 4.субхуидних зона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:  Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, 

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 
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2. Суша 

 

Да би разумели зашто се десертификација тако често доводи у везу са 

сушом, морамо прво анализирати сушу. Суша и аридност су два очигледно 

повезана феномена. Аридност је резултат константног дефицита у количини 

падавина, док је суша продужено одступање од нормалног падавинског режима. У 

Африци су екозоне Сахела и Судана најчешће погођене сушама. Ово су такође зоне 

које су најосетљивије на њу. Најочигледније празнине у нашем знању о суши су:  

 Не знамо зашто постоје већ постојеће суше; 

 Не знамо зашто су се суше јављале у прошлости; 

 Не знамо колико дуго ће тренутне суше трајати; 

 Не знамо зашто је највећи дефицит у количини падавина током августа и 

септембра. 

Суша се огледа у променама унутар екосистема, укључујући климатске 

промене и процесе коришћења земљишта и природних ресурса. Демографска 

експлозија у семиардним и субхумидним екосистемима довела је до повећане 

потребе за храном, ресурсима и енергијом. Експлоатација земљишта, воде и 

вегетације прелази оптимални ниво коришћења. Пораст броја становника у XX 

веку, заједно са веома дугим сушама, дестабилисао је традиционалну адаптацију на 

ове пределе; номадско сточарство се смањило, док је суша присилила сточаре на 

просторе култивисаних површина.  

Суша се мора сматрати метеоролошком појавом која такође има 

хидролошких и пољопривредних аспеката. 

 

 

2.1.  Суша са метеоролошког аспекта 

 

Метеоролошка суша настаје када дође до поремећаја падавинског режима, 

односно када је количина падавина знатно нижа од очекиване. По дефиницији 

обухвата само падавинску статистику и зависи од доба године и локације. 

Климатолози су поделили географске просторе који су захваћени сушом, на 

основу обима површине коју захвата. Поделили су је на: локалну, регионалну и 
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субконтиненталну. Афричка суша је највећа на регионалној скали. Суша која је 

захватила простор јужно од Сахаре је названа Сахелска суша и озбиљно је 

оштетила седам земаља од Мауританије и Сенегала, преко Малија, Буркине Фасо, 

Нигера, Судана до Етиопије. Карактеристика афричких суша је та да је то феномен 

који се увек изнова појављује, али не показује периодичност, нити могућност да се 

предвиди. Зона Сахела није једина погођена сушом. Простор Сахело-Судана, као и 

самог Судана, па и Судано-Гвинејски простор, су такође погођени. У следећој 

табели је приказана нормална количина падавина, као и одступања од исте. 

 

Табела 2. Приказ годишње количине падавина, њеног одступања и дужине трајања кишне 

сезоне у зонама честих суша 

 

Зоне 
Годишња количина 

падавина (мм) 

Коефицијент 

одступања (%) 

Дужина трајања кишне 

сезоне (месеци) 

Сахара-Сахел 50-100 50+ 1-2 

Сахелин 100-400 30-50 2-3 

Судан 400-1200 20-30 3-5 

Судан-Гвинеја 1200-1600 15-20 5-8 

Извор: Imenson A., (2012.): „Desertification, Land Degradation and Sustainability“, University of 

Amsterdam, Wiley-Blackwell, the Netherlands 

 

 

 

2.2.  Суша са хидролошког аспекта 

 

Хидролошка суша настаје када вода која се користи за индустрију, за 

људску или животињску употребу, или за помоћ у пољопривреди (нпр. 

наводњавање) досегне ниски ниво. Хидролошка суша се обично огледа у ниским 

нивоима реке или језера, резервоара, или и подземних вода. Ови нивои су 

одређени, не само падавинама, већ и коришћењем воде, евапорацијом и 

евапотранспирацијом.  

Колебање нивоа воде језера Чад показује климатске промене и 

хидрографску сушу у овим ширинама. Ово је плитко тропско језеро, које се налази 

између 12° и 14°20´ северне географске ширине и између 13° и 15°30´ источне 

географске дужине. За време сушних периода језеро је подељено на два дела, која 
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су одвојена дином која се назива „La grande barriere“. О хидролошкој суши најбоље 

говори податак да је језеро Чад имало површину од 350.000km² током 5.400 године 

пне. Године 1908, језеро се свело на две баре на северу и југу. Затим је језеро 1963. 

године покривало 22.903—25.000 km². Године  2001. површина језера је спала на 

4.000 km², а 2008. језеро је имало димензије 30 са 40km, и површину од 2.500km². 

данас је површина језера 1540km². Узрок смањења језера су оскудније падавине и 

појачано коришћење вода овог језера и његових притока за наводњавање. 

Реке такође показују утицај суше. Годишњи  протицај  реке Нигер, код града 

Нијамеј има много варијација и показује утицај сушних периода. Између педесетих 

и седамдесетих година XX века средњи протицај Нигера био је 1100m³/ѕ. Након 

првог сушног периода, који је дошао почетом седамдесетих, протицај Нигера се 

смањио на минималних 0.6 m³/ѕ. Слична ситуација је и са реком Сенегал. На 

следећој слици је приказан средњи годишњи протицај ове реке током првих седам 

деценија XX века.8 

 

Слика 5. Приказ средњег годишњег протицаја реке Сенегал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Imenson A., (2012.): „Desertification, Land Degradation and Sustainability“, University of 

Amsterdam, Wiley-Blackwell, the Netherlands 

                                                           
8 Imenson A., (2012.): „Desertification, Land Degradation and Sustainability“, University of Amsterdam, 

Wiley-Blackwell, the Netherlands 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1908
https://sr.wikipedia.org/wiki/1963
https://sr.wikipedia.org/wiki/2001
https://sr.wikipedia.org/wiki/2008
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2.3.   Суша са аспекта пољопривреде 

 

Пољопривредна суша настаје када вода неопходна за снабдевање 

пољопривреде постаје оскудна. Пољопривредна суша зависи од количине падавина 

која се очекује и употребе те воде, па се недостатак воде осећа због људске 

делатности, док метеоролошка суша ствара стрес на биљни свет невезано са 

људима и њиховим потребама. Пољопривредна суша се може дефинисати у смислу 

смањења влажности земљишта и стање када се јавља константно висок дефицит 

влажности земљишта током вегетационог периода. У демографском погледу, 

пољопривредна суша је дефицит влаге довољан за ремећење руралне економије. У 

екстремним условима пољопривредне суше може доћи до тога да усеви не 

успевају, да животиње, па чак и људи, умиру. 

Један пример пољопривредне суше: Оптимална количина падавина током 

педесетих и шездесетих година XX века довела је до повећања концентрације људи 

и стоке на подручјима од сахелске области до сахаро-сахелинске зоне, услед 

повећања пољопривредних површина и пашњака. Крајем шездесетих и почетком 

седамдесетих година овај простор захвата метеоролошка суша, која је приморала 

сточаре и ратаре да се селе ка југу. Ово је условило превелику концентрацију 

становништва и стоке јужно од изохијете од 600mm у државама Сенегал, Мали, 

Нигер, Чад и Судан. Почетак пољопривредне суше је инициран 1968. године, након 

прве жетве, бербе и неуспеле испаше. То је резултирало  повећањем интезитета ове 

врсте суше која је изазвала још већу смртност стоке, али и људи.  
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3. Десертификација – зашто се јавља? Узроци и фактори 

 

Десертификација, као процес деградације земљишта, је проблем од велике 

важности у аридним регионима света. Прекомерна испаша, као и неконтролисана 

сеча шума су разлог десертификације на рaнчевима и пољопривредним 

површинама, изазивајући повећање интензитета денудације9 и еолске ерозије10. 

Неправилна и неконтролисана употреба водe доводи до салинизације земљишта, 

што погоршава квалитет наводњаваних површина. Због смањења биљног 

покривача, ерозије и салинизације, ефекти десертификације могу бити 

представљени смањењем фертилности земљишта, сабијању земљишта и 

оголићавању стеновите подлоге. Десертификација аридних области у целом свету 

је некад напредовала брже, некада спорије, али је овај процес био присутан 

хиљадама година уназад. Ипак, реаговање на овај проблем је новијег датума. 

Поставља се питање због чега? Одговор може бити у томе што је овај процес веома 

подмукао, његове почетне фазе су неприметне и тешко их је препознати. Или је  

захватао само локалне области са малим бројем стаовника, а делом и због тога што 

је увек било нове земље на располагању за поновни почетак. Аридне области 

прекривају око 5.55 милијарди ha, захватајући 37% укупне површине копна на 

Земљи, од чега је највећи део захваћен десертификацијом средњег интензитета. 

На основу главног узрочника, односно фактора десертификације, 

направљена је њена класификација: 

 Десертификација узрокована ветром и еолским процесима; 

 Десертификација узрокована водом и процесом денудације; 

 Десертификација узрокована салинизацијом/алкализацијом земљишта; 

 Десертификација узрокована нивазионим процесима (замрзавање и крављење); 

 Десертификација узрокована неким другим интерактивним факторима.11 

 

 

                                                           
9 Денудација представља процес спирања и одношења површинског слоја земљишта и оголићавање 

стеновите подлоге. 
10 Еолска  ерозија је геоморфолошки процес код кога је доминантан утицај ветра и јавља се 

претежно у аридним пределима, где се јављају значајне разлике у дневним и годишњим 

температурама и где је мало присуство вегетације. 
11 Yang X., Ci L., (2010.): „Desertification and Its Controle in China“, Springer, New York/London 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80


29 
 

3.1. Десертификација у аридним областима 

У аридним екосистемима, стална насеља и перманентно насељавање су 

једино могући ако се базирају на иригационим системима. Уколико долази до 

насељавања, онда развој пољопривреде мора да се одвија у две фазе: 

a) Прва фаза се одражава у томе да од самог почетка постоји правилно и 

рационално коришћење капацитета расположиве површинске воде и малих 

резерви плитке подземне воде; 

b) Друга фаза се заснива на експлоатацији воде из дубоке издани кроз 

бушотине. Нажалост, не постоји могућност гаранције да ће доћи до обнове 

те воде. 

Мере за борбу против десертификације у бившем СССР-у се заснивају на 

заштити, рехабилитацији и развоју аридних и семиаридних области. У бившем 

СССР-у сушне области се простиру од источних обала Каспијског језера до Тјен 

Шана и Алтаја. Пустињске и полупустињске области заузимају око 300 милиона ha 

или 14% читаве површине бившег Совјетског Савеза. Скоро све ове области су 

концентрисане у Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. 

За северну границу сушних области узима се изохипса од 180mm годишње.  

Велико пространство ове аридне зоне (између 36° и 48°, па чак и 50° северне 

географске ширине, и 53° и 83° источне географске дужине) објашњава варијације 

у клими, земљишту и вегетацији која се налази на овом простору. Заједнички 

фактор целог овог пространства је мала количина падавина, углавном у пролеће, 

касну јесен и зиму, са сушним периодима од средине маја до средине октобра. 

Средња годишња количина падавина у централним регионима је 100mm. 

Континентални положај, огромна ширина и дужина овог простора, ограничена 

планинским врховима са југа, југоистока и истока, а отвореност према Арктику на 

северу, су главни разлози који су допринели повећању аридности. Суве области 

бившег СССР-а, централна Азија и Казахстан, могу бити подељени на две субзоне: 

северну и јужну. Климатска разлика између северне и јужне субзоне је углавном у 

дужини трајања вегетацијског прекривача, који варира од 5-8 месеци са 

апсолутним минимумом који на северу достиже -35°С, до -17°С на југу у јануару. 

Апсолутни максимум тпком лета се не разликује много између северне и јужне 

субзоне. Лети влажност ваздуха може да варира између 30% и 2-3% у рану јесен, 

због високих температура и велике евапорације, од 1400 до 2500mm годишње, тада 
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сезонска суша исуши површински слој земљишта и утиче на повећање 

транспирације биљака. У Каракуму, површина земљишта постаје екстремно врућа 

током летњих дана, када температура земље достиже до 70°С, па чак и 80°С. 

Северна субзона је под утицајем Сибирске антициклоне током зимске половине 

године, због чега су зиме сурове. Циклони који носе облаке и снежне падавине 

долазе када утицај Сибирске антициклоне ослаби. У јужној субзони зиме су благе 

или чак топле. У целини северна субзона се карактерише сувом климом, са топлим 

летима и зимама са мало снега, док се јужна субзона карактерише са сувом клмом 

са жарким летима и умерено сувим зимама. Годишњи режим падавина широко 

варира: на северу пролећне падавине су више од оних током зиме. На југу 

преовладавају падавине у току зимског периода. Година је подељена на две сезоне: 

сува сезона која траје од средине маја до средине октобра и влажна сезона током 

остатка године.  

 

Слика 6. Количина падавина у mm (изохијете) и број дана са количином падавина мањом од >0.1mm 

(заокружене цифре) од јуна до септембра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Mainguet M., (1994): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, 

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 

 

Мала дебљина (50-200mm), занемарљива концентрација хумуса (0.3-0.5%), 

висока салинизација и мала плодност земљишта су карактеристике сушних 

песковитих земљишта. Разлика у количини падавина од севера ка југу, као и 

разлике у температури могу да представљају главне факторе који утичу на разлику 

између северне и јужне субзоне. Северна субзона се састоји од углавном сивкасто-
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браон земљишта: солончака12и солоњаца13, док јужну зону прекривају карбонатна 

сиво-браон земљишта и земљишта сиромашна органским материјама. Економски 

развој у сувим екозонама како бившег СССР-а, тако и у осталим сушним 

областима, зависи од земљишних ресурса, вегетационих ресурса и водених 

ресурса. Пустиње централне Азије и Казахстана класификоване су као пешчане 

пустиње, глиновите пустиње и глиновито-лесне пустиње. 

У земљама централне Азије речна мрежа је ретка. Вода која долази до 

пустињских области се губи евапорацијом, део воде упије земља, допуњујући 

подземне воде, док се остатак користи за иригацију. Некада две највеће реке Аму 

Дарја и Сир Дарја су плавиле терасе изнад пустињских равница, али данас то није 

случај због изградње 1000km канала за наводњавање. Бројне реке које су некад 

притицале Аралском језеру оставиле су за собом суве речне долине и делте. Данас 

само Аму Дарја и Сир Дарја протичу кроз пустиње Каракум и Кизилкум и хране 

Аралско језеро. Чак и при ушћу ових река, проток је толико редуциран и загађен 

изградњом џиновске мреже каналских система, да је само језеро угрожено и прети 

му потпуно изумирање. 

Са јаким инфилтрационим капцитетом земљишта, велике реке имају 

значајну улогу у досезању до подземних вода. Речна вода потиче на два начина: 1. 

обилне пролећне падавине и отапање снежног покривача са нижих околних 

планина; 2. топљење снега и леда почетком лета са врхова високих планина.  

Главни извор храњења подземних вода укључује и инфилтрацију воде 

површинских река, канала и повремених поплава. Падавине које се сакупљају у 

шупљинама непропусног глиновитог земљишта обезбеђује привремени извор 

свеже воде. Вода сакупљена на овакав начин представља значајан извор за 

напајање стоке. У хоризонтима пропусних стена се налази на различитим нивома. 

Већа количина подземне воде је слана (чак 65%). У последњих неколико деценија 

земље бившег Совјетског Савеза су развиле економичан процес десалинизације 

воде.  

Следећа шема, која се састоји од пет фаза, приказује развојни пут оазе у 

аридним подручјима – од развоја до напуштања оазе, када је равотежа између 

људских активности и природних ресурса нарушена: 

                                                           
12 Солончак – акутно заслањено тло (>1% соли заа хлоридно-сулфатно или >1,7% за содно 

заслањивање) 
13 Солоњац – алкално тло 
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1) Постанак оазе у аридним екосистемима, дуж долина које су сезонски 

плављене рекама. 

