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ПРЕДГОВОР 
 
 
 

Скуп 4 је зборник радова са II Симпозијума биолога Републике Српске и I 

Симпозијума еколога Републике Српске. Симпозијуми су одржани у периоду од 4. до 6. 

новембра 2010. године у организацији Природно–математичког факултета, 

Универзитета у Бањалуци. Иницијативу за одржавање Симпозијума покренули су 

Студијски програм биологија и Студијски програм екологија и заштита животне 

средине, а Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета је дало 

сагласност за њихово одржавање. 

На симпозијумима су поред научних радника из Босне и Херцеговине своје 

радове презентовали и научници из земаља у окружењу (Србије, Македоније, Црне 

Горе). У оквиру два симпозијума одржано је 13 пленарних предавања и 77 усмених 

саопштења, а за штампање у часопису Скуп своје радове су предала  64 аутора.   

У Скупу 4 је штампано 29  рецензираних радова (17 радова презентованих на II 

скупу биолога РС и 12 радова презентованих на I скупу еколога РС).  Преостали радови 

ће бити штампани у наредним бројевима часописа Скуп у току 2012. године.  

Искрено извињење ауторима на кашњењу са објављивањем њихових радова. 

 
 
 
 
 
 
Бања Лука,  децембар 2011. године 

др Биљана Кукавица, доцент 
Главни и одговорни уредник 
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РАЗВОЈ АНТРОПОЛОГИЈЕ НА ДЕПАРТМАНУ ЗА 
БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ, 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА, 
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

 

Верица Божић-Крстић 
 

Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у 
Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2. Нови Сад, Република Србија. 

 

Abstract 
 

BOŽIĆ-KRSTIĆ, Verica: DEVELOPMENT OF ANTHROPOLOGY AT DEPARTMENT OF 
BIOLOGY AND ECOLOGY, FACULTY OF SCIENCE, UNIVERSITY OF NOVI SAD. 
[Department of Biology and Ecology, Faculty of Science, University of Novi Sad, Trg Dositeja 
Obradovića 2. Novi Sad, Serbia]  

The development of anthropology begins 1976th years after the integration processes at the 
University of Novi Sad, when the subject of Biology, Faculty of Medicine for medical students 
transferred to the Faculty of Science, Department of Biology. 
Research was oriented on the humans, in other words bio-anthropological characteristics, which 
continued until today. It has been established, that the elder are in average mostly tall, strongly 
masculine, brown complexion, brachicephalous, europrosopious, teptorinious with high number of 
obesity people. Further on, according to the national qualification there is biological similarity 
between Slavic and Hungarian people, and greater difference among Romanians and Gypsies. A 
difference could be noticed between natives and immigrants, which dissolve during time. The decisive 
role on growth and development until puberty, have environmental factors, afterwards genetically. 
Current pupils are higher, with more narrow body, and gain earlier puberty maturity then the ones 
twenty years ago. Growth in height ends by the age of 16 for the females and at 18 for the males. 
Thanks to the anthropologists a great interest, by biology students has emerged for the problematic of 
research of humans. By pointing out the importance of research and significance of this problematic in 
different educational systems were included in the curriculum of biology following subjects: Human 
genetic (1990/1991), Anthropology (1993/1994), Human Ecology (2001/2002), Human Biology 
(2004/2005) and Sex development and education (2009/2010). Until today, 152 final examinations and 
one master work, 9 magister and doctor theses were made. 

Key words: anthropology, the teaching process, anthropometric characteristics, growth and 
development, population, Vojvodina.  

 

Сажетак 
 

Развој антропологије почиње 1976. године после интеграционих процеса на 
Новосадском универзитету, када са Медицинског факултета предмет Биологија за медицинаре 
прелази на ПМФ, Департман за биологију. 

Истраживања на предмету су била везана за човека,односно за биоантрополошке 
карактеристике што се наставило и до данас. Утврђено је да су одрасли Војвођани  у просеку 
најчешће високи, снажне телесне конституције, смеђих комплексија, брахикефали, 
еурипрозопи, лепторини и са доста великим процентом гојазних особа. Затим да према 
националној припадности постоји биолошка повезаност становништва словенског порекла и 
Мађара, а удаљенији су Румуни и Роми. Уочавају се разлике између староседелачког и 
досељеног становништва које временом ишчезавају. На раст и развој до пубертета одлучујућу 
улогу имају спољашни чиниоци, а затим генетички. Данашњи ученици су веће висине, ужег 
трупа и раније полно сазревају него ученици пре двадесет година, а раст у висину завршава се у 
16-тој код ученица и у 18-тој код ученика.  

Трудом антрополога настао је велики интерес код студената биологије за проблематику 
изучавања човека. Указивањем на значај изучавања човека и на заступљеност ове проблематике 
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у разним системима образовања уврштени су у наставни план и програм Биологије следећи 
предмети: Хумана генетика (1990/1991), Антропологија (1993/1994), Хумана екологија  
(2000/2001), Хумана биологија (2004/2005) и Полно развиће и васпитање(2009/2010) До данас 
односно до 30.09.2010. године урађено је и одбрањено 152 дипломска и 1 мастер рад, 
9магистарских и 7 докторских теза. 

Кључне речи:  антропологија, наставни процес, антрополошке карактеристике, раст и 
развој, становништво, Војводина. 
 

Првим зачецима антропологије у Војводини могу се сматрати подаци лекара о 
физичком изгледу становништва Војводине, које наводи у књизи Срби у Војводини 
историчар Поповић Д. (1957). Лекар Мариковски (1767) описује Сремце „као људе 
црних очију, црне косе, темперамента претежно сангвинично-колерична, високе...“ 
Лекар Китл (1795) пише за Сремце да им је „тело доста снажно и високо, дебели се 
ретко сретају, кожа им је тамна, а коса већином црна“. Лекари који су били запослени 
при угушивању куге у Срему (1795) описују Сремце, и мушкарце и жене, као  „здраве, 
тела снажна и висока узраста“. Срби који су живели у Бачкој 1843.године овако су 
описани „Србин Бачванин средњег је раста, дежмекаст, широких рамена, више 
црномањаст него смеђ, ватрених црних очију..“ Према лекару Јојкићу Срби су „високи 
савијена стаса, дуга врата,погнуте главе и уских кокошијих груди, упалих бледих 
образа, слабо исхрањени, туберкулозног строја“. На конгресу хигијеничара у Бечу 1887. 
године констатовано је да Срби надмашују остале народности висином, али да су врло 
незгодне телесне конституције и да знатно подлежу туберкулози. Симоновић Р. о 
нашим Мађарима је писао да су узрастом нешто мањи од Срба, али да им је однос 
висине и обима груди повољнији па мање болују од јектике. 

Друго раздобље се може повезати са епохалним истраживањима, у оквиру 
других наука, која су указала на утицај географске средине на човека и обрнуто 
(Цви ј и ћ  Ј.) и значај материјалне културе у развоју човека (Ва си ћ  М.). Тада се 
антропологија уводи, као помоћни предмет, на Катедри за етнологију на Филозовском 
факултету у Београду (1906), а потом и у оквиру хигијенске службе. Антрополошка 
испитивања обављају углавном појединци на личну иницијативу, а заснивају се на 
антропометријским мерењима деце, омладине и одраслих особа. У Војводини 1910 
.године извршена су два мерења. Прво у Српској православној великој гимназији у 
Новом Саду Григорије Мирковић је мерио ученике на почетку и на крају школске 
године, што је и објављено појединачно за сваког ученика у извештају гимназије 1911. 
године. Друго у Српској женској учитељској школи у Сомбору од стране Божидара 
Борђошког, професора зоологије, ботанике, соматологије, дијатетике и дидактике. 
Драгић др Миодраг (1929) је извршио биометријско испитивање питомаца дечјег дома 
у Белој Цркви. Марија Штамбук тридесетих година је извршила биометријска 
испитивање ученика Реалне гимназије у Вршцу и у Београду шегрте металске струке и 
гимназијалце. Бушар В. И Грим Х. (1938) у Јужној Бачкој извршили су антрополошко и 
биодемографско истраживање становништва Немачке националности. Институт за 
физиологију рада САН је 1948. године извршио здравствено и биометријско мерење 
радника у фабрици свиле у Новом Саду и 1949. године омладинце учеснике радне 
акције на Новом Београду. Антропологија у овом периоду имала је претежно 
антропометријски карактер и даје увида у стање соматског раста и развоја рецентног 
становништва. 

Треће раздобље наступа после оснивања Антрополошког друштва Југославије 
(17.05.1957.). Друштво је сваке године организовало Конгресе на којима су 
антрополози из земље и иностранства саопштавали своје радове и размењивали 
мишљења и искуства. Конгреси су подстицали интензиван научно истраживачки рад и 
постепено увођење наставе из антропологије на факултетима у већини универзитетских 
центара. Антрополошко друштво Југославије је било иницијатор и организатор 
оснивања Европског антрополошког друштва (1977) и суорганизатор XII међународног 
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конгреса за антрополошке и етнолошке науке (1988). Антрополошко друштво 
наставило је са својим радом и после распада Југославије, а од 2007. године 
трансформисало се у Антрополошко друштво Србије. Поред биофизичке антропологије 
у овом периоду интезивно се развијају историјска, етничка, културна, медицинска, 
дентална и спортска антропологија, као и антрополошка проучавања у анатомији, 
педијатрији, неурологији, психијатрији и демографији. 

Развој антрополошке науке у Србији, па и у Новом Саду, ишао је у корак са 
европским трендовима и може се посматрати кроз неколико раздобља. У Војводини 
један од утемељивача и покретача развоја савремене антропологије је био проф. др 
Живојин Гавриловић, тадашњи професор биологије на Медицинком факултету у Новом 
Саду. Истраживања, на предмету Биологија на Медицинском факултету су била везана 
за човека,односно антропологију и том периоду објављен је велики број научних и 
стручних радова(гласник). Др Нада Стајић, члан тадашњег тима, је први у Војводини 
доктор из хумане генетике, са радом: „Далтонизам код етничких група у Војводини”. 
Антропологија, због предмета проучавања, синтетички мултидисциплинарно повезује у 
целину проблеме које обухватају биологија и друштвене науке. Данас постоји велики 
број антрополога у Војводини (Гласник, 45. 2010), који се баве разним областима 
антропологије (биофизичком, етничком, судском, денталном, медицинском, 
историјском, социјалном, спортском, педагошком, психолошком, антропогенезом, 
морфологијом човека, нутриционизмом). 

Развој антропологије на Биологији почиње 1976. године после интеграционих 
процеса на Новосадском универзитету, када са Медицинског факултета предмет 
Биологија за медицинаре прелази на Природно-математички факултет, Департман за 
биологију. Преласком на нови факултет нису се десиле значајне промене пошто је 
настава и даље извођена само за студенте Медицинског факултета све до 1990. У 
оквиру научног рада извидени су многи пројекти. Под руководством проф. др 
Живојина Гавриловића пројекти „Биоантрополошке карактеристике одраслих и старих 
особа“ и „Конкордантност и дисконкордантност близанаца“. Под руководством проф. 
др Верице Божић-Крстић: Антрополошке карактеристике становништва Војводине 
(Самоуправна Интересна Заједница за научни рад Војводине) 1987., Антрополошке 
карактеристике деце и омладине у Југославији (Савез СИЗ-ова Југославије) 1990., 
Антрополошке карактеристике становништва Војводине Министарство за науку и 
технологију Србије 1992., Утврђивање и процена еколошких промена живог света 
условљених новонасталом ситуацијом на подручју града Новог Сада (Секретаријат за 
урбанизам, стамбене послове и заштиту животне средине, Градска управа, Нови Сад) 
1999-2001. 

У оквиру ових истраживања утврђено је да су одрасли Војвођани у просеку 
најчешће високи, снажне телесне конституције, смеђих комплексија, брахикефали, 
еурипрозопи, лепторини и са доста великим процентом гојазних особа. Затим да према 
националној припадности постоји биолошка повезаност становништва словенског 
порекла и Мађара, а удаљенији су Румуни и Роми. Уочавају се разлике између 
староседелачког и досељеног становништва које временом ишчезавају. На раст и развој 
до пубертета одлучујућу улогу имају спољашни чиниоци, а затим генетички. Данашњи 
ученици су веће висине, ужег трупа и раније полно сазревају него ученици пре двадесет 
година, а раст у висину завршава се у 16-тој код ученица и у 18-тој код ученика.  
Мада су резултати нашег научног рада добро оцењени и примљени на ПМФ-у. 
Прихвачање и увођење предмета у којима би се изучавао човек са разних биолошких 
аспеката био је врло дуготрајан и мукотрпан процес. Да би доказали неопходност 
оваквог знања студентима које ми едукујемо прво је урађена детаљна анализа 
заступљености изучавања човека на истим факултетима у свету и показано је да ова 
проблематика веома заступљена и врло актуелна. Затим су анализирани наставни 
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планови и програми за наше основне и средње школе, да би се видела заступљеност 
градива из појединих области биологије, и утврђено је да се човек интензивно проучава 
како у основној тако и у средњим школама, а да при том професори у школама нису 
стицали знање из ове области током својих студија. Популаризовањем онога шта 
радимо међу студентима се појавила велика заинтересованост и жеља да стекну знања 
из хумане биологије. Захваљујући великој упорности Проф .др Верице Божић Крстић у 
Наставни план и програм уведен је као изборни предмет Хумана генетика 1990/91 
школске године са циљем да се студенти упознају са наслеђивањем у човека и 
функцијом и структуром гена. Затим Антропологија 1993/94 за смер професор 
двопредметне наставе са циљем упознавање грађе и функције људског тела. 2000/01 у 
наставни план и програм уводе се нова три предмета. Антропологија постаје обавезни 
предмет на образовном профилу професор биологије. Екологија човека за образовни 
профил Еколог са циљем упознавања утицаја биотичких и абиотичких чинилаца на 
филогенезу, онтогенезу и структури људких популација и Хумана биологија, прво као 
изборни предмет за Дипломиране биологе, а од 2003/04 као обавезни са циљем да се 
упознају са местом и улогом човека у природи формирањем и испољавање особина код 
појединца, породице и популације, као и о варијабилности савремених људи. 
Антропологија са хигијеном од 2007. године на студијском програму Дипломирани 
професор природних наука – мастер са циљем упознавања места и улоге човека у 
природи. Грађи, функцији и заштити људског организма. Затим изборни предмети 
2007. Полно сазревање и васпитање за смер Професор биологије са циљем усвајања 
знања о полности, сексуалности и утицају унутрашњих и срединских чинилаца у 
њиховом формирању. На докторским студијама смер Биолошка антропологија циљ је 
да се схвати комплексност грађе људског организма, структуре људских популација и 
индивидуалне и популационе антрополошке карактеристике. Утицај еколошких 
фактора на људске популације са циљем упознавање студената са утицајем спољашње 
средине и стресогених чинилаца на карактеристике човека, дистрибуцију, бројност и 
густину људских популација. До данас односно до 30.09. 2010. године урађено је и 
одбрањено 152 дипломска и 1 мастер рад, 9 магистарских и 7 докторских теза. 

Данас у свету је тенденција и препорука да се од најранијих дана деца и током 
целокупног образовања упознају са „својим телом“ да током образовања стичу знања 
која че им омогућити квалитетан и здрав живот. Велик број струка труди се да у овом 
сегменту образовања наметну своју доминацију. Међутим, биолози су доста 
индиферентни и врло лако препуштају  „човека“ другим професијама. Ово није добро 
за образовање и не даје добру основу за квалитетан живот, јер човек је биолошко и 
културно биће и без познавања биолошке основе не моше се вршити ни добра и 
квалитетна друштвена надградња, а ни за биологе јер се сманује поље надлежности а 
самим тим и потреба за оваквим типом кадра. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Б ожић , В. (1976): Неке физичке особине становништва САП Војводине, 
Магистарски рад ПМФ. Институт за биологију, Нови Сад. 

2. Б ожи ћ -Кр с т и ћ , В. (1984): Прилог проучавању неких фактора од значаја за раст 
и развој деце и омладине. Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, 
Природно-математички факултет, Нови Сад. 

3. Б ожи ћ -Кр с т и ћ ,  В. (1991): Рост и развитије мигрантских и немигрантских 
попуљациjи Черногорцев от 7-18 лет. Чeлoвек, Екoлогија, Симетрија, “Наука и 
техника “, 23-26. Минск.  

4. B o ž i ć - K r s t i ć , V., ð. R a d o v a n o v i ć  ( 1994): Body height and mass in mi grant 
and sedente youth population of the new and old home land, aged from 10-15 years. 
In: Growth and Ontogenic Development in Man (Karel Hajniš, ed.) De part ment of 



Развој антропологије на Департману за биологију и екологију, 
Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду 

____________________________________________________________ 

11 

 

Anthropology, Charles University Prague Chech Association of Anthropology, 
Prague, 143-152.  

5. Б ожи ћ -Кр с т и ћ , В. (2005):  Акцелерација раста висине деце и омладине у Новом 
Саду. Тематски научни скуп Академије медицинских наука, Уредници проф. др 
Мирослава Кр и с т о фо р о ви ћ -Или ћ ,  п р о ф .  Др  Не в ен к а  Р о н ч е ви ћ ,  
Еколошки покрет града Новог Сада, Монографија Нови Сад, 47-56.  

6. B o ž i ć - K r s t i ć ,  V., ð. R a d o v a n o v ić  ( 1989/90):  Growth acceleration in the Novi 
Sad pupils Anthrop. kozl. 32, 169-173.  

7. Б ожи ћ -Кр с т и ћ , В., Т. Пав ли ц а  ( 1999):  Становништво Срема, регионално 
географска проучавања Војводине, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Институт 
за географију, Монографија, Нови Сад.  

8. Б ожи ћ -Кр с т и ћ , В., Ж. Г а вр и ло ви ћ ,  Т .  Па в ли ц а  ( 2001):  
Биоантрополошке карактеристике одраслог становништва Војводине, Човек и 
природа, Здравље људи у Војводини, Матица српска, стр. 155-161. 

9. Б ожи ћ -Кр с т и ћ , В. (2006): Демографска кретања код Црногораца у Војводини. 
Зборник радова са научног скупа ”Демографска кретања и популациони 
проблеми у Црној Гори”. ЦАНУ, Вол74(29), 237 - 242.  

10. B o ž i ć - K r s t i ć ,  V., Ta t j a n a  P a v l i c a ,  R a d a  R a k i ć  ( 2004):  Body height and 
weight of chil dren in Novi Sad, Anals of Human Biology, Journal of the Society for 
the Study of Human Biology, Taylor&Francis, Vol. 31, No 3, pp 356-363.  

11. B o ž i ć - K r s t i ć ,  V., R.  R a k i ć ,  T .  P a v l i c a  ( 2007):  Height of children from 
three to eighteen years of age in different periods of time in Novi Sad (Serbia). 
Еkoлoгическаја Антропологија Ежегодник, Минск.41-46.  