2) Формирање људских насеобина, које се заснивају на развоју пољопривреде, 

захваљујући иригарицоним системима, који се снабдевају водом из плитке 

подземне издани. 

3) Повећање оскудице воде, као последица промене падавинског режима или 

прекомерне и нерационалне употребе воде. Најчешће је комбинација оба 

узрока. 

4) Људима је онемогућен живот у таквим условима, па напуштају ове 

просторе. Култивисани вегетациони покривач нестаје. 

5) Тако оголићени, растресити површински слој земљишта бива захваћен 

доминантном еолском ерозијом. Као последица се јавља пустињски пејзаж, 

који је заменио природну оазу. 

Држава која има велике површине аридних области је Кина. Најзначајнија 

аридна област је пустиња Такламакан. Новије оазе су углавном ограничене на 

рубове пустиње, док се старе, древне оазе које су данас прекривене песком залазиле 

и до 150km у унутрашњост пустиње. Новије оазе, развијене пре 1949. године, су 

углавном лоциране дуж реке Тарим и њених притока северно од Такламакана. Под 

утицајем дугогодишњег нерационалног коришћења иригација дошло је до 

салинизације и плављења земљишта. Култивисана земља је напуштена и 

препуштена еолским процесима. 14 

Оазе се налазе у аридним и хипераридним пустињским областима. Њихов 

нестанак је повезан са променом правца речних токова и оскудним залихама воде. 

Када се оазе налазе у дубоким пешчаним наносима, воде је све мање, јавља се и 

деградација иригационог система, док се густина вегетационог покривача смањује. 

Активност ветра повећава процес деградације земљишта, стварајући једносмерни 

режим покретних дина: бархане15. Песак који сачињава дине, је алувијлни 

материјал који константно доносе реке долазећи са високих планина које су 

оковане снегом и ледом, на пример реке које потичу са планине Кунлунг. Чак се и 

река Тарим храни водом реке Аксу, која потиче са Тјен Шан планине. Реке се 

ослобађају чврстог материјала, који је углавном произведен у периглацијалним 

                                                           
14 Yang X., Ci L., (2010.): „Desertification and Its Controle in China“, Springer, New York/London 
15 Бархани су дине у облику српа или полумесеца, попречног на правац доминантног ветра. 

Спољашња страна, окренута против ветра испупчена је, а заветринска страна је удубљена.  
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Древне оазе 

Старе оазе 

Нове оазе  

Пешчане пустиње 

Мочварно земљиште 

Слане мочваре 

висинама. У случају оваквих копнених басена, који су са свих страна окружени 

планинама, снабдевање материјалом, односно песком је стално и неумољиво. 

Током сушних периода ниво воде у рекама се смањује, извори пресушују, а 

доњи токови река се померају узводно. Токови река, уместо да теку што дубље у 

пустињу, постају све краћи, приморавајући и оазе да се померају узводно. 

 

Слика 7. Древне, нестале, старе и нове оазе у пустињи Такламакан 

Извор: Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, 

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 

 

Оазе представљају препреку за слободну циркулацију песка, који носи 

ветар. Људска насеља морају да воде трајну и већу бригу о просторима оаза, како 

би оне расле заједно са порастом стновништва у њима. Конфликт између 

нерационалне употребе земљишта и природних услова може да се назове 

десертификација, када природни услови победе над људским способностима и 

могућностима да сачувају створено. 
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3.2.  Десертификација у хумидним областима 

 

Погодан пример десертификације у хумудним областима се може видети на 

примеру Данске. Пејзаж Данске се карактерише глацијалним и флувиоглацијалним 

депозитним материјалом. Широм земље се простире песковити и глиновити 

глацијни материјал. Глиновита земљишта су углавном заступљена на истоку 

Јутланда и на јужним деловима острва. Флувијални материјал је у великој мери 

учествовао у формирању песковитих равница, поготову у западном делу Јутланда. 

Јужно од Ејсберга, западни делови ових равница су прекривени сланим мочварама. 

Северни део Јутланда је представљен великим површинама издигнутог морског 

дна, које је углавном прекривено песковитим материјалом. Дуж обале Северног 

мора, издигнута морска дна су оивичена динама. У целини, западни региони 

Данске се карактеришу јаким издувавањем и развејавањем песка. 

 

Слика 8. Распоред седимената на територији Данске 

1. Издигнута морска дна, језера и 

мочваре 

2. Глацијални материјал 

3. Флувијални материјал 

4. Дине  

 

 

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, 

 Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster 

 

Скоро сваке године највеће акумулације песковитог материјала настају у 

пролеће. Током сушних периода, а за време јаких олуја, пешчани наноси могу 

изазвати катастрофалне последице, као што је потпуно уништење усева. Након 

веома јаке олује, органске материје су пронађене чак 100km источно од Јутланда. 

Ипак, песак може бити померен, а поља поново употребљива за сетву. Опасност у 

процесу одстрањивања песковитог наноса је у томе да том приликом могу бити 

однете и органске материје и глина, иза којих остају пешчане равнице. У Данској, 

средња месечна температура у јануару износи око 0°С, а средња месечна 

температура у јулу је 16-17°С. Количина падавина варира од 500 до 800mm 

годишње, док је дуж приобалног дела ка Северном мору средња годишња количина 
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падавина 700mm. Упркос варијацијама климе из године у годину, за њу се 

слободно може рећи да је сува.16 У Данској је током времена забележено неколико 

случајева десерификације. Индикатори и узроци појаве песковитих наноса на 

великим површинаама не могу бити довољно објашњени, али штета изазвана 

превеликим бројем стоке, неправилна култивација обрадивих површина, крчење 

шума зарад огрева и грађевинског материјала имају, можда, и најзначајнију улогу. 

С обзиром на то да су песковита земљишта широко заступљена у Данској, већи део 

пољопривредног земљишта је песковит. Већина усева мора да се гаји током лета 

због хладних зима, тако да земљиште није прекривено вегетацијом. У периоду 

између топљења снега до периода када се јави вегетациони покривач, песковито 

земљиште је изложено еолској ерозији и дефлацији, када долази до потпуног 

уклањања финог материјала. Ветар носи и транспортује материјал који касније 

таложи на препреке које се налазе на његовом правцу дувања, на ограде, пашњаке, 

шуме, што доводи до уклањања засада, семена и вештачких ђубрива из земљишта. 

 

3.3.  Узроци и фактори десертификације 

 

Крајем осамдесетих година XX века сматрало се да је оштећење озонског 

омотача највећа претња како по природну, тако и по животну средину. У 

међувремену, прича о проблему деградације земљишта је била под сенком овог 

проблема. Иако је широко познато повећање интензитета деградације земљишта и 

даље се јављају узнемиравајући статистички подаци. Флувијални материјал, који 

реке носе у Светско море се повећао са 10 милијарди тона годишње (пре 

интензивне пољопривреде, испаше и технолошких активности) на 25 до 50 

милијарди тона. Сваке године продуктивност 20 милиона ha је смањена толико да 

је обрада земљишта неекономична или потпуно немогућа. Године 1981. изнете су 

рачунице да се годишње неповратно и трајно губи продуктивност око 6 милиона ha 

фертилног пољопривредног земљишта по години. Такође се наводи да се процесом 

десертификације годишње губи преко 3 милиона ha. 

                                                           
16Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 
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Земљиште се састоји од чврстих делова – честица песка и још ситнијих 

честица глине. У тлу се налазе и остаци угинулих биљака и животиња и минералне 

материје - соли, настале растварањем стена. У зависности од врсте тла, у њему се 

налазе вода и ваздух. Вода у земљишту раствара минералне материје, па их биљке 

својим кореном могу упијати, а такође је неопходна и животињама које у њему 

живе. Земљиште у коме има више ваздуха је растресито, а ваздух је такође 

потребан и биљкама и животињама у процесу дисања. Стварању плодног тла 

доприносе и сићушни организми – бактерије и микроорганизми, које живе у 

земљишту и изазивају труљење биљних и животињских остатака. Поред ових 

природних фактора, човек својом активношћу значајно доприноси стварању 

земљишта: исушивањем или наводњавањем терена, ђубрењем, озелењавањем, 

сечом шума и различитим начинима обраде, јер од количине земљишта и његове 

плодности зависи исхрана, а индиректно и здравље људи. Ерозија земљишта, 

односно његова деградација у вези са десертификацијом, може бити представљена 

механичким разоравањем, денудацијом и хемијским распадањем, тако да процеси 

који утичу на његову деградацију нису само спољашњи и механички, већ и 

унутрашњи, биолошки и хемијски. Утицај субаерских процеса на стеновите 

површине манифестује се тројако: физички, хемијски и биолошки. Процес 

физичког (механичког дробљења стена, од крупне дробине до ситне прашине) 

назива се разарање. Процес хемијског преиначавања земљишта, под деловањем 

воде и различитих хемијских агенаса, назива се распадање. Она подразумева 

салинизацију, алкализацију и ацидикацију. Висока концентрација соли доводи до 

повећања сланих раствора и алкалних соли у земљишту. Ово обично резултира 

иригацијом без одговарајуће дренаже и воде са великим процентом 

минерализације. Уколико су ова два процеса изазвана деловањем организама и 

вегетације, онда се такав процес назива органско (биогено) разоравање и распадање 

стена. Губитак земљишта представља материјал који је однешен и означава се t/km² 

годишње. Још један облик деградације земљишта је спирање, које се односи и на 

спирање минерала, посебно калијума и нитрата из земљишта. 

Сви фактори који утичу на стварање пустињских пејзажа, суша, па и на 

јављање феномена десертификације, могу се сврстати у две велике групе: 

- Природни фактори и узроци 

- Антропогени фактори и утицаји. 
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Ипак, бројни научници и истраживачи стоје при мишљењу да је 

комбинација и интеракција ове две врсте фактора пресудна за изазивање и настанак 

овог процеса.  

 

 

3.3.1. Природни  фактори и узроци десертификације 

 

Природни фактори и узроци десертификације и деградације тла могу се 

поделити у две групе: 

 Физичко-хемијски фактори; 

 Физички фактори. 

 

 

3.3.1.1.   Физичко-хемијски фактори 

 

Земљиште и његов површински слој налази се између атмосфере и земље, 

односно у простору најјачег интезитета временских прилика. Стога, површински 

слој може бити под утицајем перманентних природних модификација. Између 

педосфере  и атмосфере, налази се посредни слој фитосфера, која има заштитничку 

функцију. Процеси деградације земљишта су убрзани када је вегетација на њему 

уништена антропогеним утицајима.  

Подложност земљишта углавном зависи од његове структуре. Структура је 

представљена специфичним размештајем минералних честица, које су повезане 

органским материјама и/или хидроксидима гвожђа и алуминијума. Структура 

земљишта зависи и од простора између честица као и њихове стабилности. Веће и 

чвршће честице су мање подложне разарању. На пример, ветар не може да однесе 

честице веће од 2.5mm. Физички аспекти плодности земљишта су одређени 

структуром земљишта. Оно мора да дозволи биљкама да развију своје корење и 

простор који може да дозволи корену да функционише добијајући довољно воде и 

кисеоника. Структура земљишта такође одређује микрофлору и микрофауну, које 

доводе до декомпозиције органских материја, ослобађајући храњиве материје. 
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o Цеђење представља процес испирања колоида17 и повезаних 

хемијских база. Доводи до губитка база, као што су Ca² , Mg², K, и  Na и 

акумулације  A1³ и Mn². Земљишта подложна спирању су заступљена у готово свим 

климатским зонама на свету, изузев аридних и семиаридних климата у којима је 

евапотранспирација већа од количине падавина током већег дела године. Ипак, 

спирање може да се јави у аридном климату ако је дата област захваћена 

иригационим системом. Спирање и цеђење са састоји у кретању невезних честица 

из горњих хоризоната ка доњим. Трансфер ових честица може бити вертикалан – 

када се акумулирају у дубљим слојевима земљишта или укоси – уколико се ради о 

падини или неком стрмом профилу. Постојање релативног вишака сталне или 

повремене стајаће воде у једном или више слојева може довести до модификације 

морфологије земљишта и његових особина. Међутим, овде се може јавити 

неравнотежа између слојева која ће за последицу имати јављање процеса 

десертификације. У суштини, ово је уобичајен процес који сам по себи не доводи 

до десертификације, осим ако је његов интензитет повећан и при томе изазива 

ненадокнадив пад у фертилности земљишта. Може се рећи да се десертификација 

јавља када су нова структура земљишта и режим воде неизменљиви, са великим 

падом фертилности самог земљишта или његовог потенцијалног развоја вегетације. 

Повећана количина воде услед падавина, иригације или поплаве се слива и цеди 

кроз земљиште, а од брзине цеђења ће зависити и колико ће се дуго вода задржати 

на површини.18 Уколико је топографска површина равна, спора инфилтрација 

узрокује спирање у дубоке хоризонте. Режим воде у земљишту зависи од 

равнотеже између притицања и отицања воде:  

- Притицај воде на површини је резултат падавина, кондензације, 

иригације и поплава, у дубљим слојевима притицај воде се своди на 

капиларно кретање воде и подизања нивоа подземних вода. 

- Вода у земљишту циркулише у течном или гасовитом стању у 

зависности од пропустљивости и порозности хоризоната који одређују 

брзину протицаја воде. 

o До засићености земљишта водом (eng. waterlogging, од речи water и 

logging, што значи вода и нагомилавање) долази када је ниво подземне воде 

                                                           
17 Колоиди су честице пречника мањег од 2μm глине, гвожђа, алуминијум оксида, гранита и кварца. 
18 Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg 
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превисок и онемогућава коришћење земљишта у пољопривредне сврхе. 

Пољопривреда захтева да се у земљишту налази ваздух, поготово кисеоник, како 

би усеви успели. Трајно или сезонско засићење може да захвати један или више 

слојева земљишта. Деградација земљишта настаје када дође до прекомерног 

засићења, које ограничава постојање живота у земљишту, а микроорганизми који 

су одговорни за биодеградацију и разлагање органског материјала су уништени. 

Услед тога долази до смањења pH вредности земљишта, чија вредност може да се 

спусти и испод вредности од pH 4,5 стварајући веома кисела земљишта. Узроци 

настанка засићења су:  

- Лоша спољашња дренажа која је повезана са топографијом. Висока 

количина падавина у сезонски кратком кишном периоду доводи до 

повећања притицаја воде, што може да узрокује јаке поплаве, док у случају 

уништења вегетационог покривача доводи до повећања протицаја, што опет 

доводи до деградације земљишта.  

- Лоша унутрашња дренажа такође може да изазове засићење земљишта 

водом, а за то могу бити одговорни непропусни хоризонти глине, гвожђа и 

алуминијум хидроксида. Међудинске депресије, између непокретних дина у 

Нигеру, су претстављене веома плитким земљиштем састављеним од 

хоризоната који се једва разликују и карактеришу се лошом дренажом током 

кишне сезоне, иако се количина падавина креће око свега 300-500mm 

годишње.  

- Иригација, кад дренажни систем није добро успостављен, је трећи узрок 

засићења земљишта. У аридним областима након засићења, јавља се 

интензивна салинизација. Период од две деценије (1968-1988.), обележили 

су периоди суше и периоди значајних падавина у скоро свим екосистемина 

света: у Бразилу, већем делу Африке, Аустралији и Меланезији. Велики број 

поплава је погодио и САД и Латинску Америку (Кубу, Боливију, Еквадор, 

Перу) и Полинезију. Судан су погодиле поплаве великих размера у 

септембру и октобру 1988. године, након суша и деградације вегетационог 

покривача, које су условиле велико повећање отицаја и изненадних 

поплава.19 

                                                           
19 Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg 
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o Салинизација земљишта је резултат дуготрајне интеракције између 

земљишта, животне средине и људске активности. Постоји више узрочних фактора, 

али главни су клима, гоморфологија, структура земљишта, хидролошке 

карактеристике и људска активност. Салинизација представља акумулацију 

растворљивих соли (хлорида, сулфата, карбоната), натријума, магнезијума или 

калцијума. Салинизација се угланом јавља у аридним и семиаридним зонама, као и 

у приобалним областима. Овај проблем је широко распрострањен и далеко 

заступљенији и интензивнији у аридним, него у умереним областима. Једна 

трећина од 200 милиона ha иригованог земљишта је захваћено салинизацијом. 

Земљиште се сматра сланим уколико у њему садржај растворљивих соли прелази 1-

2% у 20cm површинског слоја. У пракси, земљиште се сматра сланим уколико 

акумулација соли достиже количину која може да угрози раст и развој биљака.20 Са 

порастом соли у земљишту расте и осмотски притисак што истовремено утиче на 

отежавање биљкама да користе воду и ствара стање физиолошке суше. Ипак неке 

биљке опстају, јер су отпорније на слане растворе. Данас је око 900 милиона ha под 

утицајем прекомерне количине соли у земљишту. Ова земљишта се налазе 

углавном у наводњаваним облстима Азије, Аустралије и западу Сједињених 

Америчких Држава. Проблем је изузетно озбиљан у областима у којима средња 

вредност евапорације (РЕТ) значајно премашује средњу вредност падавина (Р), 

односно када је Р/РЕТ < 0.75.21 Ако ниво заслањене воде доспе до појаса удаљеног 

1 – 1,6m од корења биљака, може доћи до капиларног кретања воде које би 

смањивало и спречавало способност биљака да апсорбују воду и влагу. У 

зависности од концентрације соли, биљке се исушују или потпуно одумиру. Услед 

евапорације слане подземне воде, која је доспела до површине земљишта, на 

површини остају кристали соли. Уколико велика количина подземне слане воде 

доспе до површине, услед евапорације на површини настаје релативно непропусна 

слана кора (у пустињама појава позната као пустињски лак) која смањује 

инфилтрацију, природно упијање и цеђење земљишта. Соли и јони натријума 

потичу од морске воде, слатке воде (река и језера), соли акумулиране у 

седиментима или из подземних вода. Соли такође могу бити донете ветром, пример 

за то су пустиње на северу Кеније. 

                                                           
20 Katyal J. C., Velk L. G., (2000.): „Desertification – Concept, Causes and Amelioration“, Zentrum für 

Entwicklungsforschung (ZEF), Germany 
21 Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg 
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Климатски услови су кључни фактор који утиче на салинизацију, зато што 

су падавине и евапорација воде из земљишта блиско повезане са салинизацијом 

земљишта. Што је климат ариднији, то је евапорација већа, а самим тим и 

озбиљнија акумулација соли. У неким областима, као што је северозападни део 

Кине, евапорација је већа и до десет пута од од количине падавина, па салинизација 

постаје доминантан процес. У субихумидним и семиардним севеним областима 

Кине, под утицајем монсунске климе, време зими је контролисано високим 

ваздушним притиском када преовлађују северни ветрови, ниже температуре и мала 

количина падавина. Током лета временске прилике су контролисане ниским 

ваздушним притиском и високим температурама, са већом количином падавина. 

Кишни режим током јула, августа и септембра је представљен са 70% укупне 

количине падавина током године. Према томе, интензитет салинизације земљишта 

током године на овом простору може бити подељен на неколико периода који чине 

једногодишњи циклус који изнова понавља: период акумулације соли је у пролеће, 

због суве климе и слабог вегетационог покривача, период десалинизације 

земљишта почиње у лето и јесен услед повећане количине падавина, а период 

избалансиране салинизације је у зиму, услед мањег кретања воде. На већим 

географским ширинама Кине, ниске температуре резултирају дугим периодима 

током којих је земљиште замрзнуто. У пролеће, са почетком периода крављења и 

топљења, релативно високе температуре тла делују на већи интензитет евапорације 

са површине земљишта, па самим тим и на даљу акумулацију соли. С обзиром на 

то да у током овог периода постоје слојеви замрзнутог земљишта, процес 

акумулације соли није повезан са нивоом подземних вода. Током хладног периода, 

када је повлатни слој земљишта замрзнут, јавља се температурна разлика између 

њега и подинског слоја. Тада се вода у земљишту из топлијих, доњих слојева креће 

ка замрзнутом, хладном слоју и носи са собом растворене соли у замрзнути, горњи 

слој земљишта.22 

Ефекат површинског отицања воде на салинизацију утиче двојако: 1. 

Директан утицај, при чему су соли транспортоване у земљиште путем поплава и 

иригационих система; 2. Индиректно, при чему површинско отицање у подземну 

воду доводи до подизања нивоа подземних вода, чијом евапорацијом ће соли 

доспети на површину земљишта. Дренажа плитке подземне воде је један од 

                                                           
22 Yang X., Ci L., (2010.): „Desertification and Its Controle in China“, Springer, New York/London 
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значајнијих фактора салинизације земљишта. Такође, ниво подземне воде је блиско 

повезан са акумулацијом соли. Растворене соли у подземним водама се 

акумулирају на површини земљишта путем евапорације. Студије су показале да 

што је нижи ниво подземних вода, евапорација и транспирација биљака се такође 

смањује. Када се ниво подземне воде спусти до критичног нивоа, евапорација са 

површинског слоја ће потпуно престати, као и процес салинизације.   

 Акумулација соли доводи до деградације земљишта, резултирајући 

штетним ефектима као што су: 

- Промене у структури, која постаје нестабилна; 

- Промена у морфологији, са смањењем пропустљивости и порозности; 

- Промене које се огледају у слабљењу биолошке активности, концентрација 

органског материјала опада и не разлаже се оптималним темпом. 

- Промена у хемијском саставу земљишта, pH вредност опада или расте изнад 

9 или 10; 

- Промене у вегетационом покривачу, редукција или потпуно нестанак 

природне и култивисане вегетације; 

- Промене у равнотежи и балансу на релацији вода-земљиште-биљке.23 

 

 

3.3.1.2.   Физички фактори 

 

Физички фактори који утичу на процес десертификације су међусобно 

повезани и зависни. Овом факторима се придружују и претходно наведени 

физичко-хемијски фактори. Ерозија и деградација земљишта зависе од многих 

природних фактора, као што је квалитет земљишта, климе, воде, ветра, вегетације, 

ризика од пожара итд.  

o Земљиште настаје на подлози различитих стена, које имају 

различите карактеристике вегетацијског покривача, различиту порозност и 

ерозивну подложност. Кречњак је стена седиментног порекла, састављена углавном 

од минерала калцита. Осим тог минерала, садржи и мале количине других 

минерала. Представља најраспрострањенију врсту седиментних стена. То су тла 

мале дубине и мало количине влажности. Флишна тла се разликују, она су дубока, 

                                                           
23 Yang X., Ci L., (2010.): „Desertification and Its Controle in China“, Springer, New York/London 
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а земљиште обрасло вегетацијом. Кречњак као компактна стена је непропусна, 

међутим у случају постојања пукотина њега карактерише висока еродибилност и 

спора обнова вегетације. Многа земљишта на кречњацима су под утицајем 

десертификације, а претходно је ерозијом однешен горњи слој тла и уништен 

вегетациони покривач. Присутност пукотина на стеновитој подлози доприноси 

формирању тла под утицајем спољашњих геоморфолошких процеса. Овде је 

интензитет евапорације мањи, с обзиром на то да вода кроз пукотине залази у 

дубље делове кречњачке масе. То брзо кретање воде преко површине кречњачке 

стене у њену дубину изазива недовољно влажности и воде на површини како би 

вегетациони покривач опстао.  

o Климатски фактори који утичу на појаву десертификације су:  

неравномерни годишњи или унутаргодишњи распоред падавина, затим високе 

температуре, као и екстремне временске прилике, промене у трајању кишног и 

вегетацијског периода. Глобалне климатске промене ће у будућности утицати и 

допринети ширењу зона које су осетљиве на дезертификацију. На пример, 

временски услови који преовладавају током вегетационог периода једногодишњих 

биљака могу се променити и постати неповољни, тако да за последицу имају у 

крајњем случају нестајање те вегетације, а стварање погодних услова за 

површинску ерозију и десертификацију. Смањење количине падавина у 

комбинацији са високим стопама евапотранспирације драстично смањује количину 

влаге у земљишту, која је неопходна за њихов неометан и нормалан развој. 

Уколико дође до смањења биомасе то директно утиче на садржај органских 

материја у тлу, а самим тим и на компактност и стабилност површинског слоја 

земљишта. На следећим сликама приказане су средње годишње падавине, 

температура, еватранспирација и индекс аридности, на примеру Медитерана. 

 

Слика 9. Средња годишња температура медитеранске области у периоду од 1961-1990.године 

 

 

 

 

 

Извор: Лозић С.,(2014): „Десертификација, дефорестација“, Универзитет у Задру 
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Слика 10. Средња годишња количина падавина у медитеранској области у периоду од  

 1961-1990.године 

 

 

 

 

 

 Извор: Лозић С.,(2014): „Десертификација, дефорестација“, Универзитет у Задру 

Слика 11. Средња годишња вредност евапотранспирације у медитеранској области у периоду од 

1961-1990.године 

 

 

 

 

 

 

Извор: Лозић С.,(2014): „Десертификација, дефорестација“, Универзитет у Задру 

 

Аридност је климатска појава, одређена недостатком падавина и високом 

евапотранспирацијом. Методе које се најчешће користе за одређивање аридних 

зона се темеље на процени односа климатских варијабли, како би се добио индекс 

дефицита влаге, односно индекс аридности. Да би се израчунала вредност тог 

индекса потребно је упоредити количину падавина са потенцијалном 

евапотранспирацијом. Док је количина падавина утврђена егзактним мерењима, 

евапотранспирација се процењује на основу емиријских формула. Индекс 

аридности представља разлику између месечне количина падавина (Р) и месечне 

потенцијалне евапотранспирације (РЕТ). Уколико је вредност индекса мања од 

0,65, онда се ради о субхумидним, семиаридним и аридним условима.24 

 

                                                           
24 Fantechi R., Margaris N. S., (1984.): „Desertification in Europe“, Proceedings of the Information 

Syposium in the EEC Programme on Climatology, Springer, Greece, Mytilene 
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Извор: Лозић С.,(2014). 

„Десертификација, 

дефорестација“, 

Универзитет у Задру 

 

 Слика 12. Средња годишња вредност индекса аридности медитеранске области у периоду 

од 1961-1990.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аридност је критични фактор животне седине који утиче на еволуцију 

природне вегетације, као и на промене у хидролошком циклусу које се могу 

појавити због редукције вегетационог покривача. Постојећа средоземна вегетација 

има велики капацитет отпорности и адаптације на сушне услове (дебље лишће, 

дубље корење). 

o Вода је дефинитивно један од најважнијих фактора који утичу на 

деградацију земљишта. Интензитет ерозије изазване водом зависи од климатских, 

педолошких, морфолошких и пољопривредних фактора. Подложност тла ерозији 

може да варира у зависности од следећих параметара: текстура земљишта, садржај 

органског материјала, структура земљишта и његова пропустљивост и хемијски 

садржај земљишта. Топографија је значајнији фактор: угао нагиба је значајнији од 

дужине нагиба. Широм света, земља је подложна ерозији воде као механизму 

топографског обликовања. Када је убрзана од стране људских активности, вода 

изазива погоршавање у општем стању земљишта. Процеси деловања воде се могу 

класификовати као: 

- Процес деловања на површински слој земљишта; 

- Процеси који се одвијају у дубљим слојевима земље. 

Процес деловања на површински слој земљишта може се поделити на: 

- Деградацију под утицајем плувијалне ерозије; 

- Деградацију под утицајем денудације. 
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Плувијална ерозија је процес који је временски ограничен искључиво на 

период падања кише или града. Он временски и просторно непосредно прелази у 

следећу, вишу фазу водене ерозије – површинско отицање, које условљава 

одношење површинског слоја тла (денудацију). Процесом плувијалне ерозије 

земљиште бива у великој мери разривено, па тако растресити и водом натопљени 

слој убрзо бива изложен процесу денудације. Површинским и линијским отицањем 

воде одадире се површински слој земљишта. Плувијална ерозије представља 

механички рад кишних капи и града. Не постоји у областима где се падавине 

излучују у виду снега, док се у аридним областима јавља само за време ретких 

кишних падавина. Плувијална ерозија траје веома кратко, дефинисана је моментом 

удара кишне капи о топографску површину. При том „бомбардовању“ земљиште 

бива разровано, па његови губици искључивим деловањем плувијалне ерозије могу 

бити и до 90 пута већи од износа денудације. На голом, вегетацијски незаштићеном 

земљишту, продукција наноса од удара кишних капи достиже и до 25t/ha годишње. 

На износ плувијалне ерозије утиче енергија кишних капи. Кинетичка енергија 

кишних капи се израчунава:  

𝐸𝑘 =
𝑀𝑣²

2
 

тј. једнака је половини производа масе и квадрата брзине кишне капи. Маса кишне 

капи зависи од њеног пречника. Дакле, снага једне кише зависи, пре свега, од њене 

количине и интензитета. Истраживањима је утврђено да је киша ерозивна уколико 

је њен интензитет ≥25mm/h. Кише оваквог интензитета чине око 5% свих кишних 

дана у умереном климату и око 40% у тропском климату. Највећи ефекат 

плувијална ерозија има на теренима који нису заштићени вегетацијом. То су 

голети, свеже поорано земљиште, парцеле под кукурузом, виновом лозом и др. На 

таквим просторима кише бомбардују тло, откидају честице земљишта и смањују 

његову кохезију. Теренска осматрања, лабараторијска истраживања и теренски 

експерименти су довели до закључка да је ефекат кишних капи игра једну од 

важнијих улога у деградацији земљишта водом. Пример: након кише од 64mm/h, 

отицај са парцеле добро заштићене вегетацијом износио је само 2%, са парцеле 

релативно добро заштићене вегетацијом 14%, а са парцеле незаштићене 
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вегетацијом чак 73%. Дакле, вегетација значајно смањује површинско отицање и 

интензитет ерозије. 25 

Уколико киша довољно дуго траје и уколико је јачег интензитета, стварају 

се повољни услови за спирање и денудацију. Спирање је процес дезорганизованог 

отицања воде. Оно може бити двојако: површинско или линијско. Денудација је 

процес одношења растреситог слоја процесом спирања, и том приликом, поступног 

оголићавања стена које су у подини. То значи да је спирање агенс денудације. И 

денудација има просторно обележје, врши се мањим или већим интензотетом на 

читавој површини терена. Када се атмосферска вода нађе на топографској 

површини, и уколико је она нагнута, долази до кретања воде. Због кретања, вода 

располаже одређеном кинетичком енергијом. Та енергија се троши на савлађивање 

трења насталог кретањем, као и на ерозију. Отицање површинске воде је у почетку 

површинско или ламинарно, у виду слоја висине од 1-2mm. Већ после неколико 

дециметра вода почиње да се концентрише у мање млазове и да се креће линијски 

или турболентно. Већа маса воде на мањем простору значи и већи ерозивни ефекат, 

па је ерозивни учинак турболентног кретања воде далеко већ од ламинарног. Идући 

низ падину, прво ламинарно, а затим турболентно, вода захвата честице земља 

откинуте процесом плувијалне ерозије и носи их са собом. Одадирање честица 

врши се на већим микропадовима, док ће се на местима успора, условљени 

микрорељефом, гранчицама, лишћем те честице таложити. Тај процес 

микроерозије и акумулације, условљен ламинарним и турболентним кретањем 

атмосферске воде, означава се као површинска ерозија. Кинетичка енергија воде 

која се креће низ стрму раван израчунава се по познатом обрасцу26: 

𝐸𝑘 =
𝑀𝑣²

2
 

Како је за кинетичку енергију брзина воде од пресудне важности то се она може 

израчунати по следећем обрасцу27: 

𝑣 = √2𝑔ℎ 

                                                           
25 Петровић Д., Манојловић П., (2003.): „Геоморфологија“, Географски факултет у Београду, Форма, 

Београд 
26 Петровић Д., Манојловић П., (2003.): „Геоморфологија“, Географски факултет у Београду, Форма, 

Београд 
27 Петровић Д., Манојловић П., (2003.): „Геоморфологија“, Географски факултет у Београду, Форма, 

Београд 
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где је g убрзање силе Земљине теже (9,81m/s²), а h је пад. Како кретање воде у 

природи не подразумева њено кретање низ идеалну стрму раван, у образац за 

кретање воде низ падину се мора увести и коефицијент трења. На тај начин, брзина 

кретања воде низ падину одређује се по Шези-Ејтелвајновом обрасцу28: 

𝑣 = 𝑐√𝑅𝐼 

Где је 𝐼 пад, 𝑅 представља дебљину слоја воде који се креће низ падину, а 𝑐 

коефицијент трења. 