12. Б о р ђошки ,  Б. (1911):  Психолошко педагошки лабораториј у православној 
српској учитељској школи у Сомбору (Сомбор) за школску 1910-1911. Годину. 
Штампарија М.Бикара и другова ,Сомбор. 

13. B u r c h a r d ,  W., H . G r ü m m  e t  a l . (1938): Volksheitskundliche Untersuchungen im 
deutschen Siedlungsgebiet in der südslawischen Batschka,München.  

14. В ла хо ви ћ ,  П . ( 2 0 1 0 ) :  Педесет година Антрополошког друштва у Југославији. 
Гласник Антрополошког друштва Југославије, Св. 45,Нови Сад,17-28. 

15. В ла хо ви ћ ,  П. (1977):  Етноантрополошке одлике Војводине , Гласник АДЈ св 30. 
стр. 9-17. Београд.  

16. В ла хо ви ћ ,  П. (1997): Професор др Живојин Гавриловић – живот и дело, Гласник 
Антрополошког друштва Југославије, св. 33, Београд 7-32.  

17. Г а вр и ло ви ћ ,  Ж. (1994.): Антрополошка истрашивања у Војводини у првој 
половини овога века, Гласник АДЈ,Св,30. Стр. 5-7.  

18. Г а вр и ло ви ћ ,  Ж. (1952): Биометријски подаци трудбеника фабрике свиле у 
Новом Сад, Зб. Рад. Инст. За физиол. Рада. САН, књ. 1, стр, 65-74, Београд.  

19. Г а вр и ло ви ћ ,  Ж. (1952): Биометријски подаци и утицај двомесечног рада на 
телесно стање омладинаца са радне радне акције у Новом Београду, Зб. Рад. 
Инст. За физиол. Рада. САН, књ. 1, стр, 123-141, Београд. 1952. 

20. Гласник Антрополошког друштва Југославије,св. 1-42, Београд 1964- 2007 
21. Гласник Антрополошког друштва Србије, св.43-45. Нови Сад,2008-2010. 
22. Др а ги ћ ,  М. (1929):  Биометријски преглед питомаца Дечијег дома у Белој Цркви , 

стр. 646-655, у књизи, Марган Влад.:Монографија подунавске области, 
штампарија „Напредак“ Панчево. 

23. Мир ко ви ћ ,  Г. (1911): Извештај о телесном напредованју ученика. Извештај о 
Српској православној великој гимназији у Новом Саду.  

24. Па в ли ц а , Т. (2009): Антрополошке карактеристике одраслог становника Бачке и 
Баната, Докторска дисертација, Природно-математички факултет, Универзитет у 
Новом Саду. 



Верица Божић-Крстић (2010) 
______________________ 

12 

 

25. По п о в и ћ ,  Д . Ј . ( 1 9 5 7 ) :Срби у Војводини, Матица српска, Нови Сада. 
26. Р а ки ћ ,  Р. (2009): Значај неких фактора средине на раст и развој деце и 

адолесцената у Војводини, Докторска дисертација, Природно-математички 
факултет, Универзитет у Новом Саду.  

27. Ст а ј и ћ , Н. (1976):  Далтонизам код етничких група у Војводини, Докторска 
дисертација, Универзитет у Новом Саду.  

28. Цви ј и ћ , Ј. (1922): Балканско полуострво и јужнословенске земље (прва и друга 
књига). Хрватски штампарски завод ДД, Загреб. 

29. Штам б ук ,  Марија (1937): Прилог биометрији школске деце, Соц. Мед. преглед 
9. Стр.115-124, Београд. 

30. Штам б ук ,  Марија.: Резултати биометријског мерења 441 шегрта металне струке, 
школске деце, Соц. Мед.преглед 10. Ст 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скуп 4: Зборник радова II Симпозијум биолога Републике Српске и I Симпозијум еколога Републике Српске  
Бања Лука 4-6.11.2010. Природно-Математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2011. 

 

UDK 574.587(497.6ВРБАЊА) 

_____________________________________ 
Оригинални научни рад 

13 

 

ЗООБЕНТОС ИЗВОРА ГОРЊЕГ ДИЈЕЛА  
СЛИВА ВРБАЊЕ 

 

Невенка Павловић, Боро П. Павловић, Дејан Дмитровић, 
Радојка Пајчин, Славен Филиповић 

 

Природно – математички факултет, 
Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука 

 

Abstract 
 

PAVLOVIĆ, Nevenka, B. P. PAVLOVIĆ, D. DMITROVIĆ, Radojka PAJČIN, S. FILIPOVIĆ: 
ZOOBENTHOS OF SOURCES AROUND UPPER PART OF RIVER VRBANJA. II 
Симпозијум биолога Републике Српске, Бања Лука 4-6.11.2010. Скуп, 4: 13-11. [University of 
Banja Luka – Faculty of Science, Mladen Stojanovića 2, 78000 Banja Luka]. 

There are a lot of springlets and sources in the upper part of the Vrbanja river basin 
(precipitation area). States of their zoobenthoses previously have been investigated only in a few 
examples. This work continues researching on sources in different states of their adjustments for the 
providing water: without adaptations, before and after the concreting, long times are concreted, the 
powerful source with the transportation by channels which takes the smaller part of waters, source 
captured for the fish farming so that only small waters remain free. Samplings of the zoobenthoses 
have been done on the April 25th and the October 10th 2009. The five sources (both sides of the upper 
part of flow of Vrbanja along of Kruševo Brdo and Prisočka) have been included. Spectrums of the 
groups in the communities have shown noticeable variations, what points to the special paths of their 
cenoecons. Survival cenoecons bring into danger, or interrupt, depending on done holds in order to the 
use for the providing water. Contemporary tendencies of taking away of waters of sources, for human 
needs, could to endanger the survival of their differentiated lively communities. Because of that, there 
are needs for monitoring of their states. In case of small sources, repeated taking of samples from 
zoobenthos, also endanger survival of members of that community. For the tracking of their state 
needs find new methods of research in situ.  

Key words: sources, state of zoobenthos, adjustments for water supply, basin Vrbanja, the 
upper part of the flow.  

 

Сажетак 
 

Горњи дио сливног подручја Врбање има велик број изворчића и извора. Стање 
њихових насеља зообентоса истраживано је само у неколико примјера. У овом раду настављају 
се истраживања у којима су обухваћени извори у различитој подешености за снабдјевање 
водом: без уређења, прије и послије бетонирања, дуже времена бетониран, моћан извор са 
каптажом која узима мањи дио воде, каптиран за рибогојилиште са мало незахваћене воде. 
Узимање проба зообентоса обављено је 25.4. и 10.10.2009. године. Обухваћено је пет извора у 
горњем дијелу слива, који се налазе близу тока Врбање кроз Крушево Брдо и Присочку. 
Биоценотички спектри показују изразите варијације стања, што упућује на посебне путање 
њихових ценоекона. Опстанак ценоекона се угрожава или прекида зависно од степена захвата 
при њиховом кориштењу за водоснабдјевање. Савремене тенденције одузимања вода извора за 
човјекове потребе угрожавају опстанак диференцираних кренонских биоценоза. Ради тога 
неопходно је њихово праћење. У случају малих извора поновљена узимања проба зообентоса 
угрожавају опстанак неких чланова биоценоза. За праћење њиховог стања треба изнаћи нове 
методе проучавања in situ.  

Кључне ријечи: извори, стање зообентоса, прилагодбе за водоснабдјевање, слив 
Врбањe, горњи дио тока.  
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УВОД 
 

Биотопи кренона као прва зона надземних текућих вода (I l l i e s , 1961) се 
одликује устаљеним саставом биоценоза, чије је својство мали број популација велике 
густине. У изворима главну компоненту зооценоза представљају макроинвертебрате у 
зообентосу. Дуги низ година у жижи интересовања је проучавање извора на подручју 
Балканског полуострва и бивше Југославије, а посебно појединих група инвертебрата. 
Међу изворским облицима посебна пажња на подручју Балканског полуострва је 
посвећена планаријама (Ст ан к о ви ћ , 1924), те рачићима из фамилије Gammaridae 
(Amphipoda) на подручју Србије (Пљ аки ћ ,  1952, 1962; Фили п о ви ћ ,  1967). 
Проучавањем зообентоса кренона слива Сутјеске бавило се више научника: редом 
Trichoptera Маринковић-Господнетић (Мар ин ко ви ћ - Го с по д н е т и ћ , 1970), редом 
Ephemeroptera Танасијевић (Т ан а с и ј е ви ћ ,  1970), фамилијом Psychodidae (Diptera) 
Крек (Кр е к ,  1970) редом Plecoptera и фамилијом Simulidae (Diptera) Каћански 
(Ка ћ а н с ки ,  1970, 1970a).  
Проведена истраживања представљају наставак започетих истраживања 1997. године 
(Па в ло в и ћ ,  Па в ло ви ћ , 1999, 2000), а према њима кренонски таксоцени 
представљају огледало различитих локалних утицаја, као и утицаја који се остварују 
ван подручја из кога се извор богати и напаја водом (Па в ло ви ћ  и сар., 2006; 
Па в ло в и ћ  и сар., 2008; Пав ло ви ћ  и сар., 2009).  

Истраживања у овом раду имају за циљ утврђивање квантитативног и 
квалитативног састава проба зообентоса кренона горњег слива ријеке Врбање, 
компарацију њихових биоценотичких спектара, могућност искориштавања воде за пиће 
анализираних извора, сагледавање антропогеног утицаја, формирање збирки и 
фотодокументације организама по издвојеним систематским групама.  

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Узорковање материјала је обављено на изворима горњег тока Врбање на 
подручју Присочке и Крушева Брда испод Влашића (Котор Варош). Узимање 11 проба 
за анализу (6 квантитативних, 5 квалитативних) зообентоса обављено је у прољетном 
аспекту (25.04.2009.) на слиједећим изворима: “Трновац” (1 квант. + 1 квал.), “Лопача” 
(2 квант. + 1 квал.), Чуднићко врело (1 квант. + 1 квал.), “Запотци” (1 квант. + 1 квал.), 
испод Ланишћа (1 квант.), те у јесењем аспекту (10.10.2009.) на слапићу испод извора 
“Запотци” (1 квал.).  

Пробе зообентоса за квантитативну анализу су узимане стандардним поступком 
помоћу Surber-ove бентосне мреже површине 34cm x 33.5cm, са окцима дијаметра 
350µm, док су за квалитативну узимане руком (маховина, опали листови, трошни 
каменчићи и/или муљ). Поред прикупљених проба зообентоса пописане су и биљке око 
извора. Прикупљени материјал из мреже је збринут у стаклене бочице и фиксиран 70% 
алкохолом. Сви подаци (локалитет, датум и сат су забиљежени на етикетама које су 
стављане у бочице и на бочице). Узорковани материјал је потом транспортован у 
лабораторију Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци. За 
анализу садржаја узорака и раздвајање јединки по систематској припадности 
(Ке р о в е ц , 1986; N i l s s o n , 2005, 2005a; F i t t e r  и M a n u e l , 1986; M a c a n , 1959) 
кориштена је бинокуларна лупа (објектив 2x, окулар 10x) и стереомикроскоп Leica 
EZ4D којим су специфични организми фотографисани. Након тога јединке исте 
систематске групе су похрањене у пластичне флакончиће (са потребним подацима на 
етикетама) и придодате збиркама у којима се чувају за даљње, будуће анализе. При 
теренским изласцима и анализи материјала формирана је дигитална база 
фотодокумената, посебно извора. Подаци на основу анализе ценотичког спектра 
зообентоса су добијени примјеном програма Microsoft Office Excel и Microsoft Office 
Word. Табеларни подаци о бројности послужили су за графичко представљање 
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биоценотичких спектара обрађених извора. При сакупљању проба подаци о тачкама 
обрађених извора су регистровани помоћу GPS инструмента GARMIN-COLORADO 
300 (Табела. 1).  
 

Табела 1: Вријеме, надморска висина и положај тачака са којих су узете пробе за   анализу 
зообентоса кренона у горњем сливу Врбање 

 “Трновац” “Лопача” Чуднићко 
врело 

Ланишће “Запотци” 

Датум и 
вријеме 

25.04.2009. 
11.34h 

25.04.2009. 
12.35h 

25.04.2009. 
13.06h 

25.04.2009. 
19.21h 

25.04.2009. 
16.15h 

10.10.2009. 
16.56h 

Надморска 
висина 

548м 571м 687м 741м 807м 

N-сјеверна 
ширина 

44o27’324’’ 44o26’554’’ 44o24’647’’ 44o23’906’’ 44o23’260’’ 

E-источна 
дужина 

17o35’234’’ 17o35’913’’ 17o35’487’’ 17o37’940’’ 17o37’801’’ 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Прва проба је узета на каптираном извору “Трновац” 2.5 m од точка, 
смјештеног уз пут Шипраге – Крушево Брдо, са лијеве стране ријеке Врбање. Изнад 
извора је букова шума, а његова подлога је прекривена трошним каменчићима и 
муљем. 

У њему је утврђено присуство 27 јединки сврстаних у пет таксона од укупно 
4516 регистрованих јединки за све наведене изворе. Међу њима на првом мјесту су 
пужеви из фамилије Hydrobiidae (18 јединки на пробну површину или 66.67%), на 
другом припадници класе Oligochaeta (5 или 18.52%), а на трећем (2 или 7.41%) 
припадници фамилије Chironomidae (Слика 1).  

Присуство Oligochaeta око извора говори о контаминацији воде коју изазивају 
пролазници који свакодневно пију воду са ове чесме.  

Око извора “Трновац” забиљежено је присуство слиједећих биљних врста: 
Heracleum sphondylium L. - ливадска шапика, Peucedanum cervaria (L.) Lap. - пуковица 
или смудњак; Cirsium oleraceum (L.) Scop. - осјак зељасти; Symphytum tuberosum L. - 
чворасти гавез; Geranium robertianum L. - иглица смрдљива; Glechoma hirsuta W. K. - 
добричица чупава; Pteridium aquilinum (L.) Kuhm. - орловска бујад; Rannunculus 

lanuginosus L. - љутић вунасти и Veronica chamаedrys L - честославица дворедно-
длакава.  
 

   
Hydrobiidae Извор “Трновац” Chironomidae – ларве 

Слика 1. Hydrobiidae и Chironomidae – ларве у зообентосу (ориг. Р. Пајчин) извора “Трновац” 
(ориг. Б. Б. Павловић) 

 

На извору “Лопача” (Сл. 2) удаљеном 1.5 km од Трновца смјештеном са лијеве 
стране Врбање (низводно од ушћа потока Лопача –десне притоке Врбање), уз цесту, 
узете су двије квантитативне пробе и једна квалитативна (руком). Прва квантитативна 
проба је узета на 3.5 m од извора гдје је подлога лапоровита, а друга на самом извору са 
муљевитом подлогом.  
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Прва квантитативна проба броји 1267 јединки из 14 таксона у којој прва три 
мјеста заузимају водени пужеви фамилије Hydrobiidae (956 на пробну површину или 
75.45%), ларве Trichoptera (144 или 11.37%), те јединке фамилије Chironomidae (60 или 
4.74%). Ово је био задњи моменат узимања проба са извора “Лопача” који је послије 
извјесног времена каптиран и постављена је чесма. 

У другој квантитативној проби узетој из извора “Лопача”, гдје је подлога 
муљевита избројано је укупно 212 јединки из осам таксона, гдје прво мјесто дијели 
рачић Niphargus sp. са јединкама из фамилије Chironomidae (53 на пробну површину 
или 25%). На другом мјесту су пужеви фамилије Hydrobiidae (50 или 23.58%), на 
трећем рачић Cypris sp. (27 или 12.74%), док остали таксони долазе у мањем броју на 
пробну површину. 

 

   
Извор “Лопача” Niphargus sp. “Лопача” – 3,5м од 

извора 
Слика 2: Извор “Лопача” (ориг. Б. Б. Павловић) са рачићем  Niphargus sp. 

(ориг. Р. Пајчин) 
 

Ако посматрамо заједно обје квантитативне пробе са извора “Лопача”, 
констатујемо да је присутно 1479 јединки. Међу њима су на првом мјесту водени 
пужеви Hydrobiidae (1006 јединки), на другом ларве Trichoptera са 156 јединки, а на 
трећем Chironomidae са 113 јединки.  

У поређењу двије квантитативне пробе извора “Лопача” (проба из извора са 
пробом на удаљености 3.5м од извора), констатовано је да у другој квантитативној 
проби има 19 пута мање јединки на пробну површину из фамилије Hydrobiidae (50 
према 956). Рачић Niphargus sp. у проби узетој на извору је далеко бројнији (53) у 
односу на пробу узету на удаљености 3,5 m од извора (15). Присуство рачића Niphargus 

sp. из реда Amphipoda се објашњава избијањем подземне воде на самом извору 
“Лопача” која га је са собом донијела, јер су извори иначе гранична подручја подземне 
и надземне воде. У извору је 12 пута мање ларви Trichoptera на пробну површину у 
односу на пробу удаљену од извора (12 према 144). Бројност рачића Gammarus sp. је 
два пута већа на извору у односу на пробу узету на удаљености од извора (11 према 5). 
На малом одстојању констатовано је низводно опадање густине Amphipoda, изразит 
раст густине насеља Gastropoda, а нешто мањи пораст густине насеља инсеката. 

Чуднићко врело је смјештено испод брдовитог предјела обраслог смрчом на 
удаљености око 1.5 km м од цесте, до кога се долази макадамским путем, а изнад самог 
извора је усамљено стабло букве. Извор је каптиран, а његовом водом се снабдијева 
околно насеље Крушево Брдо (школа, мјесна заједница, амбуланта...). Веома је богат 
водом. Терен око њега је са крупним камењем и пуно маховине. Каптажу обрастају 
слиједеће биљне врсте: Peucedanum cervaria (L.) Lap.; Arum maculatum L. - пјегави 
козлац; Asarum europaeum L. - копитњак; Corylus avellana L. - лијеска, Myosotis arvensis 
(L.) Hill. - поточница или незаборавак; Symphytum tuberosum L. - чворасти гавез; 
Stellaria nemorum L. - гајска мишјакиња; Glechoma hirsuta W. K. - добричица чупава; G. 

hederacea L. - добричица пузава; Lamium luteum Knock. - жута мртва коприва; Mentha 

aquatica L. - водена метвица; Chelidonium maius L. - росопас; Polypodium vulgare L. - 
обична слатка папрат; Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar. - чекињава папрат; P. 

lobatum (Huds.) Presl.; Caltha palustris L. - каљужница мочварна; Isopyrum thalictroides 



Зообентос извора горњег дијела слива Врбање 
___________________________________ 

17 

 

L. - шумска пужарка; Chrysosplenium alternifolium L. - жутина измјенично-лисна; Urtica 

urens L. - мала коприва; Viola silvestris Lam. - шумска љубичица итд.  
На Чуднићком врелу у квантитативном узорку укупно је избројано 2292 јединке 

из 8 таксона од чега на прво мјесто долазе Hydrobiidae (1741 јединка на пробну 
површину или 75.96%). На другом мјесту је рачић Niphargus sp. (207 јединки или 
9.03%), а треће и четврто мјесто дијеле одрасле јединке Elmis sp. и недетерминисани 
адулти Coleoptera (113 или 4.93%), док су остали таксони заступљени у мањем броју 
(Сл. 3 ).  