Важност и јачина водене ерозије, посебно у областима где је вегетациони 

покривач слаб и оскудан, је добро позната. Међутим, нису ни све ерозије штетне. 

Плодни материјал може бити транспортован из области где нема јаку 

пољопривредну важност, у области где је од великог пољопрвредног значаја. На 

пример: ерозија која се јавља на планинама Етиопије ствара муљевите наносе у 

равници Нила. Лес ветром бива издуваван и однешен у велике равнице Кине, које 

чини плоднијим тако што их природним путем нађубри. 

o Једнако су штетни и негативни ефекти ерозије ветра, односно 

еолске ерозије. Иако ерозија изазвана ветром, за разлику од ерозије изазване 

водом, није у толикој мери заступљена на Земљи, ипак она ствара озбиљне 

проблеме у многим семиаридним и аридним областима. Еолска ерозија представља 

геоморфолошки процес изграђивања облика у рељефу деловањем механичке снаге 

ветра. Крећући се преко Земљине површине ветар издувава и развејава растресити 

материјал и покреће ситни стеновити материјал. Ерозивна снага ветра састоји се од 

две основне компоненте: дефлације, која представља процес издувавања и 

одношења најситнијег материјала, и еолске корозије, која представља процес 

стругања и одадирања топографске површине стеновитим честицама које ветар 

носи. Ветар се јавља у свим климатским зонама и областима на Земљи. Међутим, 

његов утицај на ерозију земљишта се битно испољава само у аридним областима, у 

којим нема воденог талога или га има у незнатним количинама. То су пустињске 

или полупустињске области у којим нема речних токова или се они јављају после 

ретких киша, када имају повремени карактер. Недостатак воде условљава одсуство 

вегетације, па је топографска површина гола и сува. Због тога је ветар у овим 

областима доминантан геоморфолошки агенс. Велике разлике између максималних 

и минималних температура тла (дневна колебање температуре песка  у Сахари 

                                                           
28 Петровић Д., Манојловић П., (2003.): „Геоморфологија“, Географски факултет у Београду, Форма, 

Београд 
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достижу и до 70°С, у Долини смрти 66°С, Гобију 70°С, Каракуму 79°С, а у 

Западној Африци и 84,6°С) имају за последицу интензивно механичко  разоравање 

стеновитих маса.29 Стеновите масе прскају, дробе се и уситњавају. Компактне стене 

великих маса преобраћују се временом у поједине блокове, затим крупнију и 

ситнију дрбину, и напослетку у песак и прашину. Ситнији материјал је изложен 

утицају дефлације и развејаван је далеко од места стварања. Ситнију дробину ветар 

котрља по површини, изазивајући еолску корозију. Величина зрна покренутог и 

ношеног материјала зависи од брзине ветра при брзини од 20m/s ветар може да 

покрене дробину пречника 5mm. Јаки пустињски ветрови могу да покрену и 

камење тежине и до 1kg. Милиони тона растреситог површинског материјала могу 

бити уклоњени само једном пешчаном олујом или контиунираним, константним 

издувавањем. То је материјал који садржи већину храњивих материјала и може да 

одржи влажност земљишта. Утицај топографске површине на ефекат ветра се 

огледа у томе да ветар губи своју снагу и смањује брзину уколико је топографска 

површина неравномерна, било да су препреке придодног или антропогеног 

порекла. Еолска ерозија прати ланац деградације који се може назвати „системом 

еолске активности“ и састоји се из три дела: 1) област доминантне ерозије, 2) 

област у којој доминира транспорт материјала, 3) област акумулације, односно 

таложења материјала.30 Праг брзине је минимална брзина ветра потребна да се 

честице подигну са површине. Праг брзине зависи од квадрата пречника честица. 

Ако се повећа пречник честица, онда је потребно и повећање брзине ваздуха како 

би се оне покренуле. Праг кретања је најмањи за честице кварца пречника од 80-

100μm. Смањење брзине ветра доводи до слабљења његове транспортне моћи, па 

долази до таложења ношеног материјала. Када ветар достигне довољну брзину, 

ерозија ветра се манифестује путем пешчаних олуја, које садрже мале честице 

глине и муља пречника од 2 до 50μm. Ветар може имати дуг континуитет, без 

опадања интензитета јачине, што условљава да се прашина и честице транспортују 

на изузетно велике даљине. При јужним ветровима, песак и прашине из Сахаре се 

разносе преко Средоземног мора далеко према северу. У Италији понекад падају 

црвене кише од пустињске прашине. Познат је случај када је еолска прашина из 

                                                           
29 Петровић Д., Манојловић П., (2003.): „Геоморфологија“, Географски факултет у Београду, Форма, 

Београд 
30 Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg 
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Сахаре падала у Немачкој и другим земљама западне Европе, ношена ветром она је 

падала и у Данској 1901. године. 

 Слика 13. Пустиње света и главни правци и дистанце транспорта пустињске прашине 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, 

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 

 

o Доминантна биотичка компонента земљишта са аспекта 

десертификације је вегетациони покривач. Он је од велике важности за 

површинско отицање и режим влаге у земљишту. Биљни покривач је променљив у 

различитим областима, зависно од климатских услова и годишњем добу. На 

подручју са средњом годишњом количином падавина мањом од 300 mm и високом 

евапотранспирацијом, количина воде у тлу доступне биљкама драстично је 

смањена. Тло постаје оголело, што погодује површинском отицању. Кључни 

индикатори ризика од десертификације који су у уској вези са постојећом 

природном или пољопривредном вегетацијом су ризик од пожара и способност 

регенерације вегетације, заштита од ерозије тла, отпорност на сушу и површина 

биљног покривача. 

o Пожари су најважнији узроци деградације земљишта у брдским 

областима Медитерана. Врло су чести на подручјима где се јављају борове шуме. 

Пожари су се интензивирали последњих деценија, узроковајући јачање ерозије, 

губитак биомасе и јачање десертификације. Пожари се не јављају тако често на 

површинама прекривеним травама и макијом. Неконтролисана испаша стоке на 

пашњацима један је од значајнијих антропогених узрока јављања пожара. Број и 

опсег шумских пожара на Медитерану представља један од већих еколошких 
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проблема. Осим губитка вегетације, утичу на промене у физичко-хемијским 

одликама земљишта. Пожари уништавају станишта, узрокује људске и материјалне 

губитке. Шумске површине у Грчкој покривају 8,2 милиона ha, од чега је чак 14% 

било угрожено пожарима у последњих неколико деценија. Слична ситуација је и у 

другим земљама Средоземља: 9,4% шумских подручја у Шпанији било је погођено 

пожарима у само 12 година.31 

 

Табела 3. Деградација земљишта и губитак његових обновљивих капацитета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

                                                           
31 Pasternak D., Schlissel A., (2001.): „Combating desertification with plants“ Springer, New York 
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Обновљиви природни ресурси 

Вегетација Вода Земљиште 

Неконтролисана употреба и лоше 

управљање земљиштем 

Ограничен потенцијал једног или 

свих обновљивих ресурса 

(смањење продуктивности) 

Нереаговање на покушаје 

рехабилитације 

Десертификација 

(деградација земљишта) 
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3.3.2. Антропогени фактори 

 

У последњих неколико векова стопа раста обрадивих површина је смањена, 

док стопа раста броја становника није показала исте тенденције. Раст обрадивих 

површина у периоду од 1700.-1850. године је износио 103%, а од 1950. – 1980. 

године свега 28%, а људска популација је расла несмањеном брзином. Према томе, 

површина плодног земљишта по глави становника је пала са 0,39ha на 0,22ha. 

Данашња стопа раста обрадивог земљишта износи 0,2% и представља 1
7⁄  стопе 

раста становништва. Услед сталног повећања броја људи, као и њихове потребе за 

храном, а услед смањења обрадивих површина, доћи ће до још интензивнијег 

искоришћавања већ коришћених ресурса, поготово у развијеним земљама, међу 

којима је око 80% земаља које се суочавају са проблемом десертификације. Од 

укупног деградираног земљишта у аридним областима у свету, чак 70% се налази 

на пренасељеним областима Азије и Африке.  

Утицај човека на земљиште и његову деградацију огледа се у следећим 

активностима: претерана испаша стоке, неприлагођено искоришћавање 

пољопривредних обрадивих површина, сеча шума (дефорестација), као и 

напуштање земљишта. 

o Грубе процене показују да је почетком XX века број оваца и коза 

порастао за 5%, а број говеда и камила за 10%. Истовремено, површине пашњачих 

терена се нису повећале. Сматра се да је, са изузетком региона око великих градова 

и око сталних извора воде, претерана испаша потцењена нарочито у јужним 

деловима субсахарске Африке.  Штавише, прекомерна испаша доводи до редукције 

биљног покривача, смањења нутритивних материја и смањује могућност 

рехабилитације пашњака. Такође и превелико гажење доводи до сузбијања и 

сабијања земљишта, што доводи до смањења способности земљишта да врши 

инфилтрацију воде. Континуирана концентрација стоке на просторима већ 

угожених неконтролисаном испашом спречава могућност рехабилитације 

вегетационог покривача. И поред тога, сточари и пастири настоје да повећавају 

број животиња, без обзира на њихов квалитет. У степама Алжира, од почетка века 

XX века, број оваца је достигао чак 10 милиона.32 Овај број је пао на 4 милиона 

                                                           
32 Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg 
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током јаких суша. У степама Алжира, као други узроци деградације земљишта 

јављају се и крчење земљишта и орање. Данас је 30%-40% степе култивисано, али 

основна употреба ове области остаје намењена сточарству. У периферним 

деловима пустињских области око још увек адекватних извора воде, постоје 

примери изгладнеле стоке, не због недостатка воде, већ због недостатка хране, која 

је прекомерном испашом и табањем земљишта уништена. Номадска кретања су још 

један негативан пример. Она не означавају напуштање стоке, већ супротно, њихово 

чување у близини привремених номадских насеобина. Ове животиње могу 

узроковати деградацију целог подручја око насеља. Традиционално, номадска 

стада и крда потпуно опасу једну област, а затим прелазе на следећу. Такође, 

увођење употребе тешких возила у сточарске и пастирске акивности има негативне 

последице. Повећава се притисак на простор испаше, јер се грла преносе брзо, док 

се доношењем воде и хране омогућава дужи боравак и опстанак стоке у тежим 

сушним условима, што узрокује даљу деградацију тог простора.33  

o За време суша, фармери се користе тактиком обрађивања већих 

површина него иначе, како би достигли одржавање укупног приноса. То им 

омогућава чињеница да и коров у време суша такође мање расте. Ово доводи до 

изложености знатно већих области ерозији земљишта. Код развијеног ратарства, и 

пољопривреде уопште, није циљ коришћење што већих површина, већ да се са 

мањих површина уз помоћ ђубрива и пестицида добије што већи принос. Тако да се 

може закључити на основу бројних примера да је претерано коришћење 

земљишта за култивацију један од главних фактора деградације земљишта. У 

семиаридним и субхумидним областима Африке, природна вегетација је уклоњена 

са превеликих повшина, а на њима усеви могу успети једино током добре кишне 

године. Током нормалне или сушне године поља су изложена еолској ерозији и 

воденој ерозији. Огромне пољопривредне површине, добијене коришћењем 

савремене механизације, знатно су погубније по земљиште од мањих 

традиционалних начина обраде површина, јер је са и око њих сва вегетација 

уклоњена, не остављајући препреке ерозивном раду верта. Неадекватно коришћење 

земљишта је угланом резултат механизованих пољопривредних метода, које нису 

прилагођене одређеном природном окружењу и коришћењу за ту намену 

непогодног земљишта, услед могућности јављања сушних година. Када се 

                                                           
33 Paylore P., Haney R. A., (1976.): „Desertification: Process, Problems, Perspectives“, University of 

Arizona, Arizona 
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недостатку воде придода неконтролисано коришћење земљишта, оно губи своју 

нутритивну вредност, оголићава и бива изложено деградацији. Све врсте 

вегетационог покривача могу бити уклоњене зарад добијања обрадивих површина 

и дрва за огрев.  

o Дефорестација представља интензивно крчење шума, зарад 

добијање обрадивих површина или његовог коришћења за огрев или у грађевинској 

индустрији. Екстензивна дефорестација брдовитих подручја и узгој житарица довео 

је до убрзане ерозије и деградације тла. Дрвеће својим корењем држи земљиште 

везано и отпорно на деградацију. На неким подручјима, наком сејања, земљиште 

остаје готово потпуно оголело, с великим потенцијалом за настанак ерозије. У 

одсуству шума, еолска ерозија узима маха, микроклима неизбежно постаје 

ариднија, суве сезоне све израженије, а постоји вероватноћа да дође и до смањења 

укупне количине атмосферских падавина. 

o Напуштање земљишта може довести до погоршања или 

побољшања у еволуцији тла и вегетације, зависно од карактеристика самог 

земљишта и вегетације, као и климатских услова на специфичним подручјима. 

Земљиште на брдовитим подручјима, која су у довољној мери обрасла вегетацијом, 

могу се временом побољшати услед акумулације органске масе – побољшавања 

структуре тла, повећавања инфилтрације и смањења ерозивног потенцијала. 

Последице напуштања земљишта се огледа у природној рефорестацији (експанзији 

шума и грмља), процес који доводи до регенерације екосистема; дефорестација, 

представљена сечом шума, која у комбинацији са прекомерном испашом има за 

крајњу последицу десертификацију. Напуштање брдских пољопривредних 

површина почело је педесетих година XX века, због јаке индустријализације, 

пораста трошкова обраде земљишта, смањења прихода од пољопривреде, промена 

у трговинској регулативи између држава, раста удела трговине и туризма у 

привредној структури. То је за последицу имало рурални егзодус и имиграцију у 

урбане центре. До 1990. године између 10 и 20% раније култивисаног земљишта у 

Средоземним државама је напуштено. 
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4. Карактеристике и интензитет десертификације по 

континентима 

 

Десертификација делује у готово свим аридним регионима, наравно 

различитим интензитетом. На основу степена тог интензитета извршена је следећа 

класификација десертификације: блага, умерена, јака и веома јака. Критеријуми на 

основу којих су издвојене ове групе су: 

- Блага: земљиште и биљни покривач нису захваћени или су захваћени благом 

десертификацијом. 

- Умерена: када је првобитан површински слој земљишта изгубљен 25-75% 

или када услед салинизације дође до смањења приноса од 10-50%. 

- Јака: када је ерозијом однешен сав или скоро сав површински слој 

земљишта или када је салинизација узроковала смањење приноса за више од 

50%. 

- Веома јака: када се јавља велики број пешчаних дина или дубоких јаруга, 

или када се услед салинизације, на слабо пропусном земишту, ствара слана 

покора на површини или тзв. пустињски лак.  

 

Табела 4. Десертификација аридних области у свету 

Интензитет 

десертификације 
Површина - km² 

Проценат аридних 

области 

Слаба 24.520.000 52.1 

Умерена 13.770.000 29.2 

Јака 8.700.000 18.5 

Веома јака 73.000 0.2 

Укупно 47.063.000 100.0 

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 

 

Група веома јаке десертификације представља стање када је земља толико 

деградирана да је њена употреба и коришћење од стране људи или животиња 

једнака нули и када је деградација економски апсолутно неповратна у било коју 

сврху. Мада, многи научници и истраживачи сматрају да све појаве 

десертификације на свету могу бити преокренуте, односно извесно сузбијене, само 
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су процеси постизања тих циљева скупи и дуготрајни, а ефекти спори и слабо 

видљиви. Примере веома јаке десертификације имамо на свим континентима, 

изузев Антарктика.34 Познато је да процес десертификације у крајњој линији 

доводи до стварања пустињског пејзажа, или потпомаже самом ширењу 

пустињских области. Данас пустиње на Земљи захватају око 31,4 милиона km², 

односно 22% површине копна. У Евроазији захватају површину од 14,3 милиона 

km², у Африци 10 милиона km², у Јужној Америци 1,8 милиона km², а у Северној 

Америци 1,9 милиона km². Оне се налазе у три различита климатска појаса – 

умереном, субтропском и тропском. У умереној зони захватају површину од 7 

милиона km², субтропској 7,4 милиона km² и тропској 17 милиона km². У Африци 

пустиња Сахара, највећа пустиња на Земљи, захвата површину од 7 милиона km², 

односно 25% површине афричког континента. На истоку се наставља на Либијску 

пустињу. На југу Африке налази се пустиња Калахари са површином од 630.000 

km². Пустиња Намиб, пружа се дуж обале Атлантског океана у дужини од 1360km. 

У Азији пустињски и полупустињски појас почиње од Каспијског мора и обухвата 

области Тјан Шана, Памира и Тибета. Пустиња Каракум има површину од 

400.000km², а Кизилкум 300.000km². Пустиња Гоби, која се пружа преко територија 

Кине и Монголије, такође захвата површину од 300.000km², као и пустиња 

Такламакан у западној Кини. На Арабијском полуострву највећа пустиња је Руб-ел-

Хали. Пустињске области Северне и Јужне Америке су мање. У Северној Америци 

пустињске области захватају Велики басен и пустиње Мохаву и Сонару. У Јужној 

Америци пустиња Атакама прати обалу Пацифика на дужини од 1000km. У 

Аустралији пустиње захватају 1,7 милиона km², односно 45% укупне површине 

континента. То су: Велика песковита пустиња и Велика Викторијина пустиња, са 

површинама преко 300.000km². У Европи, у југоистичном делу Русије, налази се 

Прикаспијска полупустињска област, која захвата северни обод Каспијског мора.35 

 

 

 

 

 

                                                           
34Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 
35 Петровић Д., Манојловић П., (2003.): „Геоморфологија“, Географски факултет у Београду, Форма, 

Београд 
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4.1.  Африка: карактеристике и интензитет десертификације 

 

Област Сахела је била погођена интензивном сушом у периоду од 1969.-

1973. године, међутим, она сама није кључ јављања десетртификације, већ је 

потпомогнута човеком. Суша је послужила као последњи ударац већ деградираним 

природним ресурсима. Коришћење природних ресурса је већ било непримерено, а 

суша је утицала на убрзање већ постојећег процеса деградације. На афричком 

континенту заступљени су сви видови јављања десертификације, од оних благих до 

веома јаких и озбиљних. Они се манифестују кроз бројне локалне и регионалне 

проблеме. Прекомерена испаша смањила је продуктивност тла читавог континента. 

Ерозије деловањем ветра и воде су преиначиле рељеф и пејзаж бројних 

култивисаних подручја, остављајући за собом пустош. Због промена у земљишним 

карактеристикама долазило је и до бојних, честих и наглих промена усева, ради 

прилагођавањима новим условима. То је довело да смањења храњивих материјала, 

како у земљишту, тако и у самим биљкама. Проблем салинизације земљишта 

највише се јавља у долини Нила, а у мањим размерама је заступљена и у другим 

деловима Африке. Оно што највише плаши стручњаке је чињеница да се 

деградација земљишта и десертификација настављају и да нема назнака да се овај 

процес успорава.  

 Слика 14. Просторни приказ десертификације у Африци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 
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На афричком континенту, бројни фактори су повећали деградацију 

земљишта и саму осетљивост на десертификацију. Већина ових фактора има 

сличне ефекте и у Азији и Латинској Америци. Могу се сврстати у три категорије: 

1. повећан број људи и стоке; 2. напредак у здравству и побољшавање здравственог 

стања и људи и животиња; 3. Непромишљено и неадекватно коришћење технике и 

технологије. Услед повећања популације, ствара се притисак на култивисано 

земљиште, приноси постају скромнији, па су људи приморани да прошире 

производњу усева на несигурне и сушније пределе. Принос постаје непоузданији и 

његова количина све више варира како се обрадиве површине приближавају 

периферији пустиње. Услед проширења обрадивог земљишта, номади су изгубили 

своје пашњаке за испашу стоке, истовремено број грла се повећава услед 

побољшаних здравствених и ветеринарских услуга. Не слутећи кобне резултате, 

људи су бушили и копали бројне бунаре зарад тога да безбеде пијаћу воду за стоку 

током целе године. То је кулминирало тешко поправљивим ефектом – 

десертификацијом. Што се тиче салинизације, постоје грубе процене да је она 

одговорна за редукцију обрадивих површина. Земљиште наводњавано годинама 

уназад редуковано је за 17%, док су у новије време наводњаване области 

редуковане за 25%. Што се тиче редукције обрадивог земљишта оваквих примера 

има и у Алжиру и Тунису. Такође, забележен је процес десертификације, као 

последица дефорестације, услед све веће потребе за дрвима поготово око урбаних 

центара где је круг дефорестованих области сваке године све већи.  

Табела 4. Десертификација аридних области Африке 

Интензитет 

десертификације 
Површина - km² 

Проценат аридних 

области 

Слаба 12.430.000 71.7 

Умерена 1.870.000 10.8 

Јака 3.030.000 17.5 

Укупно 17.330.000 100.0 

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 

 

Око 18% аридних области у Африци је захваћено јаком десертификацијом и 

то у углавном области прекомерне испаше јужно од Сахаре. Планинске падине и 

висоравни северне Африке су такође захваћене десертификацијом. У Египту је чак 
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30% наводњаваног земљишта захваћено салинизацијом. Еолска ерозија је 

доминантна у сушнијим и сувљим областима, док су флувијална, плувијална  

ерозија и денудација доминантније у мало влажнијим пределима. У Етиопији и 

Кенији је доминантна еолска ерозија, као и у Алжиру, Мароку и Тунису који су под 

јаким утицајем ветра, који је најдоминантнији у западној Африци у субсахарској 

области. Коначни подаци колико је пољопривредних површина и пашњака 

уништено не постоје, али постоје подаци да је само губитком фертилности 

земљишта њихов проценат умањен за 25-50% у десертификованим областима. 

 

 

4.2.  Азија: карактеристике и интензитет десертификације 

 

Узроци десертификације у Азији се карактеришу претераном испашом на 

Блиском Истоку и у Централној Азији, док су култивисане површине од источне 

Кине до Медитерана изложене ерозији чији је агенс вода. Засићеност земљишта 

водом и салинизација карактеристични су за Ирак, Пакистан, Кину и делове 

бившег СССР-а. Минирање и бушење земљишта, укључујући и експлоатацију 

нафте и гаса, изазвало је велике штете где год су радови извођени. Мелиоративне 

мере су предузете зарад смањења деградације земљишта у свим земљама 

погођеним овим проблемом. Свака земља је забележила различит степен успеха. 

Проблеми су фактори који се одражавају на услове у којима се десертификација 

јавља, као и интензитет деградације који већ постоји на датом простору.  

Човек је свој први утицај и траг оставио баш на простору Азије хиљадама 

година уназад. Историјски подаци показују да је кобан утицај и деловање човека 

било очигледно већ пре две, три хиљаде година у Кини и на Блиском Истоку. Још 

тада је настала прва деградација индукована људском активношћу. Сеча шума и 

култивација новодобијеног обрадивог земљишта били су први кораци ка 

деградацији. Појам претеране испаше постао је знатно већи проблем током 

неколико последњих деценија, него што је то било раније. Дошло је до 

„експлозије“ у броју становника, самим тим повећале су се потребе за храном, па се 

повећао и број стоке, поготову у Индији. Култивисано земљиште проширено је на 

пашњаке. Ископани су бунари како би се омогућило интезивно сточарство током 

целе године. То је довело до тога да пољопривредна обрада земље постане 
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несигурна, с обзиром на то да користи земљиште које је погодније за пашњаке. 

Истовремено долази до неконтролисане и прекомерне испаше у аридним областима 

које тај притисак не могу да издрже. Уништавање вегетационог покривача на 

песковитој подлози довело је до јављања интензивне еолске ерозије, смањења 

фертилности земљишта и до баснословно скупих мера превенције десертификације 

у Кини, Ирану, Саудијској Арабији и осталим земљама.  

 

 Слика 15. Просторни приказ десертификације у Азији 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 

 

Азија има велика пространства која су захваћена десертификацијом која се 

карактерише као јака, а која је близу да се прегрупише у групу веома јаке. Са друге 

стране, чак половина површине континента се карактерише слабом 

десертификацијом. Флувијална ерозија је интензивна на лесном платоу средњег 

тока Хоангхоа. Река годишње однесе 1.3 милијарде тона седимената, довољно да 

прекрије 1.800km² са дебљином слоја земљишта у износу од 30cm. Сав тај 

материјал се губи са површине од 300.000km² брдовитог подручја. Мере јесу 

предузете за санирање овог проблема, али је он толико велик и интензиван, да је 

прогрес изузетно спор. Ерозија изазвана водом је такође значајна и у западним 

деловима Индије и у северном Пакистану. Срећом, овде је земљиште знатно 

резистентније на ерозију, од лесног платоа у Кини. Међутим, у овим земљама се 
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јавља проблем константног смањивања и сузбијања пољопривредног земљишта и 

он се непрестано погоршава.  

Проблем у јужном Ираку који се јавља код наводњаваних површина је 

салинизација, који је једнако озбиљан, колико и његово санирање. Дубока 

земљишта са јако повољном структуром, али равном топографијом, имају проблем 

да спроводе адекватну дренажу потребну за одржавање оптималног нивоа 

подземне издани и спрече акумулацију соли. Технике и мере за сузбијање 

десертификације, као ове која је погодила Ирак, су развијене и успешно тестиране, 

али техничке проблеме је много лакше решити од друштвених и социјалних који су 

погодили ову земљу. Рекламација земљишта је много лакша у оцеднијем земљишту 

долине Инда и у централној Азији. Продуктивност земљишта на готово читавом 

Блиском Истоку, као и у Пакистану, је међу најслабијима у аридним областима 

света. Дошло је до мањег напретка у враћању продуктивности пашњачких предела, 

али још много тога треба да се уради. Решеност да се живе пешчане дине 

стабилизују донела је више успешних покушаја да се нађе ефектан метод 

стабилизације, као и да се пронађе адаптивна вегетација. Забележен успех је 

изванредан, с обзиром на тешке услове у којима је остварен. 

Табела 5. Десертификација аридних области Азије 

Интензитет 

десертификације 
Површина - km² 

Проценат аридних 

области 

Слаба 12.430.000 71.7 

Умерена 1.870.000 10.8 

Јака 3.030.000 17.5 

Укупно 17.330.000 100.0 

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 

  

Брз пораст броја становника и ограничени природни ресурси сами по себи 

говоре да ће борба против десертификације бити тешка у развијеним земљама 

Азије, док ће борба против ње добити екстремни карактер у сиромашним земљама. 

Притисак који земљиште трпи мора некеко бити отклоњен, а то се једино може 

постићи враћањем његове продуктивности.  
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4.3.  Аустралија: карактеристике и интензитет десертификације 

 

Са гледишта области које су погођене десертификацијом, главни узрок 

појаве деградације земљишта у Аустралији је прекомерна испаша. Ерозија изазвана 

ветром и водом захвата веће области, док се салинизација иригованих или 

неиригованих области јавља се као озбиљнији проблем само на локалном нивоу, 

пре свега у мањим областима на југу континента. Десертификација се углавном 

јавља око пољопривредних заједница и популарних туристичких области.  

Проблем неадекватне и претеране испаше је почео пре 50 до 100 година у 

насељима која су се налазила унутар аридних области, када су још биле непознате 

информације о количини доступних природних ресурса, као и слабо познавање 

климатских прилика, њихових просечних и екстремних вредности које се овде 

јављају. Током прве четвртине XX века проблеми изазвани ерозијом воде и ветра, 

салинизације и засићена земљишта наводљаваних области, су се повећавали 

заједно са продирањем култивисаног земљишта у сушније области. Акције 

опоравка земљишта почеле су тридесетих и четрдесетих година XX века, када је 

држава донела закон за очување земљишта и формирала јединице које ће 

контролисати и исправљати злоупотребу земљишта и спречи даље погоршавање 

деградације. У овом тренутку, може се рећи да је испаша знатно мања него пре 

1940. године, да елоска и флувијална ерозија и даље делују, али у мањој мери него 

раније, те салинизација наводњаваног земљишта у сливу реке Мари стагнира.  

Слика 16. Просторни приказ десертификације у Аустралији  

 

 

 

 

 

 

  

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 
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Године 1969. направљен је извештај о деградацији земљишта на овом 

континенту. Процењено је да је око 14% захваћено озбиљном и јаком 

десертификацијом, 23% умереном, а да 63% није уопште захваћено овим процесом 

или јесте али веома слабо. Касније се дошло до закључка да деградација земљишта 

која је забележена у првој половини прошлог века, у ствари последица прекомерне 

употребе природних ресурса током касних 1800.-их година. Као што је већ 

напоменуто, након 1940. године долази до запаженог побољшања, што због 

спровођења бројних превентивних акција, што због неочекивано повољног 

падавинског режима. Седамдесетих година прошлог века извршене су 

истраживања на основу којих је процењено да је чак 85.000ha наводњаваног 

земљишта Аустралије захваћено салинизацијом, а да се већи део налази у басену 

реке Мари. Такође се наводи да је најмање 197.000ha у аридним областима 

захваћено секундарном салинизацијом.  