Велика бројчана заступљеност рачића Niphargus објашњава се са избијањем 
велике количине подземне воде (у прољеће) обогаћене отапањем високих сњегова 
карактеристичних за ово планинско подручје.  

У горњем току Врбање, на њеној лијевој страни угнијездио се у стрмом 
шумовитом смрчевом предјелу извор “Запотци” удаљен пар километара од насеља. 
Пробе су узете на удаљености од њега 7м због великог нагиба, па на самом извору није 
било могуће да се постави мрежа. Око овог извора су регистроване слиједеће биљне 
врсте: Asarum europaeum – копитњак L., Euphorbia amygdaloides L. – мљечика, Ajuga 

reptans L. – ивица пузава, те маховине: Marshantia polymorpha L. – маршанција, 
Dicranum fuscescens Sm., Paraleucobryum longifolium Loeske i Trichocolea tomentella 
(Ehrh.) Dum.  

 

   
ларве Plecoptera Чуднићко врело Elmis sp. – адулти 
Слика 3. Чуднићко врело (ориг. Б .Б. Павловић) и неки представници зообентоса  

(ориг. Р. Пајчин) 
 

Квантитативном анализом зообентоса је регистрована 601 јединка из 15 таксона, 
међу којима на прво мјесто долази Gammarus sp. са 260 јединки на пробну површину 
или 43.26%. На другом мјесту су пужеви Hydrobiidae (107 или 17.80%), а на трећем 
Chironomidae (50 или 8.32%). За остале представнике је регистровано ниже присуство, а 
најмању бројчану заступљеност имаju представници Turbellaria и врста Asellus aquaticus  
2 или 0.33% (Сл. 4).  

 

   
Turbellaria Извор “Запотци” Asellus aquaticus 

Слика 4. Извор “Запотци” (ориг. Б. Б. Павловић) и неки представници зообентоса  
(ориг. Р. Пајчин) 

 

Вода овог извора према стању зообентоса је одличног квалитета и може да се 
користи  за пиће. 

Извор Ланишће је смјештен са десне стране Врбање (у подножју Дивича) 
низводно у односу на извор “Запотци”. Терен је благог нагиба са карактеристикама 
ливаде која зараста у шуму. Ту је урађена каптажа „Елинг“, која служи за снабдијевање 
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водом пастрмског рибогојилишта смјештеног на супротној обали Врбање уз главне 
енергетске објекте МХЕ „Дивич“. Вода овог каптираног извора се, такође, користи за 
пиће. Око извора су пронађене слиједеће биљне врсте: Aegopodium podagraria L. - 
јарчевац, Bellis perennis L. – тратинчица, Tussilago farfara L. – подбјел, Symphytum 

tuberosum L., Glechoma hirsuta W. K., Rumex obtusifolius L. - киселица, Ranunculus 

repens L. – пузави љутић, жабњак. 
У зообентосу узоркованом уз каптажу пребројано је 117 јединки из 7 таксона. 

Међу њима на прво мјесто долази Gammarus sp. (83 јединке на пробну површину или 
70.94%). На другом мјесту су јединке Plecoptera (10 или 8.55%), а на трећем мјесту су 
ларве Trichoptera (6 или 5.13%). Најмању бројчану заступљеност са по 4 јединке 
показали су водени пужеви Hydrobiidae и ларве Diptera са по 4 јединке или 3.42% 
(Слика 5). 

 

 
Извор Ланишће Diptera – ларва 

Слика 5. Извор Ланишће – каптажа (ориг. Б. Б. Павловић) и ларва Diptera  
(ориг. Р. Пајчин) 

 

Анализом зообентоса наведених извора (пет) утврђена је укупна заступљеност 
4516 јединки. Међу њима по доминантности на прво мјесто долазе водени пужеви 
Hydrobiidae (2876), на другом мјесту је рачић Gammarus sp. (360 јединки или 7.97%), а 
на трећем Niphargus sp. (275 јединки или 6.09%, потом слиједе, ларве Trichoptera (216 
или 4.78%), Chironomidae (189 или 4.18%), Elmis sp. (121 или 2.68%), Coleoptera – 
адулти (113 или 2.50%), а остале групе организама су заступљене са мањим бројем (таб. 
2). 

Поређењем стања зообентоса који нам служи за утврђивање квалитета воде 
можемо да констатујемо да је квалитет воде за пиће најбољи од 5 извора на Чуднићком 
врелу и извору “Запотци”, потом слиједи Ланишће и остали извори. 

Поред обраде квантитативних проба узете су и квалитативне пробе за наведене 
изворе (осим извора Ланишће).  

Прва квалитативна проба је узета на извору “Трновац” у којој је укупно било 
110 јединки у 5 таксона. Међу њима доминирају пужеви Hydrobiidae (89 јединки или 
80.91%), Psychodidae (10 или 9.09%), те Gammarus sp. (7 или 6.36%).  

У квалитативној проби извора “Лопача” (узета непосредно испод извора) 
регистровано је 9 таксона са укупно 37 јединки. По доминантности слиједе пужеви 
Hydrobiidae (16 јединки или 43.24%), Ostracoda - Cypris sp. (10 или 27.03%), те 
Simulidae (3 или 8.11%). Четврто мјесто дијеле ларве Trichoptera и Chironomidae са по 
двије јединке или 5.41%.  

Квалитативна проба на Чуднићком врелу је узета поред каптаже на надморској 
висини 687 m. Била је веома богата са маховином, а у њој је регистрована 361 јединка 
из 5 таксона. Прво мјесто заузимају Hydrobiidae (233 јединке или 64.54%) друго адулти 
Coleoptera (107 или 29.64%), треће рачић Niphargus sp. (10 или 2.77%), који је овдје 
доспио из подземних вода.  

На ушћу извора, слапића “Запотци”, у Врбању узета је квалитативна проба 
(25.04.2009. године) у прољетњем аспекту. У њој је регистровано 79 јединки из 8 
таксона. Прво мјесто заузимају Psychodidae (20 или 25.32%), друго Chironomidae (18 
или 22.78%), а треће Gammarus sp. (11 или 13.92%).  
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Табела 2: Учешће јединки по таксонима у пробама узетим Surber-овом мрежом (квантитативне 
пробе) 

  
Таксон 

“Трновац” 
“Лопача”  

(3.5m од извора) “Лопача” 
Чуднићко 

 врело 
“Запотци”  

(7m од извора) Ланишће   
∑(n) n % n % n % n % n % n % 

Turbellaria             2 0.33    2 

Cochlostoma sp.             11 1.83    11 

Hydrobiidae 18 66.67 956 75.45 50 23.58 1741 75.96 107 17.80 4 3.42 2876 

Planorbis sp.             3 0.50 5 4.27 8 

Lymnaea sp.    7 0.55 1 0.47 67 2.92       75 

Sphaeriidae    1 0.08             1 

Pisidium sp.    1 0.08             1 

Oligochaeta 5 18.52 1 0.08 5 2.36    3 0.50    14 

Acarina             5 0.83    5 

Cypris sp.    47 3.71 27 12.74          74 

Asellus aquaticus             2 0.33    2 

Gammarus sp. 1 3.70 5 0.39 11 5.19    260 43.26 83 70.94 360 

Niphargus sp.    15 1.18 53 25.00 207 9.03       275 

Trichoptera - ларве    144 11.37 12 5.66 6 0.26 48 7.99 6 5.13 216 

Plecoptera    2 0.16    26 1.13 49 8.15 10 8.55 87 

Diptera – ларве    1 0.08       9 1.50 4 3.42 14 

Chironomidae 2 7.41 60 4.74 53 25.00 19 0.83 50 8.32 5 4.27 189 

Psychodidae 1 3.70 12 0.95       21 3.49    34 

Coleoptera - адулти          113 4.93       113 

Coleoptera - ларве    15 1.18       23 3.83    38 

Elmis sp.          113 4.93 8 1.33    121 

∑(n) 27  1267  212  2292  601  117  4516 
 

Узимање квалитативне пробе је поновљено на истом локалитету (“Запотци” - 
слапић испод извора) у октобру 2009. године. У овом узорку, јесењег аспекта, је 
регистровано далеко више јединки (575) и скоро двоструко више таксона (15) него у 
прољетњем аспекту (25.04.2009. године), те измјенама доминантности (прво и треће 
мјесто). На прво мјесто, од наведеног броја, долази Gammarus sp. (227 јединки или 
39.48%), на друго Chironomidae (132 или 22.96%), а треће Plecoptera (109 јединки или 
18.96%).  

Укупно у квалитативним пробама на четири извора: “Трновац”, “Лопача”, 
Чуднићко врело, и “Запотци” (“Запотци” – поновљена проба у јесењем аспекту) је 
пребројано 1162 јединке. Међу њима прво мјесто заузимају пужеви Hydrobiidae (354 
или 30.46%), друго Gammarus sp. (245 или 21.08%), а на трећем мјесту су Chironomidae 
(152 или 13.08%). Такође, већу бројчану заступљеност су показали слиједећи таксони: 
Plecoptera (128 или 11.01%), адулти Coleoptera (111 или 9.55%), а остали мању (Таб. 3).  
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Стање обрађених извора показује извјесне разлике њихове слике ако поредимо 
квантитативне пробе са квалитативним. Уочава се измјена присутних систематских 
група као и промјена удјела у њиховим биоценотичким спектрима (Слике 6. и 7.).  

У квантитативној и квалитативној проби зообентоса извора “Трновац” 
констатовано је по 5 таксона, међу којима доминирају пужеви фамилије Hydrobiidae. 
Такође, у обје пробе су заступљене ларве Diptera (Psychodidae) као и род Gammarus. 
Наведене пробе се у преостала два таксона разликују, а та разлика се испољава у 
квантитативној проби гдје се јављају Chironomidae и Oligochaeta, и у квалитативној гдје 
су присутне ларве инсеката Trichoptera и Plecoptera. 
 
Табела 3: Учешће јединки по таксонима у квалитативним пробама узетим руком 

Таксон 
“Трновац” “Лопача” 

Чуднићко 
 врело 

“Запотци” 
(25.04.2009.) 

“Запотци” 
(10.10.2009.)   

∑(n) n % n % n % n % n % 

Turbellaria             43 7.48 43 

Gastropoda             2 0.35 2 

Hydrobiidae 89 80.91 16 43.24 233 64.54 10 12.66 6 1.04 354 

Oligochaeta    1 2.70    1 1.27 6 1.04 8 

Cypris sp.    10 27.03       1 0.17 11 

Asellus aquaticus             2 0.35 2 

Gammarus sp. 7 6.36       11 13.92 227 39.48 245 

Niphargus sp.       10 2.77       10 

Colembolla             1 0.17 1 

Trichoptera - ларве 2 1.82 2 5.41 3 0.83 8 10.13 34 5.91 49 

Plecoptera 2 1.82    8 2.22 9 11.39 109 18.96 128 

Diptera – ларве    1 2.70    2 2.53    3 

Chironomidae    2 5.41    18 22.78 132 22.96 152 

Psychodidae 10 9.09       20 25.32 5 0.87 35 

Tipulidae             2 0.35 2 

Simulidae    3 8.11          3 

Coleoptera - адулти    1 2.70 107 29.64    3 0.52 111 

Coleoptera - ларве    1 2.70          1 

Elmis sp.             2 0.35 2 

∑(n) 110  37  361  79  575  1162 
 

Све пробе зообентоса извора Лопаче (квалитативна – 9 таксона и квантитативна 
– 14 таксона) испољавају промјену удјела у биоценотичким спектрима, а заједничко им 
је да доминантно присуство показују пужеви фамилије Hydrobiidae (75.45% у 
квантитативној и 43.24% јединки у квалитативној).  

Анализом узорака зообентоса Чуднићког врела утврђено је присуство 5 
таксона у квалитативној и 8 таксона у квантитативној проби, од чега је пет таксона 
заједничких. Доминантно процентуално учешће показали су пужеви Hydrobiidae 
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(64.54% у квалитативној и 75.96% у квантитативној), а за њима слиједе јединке из реда 
Coleoptera и јединке рода Niphargus. Поред наведених таксона у обје пробе се јављају и 
ларве инсеката из реда Plecoptera и Trichoptera. 

Квалитативна проба узета на извору “Запотци” има 8 таксона, а квантитативна 
и друга квалитативна проба (узета 10.10.2009. године) имају исти број таксона (15). 
Промјена у квалитативном погледу је уочљивија са промјеном сезоне у којој је узета 
проба. У првој квалитативној проби узетој у прољетном аспекту (25.04.2009. године) 
број таксона је далеко мањи (8) са укупно 79 јединки у односу на јесењи аспект гдје је 
утврђено присуство 15 таксона са укупно 575 јединки и идентичан је по броју таксона 
са квантитативном пробом узетом у прољетњем аспекту. На првом мјесту по 
процентуалној заступљености долази род Gammarus (у квантитативној проби 43.26%), а 
у првој квалитативној проби Psychodidae 20 јединки или 25.32%, док у другој 
квалитативној проби узетој у јесењем аспекту је то род Gammarus (227 или 39.48%). У 
квантитативној проби на другом мјесту су Hydrobiidae са 107 јединки или 17.80%, док 
су у квалитативним пробама (у прољетном и јесењем аспекту) на другом мјесту 
Chironomidae са највећим учешћем. На трећем мјесту у квантитативној проби највеће 
учешће показују Chironomidae, а у двије квалитативне пробе је то род Gammarus и 
јединке из реда Plecoptera. У обје квалитативне пробе (узете у прољетном и јесењем 
аспекту) и квантитативној (узетој у прољетном аспекту) утврђено је присуство 7 
заједничких таксона. 

Трновац

Лопача (3.5м од 

извора)

Лопача (извор)

Чуднићко врело

Запотци

Ланишће

Turbellaria

Cochlostoma sp.

Hydrobiidae

Planorbis sp.

Lymnaea sp.

Sphaeriidae

Pisidium sp.

Oligochaeta

Acarina

Cypris sp.

Asellus aquaticus

Gammarus sp.

Niphargus sp.

Trichoptera - ларве

Plecoptera

Diptera - ларве

Chironomidae

Psichodidae

Coleoptera - адулти

Coleoptera - ларве

Elmis sp.  
 

Слика 6: Биоценотички спектри квантитативних проба обрађених кренона 
 

Трновац

Лопача

Чуднићко врело

Запотци 

(25.04.2009.)

Запотци 

(10.10.2009.)

Turbellaria

Gastropoda

Hydrobiidae

Oligochaeta

Cypris sp.

Asellus aquaticus

Gammarus sp.

Niphargus sp.

Colembolla

Trichoptera - ларве

Plecoptera

Diptera - ларве

Chironomidae

Psichodidae

Tipulidae

Simulidae

Coleoptera - адулти

Coleoptera - ларве

Elmis sp.

 
Слика 7: Биоценотички спектри квалитативних проба обрађених кренона 
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ЗАКЉУЧАК  
Обављена је анализа зообентоса извора горњег дијела тока Врбање: “Запотци”, 

Чуднићко врело, “Лопача”, “Трновац” и Ланишће у априлу 2009. године и октобру исте 
године (извор “Запотци”).  

У квантитативним пробама зообентоса утврђено је укупно 4516 јединки. Међу 
њима доминирају припадници фамилије Hydrobiidae (2876 јединки), рачић Gammarus 

sp. (360), и Niphargus sp. (275 јединки), а остали таксоцени су заступљени у мањем 
броју.  

У квалитативним пробама узетим на четири извора (“Запотци” – два аспекта, 
Чуднићко врело, “Лопача” и “Трновац”) утврђено је присуство 1162 јединке. Прво 
мјесто заузимају пужеви Hydrobiidae (354), друго Gammarus sp. (245), а на трећем су 
јединке фамилије Chironomidae (152), док остале групе показују мању бројчану 
заступљеност.  

Утврђене су разлике биоценотичких спектара добијених на основу 
квантитативних и квалитативних анализа за изворе “Запотци”, Чуднићко врело, 
“Лопача” и “Трновац”. Њихове варијације су у тијесној вези са карактеристикама 
микростаништа, са њиховом изложеношћу антропогеним утицајима (сјеча шума, 
ерозија, каптирање...), односно са посебним путањама њихових ценоекона. 

Поређењем стања зообентоса наведених пет извора квалитет воде је најбољи на 
Чуднићком врелу и извору “Запотци”, гдје је утврђено присуство таксона 81046, а 
потом слиједи извор Ланишће, па остали извори.  

Сви обрађени извори се одликују својом посебношћу, па  је неопходно да се 
води рачуна о њиховим ценоеконима чији опстанак се угрожава или прекида 
одузимањем изворске воде за човјекове потребе. 

 Неопходно је стално праћење кренонских биоценоза, примјеном нових метода, 
како не би дошло до екстинкције њихових појединих чланова.  
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Abstract 

 

PAVLOVIĆ, NEVENKA, B. P. PAVLOVIĆ: REVIEW OF LEVELS OF KNOWINGS 
LIMNOFAUNA OF BALKAN PENINSULAS. [Faculty of Natural Sciences and Matematics of 
Banjaluka University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića Street]  

Three among a total of 27 Illies’ European limnfaunistic regions belong to the Balkan 
Peninsula: 5 - Dinaric Western Balkans, 6 - Hellenic Western Balkan and 7 - Eastern Balkan. 
(Yugoslav space next to the three includes one more: region 11 - Pannonia plain.) A special position of 
Dinaric area relates to richness, keeping – maintenance, and origin of wealth as well of own as the 
complete European limnofauna. Those facts have been attracted considerable attention of researchers 
from beginnings of limnofaunistic study. In this paper the levels of diversity and levels of exploration 
of members taxa in Balkan limnofauna have been analyzed with an emphasis on the area of the 
Dinarids. Knowing or unknowing of presences of taxa has been associated with complex 
circumstances which included: scientists’ interests, development and status of science, as well as 
attractive phenomena of the Dinarides area. In addition: states, social and economic interests have also 
contributed to better knowing the diversity of some taxa. In that context, Balkan Peninsula 
limnofaunistic regions have higher rates of undiagnosed than the diagnosed knowledge of the presence 
or absence of European limnofaunistic 15384 species and subspecies. A large number of scientists 
would be required to obtain the missing data for the limnofaunistic areas 5, 6 and 7 for the presence or 
absence of the European 9359, 9522, and 9530 species and subspecies, respectively.  