Табела 6. Десертификација аридних области Аустралије 

Интензитет 

десертификације 
Површина - km² 

Проценат аридних 

области 

Слаба 2.330.000 36.6 

Умерена 3.510.000 55.2 

Јака 520.000 8.2 

Укупно 6.360.000 100.0 

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 

 

У Аустралији су технике и методе за контролисање десертификације добро 

познате. Највећи проблем јесте уочавање праве и озбиљне претње. Након њиховог 

уочавања државне агенције су на располагању да помогну у спровођењу програма 

превенције и рекултивације земљишта. Проблем прекомерне испаше је редукован 

за 50%, док су у насељенијим деловима јужне Аустралије еолска и флувијална 

ерозија знатно мањи проблем. Салинизацију је теже контролисати због већих 

трошкова и услова у којима се јавља у басену Мари реке.    
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4.4.  Северна Америка: карактеристике и интензитет десертификације 

 

Прекомерна испаша је оставила трајни ефекат аридним областима Северне 

Америке. Незнатно је учињено ради ресторације земљишта и очувања његове 

продуктивности. Деградација земљишта ерозијом изазваном ветром и водом је 

значајна, а јавља се и интензивна салинизација, као и засићење тла водом. 

Интензитет салинизације варира и њена појава се везује за наводњаване области 

овог континента.  

Прекомерна испаша је исувише оштетила и уништила првобитни 

вегетациони покривач у Мексику и Сједињеним Америчким Државама. Почела је у 

Мексику након шпанских освајања, а затим се проширила на југозападне делове 

САД-а. Већ почетком XIX века, прекомерна испаша се не јавља као појам, већ као 

проблематично чињенично стање. Она се простирала са обе стране границе између 

ове две државе. Са развојем механизације долази до наглог пораста броја стоке, 

поготово на југозападу Северне Америке. Тај тренд се наставио и у XX веку. 

Временом је проблем постајао све озбиљнији, а десертификација је неприметно и 

полако заузимала своје место у овом пределу. Тада долази до стварања основних 

принципа за контролу десертификације. Међутим, њихова примена није била 

широко распрострањена све до четрдесетих и педесетих година XX века. Иако 

данас постоји много начина, опција и метода којим би се могли решити ови 

проблеми, њихово спровођење у пракси ипак није на задовољавајућем нивоу. 

У Северној Америци простире се преко 450 милиона ha аридних области, 

које захватају САД и Мексико. Око ⅔ укупних аридних површина су захваћене 

умереном десертификацијом, са знатним површинама под благом, а мање од ⅓ је 

захваћено јаком десертификацијом. Најмању површину захватају области веома 

јаке десертификације. Генерално посматрано, аридне области на северну 

континента се карактеришу благим, а на југу јаким интензитетом овог процеса. У 

Северној Америци десертификација се јавља као комбинација два фактора, један 

припада групи физичких (природних) фактора, а други је настао неадекватном 

антропогеном делатношћу. Та два процеса јесу еолска ерозија и прекомерна 

испаша. Области које су захваћене веома јаком десертификацијом налазе се на 

подручју Новог Мексика и Тексаса (савезне државе САД-а) и у Чивави (савезној 

држави Мексика). Како то углавном бива, прво су захваћене прекомерном 
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испашом, а затим је усред смањења вегетационог покривача уследио несметани рад 

еолске ерозије. Највећа и најдесертификованија област налази се на северу Новог 

Мексика и Аризоне. Процењује се да се ове области најгорег интензитета 

деградације не могу спонтано и природно опоравити чак ни за хиљаду година и то 

при потпуно забрањеној испаши.  

Слика 16. Просторни приказ десертификације у Северној Америци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 

Еолска ерозија је други најутицајнији фактор деградације. Ветар ствара 

неприлике и у сувим и у наводњаваним областима, све од тренутка када је 

првобитна вегетација уништена. Еолска ерозија је свакодневна претња, чији се 

интензитет повећава током суша, а смањује током влажнијих периода, али је 

свакако свакодневно присутна. Без обзира што су песковита земљишта 

најподложнија раду ветра, чак и земљишта другачијих текстура и структура, у 

одговарајућим условима, бивају захваћена дефлацијом која односи и храњиве и 
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органске материје из земљишта. Увођењем система за наводњавање, који се базира 

на прскалицама, омогућио је да се песковито земљиште користи у пољопривредне 

сврхе. Ако и када земљиште буде напуштено, било због недостатка воде или из 

економских разлога, САД ће бити суочене са проблемом еолске ерозије већим него 

икада раније у прошлости.  

У Канади велика пространства прерија, услед активноти еолске ерозије, губе 

своју фертилност. Флувијална ерозија је озбиљна на просторима девастираним 

прекомерном испашом и карактеристична је за висоравни Мексика. Салинизација 

се јавља у свим наводњаваним областима, а њен интензитет се повећава од севера 

ка југу. У Сједињеним Америчким Државама заузима око 25% иригованог 

земљишта, а у Мексику тај проценат је већи.  

Табела 7. Десертификација аридних области Северне Америке 

Интензитет 

десертификације 
Површина - km² 

Проценат аридних 

области 

Слаба 440.000 9.8 

Умерена 2.720.000 61.6 

Јака 1.200.000 27.1 

Веома јака 67.000 1.5 

Укупно 6.360.000 100.0 

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 

 

Скоро 90% аридних области Северне Америке је или умерено или јако 

десертификовано. Године 1979. САД су поднеле извештај у коме се наводи да 58% 

обрадивог земљишта захтева улагање зарад њихове конзервације. Најбоље очување 

земљишта би требало да се огледа у сузбијању свих видова ерозије чији је агенс 

вода. Такође, Сједињене Државе су водиле записе и о деловању и последицама 

еолске ерозије. Величина површина које су биле под утицајем еолске ерозије је 

варирала од 400.000 ha, до максималних 6.000.000ha. Најмања штета се догодила 

током четрдесетих и шездесетих година прошлог века, док је највећа штета 

обележила 1955. годину када се јавља период јаке и продужене суше. Подаци о 

усевима показују да проценат њиховог уништења варира од 0.6% до 9%. Оно што 

се закључује из бројних анализа и њихових података је да интензитет еолске 

ерозије зависи од јачине и дужине суше током одређеног периода.  
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4.5.  Јужна Америка: карактеристике и интензитет десертификације 

 

Прекомерна испаша, сточарство и земљорадња на неодговарајућем 

земљишту, дефорестација, као флувијална ерозија, су дугогодишњи проблеми 

аридних области Јужне Америке. Еолска ерозија је највећа претња у семиаридним 

областима пампаса у Аргентини, где су покретне дине уништиле знатне површине 

земљишта. Салинизација и засићеност земљишта стварају негативне ефекте на 

иригованом земљишту западне Аргентине. Слана језера западне Аргентине, 

северног Чилеа и платоа Боливије су по генези природна, а не створена од стране 

човека. Постоји мало назнака да се у пракси нешто предузима ради превенције 

деградације и десертификације, а стање се или погоршава или стагнира, али ни у 

једној области се не побољшава.  

Тешка дефорестација погодила је Јужну Америку доласком Шпанаца у XVI 

и XVII веку. Са њиховим доласком долази и до великог повећања броја стоке на 

мањим површинама, па самим тим и до прекомерне испаше. Долази и до 

култивације околних падина, што доприноси убрзању ерозивних процеса. Ипак. 

Тек у XIX и XX веку проблем десертификације и деградације постаје запажен на 

падинама Анда и осталим пределима. Такође, велики притисак на аридне области 

вршио је и пораст броја становника и нових сталних насеља.  

У аридним областима североисточног Бразила десертификација се одржава 

у оквиру умерене категорије услед несталног и неједнаког падавинског режима. 

Девастација земљишта би била интензивнија да су кише учесталије, а периоди 

суша смањени. Овај простор је прекривен вегетацијом која је адаптирана на сушне 

периоде који се јављају током године. Обала Перуа је дисецирана бројним речним 

токовима река која се спуштају са Анда у Тихи океан. У семиаридним областима 

приобалних планина Перуа, деградација се догађа захваљујући неадекватној 

испаши стоке и култивацији падина. Такође, прекомерна сеча шума је још један 

негативан фактор који се јавља у овој области.  

Аргентина је држава Јужне Америке, која пропорционално има највише 

аридних површина, где је прекомерна испаша довела до деградације биљног 

покривача на висоравнима на северу, све до хладне Патагонијске пустиње на југу. 

Бројне наводњаване површине су изложене одређеном степену салинизације. 
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Пустињске области Јужне Америке су доживеле проширење потпомогнуто 

десертификацијом.  

Слика 17. Просторни приказ десертификације у Јужној Америци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.) „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff 

Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster 

 

Фактор који је најзаслужнији за појаву десертификације је свакако 

прекомерна испаша. Долази до повећања бројчаног стања домаћих животиња, на 

штету бројности дивљих животиња. Уз то, њихова природна станишта су 

уништавана константном сечом шума. Након прекомерне испаше, најутицајнији 

ерозивни фактор је флувијална ерозија, коју на трећем месту прати еолска ерозија. 

Највећа штета нанета ветром захватила је фармерске пределе централне Аргентине, 

где је неконтролисано искоришћавање тла довело до стварања покретних дина.   

Табела 8. Десертификација аридних области Јужне Америке 

Интензитет 

десертификације 
Површина - km² 

Проценат аридних 

области 

Слаба 1.340.000 43.6 

Умерена 1.050.000 34.1 

Јака 680.000 22.1 

Веома јака 6.000 0.2 

Укупно 3.076.000 100.0 

Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Lancaster 
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Године 1963. је процењено да је 16.000.000ha било под утицајем еолске 

ерозије, стање након тога се само погоршало. Фертилност земљишта је опала, а 

отицај се повећао. Салинизација земљишта захвата око 20% иригованих области 

приобалног Перуа. Исти проблем мањег интензитета се јавља у западној Аргентини 

и у североисточном Бразилу. Иако је око 22% аридних области Јужне Америке 

погођено јаком и веома јаком десертификацијом, проблем је критичан јер је 

најбоље земљиште захваћено деградацијом и тај процес се наставља. Дошло је до 

одређеног напретка по питању стабилизације покретних дина у Аргентини, али 

потребно је урадити много више. Повећање природног прираштаја никако не делује 

охрабравајуће, јер прети узроковањем интензивније десертификације.  

 

 

4.6.  Европа: карактеристике и интензитет десертификације 

 

Европски континент је захваћен процесом десертификације која је 

најизраженија у субаридној медитеранској области, али постоје примери да се она 

јавља и у хумидним областима овог континента, као што је приказно на примеру 

Данске. Аридне области Европе најизложеније процесу деградације налазе се у 

медитеранским земљама: у Шпанији, Италији и Грчкој.  

o Све аридне области Шпаније су углавном захваћене умереном до 

јаком десертификацијом. Највише штете је начињено сечом шума и испашама, док 

култивационо земљиште трпи утицаје воде и ветра. Салинизација је велики 

проблем у сливу реке Ебро. Дуж медитеранске обале простиру се покретне 

пешчане дине.  

Током неколико последњих векова претерана испаша коза и оваца довела је 

до деструкције бројне травнате и дрвенасте вегетације на монокултивисаном 

земљишту. Плувијална ерозија је на тим областима постала веома озбиљна услед 

недостатка вегетационог покривача. Сеча шума због дрва за огрев и грађевинског 

материјала, као и продирање пољопривредног земљишта у пашњачке пределе су 

довели до девастације биљног света и деградације земљишта. Повремене суше су 

само убрзавале процес десертификације. Области које су под највећим утицајем 

салинизације су североисточни део у долини Ебро реке и југозападни део Шпаније 

у близини обале. Ово земљиште је у прошлости редовно плављено морском водом, 
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па је дренажа овог терена јако лоша, а ниво подземних вода близу површине, па 

услед евапотранспирације долази и до салинизације земљишта.  

Око 50% Шпаније је представљено аридним подручјима, од којих је чак 70% 

умерено, а 30% јако десертификовано. Земљиште под утицајем салинизације има 

површину од 240.000ha. Процеси рекламације земљишта су покренути у неколико 

области. Стална потреба за повећањем обрадивих површина, истовремено 

повећавање салинизације, довели су до обраћања посебне пажње на овај проблем у 

последњих неколико деценија. 36 

Слика 18. Просторни приказ десертификације у Шпанији  

 

 

 

 

 Извор: Hassan M. H. A., El-Baz F., (1986.): „Physics of Desertification“, Martinus Nijhoff 

Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster 

o Јака деградација земљишта захвата 17% површине Италије. 

Семиаридне области јужне Италије, као и острва Сардинија и Сицилија су посебно 

склона ерозији због комбинације климатских фактора и релативне висине рељефа. 

У таквим областима често се јављају шумски пожари. Човек је својом активношћу 

остварио снажан утицај на вегетациони покривач јужне Италије, највише кроз 

дефорестацију, пожаре и прекомерну испашу. Штета начињена поплавама, 

клизиштима и деградацијом земљишта је процењена на између 1,05 – 1,35 

милијарде долара годишње. Подаци указују на то да је 17% односно 50.000km² под 

утицајем јаке деградације или клизишта, а 1%, односно 2.500km² представљају тзв. 

рђаве земље37. Због великих површина захваћеним деградацијом земљишта сваке 

године се јављају већи проблеми и наноси се већа штета насељима, 

инфраструктури и иригационим системима.  

                                                           
36 Geeson N. A., Brandt C. J., Thornes J. B., (2002.): „Mediterranean Desertification: A Mosaic of 

Processes and Responses“, John Wiley & Sons, London 
37 Рђаве земље или „badlands“ није посебан денудациони облик, већ појава потпуно огољених и 

облицима линијског кретања воде рашчлањених падина. У рељефу који се одликује великим 

падовима топографске површине, водени токови и млазеви, који постају после јачих киша и 

пљускова, усецају у растреситом покривачу читав систем плићих или дубљих ерозивних бразди, 

вододерина и јаруга. Услед јаке дисецираности топографске површине, култивациони слој бива 

потпуно уништен и однешен. Земљиште је потпуно разовано и разбијено вододеринама.  
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У Италији басен реке Агари је област која је најпогођенија 

десертификацијом. Ова река протиче кроз јужну Италију, тачније кроз покрајину 

Базиликату. Подручје које захвата горњи слив реке Агари је брдовит са 

култивисаним речним терасама. Област је добро пошумљена, са вегетацијом која 

смањује и спречава ерозију. У сливу средњег тока, флувијална ерозија доводи до 

деградације земљишта, формирање јаруга и рђаве земље. Међутим, ерозивни 

процеси у овој области нису под утицајем само природних фактора, већ су доста 

потпомогнути антропогеним утицајима, који се највише огледају у дефорестацији 

током прошлог века. У подручју слива доњег тока реке Агари процес деградације 

земљишта ограничен је углавном на речне обале и стрме обалске клифове. Ипак, 

овде већи проблем представља појачање интензитета салинизације. У оваквим 

условима, у сливу ове реке број становника око средњег тока је пао на 32 

становника по km², док се број становника повећао око доњег тока реке на 72 

становника по km². Напуштање земљишта с једне и повећавање густине 

насељености с друге стране, нажалост, исто резултирају – интензивирањем 

десертификационог процеса.38 

Слика 19. Просторни приказ десертификације у Италији 

 

 

 

 

 

 

Извор: „Fantechi R., Margaris N. S., (1984.): „Desertification in Europe“, Proceedings of the Information 

Syposium in the EEC Programme on Climatology, Springer, Greece, Mytilene 

 

o Десертификациони процес јавља се и у Грчкој. Поред 

континенталног дела државе који се бори са не толико интензивном деградацијом, 

острвски део државе је знатно погођенији овим процесом. Можда и најбољи 

пример за то јесте острво Лезбос, које се налази у северном делу Егејског мора. 