Key words: limnfaunistic regions, limnofauna, Balkan Peninsula, Dinaric area, knowledge of 
species diversity 
 

Сажетак 
 

Три међу укупно 27 Илиесових лимнофаунистичких подручја Европе припадају 
Балканском полуострву: 5 - Динарски западни Балкан, 6 - Хеленски западни Балкан и 7 - Источни 
Балкан. (Простор Југославије поред ова три укључује још и подручје 11 - Панонска равница.) 
Посебна позиција подручја Динарида односи се на богатство, на чување – одржавање и на 
настанaк, како властите тако и лимнофауне цијеле Европе. Ове чињенице су привлачиле значајну 
пажњу истраживача од конституисања лимнофаунистичких проучавања. У овом раду се 
анализирају нивои разноврсности и нивои проучености таксона припадника лимнофауне Балкана 
са нагласком на подручју Динарида. Проученост или непроученост присуства таксона повезана је 
са склоповима околности које укључују: интересе научника, развој и положај науке, али и 
привлачност феноменима посебно у подручју Динарида. Поред тога државни, друштвени и 
привредни интереси су такође доприносили бољем упознавању разноврсности појединих 
таксона. У том оквиру, лимнофаунистички региони Балканског полуострва имају веће 
констатоване стопе непознавања од стопа познавања присуства или одсуства за 15384 врстe и 
подврстe лимнофауне Европе. Потребан је већи број научника да се добију недостајући подаци о 
присуству или одсуству за 9359, 9522, односно 9530 подврста и врста у лимнофаунистичким 
подручјима 5, 6, односно 7.  

Кључне ријечи: лимнофаунистичка подручја, лимнофауна, Балканско полуострво, 
Динариди, познавање разноврсности 
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УВОД 
 

Фауна копнених вода означава се појмом лимнофауна. Каталогизирање 
лимнофауне Европе је почело прије скоро 50 година, односно 1962. Као резултат тог 
мукотрпног задатка великог броја научника које je окупио Илиес произашла су два 
издања познатог дјела Limnofauna Europea. Прво издање се појавило 1967. (I l l i e s , 
1967), а друго 1978. до када је истражено ¾ површине лимнофауне Европе (I l l i e s , 
1978). Број врста у лимнофауни Европе је 1965. године износио 12 400 да би се повећао 
до 1975. на 14457 врста тј. за 2057 врста или 16%. Промјена броја врста се огледа кроз 
њихово повећање или пак смањење, па су неке систематске групе организама бројчано 
нарасле као што је случај са двије породице из реда Diptera (Limoniidae) сa 73 na 403, а 
неке смањиле (Stratiomydae са 105 на 71). Илиесово дјело Limnofauna Europea 
подстакло је низ научника на даљње проучавање лимнофауне односно непроучених 
таксона. Прикупљени подаци у лимнофауни Европе користе се у многим листама, 
каталозима фауна, фаунама (Ј а н к о ви ћ , 1983; Божи ч и ћ , Мо р о ви ћ , 1987, 
Кр уш ни к , 1987; M r á z , 1997; Ј еж е к , 1997; Хо ли н к а , 1997), кaо и у студијама и 
истраживању биодиверзитета, и проблема његове заштите (Ка ла ф а т и ћ , 1995, 
Р а д о ви ћ  и сар., 1995, K n o z , 1998, S o l d á n  и сар., 1998). Употребљавајући 
математичке релације на основу фонда података датим за лимнофауну Европе и 
Балканског полуострва (P a v l o v i ć , 1981) предвиђа колико врста и подврста (по 
филумима, укупно, колико ендема) може да се очекује у лимнофауни Босне и 
Херцеговине. Подаци о лимнофауни Европе (I l l i e s , 1978) процијењено је да пружају 
могућност за анализе са различитих аспеката, као и уопштавања. Ове процјене су већ 
имале потврде (Пав ло ви ћ , Па в ло в и ћ , 1998, 1999, 1999а, 2000; S k e t , 1999). 

Циљ рада је да се анализирају нивои проучености таксона припадника 
лимнофауне појединачних подручја Балканског полуоства, са нагласком на подручје 
Динарида, те да се у том погледу сагледају посљедице обједињавања појединачних 
подручја у цјелине на нивоу: 1) Балканског полуострва (три подручја), као и 2) 
Балканско полуострво са окружењем (још придодато шест подручја). 

 

ИЗВОР ПОДАТАКА И МЕТОДЕ 
 

Степен проучености сагледава се за три лимнофаунистичка подручја Балканског 
полуострву: 5 - Динарски западни Балкан, 6 - Хеленски западни Балкан и 7 - Источни 
Балкан. (Простор Југославије поред ова три укључује још и подручје 11 - Панонска 
равница.) У већој мјери пажња је посвећена подручју Динарида. 

Познавање степена проучености лимнофауне укључује више приступа који се 
односе на нивое рашчлањености простора, на систематске групе, на биотопе и 
хабитате, на вријеме добијања информација о присуству или одсуству, или на 
просторно временске пресјеке о степену проучености. Укључивање свих пописаних 
приступа само је дјелимично остварено у оквиру овог рада.  

На нивоу 27 лимнофаунистичких подручја постоји основа за поређење два 
просторно временска пресјека (са кумулираним укупним подацима до завршетка 
прикупљања за предају у публикацију) по систематским групама рашчлањено до нивоа 
врста и подврста (I l l i e s , 1967, 1978). За неке врсте и подврсте поред података у којима 
је регистровано њихово присуство за (нека) преостала подручја констатовано је њихово 
одсуство. То је посљедица бољег познавања боље проучености дистрибуције таксона, 
или смјелости аутора обрађивача унутар едиције да на основу импликације на примјер 
за новоткривене врсте успоставе одредницу о ендемичности. Већина радова из којих су 
укључивани подаци у прегледе садрже налазе о присуству, рјеђе су констатације да 
врсте или подврсте нема у подручју. Такве негативне одреднице садрже већи или мањи 
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ниво непоузданости. Биле би поуздане када би ми имали сигурно потпун попис 
припадајућих врста и подврста у подручју између обухваћених у лимнофауни Европе. 

Обраде су обављене употребом рачунарске базе података (Па в ло ви ћ , 2002; 
Па в ло в и ћ ,  2003) у коју су укључени сви табеларни подаци из едиције о лимнофауни 
Европе (I l l i e s , 1978). Анализа обухвата податке за европске врсте и подврсте 
лимнофаунистичких подручја 5, 6 и 7 одвојено, а затим обједињено, те на крају 
обједињени подаци Балканског полуострва са још 6 окружујућих лимнофаунистичких 
подручја. 

Ради лакше анализе неке скраћене ознаке су замијењене другим знаковима без 
редукције рашчлањености. Тако су обављене измјене знакова о познавању везаности 
таксона врста и подврста са подручјем. Оригинални знакови (I l l i e s , 1978), ради 
пребројавања у бази података, преведени су на словне ознаке (Табeла 1). У табели су 
дата и скраћена значења, односно атрибути познавања повезаности врсте или подврсте, 
односно таксона.  

Табeла 1: Знакови кориштени за атрибуте о распрострањењу врста или подврста у подручју 

Оригинални 
знак (I l l i e s , 

1978) 

Преведени 
знак 

Дефиниција знака Кориштено 
(P a v l o v i ć , 
P a v l o v i ć , 
2001) 

  При садашњем стању обраде групе није могуће да се 
да исказ о присуству или одсуству у овом подручју. 

Непознатост 

- N Врста се са сигурношћу не појављује у овом подручју Одсутност 

���� O Врста сигурно присутна у овом подручју, и то 
најмање на једном мјесту налажења, али већином на 
више мјеста, тако да се цјелокупно распрострањење у 
подручју може да укључи више или мање као ареал 
врсте. 

Присутност – 
стварна 

O P Врста у овом подручју до сада још није пронађена, 
али се са великом вјероватноћом овдје мора да 
очекује. 

Присутност – 
вјероватна 
(предвиђена) 

• q Врста се појављује трансгредирајуће у овом подручју, 
тј. само на ивици, док она има своју особену 
распрострањеност у сусједној области. (Овим знаком 
може се на пр. да документује, да једна, у сусједном 
подручју, ендемична врста незнатно прекорачује 
границе подручја.) 

Присутност – 
стварна 
(дјелимична) 

+ R Ендемична врста, појављује се искључиво у овом 
подручју. 

Присутност – 
ендема 

? S Мјесто налажења врсте не може јасно да се 
локализује у овом подручју, постоји могућност да се 
оно налази у сусједном подручју. 

Сумњива 
присутност 

(?) (S) Аутор није убијеђен у постојање врсте у овом 
подручју, упркос нађеним подацима у литератури 

Сумњива 
присутност 

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

Познавање лимнофауне Европе проиозашло је из познавања налаза припадника 
врсте или подврсте на уже или шире географски дефинисаним одредницама. То је даље 
доводило до става о познавању или о непознавању присуства или одсуства врста или 
подврста унутар дијелова и цјелина који су различитим критеријумима ограничени. 
Веома често за то се користе границе држава, али постоје разграничавања која 
примјењују знања о границама система природе. Такве претензије су садржане у 
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Илиесовој подјели на лимнофаунистичка подручја. Из сакупљених и тако уређених 
података проистиче слика о степену проучености појединих подручја. Свако подручје у 
Европи анализирано са лимнофаунистичког аспекта има своје степене проучености. 
Они могу да буду мањи или већи у зависности колико је том подручју поклањано 
пажње, колико је било адекватног кадра за таква проучавања, да ли су имали неопходну 
опрему за истраживања и анализе што је свакако зависило од материјалне подлоге.  

Лимнофауна Европе је подијељена на 25 лимнофаунистичких подручја, којима 
се придодају још два Сјеверна Африкa и Мала Азија, па их укупно има 27 (I l l i e s , 
1967, 1978). Међу 27 подручја три су на Балканском полуострву и обиљежена су на 
слиједећи начин: 5-Динарски западни Балкан, 6-Хеленски западни Балкан и 7-Источни 
Балкан.  

Значајну пажњу истраживача је привлачило подручје Динарида, па и у овом 
раду нагласак је стављен на њега, односно на степен проучености лимнофауне. Како је 
растао интерес научника за ово подручје које се истиче по карстним феноменима тако 
за његово истраживање постоје присутни државни, друштвени и привредни интереси. 

Лимнофаунистичка проучавања су привлачила пажњу истраживача већ од XIX 
стољећа када је Forel истраживао швајцарко језеро Lèmann (F o r e l , 1895). Типовима 
биотопа копнених вода формираним на основу различитих критеријума 
(T h i e n e m a n n , 1931; H u t c h i n s o n , 1957, 1967; C h o d o r o w s k i , 1959; I l l i e s , 
1961, 1967, 1978). До сада је истражено ¾ лимнофауне Европе (I l l i e s , 1978).  

Својим лимнофаунистичким истраживањима на нашем подручју истичу се: 
Ст ан к о ви ћ , 1924, 1931, 1960; Ка р а м ан , 1954; Мар и н ко ви ћ -Г о сп о д н е т и ћ , 
1970; Кр е к , 1970; Каћ ан с ки , 1970; Т ан а с и ј е в и ћ , 1970; Че пи ћ  и 
Мар и н ко ви ћ -Го с по д н е т и ћ , 1978; Пав ло в и ћ , 1981; Мар ко ви ћ , 1998; 
Па в ло в и ћ , 2002; Па в ло ви ћ , Па в ло ви ћ , 2003; Пав ло в и ћ  и  с а р ., 2006; 2008, 
2009; Пав ло ви ћ  и  с а р ., 2009. Постојећа знања о лимнофауни резултат су рада 
широке листе истраживача. У европским и свјетским размјерама праве се пописи врста 
по цјелинама најчешће по државама, па зависно од трајања држава те листе могу да 
имају дужа и краћа трајања.  

Подјела лимнофаунистичких подручја je дефинисана у неким случајевима 
границама сливова и повезано са тим планинским масивима или равницама. Ту су, 
такође, укључени погледи на временске чиниоце обједињености станишта становника 
копнених вода. Лимнофаунистичка подручја захватају различите површине што има 
одраза на сагледавање расподјеле разноврсности, а такође и степена проучености 
подручја. И у једном и у другом приступу сагледава се заступљеност одредница за 
подручје о укупном броју европских врста и подврста.  

 

ПОЗНАВАЊЕ ЛИМНОФАУНЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПОДРУЧЈА 
БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА 

 

Први дио разултата такве анализе приказује појединачна стања за 
лимнофаунистичка подручја 5, 6 и 7 и то познавања за цјеловиту лимнофауну – 
незнања (Табела 2, Табела 4) и знања (Табела 3). Двојбено је да ли врсте означене са P 
придружити незнању или знању (P = „Присутност – вјероватна (предвиђена).“ = „Врста 
у овом подручју до сада још није пронађена, али се са великом вјероватноћом овдје 
мора да очекује.“). 

На исти начин, издвојено се дају подаци о таксонима најразноврснијег филума 
Arthropoda – незнања (Табела 5) и знања (Табела 6) 

Непознавање је доста високо за сва три подручја (Табела 2), с тим да је у 
подручју 5 констатован најмањи број 9431 врста и подврста, затим подручје 6 са 9591, 
те подручје 7 са 9595 европских врста о којима се не зна да ли су присутне или одсутне. 
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Табела 2: Број европских врста или подврста по филумима са различитим степеном незнања 
(нема податка , сумњив податак S) о заступљености у лимнофауни подручја 5, 6 и 7 Балканског 
полуострва 

  No. sp. ssp. 5     6     7     

 Phyllum  (S) S  ΣΣΣΣ  (S) S  ΣΣΣΣ  (S) S  ΣΣΣΣ 

P01 PORIFERA    15 15    15 15    18 18 

P02 CNIDARIA    11 11    14 14    7 7 

P03 PLATHELMINTHES  1 3 1037 1041  2  1109 1111   1 1059 1060 

P04 NEMERTINA    7 7    7 7    6 6 

P05 ROTATORIA    1412 1412   1 1398 1399   1 1412 1413 

P06 GASTROTRICHA    129 129    132 132    115 115 

P07 NEMATODA    520 520    543 543    539 539 

P08 NEMATHOMORPHA    75 75    83 83    79 79 

P09 ENTOPROCTA    2 2    2 2    1 1 

P10 MOLLUSCA  1 3 21 25  3 1 25 29    22 22 

P11 ANNELIDA  1 2 158 161  1 1 170 172   5 166 171 

P12 TARDIGRADA    31 31    31 31    31 31 

P13 ARTHROPODA  33 16 5879 5928 2 29 17 5940 5988 1 30 14 6032 6077 

P14 ECTOPROCTA    13 13    13 13    9 9 

P15 CHORDATA 1 1  59 61  3  49 52  3  44 47 

ΣΣΣΣ ANIMALIA 1 37 24 9369 9431 2 38 20 9531 9591 1 33 21 9540 9595 

 

Највећи број је за врсте и подврсте са празним пољем (нема податка), а тек мали 
број отпада на врсте за које се сумња у налазе о присутности.  

Рашчлањени подаци по филумима указују да највећи број врста о којима нема 
података припада филуму Arthropоda, затим филуму Rotatoria и Plathelminthes у сваком 
подручју. 

Комплемент непознавања је познавање присуства или одсуства европских врста 
и подврста у лимнофаунистичким подручјима 5, 6 и 7 (Табела 3).  

Табела 3: Број европских врста или подврста по филумима са познавањем одсуства N, или 
присуства O, q, R, или предвиђањем присуства P у лимнофауни подручја 5, 6 и 7 Балканског 
полуострва 

  No. sp. ssp. 5      6      7      

 Phyllum N O P q R ΣΣΣΣ N O P q R ΣΣΣΣ N O P q R ΣΣΣΣ 

P01 PORIFERA 9 3    12 4 4   4 12 6 3    9 

P02 CNIDARIA 1 3 2   6 1 1 1   3 1 8 1   10 

P03 PLATHELMINTHES 4 146 33 2  185 1 81 25  8 115 1 158 6  1 166 

P04 NEMERTINA              1    1 
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P05 ROTATORIA 4 82 90   176 4 113 72   189 4 75 96   175 

P06 GASTROTRICHA  2 20   22   19   19  29 7   36 

P07 NEMATODA 5 51 26  3 85 6 16 38  2 62 8 31 27   66 

P08 NEMATHOMORPHA  10    10  2    2  6    6 

P09 ENTOPROCTA              1    1 

P10 MOLLUSCA 360 73  9 153 595 408 61 1 3 118 591 509 65 2 10 12 598 

P11 ANNELIDA 18 62 4  3 87 14 45 6  11 76 22 50 3  2 77 

P12 TARDIGRADA   7   7   7   7   7   7 

P13 ARTHROPODA 2083 1682 160 103 108 4136 2132 1511 179 73 181 4076 2168 1520 190 40 69 3987 

P14 ECTOPROCTA   7   7  1 6   7  9 2   11 

P15 CHORDATA 442 157  5 32 636 430 178  1 36 645 432 195  8 15 650 

ΣΣΣΣ ANIMALIA 2926 2271 349 119 299 5964 3000 2013 354 77 360 5804 3151 2151 341 58 99 5800 

 

Познавање је највеће за подручје 5 са 5964, слиједи подручје 6 са 5804, те 
подручје 7 са 5800 врста и подврста. Унутар овога највећи су бројеви познатих врста за 
филуме Arthropoda, Chordata и Mollusca. 

Највећи број података, у сва три подручја, односи се на врсте за које је утврђено 
да нису присутне (означено са N), на другој позицији су врсте за које се зна да су 
распрострањене у цијелом подручју (оначене са O). Поредак подручја је 7, 6, 5 према 
припадајућем одсуству врста и подврста 3151, 3000 и 2926.  

Подручју 5 има најбољу позицију по броју врста и подврста за које је утврђено 
распрострањење у њему са 2271, слиједи подручје 7 са 2151, те подручје 6 са 2013.  

Највише ендема, 360 познато је за подручје 6, за подручје 5 је 290 а свега 99 ѕа 
подручје 7.  

Када се незнању прикључе и врсте за које је предвиђено вјероватно присуство у 
подручју (Табела 4) онда се повећава непроученост: подручје 5 на 9780, подручје 6 на 
9945 и подручје 7 на 9936 врста и подврста.  
 