Треће је острво по површини у Грчкој. Већи део површине овог острва је 

                                                           
38 Извор: „Fantechi R., Margaris N. S., (1984.): „Desertification in Europe“, Proceedings of the 

Information Syposium in the EEC Programme on Climatology, Springer, Greece, Mytilene 
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представљен планинским и брдовитим рељефом, са највишим врхом 968m изнад 

нивоа мора. Фертилне алувијалне равни су ретке, а већина речних токова има 

сезонски карактер. На североистоку острва се налази некултивисано земљиште које 

се углавно користи за испашу. Од југоистока, ка централном делу острва налазе се 

густи засади малина. Северозападни део острва карактерише се интензивним 

овчарством. Планинске области су обрасле боровим шумама, а има и понеке 

плантаже маслина. Засади маслина су се полако ширили и постали доминантна 

култура на острву током последња два века. Северозападна област Лезбоса посебно 

је осетљива на десертификациони процес и карактерише се проређеном 

вегетацијом. Њен недостатак у овој области је резултат утицаја падавинског 

режима, рељефа и топографије. Антропогени утицај такође имају допринос 

јављању деградације и десертификације у овој области. Земљиште је овде 

каменито, снажно или веома снажно еродирано, плитко, а падине су често јако 

стрме. Комбинација ових фактора северозападни део Лезбоса чини јако подложним 

и рањивим на десертификацију. Средња годишња количина падавина на острву је 

670mm. Вегетација јесте прилагођена периодима суше који често наступају, 

међутим она је подложна и прети јој ризик од пожара, који повећавају ерозију у 

ватром захваћеним областима. У северозападном делу Лезбоса природни услови су 

доминантни и одређују на који ће се начин земљиште користити у пољопривредне 

сврхе. Као резултат тих фактора на овим просторима је заступљено сточарство, 

тачније овчарство, као главна грана пољопривреде. Ови простори под прекомерном 

испашом су тренутно најдеградираније површине на целом острву. Шуме 

прекривају свега 8%, а пашњаци  чак 81% северозападног Лезбоса, а 40% површине 

целог острва. Чак 72% пастира и фармера је признало да још увек користе ватру да 

рашчисте своје пашњаке од трновитих жбунова. Овај податак је алармантан с 

обзиром на то да је позната последица пожара по саму ерозију земљишта. 

Слика 20. Просторни приказ десертификације у Грчкој, на примеру острва Лезбос. Интензитет 

десертификације се повећава од беле ка црвеној боји. 

 

 

 

 

 

Извор: „Fantechi R., Margaris N. S., (1984.): „Desertification in Europe“, Proceedings of the Information 

Syposium in the EEC Programme on Climatology, Springer, Greece, Mytilene 
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5. Суочавање са десертификацијом и њена превенција 

 

Појам десертификације има двоструко значење: - стварање пустињских 

услова и пејзажа, који смењују продуктивно земљиште; - неизмењива деградација. 

Ризик од деградације земљишта или десертификације је већи у сувим регијама него 

у хумидним екосистемима услед већих променљивости климатских фактора 

(кишног режима, температуре, већег ерозивног потенцијала, веће експлоатације 

сиромашнијег земљишта, мале резерве воде). Аридне области се опорављају знатно 

спорије од хумидних. Одрживост агрикултуре у аридним областима означава 

пољопривреду која несметано функционише без утицаја на деградацију земљишта. 

Отпорност тла у аридним областима би требала да буде таква да може да врши 

природну ресторацију и да има капацитет одрживости. Ипак, појам „одрживости“ 

има другачије поимање из различитих углова гледања, па тако: 

 - из угла продуктивности и снабдевености храном, мисли се на одрживост у 

смислу снабдевања довољном количином хране да задовољи потребе свих;  

- посматрање одрживости као примарног еколошког феномена, са акцентом 

на одржавању просечног нивоа производње у току неодређено дугог времена без 

исцрпљивања обновљивих ресурса од којих зависи. 

Не владају у свим сушним областима исти услови, па се тако оне разликују 

по клими, природним ресурсима и вегетацији. Самим тим решења у превенцији и 

побеђивању десертификације морају да се разликују у зависности од доминантних 

фактора у датој области. Морају се разматрати могућности превазилажења 

створених проблема. 

 Покушаји превенције климатских ризика.  

Још увек нисмо у могућности да предвидимо климатске услове, као ни 

факторе који детерминишу сушу, као ни да установимо трендове климатских 

промена. Много земаља је уложило велику количину новца у вештачко повећавање 

облачности. Овај процес захтева кишне облаке и по могућности влажност ваздуха у 

атмосфери, која је у већини случајева одсутна у сушним областима. Према 

мишљењима метеоролога, киша из облака би се могла излучити било где, а иако би 

падала у сушним областима дошло би до њене евапорације пре него што би 

доспела до земљишта. За сада, регионалне модификације климе не могу бити 

предвиђене. Требало би развити националне и регионалне метеоролошке сервисе. 
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Неки од њих су већ активни у достављању информација које су значајне и пресудне 

за пољопривредни развој. Светска метеоролошка организација (the World 

Meteorological Organization - WMO) у процени климе и водених ресурса за развој 

пољопривреде у судано-сахелској зони западне Африке сумира ставке неопходне за 

јачање метеоролошких и хидролошких служби: обука особља и наглашавање 

важности њиховог доприноса социо-економском развоју; јачање обсервационих 

станица и њихове мреже; брзо прикупљање, обрада и тумачење података; праћење 

падавина путем радара ради боље процене области захваћене кишом; сателитски 

снимци из ваздуха и посматрање и фотографисање ради надзора развоја 

временских прилика, пашњака и површина под усевима.39 

 Покушаји превенције опасности по вегетацију. 

Вегетација сушних области је резистентна, отпорна је на високе 

температуре и велики број сунчаних сати. Ове биљке се карактеришу корењем које 

је дубоко у земљи. Ипак, отпорни вегетациони покривач није толико густ. Видели 

смо како на различитим континентима испаша може да измени многе параметре 

природних пашњака – биомасу, састав врста и продуктивност. Већ је добро познат 

људски утицај на вегетацију аридних области. Дрвенасте врсте се повлаче као 

последица сече шума, неконтролисаних пожара, и утапкавања површинског слоја 

земљишта, као и накнадне дефлације. Реакција вегетације на деградацију и 

десертификацију, не огледа се само редукцији дрвећа и жбунасте вегетације, већ и 

у промени у саставу врста. Поставља се питање како створити биолошки опоравак. 

Под опоравком се подразумева повећање биолошких активности, повећање 

биомасе, биљног покривача, органског материјала, микро и макроорганизама, 

повећања фертилитета и смањења евапорације. Издвајају се две врсте опоравка, 

природни и вештачки. Природни опоравак се може остварити потпуним одсуством 

антропогених утицаја.40 Вегетациони покривач ће се спорије регенерисати уколико 

је област ариднија, земљиште плиће и деградација јача. Постоји неколико примера 

природног опоравка у јужном Тунису, Либији и Ирану, доказујући да се он може 

остварити и на сиромашним, песковитим, сланим земљиштима, чак иако је 

количина  падавина 80mm. Опоравак Сахела после добре кишне сезоне 1988. 

године је доказ да и након дугог периода суше у земљишту постоји семење, врсте 

које могу самостално да напредују, али им је потребан водени потенцијал. 

                                                           
39 Oliver J. E., (2005.): „Encyclopedia of World Climatology“, Springer, the Netherlands 
40 Pasternak D., Schlissel A., (2001.): „Combating desertification with plants“ Springer, New York 
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Вештачки опоравак у првом случају захтева интервенцију на топографију и 

земљиште: обликовање тераса, орање, одређени облик наводњавања и ђубрење. У 

другом случају долази до поновног сађења првобитне аутохтоне вегетације или 

друге одговарајуће врсте. Методу сађења постојаће вегетације и без орања 

земљишта користили су бивши СССР, Туркменистан и Узбекистан. Овај метод је 

развијен у областима које се карактерише растреситим земљиштем и ретком 

вегетацијом. Вештачки створени пашњаци могу бити коришћени за испашу, али 

тек након 2-3 године.  

Пашњаци у источној Африци, на којима се налази велики број стоке, су 

захваћени прекомерном ипсашом. Са нестанком вегетационог покривача, 

земљиште захвата ерозија и оно губи свој површински слој. Људи које се баве 

сточарством морају да науче како да контролишу испашу, да заштите пашњаке и 

засаде крмно биље и жбуње. Фармери који обрађују падине требало би да знају 

методе којима се проверава да ли је земљиште захваћено ерозијом и како да обнове 

еродирано земљиште. Научници су предложили три биљне врсте за санацију 

деградираног земљишта, побољшање његове структуре и задржавање влаге у њему: 

траве Chloris gayana и Pennisetum purpureum, и жбунасту врсту Cajanus cajan. 

Постоји више учинака, чијим поштовањем и применом би могла да се врши 

контролисана и умерена испаша: избегавње стварања притиска на површински слој 

земљишта током сушних перида; ђубрење земљишта зарад брже продукције 

хумуса; одржавање оптималне количине лишћа на жуњу; сађење семења; сађење 

биљних врста које су компатибилне и које се међусобно не угрожавају; 

акумулација суве вегетације погодује ширењу пожара, док умерена испаша 

елиминише ту акумулацију. Претерана испаша је комплексан феномен који зависи 

и од тога чиме су пашњаци прекривени, којим биљкама, и од тога које животиње 

врше испашу. Не бирају све животиње исту биљну врсту, чија количина варира 

током године у зависности од протеина, соли, минерала и угљених хидрата. У том 

случају прекомерна испаша би значила испашу само једне биљне врсте и да то 

може бити санирано на време. Како би се избегла прекомерна испаша и деградација 

земљишта у семиаридним екосистемима, треба тежити овим циљевима:  

1. Прилагођавање броја животиња капацитету који земљиште може да 

издржи;  

2. Рационализација периода испаше, да се врши његова корелација са 

падавинским режимом и карактеристикама;  
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3. Избегавање испаше биљним остацима током сушне сезоне.  

Деградација земљишта утиче (не)посредно на глад која хара Афричким 

континентом. Африка ће морати да смисли боље методе рекламације земљишта, 

како би могла да прехрани велики број становника, који се свакодневно повећава. 

Део решења лежи у култивацији биљака адаптираних на суше. Први услов би био 

да се прикупе и процене сви усеви који успевају у аридним и семиаридним 

регионима. Други корак би био да се створи база ресурса биљака које су 

толерантне на сушу на глобалном нивоу. Трећи корак је анализа вишенаменских 

породица биљака, као што су кактуси у сахаросахелској зони, пасуљ у сахелској 

екозони и палме у субхумидној зони Суданосахела.41 

 Рекламација земљишта захваћеног салинизацијом. 

Без одговарајућих пољопривредних и еколошких метода салинизација може 

да се јави у готово свим екосистемима. Ипак, најподложније су аридне области 

услед високих температура у комбинацији са малом количином падавина, велике 

евапорације, иригације и људских активности које доводе до повећања нивоа 

подземних вода. Салинизација се као проблем јавља вековима уназад. Агрикултура 

древног племена Инка утицала је на салинизацију поља, па су пољопривредници 

морали да се повуку са падина Анда.  

Салинизација је данас проблем светског нивоа. Латинска Америка, Мексико, 

Сједињене Америчке Државе, већи део Африке, нарочито Египат, затим Арабијско 

полуострво, Индија, делови бившег Совјетског Савеза и Аустралије имају 

земљиште погођено салинизацијом. Данас у свету има дупло више салинизованог, 

него иригованог земљишта. Према проценама, у свету је преко 250 милиона ha 

наводњаваног земљишта, а од тога је 25-50% захваћено различитим интензитетом 

салинизације.  

Халофите, биљке адаптиране на слано земљиште, могу бити једно од 

решења за овај проблем. Њихово коришћење може, у одговарајућим системима, 

створити одржив приступ и коришћење сланих површина у приморским 

пустињским областима, као и у континенталним облстима око сланих језера. Ове 

биљке луче со из земљишта преко одређених жлезда, на тај начин одржавајући 

низак ниво соли у ткиву и корену. Због тога имају потенцијал да поврате неке 

површине захваћене салинизацијом, да стабилишу земљиште како би било 

                                                           
41 Pasternak D., Schlissel A., (2001.): „Combating desertification with plants“ Springer, New York 
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отпорније на рад ветра и воде, да омогући испашу. Основна стратегија, за 

рехабилитацију и експлоатацију сланог земљишта, може бити адаптација усева на 

услове животне средине, а не да се заснива на покушајима промене саме животне 

средине. 

 Мере за очување водених ресурса. 

Прве насеобине људи, као и касније сви већи градови су стратешки 

лоцирани поред водених објеката, односно у близини река или језера. Сушне 

области Земље би могле бити насељене већим бројем становника када би постојала 

довољна количина свеже воде. На западу САД-а пољопривреда има огромне 

користи од подземних водених ресурса, док Африка има велике резерве 

неискоришћене подземне воде. Величина ових подземних резервоара је знатна у 

басенима Чада и у Судану. Сахел више не може да зависи само од кишног режима, 

па се предлаже коришћење подземних залиха воде, зарад побеђивања суше. Ипак, 

постоје оправдане сумње и стрепње да дубока подземна вода у аридним областима 

представља необновљив ресурс. Чак и када би ниво и количина воде била 

повољнија, морао би се контролисати њен протицај, као и адекватно време за њену 

употребу. Количина атмосферских падавина је у овим крајевима недовољна да би 

надокнадила употребљену подземну воду. То доводи до закључка да дубоке издани 

представљају или веома стару воду која је настала током хумидних 

палеоклиматских услова, или их хране реке које се не налазе у њиховој близини. У 

Либији су залихе воде знатно исцрпљене и сматра се да неће потрајати до средине 

овог века. 

Многе наде су положене у технологију, како би помогла у савлађивању 

десертификационог процеса, углавном стварањем иригационих система великих 

размера. Године 1986. настала је идеја да се у Африци направи пројекат који 

предлаже трансфер воде реке Конго, која би пролазила кроз сушом погођене 

области Сахаре. То укључује стварање резервоара површине 900.000km² у старом 

језерском басену у депресији Конга. Одатле би вода текла каналом до језера Чад, 

одакле би текла у виду моћне реке, чак и моћније од Нила, кроз Сахару све до 

залива у Тунису, омогућавајући руту за наводњавање са површином од 60 милиона 
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ha. Сматра се да у Сахелу за сваки ново наводњавани ha, други ириговани губи 

вегетацију због лошег дизајна или лошег управљања системом.42 

Постојали су и планови да се сибирске реке усмере на пустињске области 

централне Азије, али се ови пројекти више не узимају у обзир, углавном због 

могућности утицаја на глобалне климатске појаве које би се могле одразити на 

смањење и редукцију леденог покривача Арктика. Резултати које је дала примена 

високе технологије су дефинитивно испод очекиваних. Узроци неуспеха су 

различити и вишеструки и сви су базирани на људском незнању, непажњи или 

представљају сукоб интереса различитих страна, па успеси остају незабележени.  

Наводњавање представља хидротехничку меру за побољшање физичких 

особина земљишта додавањем воде, како би се постигла оптимална влага за време 

вегетације и тако постигао оптималан принос. Наводњавање се спроводи током 

једног дела вегетације или током целог вегетацијског периода. Вода се користи из 

водених токова, вештачких језера, извора или из пречишћених отпадних вода. 

Према начину претварања тока воде у капиларну воду у земљишту, постоје три 

методе наводњавања: површинско, подземно и кишење (орошавање). Постоји и 

више различитих система за наводњавање, ако би се нашао најодговарајући за 

услове и потребе датог подручја.43 Неки од њих су:  

- Гравитациони системи који квасе целу површину. Служи се методама 

вештачких или дивљих поплава, наводњавање водом дуж бразда између 

усева. Гравитациони системи захтевају мале инвестиције и лако одржавање, 

али ремете површински слој земљиште и повећавају његову осетљивост на 

ерозију. Не захтева коришћење воде под притиском. 