Табела 4: Број европских врста или подврста по филумима са различитим степеном незнања 
(нема податка , сумњив податак S, предвиђено присуство P) о заступљености у лимнофауни 
подручја 5, 6 и 7 Балканског полуострва 

  No. sp. ssp. 5      6      7      

P Phyllum  (S) S  P ΣΣΣΣ  (S) S  P ΣΣΣΣ  (S) S  P ΣΣΣΣ 

P01 PORIFERA    15  15    15  15    18  18 

P02 CNIDARIA    11 2 13    14 1 15    7 1 8 

P03 PLATHELMINTHES  1 3 1037 33 1074  2  1109 25 1136   1 1059 6 1066 

P04 NEMERTINA    7  7    7  7    6  6 

P05 ROTATORIA    1412 90 1502   1 1398 72 1471   1 1412 96 1509 

P06 GASTROTRICHA    129 20 149    132 19 151    115 7 122 

P07 NEMATODA    520 26 546    543 38 581    539 27 566 
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  No. sp. ssp. 5      6      7      

P Phyllum  (S) S  P ΣΣΣΣ  (S) S  P ΣΣΣΣ  (S) S  P ΣΣΣΣ 

P08 NEMATHOMORPHA    75  75    83  83    79  79 

P09 ENTOPROCTA    2  2    2  2    1  1 

P10 MOLLUSCA  1 3 21  25  3 1 25 1 30    22 2 24 

P11 ANNELIDA  1 2 158 4 165  1 1 170 6 178   5 166 3 174 

P12 TARDIGRADA    31 7 38    31 7 38    31 7 38 

P13 ARTHROPODA  33 16 5879 160 6088 2 29 17 5940 179 6167 1 30 14 6032 190 6267 

P14 ECTOPROCTA    13 7 20    13 6 19    9 2 11 

P15 CHORDATA 1 1  59  61  3  49  52  3  44  47 

ΣΣΣΣ ANIMALIA 1 37 24 9369 349 9780 2 38 20 9531 354 9945 1 33 21 9540 341 9936 

 

Велик дио незнања у сва три подручја Балканског полуострва се односи на 
таксоне Arthropoda, а рашчлањење класе Insecta наглашава незнања о реду Diptera 
(Табела 5). 

Табела 5: Број европских врста или подврста у таксонима филума ARTHROPODA са 
различитим степеном незнања (нема податка , сумњив податак S, предвиђено присуство P) о 
заступљености у лимнофауни подручја 5, 6 и 7 Балканског полуострва 

  No. sp. ssp. 5     6      7      

 Taxon (S) S  P ΣΣΣΣ  (S) P S  ΣΣΣΣ  (S) S  P ΣΣΣΣ 

sP1 CHELICERATA 1  923 6 930  1 12 9 922 944  1 9 900 12 922 

sP2 CRUSTACEA 2 4 977 21 1004  3 25 1 962 991   2 937 22 961 

sP3 UNIRAMIA                  

C01 INSECTA                  

sC
1 

APTERYGOTA 
                 

O
01 

Collembola 
  20  20     25 25    26  26 

sC
2 

PTERYGOTA 
                 

O
01 

Ephemeroptera 
5  90 5 100  3 4  80 87  5  69 3 77 

O
02 

Plecoptera 
1  18 5 24   7  33 40  1  27 2 30 

O
03 

Odonata 
  30  30    1 33 34  2  28  30 
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O
04 

Heteroptera 

1  16 3 20   4  21 25    19 1 20 

O
05 

Hymenoptera 

  60 6 66   9  62 71    59 12 71 

O
06 

Coleoptera 

1  372 8 381  2 21 1 403 427  1  463 17 481 

O
07 

Megaloptera 

  1  1   1  3 4    4  4 

O
08 

Planipennia 

  3  3     4 4    3 1 4 

O
09 

Trichoptera 

14 2 135 30 181  8 21 2 116 147  7 1 124 30 162 

O
10 

Lepidoptera 

  1 2 3     2 2    1  1 

O
11 

Diptera 

8 10 3233 74 3325 2 12 75 3 3274 3366 1 13 2 3372 90 3478 

ΣΣΣΣ P13 ARTHROPODA 33 16 5879 160 6088 2 29 179 17 5940 6167 1 30 14 6032 190 6267 

 
Најбоље стање познавања лимнофауне Arthropoda је за подручје 5, слиједе 6 и 7, 

било да се закључак изводи на основу незнања или на основу знања (Табела 6) 
присуства или одсуства врста. 

Табела 6: Број европских врста или подврста у таксонима филума ARTHROPODA са 
познавањем одсуства N, или присуства O, q, R, или предвиђањем присуства P у лимнофауни 
подручја 5, 6 и 7 Балканског полуострва 

  No. sp. ssp. 5      6      7      

 

Taxon 

N O P q R ΣΣΣΣ N O P q R ΣΣΣΣ N O P q R ΣΣΣΣ 

sP1 CHELICERATA 1 140 6   147 1 126 12   139 1 148 12   161 

sP2 CRUSTACEA 476 327 21  68 892 480 329 25 1 74 909 529 364 22  
2

1 936 

sP3 UNIRAMIA                   

C01 INSECTA                   

sC
1 APTERYGOTA                   

O
01 Collembola 4 6    10 4 1    5 4     4 

sC
2 PTERYGOTA                   

O
01 Ephemeroptera 69 46 5 1 1 122 70 54 4 1 5 134 67 71 3 2  143 
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O
02 Plecoptera 269 73 5 12 9 368 283 40 7 3 21 354 262 73 2 2 20 359 

O
03 Odonata 34 62  1  97 29 59  5  93 31 65  1  97 

O
04 Heteroptera 67 53 3 2  125 68 47 4 2  121 67 54 1 1  123 

O
05 Hymenoptera  8 6   14  3 9   12  3 12   15 

O
06 Coleoptera 352 313 8 67 10 750 354 264 21 50 28 717 364 254 17 12 12 659 

O
07 Megaloptera 1 4    5 1 1 1   3 1 1    2 

O
08 Planipennia 3 4    7 3 3    6 3 3 1   7 

O
09 Trichoptera 542 189 30 2 20 783 566 169 21 2 50 808 567 188 30 1 16 802 

O
10 Lepidoptera  2 2   4  3    3  4    4 

O
11 Diptera 265 455 74 18  812 273 412 75 9 3 772 272 292 90 21  675 

ΣΣΣΣ P13 ARTHROPODA 2083 1682 160 103 108 4136 2132 1511 179 73 181 4076 2168 1520 190 40 69 3987 

 

ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 
 

У поређењу са неким другим дијеловима Европе лимнофаунистичка подручја су 
уситњена како на самом Балканском полуострву тако и подручја која га окружују. 
Овдје је обављено обједињавање података да би се добила представа о познавању 
лимнофауне на новим нивоима географских цјелина. 

Балканско полуострво као јединствено лимнофаунистичко подручје 

Спајањем знакова о присуству за подручја 5, 6, 7 (раздвајање са зарезом) 
установљена су 163 начина како су записана познавања или непознавања присуства 
или одсуства за 15395 записа о таксонима (sp. ssp.) лимнофауне Европе: [(S),(S),(S)]; 
[(S),(S),0]; [(S),(S),O]; [(S),0,(S)]; [(S),0,0]; [(S),0,O]; [(S),N,(S)]; [(S),N,N]; [(S),N,O]; 
[(S),O,O]; [(S),R,q]; [,0,0]; [0,(S),(S)]; [0,(S),0]; [0,(S),N]; [0,(S),O]; [0,,0]; [0,0,(S)]; [0,0,0]; 
[0,0,N]; [0,0,O]; [0,0,P]; [0,0,q]; [0,0,R]; [0,0,S]; [0,N,(S)]; [0,N,0]; [0,N,N]; [0,N,O]; 
[0,N,R]; [0,O,(S)]; [0,O,0]; [0,O,N]; [0,O,O]; [0,O,P]; [0,O,q]; [0,O,R]; [0,P,0]; [0,P,O]; 
[0,P,P]; [0,P,q]; [0,q,0]; [0,q,N]; [0,q,O]; [0,q,q]; [0,R,0]; [0,R,N]; [0,R,R]; [0,S,0]; [0,S,O]; 
[0,S,S]; [N,(S),(S)]; [N,(S),N]; [N,0,0]; [N,0,N]; [N,0,O]; [N,0,P]; [N,0,R]; [N,N,(S)]; 
[N,N,0]; [N,N,N]; [N,N,O]; [N,N,P]; [N,N,q]; [N,N,R]; [N,O,(S)]; [N,O,0]; [N,O,N]; 
[N,O,O]; [N,O,P]; [N,O,q]; [N,P,0]; [N,P,N]; [N,P,P]; [N,q,N]; [N,q,O]; [N,R,0]; [N,R,N]; 
[N,R,q]; [O,(S),(S)]; [O,(S),0]; [O,(S),O]; [O,(S),P]; [O,,]; [O,0,0]; [O,0,N]; [O,0,O]; [O,0,P]; 
[O,0,q]; [O,0,S]; [O,N,(S)]; [O,N,0]; [O,N,N]; [O,N,O]; [O,N,P]; [O,N,q]; [O,O,(S)]; [O,O,0]; 
[O,O,N]; [O,O,O]; [O,O,P]; [O,O,q]; [O,O,S]; [O,P,0]; [O,P,N]; [O,P,O]; [O,P,P]; [O,P,q]; 
[O,q,0]; [O,q,O]; [O,q,P]; [O,q,q]; [O,S,0]; [O,S,O]; [O,S,S]; [P,0,0]; [P,0,O]; [P,0,P]; 
[P,N,N]; [P,N,O]; [P,N,P]; [P,O,0]; [P,O,N]; [P,O,O]; [P,O,P]; [P,P,(S)]; [P,P,0]; [P,P,O]; 
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[P,P,P]; [P,P,q]; [P,q,O]; [P,q,q]; [q,0,0]; [q,0,O]; [q,0,q]; [q,N,N]; [q,N,O]; [q,N,q]; [q,O,0]; 
[q,O,N]; [q,O,O]; [q,O,P]; [q,O,q]; [q,P,O]; [q,P,P]; [q,q,0]; [q,q,O]; [q,q,q]; [q,R,0]; [q,R,N]; 
[q,R,q]; [q,S,O]; [R,(S),N]; [R,0,0]; [R,0,N]; [R,N,0]; [R,N,N]; [R,R,N]; [S,0,0]; [S,N,N]; 
[S,N,R]; [S,S,0]; [S,S,N]; [S,S,O]. Нула је уписана умјесто празног поља – незнање о 
присуству или одсуству врсте. Тако рјечник лимнофаунистке има 163 ријечи за опис 
познавања три групе система природе дато у облику скраћене информације. Њихова 
учесталост варира од 1 до 8045. Међу њима 13869 записа отпада на 12 варијација чија 
је учесталост већа од 100 (Табела 7). Чак за 8045 врста и подврста нема податка ни о 
присуству ни о одсуству у сва три подручја [0,0,0]. Већина недостајућих знања 4867 је 
за врсте Arthropoda, затим слиједе Rotatoria и Plathelminthes. Истиче се велик број врста 
и подврста из филума Chordata 328 Mollusca 216 за које је утврђено одсуство из сва три 
подручја. То указује на добру проученост ових таксона и на постојеће фаунистичке 
разлике ових филума у односу на друга подручја. 

Табела 7: Најзаступљеније варијације (V) из обједињавања знања и незнања о врстама и 
подврстама за Балканско полуострво на основу подручја 5,6,7 (Т је тумачење, превођење на 
један знак) 

V T P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 ΣΣΣΣ 

0,0,0 0 14 6 921 6 1332 114 507 67 1 7 125 31 4867 8 39 8045 

0,0,O O  4 70 1 30 15 9 6 1 3 14  299 4 4 460 

0,O,0 O 1  24  39  4 2  3 12  300 1 2 388 

0,O,O O   11  6     1 2  127  13 160 

N,N,N N 2 1   4  3   216 10  1786  328 2350 

N,R,N R 3  1    2   115 7  101  31 260 

O,0,0 O  1 88  25  26 10  2 17  377  1 547 

O,0,O O  1 19  2  1   5 6  138  2 174 

O,O,0 O 1  7  7  2   3 6  158   184 

O,O,O O 2 1 23  13  4   41 21  710  126 941 

P,P,P P   2  37 7 16     7 33 2  104 

R,N,N R       3   151 1  69  32 256 

ΣΣΣΣ  27 17 1226 7 1588 151 605 85 2 620 248 38 10064 20 697 15395 

 

Варијације V су тумачене (примјер колона T у Табела 7), односно превођене у 
један од знакова, с тим што су варијације са само N и 0 уписане као N0.  

Након обједињавања и придруживања одредница о непознавању присуства или 
одсуства врста и подврста са нивоа три лимнофаунистичка подручја на ниво уније 
лимнофауне Балканског полуострва, укупан број таквих врста је смањен са 9780, 9945, 
односно 9936 (Табела 4), одговарајући бројеви подручја 5, 6, 7, на 8480 (Табела 8) и то 
када су ту придружене врсте са ознакам P, које су аутори предвидјели са поузданошћу 
да припадају датом подручју. Када се оне искључе онда су поређене вриједности 
смањене са 9431, 9591, 9595 (Табела 2) на 8300 (Табела 8). Треба истаћи да неке 
категорије врста у обједињавању Балканског полуострва губе информацију о 
познатости или о непознавању присуства или одсуства  нпр. тумачење N0 је недовољан 
податак о одсуству, таквих је 154. 
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Табела 8: Број европских врста или подврста по филумима са различитим степеном незнања 
(нема податка 0, сумњив податак S, предвиђено присуство P) о заступљености у лимнофауни 
Балканског полуострва обједињена подручја 5, 6 и 7  

  No. sp. ssp.        

 Phyllum 0 (S) S N0 ΣΣΣΣ P ΣΣΣΣ 

P01 PORIFERA 14   2 16  16 

P02 CNIDARIA 6    6 1 7 

P03 PLATHELMINTHES 921 1 3 3 928 6 934 

P04 NEMERTINA 6    6  6 

P05 ROTATORIA 1332    1332 48 1380 

P06 GASTROTRICHA 114    114 8 122 

P07 NEMATODA 507    507 16 523 

P08 NEMATHOMORPHA 67    67  67 

P09 ENTOPROCTA 1    1  1 

P10 MOLLUSCA 7 3 3 2 15  15 

P11 ANNELIDA 125 1 4 1 131  131 

P12 TARDIGRADA 31    31 7 38 

P13 ARTHROPODA 4868 52 28 143 5091 92 5183 

P14 ECTOPROCTA 8    8 2 10 

P15 CHORDATA 40 4  3 47  47 

ΣΣΣΣ ANIMALIA 8047 61 38 154 8300 180 8480 

 

Порастао је ниво познатости, незаступљености или заступљености врста, 
обједињавањем Балканског полуострва у јединствено подручје са 5964, 5804, односно 
5800 (Табела 3), одвојена подручја, на 7095 (Табела 9) обједињено 5, 6, 7. Значајан је 
прираст броја познатих присуства, ознака O, са 2271, 2013 и 2151 на 3701 обједињено, 
што је још израженије за ендеме, ознака R у појединачним подручјима 299, 360 и 99, а 
обједињено 743 врсте и подврсте. 

Табела 9: Број европских врста или подврста по филумима са познавањем одсуства N, или 
присуства O, q, R, или предвиђањем присуства P у лимнофауни Балканског полуострва 
обједињена подручја 5, 6 и 7  

  No. sp. ssp.        

 Phyllum N q R O ΣΣΣΣ P ΣΣΣΣ 

P01 PORIFERA 2  4 5 11  11 

P02 CNIDARIA 1   9 10 1 11 

P03 PLATHELMINTHES  1 8 283 292 6 298 

P04 NEMERTINA    1 1  1 

P05 ROTATORIA 4   204 208 48 256 
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P06 GASTROTRICHA    29 29 8 37 

P07 NEMATODA 3  5 74 82 16 98 

P08 NEMATHOMORPHA    18 18  18 

P09 ENTOPROCTA    1 1  1 

P10 MOLLUSCA 216 15 281 93 605  605 

P11 ANNELIDA 10  13 94 117  117 

P12 TARDIGRADA      7 7 

P13 ARTHROPODA 1786 96 354 2645 4881 92 4973 

P14 ECTOPROCTA    10 10 2 12 

P15 CHORDATA 328 9 78 235 650  650 

ΣΣΣΣ ANIMALIA 2350 121 743 3701 6915 180 7095 

 

Раздвојеност Балканског полуострва на три лимнофаунистичка подручја даје 
представу о фаунистичкој издиференцираности, али је такође нагласила низак степен 
познавања. На овај начин је умањена улога проучавања на Балканском полуострву у 
познавању лимнофауне Европе, а прикривен је и ниво богатства. 
Са становишта актуелне подјеле Југославије изразито је порасло незнање о 
заступљености или незаступљености припадника лимнофауне. То захтијева велика 
средства и кадровске потенцијале да би се отклонило незнање. 
 

Балканско полуострво обједињено са свим контактним подручјима у јединствено 

лимнофаунистичко подручје 
 

Спајањем знакова о присуству за подручја 3, 4, 10, 5, 6, 7, 11, 12, Y (раздвајање 
са зарезом) добије се 2507 начина како су записана познавања или непознавања 
присуства или одсуства за 15395 записа о таксонима (sp. ssp.) лимнофауне Европе. 
Међу њима 8916 записа отпада на 20 варијација чија је учесталост већа од 100 (Табела 
10). Поново податак о непостојању, ни потврдног ни одречног знања, о присуству врсте 
или подврсте, чак за свих 9 обједињених подручја [0,0,0,0,0,0,0,0,0], има највећу 
учесталост 3568.  
Након обједињавања и придруживања одредница о непознавању присуства или 
одсуства врста и подврста на ниво уније 9 лимнофаунистичких подручја, Балканско 
полуострво са окружењем, укупан број таквих врста знатно мањи 4527 (Табела 11) када 
се упореди са појединачним подручјима 5, 6, 7 – припадајући бројеви врста и подврста 
су 9780, 9945, односно 9936 (Табела 4), или обједињено Балканско полуострво 8480 
(Табела 8). Када искључе врсте са ознакам P, које су аутори предвидјели са 
поузданошћу да припадају датом подручју, онда добије број 4393 за цјелину Балканско 
полуострво са окружењем (Табела 11), а у појединачна три подручја износи су 9431, 
9591, 9595 (Табела 2) односно цјеловитом Балканском полуострву 8300 (Табела 8). 
Категорије врста означених са N0 је повећана у цјелини Балканско полуострво са 
окружењем (9 подручја са присутним знаковима само N и 0) има учесталост 674, а у 
цјелини Балканско полострво таквих је 154. Врсте N0 ипак могу да се придруже онима 
за које нема поузданог податка о одсуству из цјелине. 
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Табела 10: Најзаступљеније варијације (V, учесталост преко 100) из обједињавања знања и 
незнања о врстама и подврстама лимнофауне за Балканско полуострво са окружујућим 
подручјима 3,4,10,5,6,7,11,12,Y (Т је тумачење, превођење на један знак) 

V 
T P0

1 
P0
2 P03 

P0
4 P05 

P0
6 

P0
7 

P0
8 

P0
9 

P1
0 

P1
1 

P1
2 P13 

P1
4 

P1
5 ΣΣΣΣ 

0,0,0,0,0,0,0,0,0 0 4 4 402 4 579 44 264 35  1 55 3 2140 7 26 3568 

0,0,0,0,0,0,0,O,0 O 4 1 81  92 8 1  1 1 8  105   302 

0,0,0,0,0,0,O,0,0 O   20  54 7 43 7   1  109   241 

0,0,0,0,0,O,0,0,0 O   12  3 3 1    1  87 1  108 

0,0,0,0,O,0,0,0,0 O   15  4  1    6  87 1  114 

0,0,0,O,0,0,0,0,0 O  1 29    15 3   7  72   127 

0,0,O,0,0,0,0,0,0 O   59  113 1 37    10 1 255   476 

0,0,O,0,0,0,O,0,0 O   23  13  8 1    1 61   107 

0,O,0,0,0,0,0,0,0 O 1  46 2 86 10 46 15   9 4 626  3 848 

0,O,O,0,0,0,0,0,0 O   10  29  20    1 2 158   220 

0,O,O,0,0,0,O,0,0 O   5  24  11      63   103 

N,N,N,N,N,N,N,N,0 
N
0  1   1     5 2  274  164 447 

N,N,N,N,N,N,N,N,
N 

N 
1         103   641  26 771 

N,N,N,N,N,N,N,N,
O 

O 
         1   102  10 113 

N,N,N,N,R,N,N,N,N R 3  1       115 2  89   210 

N,N,N,R,N,N,N,N,N R          143   65   208 

O,0,0,0,0,0,0,0,0 O   51  23 3 36 5   1 14 167   300 

O,O,O,O,O,O,O,O,0 O   8  5  1   20 13  105  4 156 

O,O,O,O,O,O,O,O,
O 

O 
2  3  8  1   11   187  79 291 

R,N,N,N,N,N,N,N,N R          40   166   206 

ΣΣΣΣ 
 

27 17 
122
6 7 

158
8 151 605 85 2 620 248 38 

1006
4 20 697 

1539
5 

Табела 11: Број европских врста или подврста по филумима са различитим степеном незнања 
(нема податка 0, сумњив податак S, предвиђено присуство P) о заступљености у лимнофауни 
Балканског полуострва са окружењем, обједињена подручја 3,4,10,5,6,7,11,12,Y  

  No. sp. ssp.        