- Систем за наводњавање путем прскалица, захтева воду која је под 

притиском, користи се тамо где су потребе за водом умерене и где је 

топографска површина неравна. Такав систем је „кап по кап“, који 

равномерно и споро наводњава биљке. Његова предност је што воду 

директно наноси на корен, не квасећи остале делове биљке. 

- Кружно наводњавање је метод наводњавања усева у којима се опрема 

ротира око централног дела, а усеве заливају прскалице. Усеви око 

централног дела добијају кружни образац, који се најбоље види посматрано 

                                                           
42 Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg 
43 Pasternak D., Schlissel A., (2001.): „Combating desertification with plants“ Springer, New York 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Vlaga
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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из птичије перспективе. Централни делови могу да се окррећу помоћу 

водене снаге, а данас се угллавном покрећу елекромоторима.  

Наводњавање мора задовољи основне услове:  

1. Да поврати економска улагања: да задовољи потражњу за усевима и 

дрвећем;  

2. Очување воде са минималним губицима у току преноса и коришћења, 

кроз редовно одржавање и правилну дистрибуцију;  

3. Превенција деградације кроз избегавање засићености земљишта водом, 

превенцију салинизације и загађење земљишта и подземних вода;  

4. Адекватна организација и располагање иригационим системима. 

На Земљи постоје четири извора свеже воде: атмосферска вода, површинска 

вода, подземна вода и морска вода. Прве две скоро да не постоје или их недовољно 

има да би подржале људску популацију у сушним областима. Десалинизција слане 

воде један је од начина добијања свеже воде. Главни извори свеже воде у сушним 

пределима јесу површинске и подземне воде, али је последњих неколико деценија 

и десалинизација морске воде постала знатан снабдевач свежом водом. Овај процес 

је најзначајнији за земље Блиског Истока. Процес десалинизације воде углавном се 

своди на испаравање морске воде и њен прелазак у стање водене паре, која се 

кондензује и прикупља у виду свеже воде. Процеси десалинизације су до сада 

потпуно усавршени, али се коришћење овако добијене свеже воде у 

пољопривредне сврхе не исплати финансијски.  

 Одржавање квалитета земљишта. 

Одржавање квалитета земљишта може се постићи на различите начине и 

применом различитих метода. Да би се очувао његов квалитет првенствено се треба 

зауставити ерозивни утицаји воде и ветра на земљиште.  

- Заустављање ерозивног утицаја воде. 

Заустављање ерозивног утицаја воде подразумева спречавање денудације и 

рекламацију земљишта захваћеног јаругама. Као што је раније речено у објашњењу 

денудације, површинским и линијским кретањем воде. Постоје три начина 

заустављања и спречавања денудације:  

1. Контурисање падина, овај метод представља најефикаснији метод 

контроле ерозије. Дрвеће и жбуње у комбинацији са травом је посађено дуж 

контура падине. Овај метод има најбољу примену на падинама где проблем ерозије 



80 
 

није далеко одмакао и није алармантан. Ширина појаса засађене вегетације и 

њихова међусобна удаљеност су одређени количином падавина и нагибом падине.  

 

 

Слика 21. Пример контурисања падине 

 

 

 

 

 

 

Извор: Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, 

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 

2. „Терасирање“ се користи када ерозија захтева јаче мере 

контролисања и када је важно прикупљање падавина током кишног периода. 

Терасе се могу направити од земље или камена, а њихова дужина варира од 

неколико до стотину метара. Раздаљина између тераса је одређена нагибом падине. 

Што је падина стрмија терасе су ближе. Терасе не смеју да спрече кретање воде низ 

паднину, већ да га успоре и продуже њено задржавање на терасама, али води мора 

да буде омогућено да тече са виших на ниже терасе.44 

3. „Méthode steppique“ је развијен од стране Француза у Мароку и 

Алжиру. Овај метод се примењује на падинама умереног нагиба и са количином 

падавина између 300-500mm и представљен је „дубоким сађењем“ до 60-70cm у 

дубину, како би се одржала максимална инфилтрација падине. Биљке се саде по 

шеми 3x3 или 4x4m. Обично је овај метод комбинован са насипом висине од 0,5 до 

1m и ширине 2-3m. Овим методом је посађен еукалиптус у Мароку.  

- Постоје два основна метода рекламације земљишта захваћеног јаругама: 

- Сађењем дрвећа и друге вегетације у самим јаругама. Вегетација 

потпомаже стварање слоја земљишта. Дрвеће не би требало да се сади при дну 

јаруге, зато што се могу сузбити канали и може се убрзати ерозија, а самим тим и 

деградација.  

                                                           
44 Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg 
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- Промена топографије дна канала и стварање степеничастог профила. 

Метод се састоји од грађења контролних објеката или малих насипа или 

постављање гомиле камења, тако да вода тече кроз њих и на свом путу да смањи 

брзину.  

- Заустављање ерозивног утицаја ветра 

Заустављање ерозивног утицаја ветра постиже се на неколико начина: 

стабилизацијом дина, стратегијама за контролу и превенцију ширења и надирања 

песка; ветробранима, заштитним појасевима и другим препрекама.  

Стабилизација дина је изводљива следећим методама: стабилизацијом песка 

у изворишним областима, стабилизацијом самих дина и креирањем вештачких 

дина.  

Како зауставити песак и задржати га ван путева и насеља? Сви методи који 

се користе у остварењу овог циља морају бити једноставни, јефтини и ефикасни.  

1. Конструкција путева у областима кретања песка: постоје три основне 

мере предострожности које се морају узети у обзир при постављању путева у 

областима где песак представља претњу. А) Делови пута или шина не смеју бити 

под правим углом у односу на правац домининантног ветра. Б) Путеви морају бити 

изграђени на равним теренима, да су површина и стране пута глатке. То ће утицати 

на повећање брзине ветра који носи песак, па ће се избећи његова акумулација. В) 

У сувим, песковитим областима појас ширине 150m, са обе стране пута, мора бити 

заштићен од испаше, дефорестације и да не долази до промена на површини 

земљишта. Овај поступак је постао рутина при изградњи путева близу морских 

обала у Данској.  

2. Спречавање и санирање акумулације песка на већ постојећим 

путевима. 

3. Заустављање „миграције дина“. Кретање дине мора бити заустављено 

на њеном путу ка саобраћајној инфраструктури. Раздаљина између дине и пута 

мора да износи бар 10 до 15 пута висине дине. 

4. Стварање вештачке дине ради заустављања продирања песка. У 

областима у којима дувају јаки ветрови одговорни за дефлацију и стално кретање 

песка, свако узвишење на топографији може представљати препреку за 

акумулацију транспортног материјала. У неким случајевима људска насеља могу се 

јавити као та препрека, при чему акумулација песка наноси огромне штете. Циљ 

овог метода је да се постигне акумулација песка даље од насеља, односно уз ветар, 
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док честице песка још не стигну до насеља. Овај метод захтева изградњу зида или 

препреке под правим углом у односу на правац доминантног ветра, 200m од насеља 

уз ветар. Препрека приморава акумулацију песка и она ће временом бити затрпана 

пешчаним наносима. 

Ветробрани, заштитни појасеви и друге препреке су веома важне при 

контроли ерозивног деловања ветра. Ове баријере могу бити појасеви дрвећа, 

жбуња и траве који успоравају брзину ветра, смањују евапорацију и спречавају 

прегрејавање тла. Ветробрани су представљени са два до четири реда вегетације. 

Када је вегетациони појас шири од четири реда дрвећа онда се то назива заштитни 

појас. Ове баријере имају већи број намене, ако на пример: смањење брзине ветра, 

превенција дефлације, честице транспортоване ветром када наиђу на препреку се 

заустављају, па са друге стране баријере раст биљног света постаје могућ. Али пре 

изградње ових баријера, треба узети у обзир следеће факторе: режим дувања ветра 

и правац доминантног ветра; процена самог система ветра, јер у екстремним 

условима лакше је стабилизовати изворишну област песка, него област његове 

акумулације; област деловања еолске ерозије, када се одреди систем ветра и када је 

познат смер доминантног ветра, мора се и одредити област која је најизложенија 

еолској ерозији; одабир одговарајућих биљнх врста; као и поштовање локалне 

традиције, јер баријере не би требало да их угрозе. Тако не би требало ни да ремете 

кретање животиња и људи. 

Слика 22. Изглед и структура заштитног вегетационог појаса, односно втеробрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Mainguet M., (1994): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, 

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 
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Како би се постигло највеће смањење брзине ветра, идеално растојање 

између баријера је пет пута висина саме баријере. Уколико је ово у пракси 

немогуће применити, онда се предлаже растојање које је 5 до 25 пута веће од 

висине баријере. Такође се морају узети у обзир и облици баријера. Различитост у 

облику и дизајну ветробрана зависи од топографије и правца пружања ветра. Неки 

од примера су:  

1. Праволинијска баријера је најпримењиванији и најједноставнији облик. 

Сачињена је од редова дрвећа чија је дужина већа од ширине, и обично 

се поставља под правим углом у односу на правац кретања доминантног 

ветра. 

2. Крстасти тип представљен је главним појасом, који је знатне ширине, и 

појас мање ширине који га сече попречно. 

3. Трокрака баријера се користи за заштиту од ветрова који долазе из 

различитих праваца. Састоји се од главне, односно централне групе 

дрвећа и три краћа крака, па донекле има неправилан облик.  

4. Баријере у облику шаховске табле се користи у областима где није 

одређен правац дувања ветра и где је земљиште оскудно.  

5. Кружна баријера је погодна за области испаше на брдовитим теренима 

где ветар долази из свих праваца.  

Слика 23. Облици ветробрана. 

 

 

 

Извор: Mainguet M., (1994.): „Desertification, Natural Background and Human Mismanagement“, 

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 

 

Методе за заштиту земљишта од деградације су бројне и међусобно зависне. 

Овде су приказане неке од њих на основу најзначајнијих ставки: 

1. Клима: савладати непредвидиве ризике. Током последњих деценија, 

количина падавина у Сахелу је опала, али овај простор је одувек 

карактерисала екстремна променљивост у падавинском режиму. Треба се 

прикупити још података како би се са сигурношћу тврдило да ће се овај 

тренд наставити и у будућности. 
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2. Вегетација: заштита биљног покривача, избегавање лошег утицаја 

испаше, сађење погоднијих биљних врста које су отпорније на 

несташице воде и салинизацију. 

3. Вода: да се њена експлоатација користи у боље сврхе, да се спречи 

коришћење већ сиромашних залиха воде и да се користе биљке 

адаптиране на салинизацију. 

4. Земљиште: да се избегну претње по фертилност земљишта и да се 

деградација изазвана водом и ветром спречи. 

5. Едукација: борба против незнања применом едукативних програма свих 

нивоа. 

Технички посматрано, десертификација се може зауставити и многе 

деградиране површине могу бити обновљене и поново репродуктивне. Међутим, 

примена тих решења је изузетно скупа. Захтевају снажну политичку вољу и моћ, а 

од великог је значаја споразум и учешће руралног становништва, јер примена ових 

метода и процеса рехабилитације ремети њихове свакодневне активности и живот. 

Борба против десертификације захтева колективну организацију на основу 

рационалног коришћења природних ресурса и контроле квалитета жиотне средине. 

Таква организација мора бити заснована на дугорочном и интегрисаном развоју 

свих социјалних и економских сектора.  
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Закључак 

 

Десертификација као процес постоји миленијумима уназад. Наш највећи 

пораз је непрепознавање њеног деловања на време. Самим тим смо лишени 

благовременог деловања на превенцију деградације земљишта. Може се рећи да је 

под одређеним условима, у одређеним областима, јављање десертификације 

неминовно, али нико не може да оспори успех бројних метода у њеном 

регулисању. Акценат треба ставити на њено препознавање при показивању првих 

симптома, јер тада је и сам трошак око санирања овог проблема знатно мањи. Ипак, 

остаје нам да и даље пратимо развој ситуације и развој проблема у аридним 

областима, да учимо и закључујемо нове чињенице које ће нам помоћи у овој 

засигурно дугој борби против десертификације.  

У овом раду је приказано да чак и, на изглед, најбаналније људске 

активности, попут пуштања стоке на испашу, могу имати катастрофалне 

последице. Бројни самити и семинари о заштити животне средине покушавају да 

нам скрену пажњу да реагујемо пре него што буде прекасно. Као што је на почетку 

рада речено, едукација је такође изузетно важна. Буђење свести код деце о заштити 

природе и животне средине треба почети још у основној школи, треба им указати 

на значај рециклирања и чувања природе. Едукација становништва треба да се 

настави и даље кроз живот, јер увек ће се јављати нови проблеми и решења за те 

проблеме са којима би требало да будемо у току. Заштита животне средине и 

одрживи развој нам говоре да многе грешке које смо начинили могу да се санирају, 

само треба воље, упорности и истрајности да се успе. 

Десертификација је узрокована људским активностима при чему је 

нарушена равнотежа у земљишту што доводи до његове неконтролисане 

експлоатације. Овај проблем постаје евидентан тек за време сушних периода. 

Процес десертификације се погоршава и интензивира деловањем како физичких 

фактора, тако и људском активношћу. Као последица се јавља манифестација 

међусобно повезаних механизама деградације земљишта и вегетације, који може 

довести до потпуног оголићавања стеновите подлоге и губита вегетационог 

покривача. Такво земљиште више не може да подржи егзистенционалне потребе 

људи и стоке. Ипак, деградација земљишта се одиграва постепено, све док не оведе 

до „неповратног уништења“ земљишта. Под тиме се подразумева да земљиште није 
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у могућности да се самостално рехабилитује, као ни уз помоћ људских санација у 

временском периоду који је одређен животом једне до две генерације људи. 

Такође, у сиромашним земљама где трошкови санације уништеног земљишта 

превазиле расположива новчана сретства долази до стварања земљишта чија је 

рехабилитација у том случају немогућа.  

До  великог убрзања процеса деградације земљишта у аридним областима 

дошло је након периода индустријализације, а у другој половини XX века долази 

до буђења свести и сагледавања проблема заштите животне средине, па и саме 

десертификације. Међународна заједница је одлучна да одговори на ове проблеме 

развојем различитих програма за очување земљишта, као и других угрожених 

природних ресурса, да задовољи потребе становништва које живи у областима 

погођеним деградацијом, да омогући боље управљње природним ресурсима, као и 

да избалансира економски и друштвено-културни развој уз очување еколошке 

равнотеже. 

Проблем десертификације би требало да се гледа кроз историјску призму и 

да се на тим примерима учи. Данас је свест о постојању овог проблема и његовим 

последицама далеко већа. Сведоци смо бројих покушаја да се зауставе климатске 

промене које утичу на десертификацију, као и да се утиче на активност људи како 

би се смањио ризик од појаве деградације земљишта.  Иако десертификација може 

да има локални карактер, државе морају радити на међусобној сарадњи како би се 

она на глобалном нивоу држава под будним оком. Њена превенција и 

рехабилитација земљишта зависи од нас. 
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Биографија: 

 

Јовановић Јована, рођена је 01.04.1990. године у Краљеву. Основну школу 

„Славољуб Вуксановић - Јајко“ завршила је у Блацу. Након тога уписала је 

гимназију, општи смер, „Средња школа Блаце“, коју је завршила 2009. године. Исте 

године уписала је основне академске студије географије на Природно-

математичком факултету у Нишу. Завршила их је 2013. године са просечном 

оценом 7,56. Академске 2013/2014 године уписала је мастер академске студије 

географије на Природно-математичком факултету у Нишу и завршила их је са 

просечном оценом 8,44 без одбрањеног мастер рада. 


	Јун 1992. - UNFCCC (The United Nations Framework Convention on Climate  Change) отвара приступање светском самиту у Рио де Жанеиру.