 Phyllum 0 (S) S N0 ΣΣΣΣ P ΣΣΣΣ 

P01 PORIFERA 4   1 5  5 

P02 CNIDARIA 4   1 5  5 

P03 PLATHELMINTHES 402 3 6  411 19 430 

P04 NEMERTINA 4    4  4 

P05 ROTATORIA 579  2 4 585 6 591 
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P06 GASTROTRICHA 44  2  46 2 48 

P07 NEMATODA 264    264  264 

P08 NEMATHOMORPHA 35    35  35 

P09 ENTOPROCTA        

P10 MOLLUSCA 1 4 3 8 16  16 

P11 ANNELIDA 55 1  4 60 1 61 

P12 TARDIGRADA 3    3  3 

P13 ARTHROPODA 2149 42 78 491 2760 106 2866 

P14 ECTOPROCTA 7   1 8  8 

P15 CHORDATA 26 1  164 191  191 

ΣΣΣΣ ANIMALIA 3577 51 91 674 4393 134 4527 

 

У складу са опадањем нивоа непознатости, порастао је ниво познатости, 
незаступљености или заступљености врста, обједињавањем у јединствено подручје 
Балканског полуострва са окружењем на 11002 (Табела 12) са 5964, 5804, односно 5800 
(Табела 3), одвојена подручја Балкаског полуострва, или обједињена у цјелину 7095 
(Табела 9). Значајан је прираст броја познатих присуства, ознака O, на 8659 са 2271, 
2013 и 2151 за појединачна, или са 3701 за обједињена подручја Балканског полуострва. 
Прираст је изрaжен и за ендеме 1322 (ознака R) али не тако као што је у обједињавању 
три подручја Балканског полуострва: у појединачним подручјима 5, 6 и 7: 299, 360 и 99, 
а у обједињеном 743 врсте и подврсте. 

Уколико је особеност подскупова разноврсности израженија њихова 
обједињавања доводи  до израженијег пораста специјског богатства. Насупрот томе 
парцијализација дводи до губитка богатства и отежава употпуњавање података и то 
посебно оних који се тичу негације присуства.  

Табела 12: Број европских врста или подврста по филумима са познавањем одсуства N, или 
присуства O, q, R, или предвиђањем присуства P у лимнофауни Балканског полуострва са 
окружењем, обједињена подручја 3,4,10,5,6,7,11,12,Y 

  No. sp. ssp.        

 Phyllum N O q R ΣΣΣΣ P ΣΣΣΣ 

P01 PORIFERA 1 16  5 22  22 

P02 CNIDARIA  12   12  12 

P03 PLATHELMINTHES  784 2 10 796 19 815 

P04 NEMERTINA  3   3  3 

P05 ROTATORIA  997   997 6 1003 

P06 GASTROTRICHA  103   103 2 105 

P07 NEMATODA  333  8 341  341 

P08 NEMATHOMORPHA  50   50  50 

P09 ENTOPROCTA  2   2  2 
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P10 MOLLUSCA 103 125 12 364 604  604 

P11 ANNELIDA  173 1 13 187 1 188 

P12 TARDIGRADA  35   35  35 

P13 ARTHROPODA 641 5670 94 793 7198 106 7304 

P14 ECTOPROCTA  12   12  12 

P15 CHORDATA 27 344 6 129 506  506 

ΣΣΣΣ ANIMALIA 772 8659 115 1322 10868 134 11002 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

Анализиране су расподјеле незнања и знања о заступљености или 
незаступљености врста и подврста лимнофауне Европе у подручјима Балканског 
полуострва, појединачна и обједињена у цјелину: Балканско полуострво, те Балканско 
полуострво са окружењем.  

1. За сва три подручја незнање о овим врстама и подврстама је учесталије од знања. 
2. Међу три лимнофаунистичка подручја подручје 5-Западни Балкан има најбољу проученост 

присуства или одсуства врста. 
3. Обједињавањем подручја 5, 6 ,7 у цјеловито лимнофаунистичко подручје Балканског 

полуострва, уз кориштење исте базе података побољшава степен проучености лимнофауне 
у таквој цјелин. Такође се наглашава висока разноврсност и посебно ендемичност. 

4. Обједињавање Балканског полуострва са још 6 окружујућих лимнофаунистичких 
подручја доводи даље до пораста нивоа знања и пада незнања о присуству и одсуству 
врста и подврста. 

5. При обједињавању 3 подручја, па чак и при обједињавању 9 подручја у цјелину 
одржава се висок број врста за које не постоје подаци ни о присуству ни о одсуству. 

6. Ако се цјелине формирају на ниском нивоу као што су оне од поцијепане Југославије 
незнања о тим лимнофаунама ће порасти. 

7. Различите подјеле система природе у оквиру науке доводе до различитих представа о 
стању познавања тих система.  
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Abstract 
 

GOLUB Dragojla, D. MIKAVICA, G. ŠUKALO, Marina TAŠKOV: MORPHOLOGIC AND 
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF DOMESTIC PIG (SUS SCROFA DOMESTICA) 
KIDNEY  [1 Faculty of Sciences, University of Banjaluka, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banjaluka, 
RS, BiH; 2 Faculty of Agriculture, University of Banjaluka, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1а, 78000 
Banjaluka, RS, BiH] 
 The main aim of this paper is to determinate morphologic and morphometric characteristics of 
domestic pig (Sus scrofa domestica) kidney in order to establish normal values for all measured 
parameters. Furthermore, we compare the obtained results in order to find out is there any significant 
difference between measured parameters of left and right kidney. 54 kidney isolated from 27 pig 
individuals have been analysed. We measured the following morphological and morphometric 
parameters of left and right kidney of domestic pig: mass, length, width, thickness, and volume. 
Beside that, we determinated the kidney cortex thickness (on cranial and caudal part of kidney). 
Values determinate for kidney length showed that left kidney was longer than right (144, 26 mm ±  15, 
96 for left and 136, 70 mm  ±  12, 88 for right kidney, p = 0,061), and values close to the statistically 
significant difference was established for kidney thickness (29, 79 mm  ±  3, 91 for left and 32, 07 mm  
±  5, 00 for right kidney, p = 0,062). When we analysed kidney mass, width and volume, statistically 
significant differences have not been noticed.  
 Key words: pig, kidney, morphometric characteristics 

 
Сажетак 

Циљ овог рада јесте истраживање морфолошких и морфометријских карактеристика 
бубрега код домаће свиње (Sus scrofa domestica) у смислу одређивања, као прво, нормалних 
вриједности за све мјерене параметре. Као друго, поређењем добијених резултата покушало се 
установити постоји ли и колика је разлика између свих евидентираних параметара лијевог и 
десног бубрега домаће свиње. Анализирана су 54 бубрега изолована из 27 јединки свиња. 
Вршено је мјерење морфолошких и морфометријских параметара лијевог и десног  бубрега код 
домаће свиње: маса, дужина, ширина, дебљина и волумен бубрега. Поред тога је евидентирана 
и дебљина коре и то на кранијалном и каудалном дијелу бубрега. Вриједности евидентиране за 
дужину бубрега говоре да је лијеви бубрег имао је веће димензије од десног (144,26 mm±  15,96 
за лијеви и 136,70 mm  ±  12,88 за десни бубрег, p = 0,061 ), а вриједност на прагу статистичке 
значајности установљена је и по питању дебљине (29,79 mm  ±  3,91 за лијеви и 32,07 mm  ±  
5,00 за десни бубрег, p = 0,062).  По питању масе, ширине и волумена  бубрега, као и дебљине 
коре бубрега нису установљене статистички значајне разлике.  
Кључне ријечи: домаћа свиња, бубрег, морфометријске карактеристике 

 

УВОД 

Истраживањима морфометријских карактера бубрега бавили су се многи аутори, међу 
којима су Boag и сар., 1993; Yu и сар., 1991; Sampaio и сар., 1998; Oner и сар., 1993 и др. 
Ови аутори вршили су разна морфометријска мјерења бубрега (дужина, волумен, маса, 
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ширина, дебљина, дебљина коре на различитим нивоима итд.). Истраживања су 
спроведена на бубрезима свиње, пса и човјека. Процјене и мјерења морфометрије 
бубрега код хумане популације најчешће се испитују у циљу диференцијалне дијагнозе 
различитих бубрежних обољења. (O n e r  и сар., 1993). С друге стране, сва 
морфометријска испитивања спроведена у овом раду за циљ имају да установе, као 
прво нормалне вриједности за све мјерне параметре код бубрега свиње. Друго, 
поређењем добијених резултата покушало се установити постоји ли и колика је разлика 
између свих евидентираних параметара код лијевог и десног бубрега домаће свиње.   
Циљ овог рада јесте истраживање морфолошких и морфометријских карактеристика 
бубрега  домаће свиње – Sus scrofa domestica.   
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

У оквиру овог рада укупно су анализирана 54 бубрега изолована из 27 јединки 
свиња. У циљу анализе одређених морфолошких и морфометријских карактера бубрега 
домаће свиње (Слика 1 и 2) извршено је мјерење слиједећих параметара код лијевог и 
десног  бубрега: маса (Слика 3), дужина, ширина, дебљина (Слика 4) и волумен 
бубрега. Поред тога је евидентирана и дебљина коре и то на кранијалном и каудалном 
дијелу бубрега. Током рада кориштен је прибор за дисекцију, мануелни метар, помично 
мјерило (нониус) и техничка вага. Подаци о старости и маси свиња чији су бубрези  
анализирани добијени су приликом набавке бубрега. Поред израчунате средње 
вриједности, за све мјерене параметре израчуната је и стандардна девијација, а за 
поређење добијених вриједности кориштен је t-тест (статистички значајна разлика p< 
0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

         Слика 1. Бубрези домаће свиње                        Слика 2. Бубрези домаће свиње  
                         (Sus scrofa domestica)                                    уздужни пресјек                                         

 

 

 

     

 

         Слика 3. Одређивање масе бубрега                   Слика 4. Мјерење дебљине бубрега 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 Приликом израде овог рада, извршена су мјерења 54 бубрега код 27 јединки 
свиња. Старост јединки домаће свиње чији су бубрези анализирани кретала се од 4 до 
14 мјесеци, док је маса тијела варирала у распону од 20 до 130 kg.  
 Сви параметри измјерени код ових животиња (маса, дужина, ширина, дебљина, 
волумен бубрега као и дебљина коре на кранијалном и каудалном дијелу бубрега) дати 
су у Табели 1 и 2. 
 
Табела 1. Морфометријски параметри бубрега домаће свиње (маса, дужина, ширина и дебљина 

бубрега) 

 

Маса бубрега 

(g) 

Дужина бубрега 

(mm) 

Ширина бубрега 

(mm) 

Дебљина бубрега 

(mm) 

Р
ед

. б
ро
ј 

С
та
ро
ст

 с
ви
њ
е 

(м
ј)

 

М
ас
а 
св
ињ
е  

( k
g)

 

лијеви  десни  лијеви  десни  лијеви  десни  лијеви  десни  

1 4 20 49,49 50,39 103,00 99,00 49,00 50,00 19,20 19,00 

2 5 27 61,34 54,89 103,00 105,00 58,00 54,00 20,10 19,00 

3 8 90 169,09 165,69 160,00 141,00 64,00 72,00 30,20 29,40 

4 8 98 155,27 160,08 151,00 140,00 65,00 69,00 31,00 33,00 

5 8 110 140,69 126,90 131,00 119,00 68,00 70,00 31,00 31,70 

6 9 105 135,31 149,65 146,00 142,00 61,00 69,00 28,50 32,20 

7 9 110 166,33 151,69 132,00 134,00 42,00 47,00 30,00 32,00 

8 9 110 185,43 203,41 147,00 145,00 69,00 68,00 31,20 41,20 

9 9 110 144,09 148,73 143,00 131,00 68,00 69,00 30,00 34,80 

10 9 120 153,93 161,46 159,00 145,00 63,00 67,00 28,30 37,10 

11 10 98 135,87 134,60 126,00 129,00 63,00 67,00 25,00 28,70 

12 10 100 167,09 161,02 146,00 140,00 69,00 68,00 30,50 31,00 

13 10 112 135,96 139,30 145,00 138,00 59,00 60,00 27,00 30,90 

14 10 115 141,16 129,25 154,00 128,00 61,00 58,00 28,30 30,40 

15 10 115 153,65 160,56 145,00 142,00 63,00 66,00 33,00 35,00 

16 10 117 159,37 170,03 135,00 139,00 72,00 74,00 32,70 27,00 

17 10 120 176,25 170,26 152,00 149,00 53,00 52,00 32,90 33,00 
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* значај разлике између средњих вриједности ("p" вриједност) 
 

Табела 2. Морфометријски параметри бубрега домаће свиње (волумен и дебљина коре бубрега) 

 
Волумен бубрега 

(cm3) 

Дебљина кранијалног дијела 
коре бубрега 

(mm) 

Дебљина каудалног дијела 
коре бубрега 

(mm) 

Редни 
број 

Старост 
свиње 

(мј) 

Маса 
свиње 

(kg) 

лијеви десни лијеви десни лијеви десни 

1 4 20 35 40 7,40 5,70 9,40 7,00 

2 5 27 60 40 6,00 5,90 7,40 9,00 

3 8 90 165 150 8,40 10,20 12,00 11,40 

4 8 98 150 155 11,00 11,80 12,50 12,60 

5 8 110 130 155 9,60 8,20 11,80 10,20 

6 9 105 130 110 8,40 11,30 7,50 12,70 

 
Маса бубрега 

(g) 

Дужина бубрега 

(mm) 

Ширина бубрега 

(mm) 

Дебљина бубрега 

(mm) 

Р
ед
н
и

  
бр
ој

 

С
та
ро
ст

 с
ви
њ
е  

(м
ј)

 

М
ас
а 
св
и
њ
е  

( k
g)

 

лијеви десни лијеви десни лијеви десни лијеви десни 

18 10 120 165,37 160,61 145,00 138,00 69,00 66,00 32,30 34,00 

19 10 125 170,17 179,63 159,00 148,00 69,00 70,00 32,30 35,70 

20 11 100 120,92 126,59 135,00 132,00 65,00 63,00 28,00 30,90 

21 11 120 153,71 155,57 145,00 141,00 68,00 65,00 30,00 31,70 

22 11 120 168,79 171,64 153,00 151,00 64,00 67,00 34,50 33,30 

23 11 125 131,92 136,00 147,00 128,00 63,00 61,00 26,00 31,00 

24 11 130 178,90 165,55 169,00 153,00 64,00 67,00 30,90 29,90 

25 12 103 174,57 190,61 164,00 151,00 64,00 72,00 31,40 39,00 

26 12 130 153,93 181,98 137,00 137,00 61,00 72,00 37,10 38,00 

27 14 120 197, 67 180,62 163,00 146,00 69,00 70,00 33,00 36,90 

Средња 
вриједност/Стандрад

на девијација 

149,86 
±32.64 

151,36 
±34.36 

144,26 
±15.96 

136,70 
±12.88 

63,07 ±6.62 
64,93 
±7.12 

29,79 
±3.91 

32,07 
±5.00 

t тест* 0,868 0,061 0,327 0,062 
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7 9 110 180 140 9,80 9,70 15,70 17,20 

8 9 110 170 145 9,60 9,70 13,00 10,10 

9 9 110 140 190 9,80 10,20 10,10 10,40 

10 9 120 140 145 9,10 9,20 11,30 10,70 

11 10 98 120 115 9,40 14,30 13,10 15,00 

12 10 100 170 160 8,40 10,70 10,90 11,50 

13 10 112 150 125 10,70 10,50 10,50 13,50 

14 10 115 125 100 9,60 8,50 10,40 10,10 

15 10 115 145 150 9,40 8,90 12,50 11,20 

16 10 117 145 160 8,40 8,00 9,80 11,40 

17 10 120 190 180 10,10 10,30 12,50 12,80 

18 10 120 160 155 10,20 8,70 11,10 11,70 

19 10 125 160 170 8,80 7,70 10,40 10,60 

20 11 100 100 110 10,70 7,40 11,70 8,50 

21 11 120 130 133 10,10 8,00 11,60 9,40 

22 11 120 155 157 10,70 12,00 11,20 14,00 

23 11 125 110 110 9,60 10,70 10,10 12,00 

24 11 130 170 150 9,50 11,60 11,70 17,50 

25 12 103 170 180 9,50 10,00 12,00 11,80 

26 12 130 160 165 8,80 9,10 12,20 11,00 

27 14 120 195 190 9,00 9,40 12,30 9,80 

Средња 
вриједност/Стандрадна 

девијација 
142,78 ±35.98 

136,3 
±41.45 

9,33 ±1.08 9,54 ±1.88 11,29 ±1.69 11,60 ±2.38 

t тест* 0,541 0,610 0,579 

* значај разлике између средњих вриједности ("p" вриједност) 
 

Маса лијевог бубрега варирала је од 49,49 g до 197,69 g. Из измјерених 
вриједности масе бубрега израчуната је средња вриједност, која је износила 149,86 g. 
Маса десног бубрега кретала се од 50,39 g до 203,41 g са средњом вриједношћу од 
151,36 g. Рачунањем стандардне девијације установљено је да је одступање од 
аритметичке средине код испитиваних јединки за лијеви бубрег било 149,86 g  ±  32,64, 
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а за десни 151,36 g  ± 34,36. Т  -тестом (p = 0,868, p>0,05), утврђено је да разлика у маси 
између лијевог и десног бубрега није статистички значајна (Слика 5). 
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Слика 5. Однос масе лијевог и десног бубрега код свиња  

 

Дужина за лијеви бубрег се кретала од 103 mm до 169 mm, док је дужина за 
десни бубрег варирала од 99 mm до 153 mm. Средња вриједност за дужину лијевих 
бубрега износила је 144,26 mm, а средња вриједност дужине десних бубрега била је 
136,7 mm. У овом случају стандардна девијација је износила 144,26 mm  ±  15,96 за 
лијеви и 136,70 mm  ±  12,88 за десни бубрег. Разлика између дужине лијевог и десног 
бубрега је била на ивици статистичке значајности (p=0,061), обзиром да је њена 
гранична вриједност по t тесту p <0,05 (Слика 6). 
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Слика 6. Однос дужине лијевог и десног бубрега свиња 

 
Вриједности за ширину за лијеви бубрег варирале су од 42 mm до 72 mm и од 47 

mm до 74 mm за десни бубрег. Исто као и за претходне параметре израчуната је средња 
вриједност ширине бубрега, а она је за лијеве бубреге износила 63,07 mm а за десне је 
била нешто већа и износила је 64,93 mm. Стандардна девијација за лијеви буберг била 
је 63,07 mm  ±  6,62, док је за десни износила 64,93 mm  ±  7,12. Примјењујући t-тест 
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показано је да је разлика у вриједности овог параметра на нивоу значајности p = 0,327 
па она није статистички значајна (Слика 7). 
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Слика 7. Однос ширине лијевог и десног бубрега свиња 
 

Добијене вриједности за дебљину бубрега, за лијеви бубрег су варирале од 19,2 
mm до 37,1 mm, док су за десни бубрег варирале од 19,00 mm до 41,2 mm. Средња 
вриједност дебљине лијевих бубрега износила је 29,79 mm, а дебљине десних 32,07 mm. 
Одступања измјерених вриједности дебљине код лијевог и десног бубрега износила су 
29,79 mm  ±  3,91 и 32,07 mm  ±  5,00. Примјеном t-теста (p=0,062) утврђено је да је 
разлика између измјерених вриједности дебљине бубрега на прагу статистичке 
значајности (Слика 8).  
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Слика 8. Однос дебљине лијевог и десног бубрега свиња 

 

Волумен бубрега је варирао од 35 cm3 до 195 cm3за лијеви бубрег, а за десни од 40 
cm3 до 190 cm3. Средња вриједност волумена лијевих бубрега износи 142,78 cm3, а 
десних 136,3 cm3. Израчуната су одступања волумена од аритметичке средине, а она су 
износила за лијеви бубрег 142,78 cm3  ±  35,98, а за десни 136,30 cm3 ± 41,45. За овај 
параметар није утврђена статистички значајна разлика (p = 0,541) (Слика 9).  
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Слика 9. Однос волумена лијевог и десног бубрега свиња 
 

Приликом мјерења дебљине коре бубрега забиљежене су вриједности дебљине 
коре кранијалног и каудалног дијела. Вриједности дебљине кранијалног дијела коре 
лијевог бубрега кретале су се од 6 mm до 11 mm, а дебљина кранијалног дијела коре 
десног бубрега варирала је од 5,7 mm до 14,3 mm. Средња вриједност дебљине 
кранијалног дијела коре лијевог бубрега износила је 9,33 mm, а десног 9,54 mm. За овај 
параметар одступање вриједности од аритметичке средине било је за лијеви бубрег 9,33 
mm  ±  1,08 и за десни 9,54 mm  ±  1,88. Користећи t-тест уочено је да нема статистички 
значајне разлике између дебљине коре бубрега на кранијалном дијелу (p = 0,610) 
(Слика 10).  

Када се говори о дебљини коре на каудалном дијелу ситуација је готово иста као 
код кранијалног, дакле вриједности су биле нешто веће код десних бубрега што се види 
из слиједећих резултата: дебљина коре каудалног дијела лијевих бубрега кретала се од 7,4 
mm до 15,7 mm, а код десних је варирала од 7 mm до 17,5 mm. Средња вриједност за овај 
параметар код лијевих бубрега износила је 11,29 mm а код десних 11,6 mm. Стандардна 
девијација за овај параметар износи 11,29 mm   ±   1,69  за лијеви бубрег, а 11,60 mm ±  2,38 
за десни бубрег. Није утврђена статистички значајна разлика између лијевог и десног 
бубрега за овај параметар (p = 0,579) (Слика 11). 
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Слика 10. Однос дебљине коре кранијаног дијела лијевог и десног бубрега свиња 
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Слика 11. Однос дебљине коре каудалног дијела лијевог и десног бубрега свиња  
 

Подаци које су добили S a m p a i o  и сар., (1998) бавећи се морфометријом 
људског бубрега говоре да је дужина, ширина и дебљина бубрега човјека била нешто 
израженија код лијевог него код десног бубрега. Исти аутори такођер су се бавили 
поређењем ових добијених вриједности са морфометријом бубрега свиње. Приликом 
поређења резултата других истраживача који су испитивали димензије бубрега кинеске 
хумане популације наведен је закључак да је лијеви бубрег показивао веће вриједности 
дужине у односу на десни (F r i e d e n b e r g  и сар., 1965; H a u g s t v e d t  и сар., 1980;  
Y u  и сар., 1991). Овдје треба нагласити да су у свим радовима, као методу користили 
ултрасонографију као најнеинвазивнију технику с обзиром да се ради о хуманом 
бубрегу. Ови аутори такођер истичу да није примјећена значајнија разлика у 
димензијама бубрега код различитих полова.  С друге стране, O n e r  и сар. (1993) који 
су се бавили морфометријом бубрега турске хумане популације истичу да нису 
примјећене значајније разлике у дужини између лијевог и десног бубрега. Из резултата 
наших испитивања, може се примијетити да се вриједности евидентиране за дужину 
бубрега поклапају са већином података нађеним у горе наведеним литературним 
подацима, тј. лијеви бубрег имао је већу дужину од десног. S a m p a i o  и сар.,(1998) 
наводе да је и дебљина већа код лијевог бубрега, што је у супротности са нашим 
подацима, који указују на статистички значајну разлику по питању дебљине, али у 
корист десног бубрега који је показивао веће вриједности. По питању ширине бубрега, 
у нашим истраживањима нису установљене статистички значајне разлике.   

 

ЗАКЉУЧЦИ 
 

У циљу анализе различитих морфометријских вриједности бубрега домаће свиње 
извршена је анализа 54 бубрега издвојена из 27 јединки свиња. Старост индивидуа 
свиња чији су бубрези анализирани кретала се од 4 до 14 мјесеци, а маса тијела 
варирала је од 20 до 130 килограма. Приликом анализа масе, ширине, волумена бубрега 
и дебљине коре бубрега на кранијалном и каудалном дијелу није установљена 
статистички значајна разлика између лијевог и десног бубрега. Приближно статистички 
значајна разлика за вриједности измјерене код десног и лијевог бубрега установљене су 
за дужину (p=0,061) и дебљину (p=0,062) бубрега. Вриједности евидентиране за дужину 
бубрега поклапају са већином података нађеним у истраживаним литературним 
јединицама. Међутим, подаци из овог рада указују на статистички значајну разлику по 
питању дебљине у корист десног бубрега који је показивао веће вриједности док 
истраживања  неких аутора, наводе да је дебљина већа код лијевог бубрега. 
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  Abstract 
 
ŠARIĆ, Irma, Smiljana PARAŠ, S. VIDOVIĆ, M. NOVAKOVIĆ : ANALYZIS 
OF BASIC ANTHROPOLOGICAL FACTORS FOR DETERMINATION OF 
GROWTH NEWBORNS IN CITY AREA BOSANSKA KRUPA. [High School, 

Bosanska Krupa, Faculty of Natural Sciences and Mathematics of Banja Luka University, 
Faculty of Medicine, Department of Human Genetics, Banja Luka University, Faculty of 
Teacher, Bijeljina] 

Anthropology researchеs changes in human population in all biological specimens. 

They which also give us help for analysis anthropological parameters in newborns. Principles are 
development results of different factors of human body. One such study includes the work in which 
the authors with the measurement of anthropometric parameters of newborns in the Bosanska Krupa 
and comparing them with the cities of Banja Luka and Prnjavor. After statistical analysis results 
showed that different factors flow and can have a significant effect on the expression of all features. 
Means followed are body weight, body length, volume head and breast in newborns and compared 
with each other and placed. Then results processed in different correlation with the ordinal number of 
mothers delivery and place of living mothers. All results indicate that different genetic predisposition 
and environment influence the observed properties of the newborns. 

Key words: anthropology, newborns, quantitative features 
 
  Сажетак 
 

Свеукупном биолошком промјенљивошћу јединки исте врсте бави се антропологија 
која нам уједно даје прилику да уз помоћ њених параметара и принципа изведемо значајне 
закључке. Једно од таквих истраживања обухвата и овај рад у којем се аутори баве мерењем 
антрополошких параметара новорођенчад на подручју Босанске Крупе и упоређивање истих са 
подручја градова Прњавора и Бања Луке. Послије статистичке обраде података показано је да 
различити фактори уз предпостављене утицаје могу да имају значајно дејство на експресију 
свих особина. Праћене су средње вриједности тјелесне масе, тјелесне дужине, обима главе и 
обима груди код новорођенчад и међусобно су поређене и постављане у корелацију са редним 
бројем порода мајки, старости мајки и мјестом живљења мајки. Сви резултати указују да 
различите генетичке предиспозиције као и средина утичу на посматране особине код 
новорођенчади. 
             Кључне ријечи: антроплогија, новорођенчад, квантитативне особине 
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УВОД 
 
          Генетика је наука која проучава процесе насљеђивања и често одређује у коликом 
степену насљедни фактори, гени, а у коликом околна животна средина, доприносе 
изражајности појединих особина организма. Исти спољашњи фактори имају различите 
утицаје на експресију различитих особина код организама (Мар и н ко ви ћ  и сар., 
1982). Када се ради о особини која је под контролом једног или малог броја гена, као 
што је особина боја очију, спољашњи фактори имају мањи утицај. Међутим, када је у 
питању особина која је под контролом већег броја гена, као што је маса тијела 
квантитативна особина, спољашњи фактори имају велики утицај (Хаџ и с е лим о ви ћ ,  
2 0 0 5 ). Индивидуално развиће или онтогенеза подрaзумијева период од зачећа до 
смрти сваког организма, током кога се одвија морфогенеза као и диференцијација и 
раст ћелија у организму (K i n g ,  1 9 7 3 ;  Жив ан о ви ћ ,  1 9 9 7 ). Онтогенеза је 
развојни низ квалитативних и квантитативних промјена остварених међусобним 
реакцијама експресије гена и фактора средине, при чему се у појединим фазама развића 
јасно уочавају анатомске, морфолошке и функционалне разлике у особинама организма 
(Ив ан о ви ћ ,  1 9 9 6 ). Антропометријска мјерења су дисциплина антропологије и она 
имају циљ да утврде различитост међу људима, објасне узроке те различитости и да 
предвиде изглед и функционалност наредних генерација (Ко с т и ћ , 2002). Мјерења у 
антропометрији се врше у свим животним добима, како би се установиле границе 
варирања основних показатеља морфолошко-анатомских и функционалних 
карактеристика људског организма (Мард еши ћ , 2003). Најинтересантнија  су 
мјерења тјелесних мјера у току интраутериног, предпубертетског и пубертетског 
развића људи. Споменута врста мјерења била су полазне основе за истраживачки рад и 
приказивање утицаја насљедних и срединских фактора на експресивност гена на неку 
конкретну особину. Циљ антропометријских истраживања је приложити 
антропометријска мјерења као аргумент садејства генетичких и срединских фактора у 
предпостављеним границама њихових утицаја, тј. интензитета, ексклузивности 
дјеловања и специфичности, односно испитивање у коликој мјери је неки фактор имао 
или није имао пресудан значај на испољавање неке мјерне величине која је предмет 
проучавања, те каква је посљедица јављања такве карактеристике на особине и 
функционалност популације (Махи ћ ,  1998).  
                Антропометријска мјерења различитих антропометријских параметара свих 
узрасних структура веома су популарна у свијету. Највећу пажњу привлаче 
антропометријска мерења дјеце у циљу здравствене заштите и правилне исхране дјеце 
и трудница у свим дијеловима свијета, без обзира да ли је средина у којој она живе 
материјално богата или је сиромашна. Веома сиромашне земље имају проблем код 
трудница и породиља које немају довољно знања о исхрани и правилним хигијенским 
навикама за своју дјецу. Са друге стране и веома богате земље имају такође популацију 
трудница, породиља и младих мајки, које су информисане и имају савршене услове за 
одгој дјеце а исто имају проблеме са психофизичким развојем новорођенчади и дјеце 
(B r e t t  и  N i e r m e ye r ,  2009).  
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

Подаци за ово истраживање узети су са породиљског одјељења Дома здравља 
Босанска Крупа у јануару 2007. године и то за протеклих једанаест година. Анамнезни 
листови архиве породилишта садрже податке о идентитету оба родитеља, запослењу и 
мјесту становања, току трудноће, слике ултразвука, тока порођаја, мјерне параметре 
новорођенчади, ток физиолошког пада тјелесне масе новорођенчади, температуру 
породиље и новорођенчади и отпусне листе. За овај рад преузети су подаци за мајку: 
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године старости, редни број порода, мјесто становања; а за новорођенче: тјелесна 
дужина, тјелесне масе, обим главе и груди. Узорак сачињава свако новорођенче рођено 
у наведеном породилишту, са изузетком оних чије анамнезе нису биле испуњене јер су 
породиље упућиване на кантонално породилиште због компликација у току порођаја 
или након порођаја, недоношчад као и близанци. Узорак је садржао 1141 новорођенче, 
сви су били живорођени, здрави и анатомско-физиолошки нормални, тако да је узорак 
био хомоген, што је веома значајно за овакву врсту испитивања. Сва мјерења на 
новорођенчадима извршена су од стране бабица најкасније 15-20 минута  након 
порођаја. Тјелесна маса је мјерена специјалном вагом за мјерење беба, а дужина и 
обими главе и груди савитљивом калибарском мјерном траком. Сакупљени подаци са 
територије Босанске Крупе статистички су обрађени, приказани графички и табеларно, 
упоређени са истим  истраживањима на територији Прњавора и Бање Луке и на крају је 
утврђена варијабилност ових квантитативних особина. За одређивање средње 
вриједности мјерених параметара коришћена је формула:     

                                    гдје је:  Σxi = сума свих вредности мјереног параметра 
                                                    N = број новорођенчад (Скакић, 2001)  
Након спроведене статистичке обраде добијених података сваког од 

четири антропометријска параметра: тјелесне масе, тјелесне дужине, обима главе и 
обима груди новорођенчета резултати су прво представљени у односу на пол 
новорођенчета, а затим у односу на годиште и мјестом живљења породиља.   

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Статистичка обрада података добијених после антрополошких мерења 
новорођенчади показала је да је средња вриједност тјелесне масе свих новорођенчади 
из Босанске Крупе, без обзира на пол износила 3420 ± 44,4 g што је приближна 
вриједност средњој тјелесној маси новорођенчади из Прњавора (Њежи ћ ,  2 0 0 9 ) где 
је она била  3405 g и новорођенчади из Бања Луке (Б а ј и ћ ,  2 0 0 6 ) где је она износила 
3695 g. Од 1996. год. до 2006. год. тјелесне масе како дјечака тако и дјевојчица из 
Босанске Крупе имала су  приближно исту средњу вриједност (слика 1). Дјечаци су по 
правилу увијек тежи од дјевојчица на рођењу, што се поклапа и са литературним 
подацима. Слично истраживање спроведено је у Бугарској и имало је за циљ процјену 
развоја новорођенчади у Бугарској на почетку двадесетпрвог века (Y a n k o v a ,  2 0 0 1 ). 
Испитивано је 110 дјечака и 109 дјевојчица у мају 2001. године. Аутори овог рада 
дошли су до закључка да чак и на рођењу, сексуални диморфизам постоји у основним 
антроплошким карактеристикама новорођенчади, дјечаци су дужи и тежи од дјевојчица 
на рођењу. У овом раду је мјерено и поткожно масно ткиво. Дошло се до закључка да 
су дјевојчице имале више масног ткива на леђима и ногама у односу на дјечаке, док су 
дјечаци имали више масног ткива на стомаку и рукама у односу на дјевојчице.  

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

1996   1997   1998   1999   2000   2001  2002   2003    2004   2005  2006

т
је
л
е
с
н
а
  
  
м
а
с
а
  
  
 у

  
  
 g

дјевојчице

дјечаци

   
2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

до  20  год.              20-25  год.            25- 30  год.          преко  30  год. 

тј
е
л
е
с
н
а
  

  
 м
а
с
а
  

  
 у

  
  
 g

дјевојчице

дјечаци

 

 Слика 1. Однос средњих вриједности 
маса новорођенчади у односу на пол 
по годинама рођења     

Слика 2. Однос средњих вриједности 
маса новорођенчади у односу на 
старост породиље     
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После поређења података још се наводи да су новорођенчад из прошлих 
генерација, имала ниже вредности основних антрополошких патаметара него ова 
новорођенчад (Y a n k o v a ,  2 0 0 1 ).  
Наш рад је обухватао и поређење тјелесних маса новорођенчади и старости њихових 
мајки. Тако се долази до закључка да (Слика 2) старије породиље рађају теже дјечаке и 
дјевојчице, што се године старости мајки повећавају повећава се и средња вриједност 
тјелесних маса беба. Разлог  оваквих резултата је у јачој и бољој конституцији 
породиља у каснијим годинама живота (B r e t t  и  N i e r m e ye r ,  2 0 0 9 ).  
Из резултата мјерења тјелесне дужине новорођенчад закључујемо да је њена средња 
вриједност, без обзира на пол износила 52,3 ± 0.061 cm што је такође приближно 
средњој вриједности тјелесне дужине новорођенчади из Прњавора (Њежи ћ ,  2 0 0 9 ) 
где је она била 52.5 cm и новорођенчади из Бање Луке, 52.7 cm.  

Од 1996. год. до 2006. год. средње вриједности тјелесних дужина, како 
дјевојчица тако и дјечака из Босанске Крупе имају приближну вриједност (Слика 3), 
дјечаци су по правилу увијек дужи од дјевојчица на рођењу.  

Рад је обухватао и поређење тјелесних маса новорођенчади и старости њихових 
мајки. Резултати наводе на исти закључак као и код тјелесне масе, да старије породиље 
(Слика 4) рађају дуже и дјевојчице и дјечаке, тј. што се године старости мајки 
повећавају повећава се и средња вриједност тјелесне дужине беба. Разлог оваквих 
разултата је свакако у бољој конституцији породиља у каснијим годинама живота али и 
у чињеници да се карлица код жена рашири после сваког порођаја па самим тим свака 
наредна беба има више простора за раст и развој од предходне (O r i s h  и  с а р . ,  
2 0 0 9 .) 
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Слиједећи мјерени антрополошки параметар је био обим главе новорођенчета 
(Слика 5), који је у овом истраживању показао благу тенденцију пораста из године у 
годину. Овај податак се поклапа са литературним подацима где се такође појавила 
тенденција пораста обима главе из генерације у генерацију код новорођенчади из 
Нигерије, Хонг Конга и Мађарске (S t e p h e n  и  с а р . ,  2 0 0 9 ,  O r i s h  и  с а р . ,  
2 0 0 9 ). Овде је још битно да се напомене да су аутори поредили тенденцију пораста 
обима главе код новорођенчади из веома различитих економско-социјалних средина. 
Средња вриједност овог параметра за новорођенчад из Босанске Крупе без обзира на 
пол била је 35,1 ± 0,05 cm. што је иста вриједност као и средња вредннст обима главе 
код новорођенчади из Прњавора где је она износила 35,15 cm и новорођенчади из Бања 
Луке 35,1 cm. Јасно се уочава да су средње вриједности обима главе код новорођенчади 
готово исте између ова три града. Овде је важно напоменути резултат истраживања 

Слика 3. Однос средњих вриједности 
тјелесних дужина новорођенчади у 
односу на године рођења и пол     

Слика 4. Однос средњих вриједности 
тјелесних дужина новорођенчади у 
односу на године старости породиље     
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обима главе код новорођенчади из Бање Луке где се дошло до резултата, послије 
статистичке обраде, да је средња вриједност обима главе код дјевојчица већа него код 
дјечака за исту календарску годину (Б а ј и ћ ,  2 0 0 6 ). Од 1998. год. до 2006. средње 
вриједности обима главе дјевојчица а поготово дјечака из Босанске Крупе полако расту 
из године у годину (Слика 5) и дјечаци по правилу увијек имају већи обим главе од 
дјевојчица. 

Поређење обима главе код новорођенчади у односу на старосне категорије 
њихових мајки, долази се до закључка  (Слика 6) да старије породиље рађају дјевојчице  
а поготово дјечаке са већим обимом главе на рођењу него млађе. Веома је интересантан 
податак групе аутора који су мјерили и поредили величину лобање у односу на 
величину осталог дијела тијела код новорођенчади у Енглеској. Дошли су до закључка 
да је величина лобање у обрнутој корелацији са величином осталог дијела тијела кроз 
већи временски период (S t e p h e n  и  M c G a r v e y ,  2 0 0 9 ).  

Поређење величине лобање и осталог дијела тијела код новорођенчади навело је 
ауторе да закључе да су  лобање све веће а остали дио тијела све мањи у задњих сто 
година (H a r o l d  и  J o r d a a n , 2 0 0 5 ;  S t e p h e n  и  M c G a r v e y ,  2 0 0 9 ). 
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Oбим груди у овом истраживању показао најуједначеније резултате пошто се 
кретао од 33,85 cm до 35, 25 cm, a средња вриједност без обзира на пол била је 34,5 ± 
0,058 cm. Ова вриједност је приближна са средњом вриједношћу обима груди код 
новорођенчади из Прњавора где је она износила 34,6 cm и новорођенчади из Бање  
Луке  35,0 cm. Дјечаци по правилу увијек имају већи обим груди  од дјевојчица што је 
потврђено и у нашим резултатима. Од 1998. год. до 2006. средње вриједности обима 
груди дјечака из Босанске Крупе полако расту из године у годину (Слика 7) док су 
средње вриједности обима груди код дјевојчица уједначене. Дјечаци увијек имају више 
вриједности средњих вриједности обима груди него дјевојчице.  

Поређењем обима груди код новорођенчади у односу на старосне категорије 
њихових мајки, долази се до закључка  да старије породиље рађају дјевојчице и дјечаке 
са већим обимом груди него млађе (Слика 8). Овај закључак произилази и из чињенице 
да  је статус хормона после сваког порођаја повољнији за наредну трудноћу 
(Мат а в уљ  и  с а р . ,  2 0 0 5 ). Жене после првог порођаја имају боље припремљен 
организам за наредну трудноћу, у току порођаја долази до лучења хормона окситоцина 
који утиче на ширење карличних костију и заузимање положаја повољнијег за порођај 
и након порођаја карличне кости остају у овом положају (Божи н о ви ћ  и  
Б ожи н о ви ћ ,  2 0 1 0 ).  

Слика 5. Однос средњих вриједности 
обима г главе новорођенчади у односу на 
пол и ггодине рођења 

Слика 6. Однос средњих вриједности 
обима г главе новорођенчади у односу на 
пол и ггодине рођења 
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Даља анализа података обухватила је поређење средњих вриједности мјерених 
антропометријских параметара новорођенчади из три региона у односу на мјесто 
живљења њихових мајки: рурално и урбано подучје. Резултати су приказани у Tабели 
1.  
Табела 1. Приказ средњих вриједности оба пола мјерних параметара новорођенчади из три 
града, у односу на мјесто живљења мајки 
 Босанска Крупа Прњавор  Бања  Лука 

урбано рурално урбано рурално урбано рурално 
тјелесна маса (gr) 3330 3445 3357 3495 3537 3652 

тјелесна дужина (cm) 52,2 52,5 52,1 52,7 53,2 53,9 
Обим главе (cm) 34,9 35,4 35,2 35,5 34,9 35,8 
Обим груди (cm) 34,2 34,4 34,5 34,7 34,9 35,4 

 
Тјелесна маса, тјелесна дужина, обим главе и обим груди дали су веће средње 

вриједности код мајки из руралног подручја, које су имале редовније оброке, нису биле 
у радном односу, више су се кретале, мање су биле излагане стерсу, живеле су на 
чистијем ваздуху и имале здравију исхрану. Резултат до којег се дошло поклапа се са 
многобројним студијама различитих аутора, који наводе да се крупнија новорођенчад 
рађају у руралним срединама (G u y t o n ,  1 9 9 9 ;  Шуше в и ћ ,  и  с а р . ,  2 0 1 0 ).     

 

ЗАКЉУЧЦИ 
 

На основу статистичке обраде података послије мјерења антропoлошких 
параметара 1141 новорођенчета у Босанској Крупи могу се извести следећи закључци:   

1. средња вредност тјелесне дужине новорођенчади расте кроз временски 
период од једанаест година 

2. средња вриједност тјелесне масе је уједначена кроз временски период од 
једанаест година  

3. средње вријдности обима груди код новорођенчади је параметар који је имао 
најнеуједначеније вриједности кроз године је највише флуктуирао. 

4. средња вриједност обима главе је антрополошки параметар који је пратио 
пораст тјелесне дужине новорођенчади, па тако и он расте  из године у 
годину  како расте његова тјелесна дужина 

5. код новорођенчади линеарно се повећавају средње вриједности 
антрополошких параметара у односу на редни број порода мајки  

6. мајке које су живеле у руралним срединама на свет су донеле тежу и дужу 
новорођенчад са већим обимом главе и груди. 
 

Слика 8. Однос средњих вриједности 
обима груди новорођенчади у односу на 
године старости породиље 

Слика 7. Однос средњих вриједности 
обима г груди новорођенчади у односу 
на пол и ггодине рођења 
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Abstract 
 

NJEŽIĆ, Milica, Smiljana PARAŠ, M. NOVAKOVIĆ, S. VIDOVIĆ, D. JANKOVIĆ: 
ANALYSIS OF BASIC ANTHROPOLOGICAL FACTORS FOR DETERMINATION 
GROWTH NEWBORNS IN CITY AREA PRNJAVOR. [Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics of Banja Luka University,  Faculty of Teacher Bijeljina, Faculty of Medicine, 
Department of Human Genetics, Banja Luka ]  
              Feature of every human individual makes specific and different from other individuals. Every 
human characteristic are expression affect genotype and environment. Knowing this, the paper made 
analysis of anthropological quantitative characteristics in newborns. Newborns had terms of 
physiological and anatomical parameters appropriate to their level of development. Anthropological 
examined characteristics: body weight, body length, width of heads and width of chests in newborns. 
These parameters determined and considered sex of newborns in relation and, place where their 
mothers live and serial number of birth. This work includes a comparison of the results from this study 
with already published the results at same anthropological research in the city area Bosanska Krupa 
and city area Banja Luka. From all results and comparing it can concluded the different external and 
internal factors have effects on expression of all the characteristics in newborns. 
             Key words: anthropology, newborns, quantitative characteristic 
 
Сажетак 
 

Особина сваку људску јединку чини специфичном и другачијом од осталих, а на 
испољавање сваке људске особине утичу генотип и спољашња средина. Знајући ово у овом 
раду извршена је анализа антрополошких, квaнтитативних особина новорођенчади која су у 
погледу физиолошко -анатомских параметара својствене степену развића. Обрађиване 
антрополошке особине биле су: тјелесна маса, тјелесна дужина, обим главе и обим грудног 
коша код новорођенчади. Одређиване су средње вредности ових особина у односу на пол, а 
касније извршено поређење добијених вредности у односу на место живљења и редног броја 
порода мајки.  Рад обухвата и поређење добијених резултата из овог рада са већ објављеним 
истим антрополошким истраживањима на подручју Босанске Крупе и Бања Луке. Из добијених 
података и њиховим поређењем са резултатима других аутора долази се до закључка да 
различити ендогени и егзогени фактори имају утицај на експресију свих испитаних 
антрополошких особина код новорођенчади. 
              Кључне ријечи: антроплогија, новорођенчад, квантитативне особине 
 

УВОД 
 

 Онтогенеза човјека је веома сложен процес и настаје као резултат многих 
сложених и повезаних метаболичких процеса. Раст представља повећање броја ћелија, 
појединих ткива, органа, дијелова тијела и организма у цјелини. Развој означава 
морфолошке, анатомске, физиолошке, функционалне и менталне промјене организма 
човјека у одређеном временском периоду (Ив ан о ви ћ , 1996). Наука која се бави 
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проучавањем човјека као природног и друштвеног бића назива се антропологија, док су 
антрополошка мјерења основа истраживачког рада и доказивања фактора на 
испољавање неке конкретне особине. (Хаџ и с е лим о ви ћ , 2005). Фактори који утичу 
на раст и развој човјека могу се поделити на ендогене и егзогене, посебни акценат у 
овом раду је дат на ове факторе који утичу на интраутерини раст и развој. Ендогени 
фактори узрокују промјене под утицајем гена, те за такве промјене кажемо да су 
генетског карактера. У ендогене факторе спадају и хормонски и нервни фактори. Све 
остале промјене су егзогеног карактера: физичке (радијација и механички утицаји), 
хемијске (супстанце које успостављају хемијске интеракције са молекулама, ДНК, при 
чему долази до промјена у гену) и биолошке (вируси, бактерије и узрочници 
паразитских инфекција) (Жив ан о ви ћ , 1997). 
 Живорођено дијете након рођења задржава положај положених екстремитета 
према грудном кошу, а грудни кош је цилиндричан. Кости главе нису срасле, а глава 
чини 1/4 дужине тијела, док је код одраслих исти параметар сведен на 1/8 дужине 
тијела. Мушка дјеца су дужа за око 1 cm и тежа од женске за око 100-150 грама на 
рођењу. Сматра се да је узрок томе што антигенска различитост мајке и фетуса 
стимулише раст плода. (Мар д еши ћ  и сар., 2003). Вриједност обима главе код 
дјечака је за око 1 cm већа у односу на дјевојчице, као и обим грудног коша који је 
увијек за 1-2 cm већи код дјечака  у односу на исти код дјевојчица. Ово је резултат веће 
количине поткожног масног ткива на глави и грудима код дјечака у односу на 
дјевојчице на рођењу. (Махи ћ , 1998). Циљ овог рада била је анализа 
антропометријских параметара који се добијају мерењем новорођенчади пет минута 
после рођења, узимајући у обзир пол детета, броја порода мајке, као и места 
пебивалишта мајке (урбано или рурално) и њихово поређење са резултатима мерења 
истх параметара добијеним на подручју Босанске Крупе и Бање Луке. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

 Подаци за ово истраживање узети су из анамнезних листова породиљског 
одјељења Дома здравља у Прњавору и односе се на период од почетка 1998. до октобра  
2008. године. Анамнезни листови породиља садрже податке о години рођења, редном 
броју порода, старости и мјесту становања породиља и садрже податке о новорођенчету 
који се односе на антропометријске параметре које мјере бабице сваком новорођенчету 
5 минута после рођења а то су: тјелесна маса, тјелесна дужина, обим главе, обим 
грудног коша као и пол новорођенчета. Узорак је садржао 1450 новорођенчади, сви су 
били живорођени, здрави и анатомско-физиолошки нормални. Напомињемо да је 
узорак био хомоген, што је веома значајно за овакву врсту рада. За анализу нису 
узимани близанци нити порођаји са три новорођенчета, као ни болесна ни мртворођена 
новорођенчад. Сакупљени подаци статистички су обрађени, приказани графички и 
табеларно, и упоређени са истим  истраживањима на територији општина Босанска 
Крупа и Бања Лука.  
За одређивање средње вредности мјерених параметара коришћена је формула:    

                                    гдје је:  Σxi = сума свих вредности мјереног параметра 
                                                    N = број новорођенчад (Скакић, 2001)                           
 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Сваки од четири антропометријсака параметра: тјелесна маса, тјелесна дужина, 
обим главе и обим груди новорођенчета посматрани су и упоређивани између три 
града: Прњавор, Босанска Крупа и Бања Лука. Послије тога резултати су упоређивани 
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Слика 1 приказује однос средњих вриједности тјелесних маса новорођенчади у 
односу на пол: мушки или женски и у односу на мјесто рођења новорођенчета: 
Прњавор, Босанска Крупа или Бања Лука. Са слике 1 уочава се да највише вриједности 
тјелесне масе имају новорођенчад из Бање Луке као и да су дјечаци у сва три града 
знатно тежи од дјевојчица. Слика 2 приказује однос средњих вриједности тјелесних 
дужина новорођенчади у односу на пол и мјесто рођења. Такође се уочава да  дјечаци у 
свим градовима имају већу вриједност тјелесне дужине у односу на дјевојчице, док је 
разлика у тјелесној дижини међу градовима већа у односу на тјелесну масу. Разлог за 
већу средњу вриједност телесне масе и дужине тијела код дјечака лежи у генетској 
предиспозицији и другачијој анатомији коју имају дјечаци у односу на дјевојчице 
(Б ожи н о ви ћ  и  Б ожи н о ви ћ , 2010).  
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 Варирање антрополошког параметра средње вриједности обима главе код 
новорођенчади приказано је на Слику 3. Овај параметар показује неочекиване резултате 
за град Бања Лука, пошто у том граду новорођенчад имају најниже вриједности обима 
главе у односу на друга два града. У Бањој Луци, Босанској Крупи и у Прњавору 
дјечаци имају већи обим главе од дјевојчица што се поклапа са очекиваним 
литературним подацима. Слику 4 представља однос средњих вриједности обима 
грудног коша код новорођенчади у односу на пол и мјесто рођења. Види се да дјечаци у 
сва три града имају много већу средњу вриједност обима груди него дјевојчице, као и 
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Слика 3. Приказ обима главе новорођ. у 
односу на пол и мјесто рођења    

Слчика 4. Приказ обима груди новорођ. у 
односу на пол и мјесто рођења            
 

Слика 1. Приказ односа тјелесних 
маса новорођ. у односу на пол и 
мјесто рођења 

Слика 2. Приказ односа тјелесних  
дужина новорођ. у односу на пол и 
мјесто рођења 
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да новорођенчад рођена у Бањој Луци имају највећу средњу вриједност за овај 
параметар у односу на друга два града (Б а ј и ћ , 2006). Дјечаци у просјеку имају и већи 
обим главе због веће количине масног ткива у главеном региону, док је разлика средње 
вриједности за обим груди код дјечака у односу на дјевојчице релативно велика и она 
се такође приписује различитој анатомској грађи дјечака (Ко с т и ћ , 2002). Даља 
анализа података извршена је у поређењу средњих вриједности мјерених параметара 
новорођенчади из три града у односу на мјесто живљења њихових мајки које је 
подјељено у две категорије: урбано и рурално.  
 
Табела 1. Приказ средњих вриједности оба пола мјерних параметара новорођенчади из 
три    града, у односу на мјесто живљења мајки 
 Прњавор Босанска Крупа  Бања  Лука 

урбано рурално урбано рурално урбано рурално 
тјелесна маса   (gr) 3357 3495 3330 3445 3537 3652 
тјелесна дужина (cm) 52,1 52,7 52,2 52,5 53,2 53,9 
обим главе (cm) 35,2 35,5 34,9 35,4 34,9 35,8 
обим груди (cm) 34,5 34,7 34,2 34,4 34,9 35,4 
 

Табеле 1 приказује да су средње вриједности свих антрополошких параметара за 
оба пола веће код новорођечади чије мајкe живе у  руралним подручјима. Тјелесна 
маса, тјелесна дужина, обим главе и обим груди дали су веће средње вриједности код 
мајки које су се више кретале, имале редовније оброке, нису биле у радном односу, 
мање су биле излагане стерсу, живеле су на чистијем ваздуху и имале здравију исхрану. 
Овај резултат се поклапа са литературним подацима који говоре да мајке које живе у 
урбаним условима на свет доносе ситнију новорођенчад (G u y t o n , 1999;  Шуше в и ћ  
и сар., 2010).     

Следеће поређење у овом раду направљено је између редног броја порода мајки 
и мјерених антрополошких параметара новорођенчади. Резултати овог поређења 
представљени су у табели 2 за два града: Прњавор и Босанска Крупа пошто су они 
сличнији по броју новорођене дјеце годишње и по броју испитиваних новорођенчади у 
овом истраживању (Шар и ћ , 2008). Редни број порода код мајки доводи се у везу са 
порастом средњих вриједности антрополошких параметара који су се пратили код 
новорођенчади. Јасно се уочава да тјелесна маса, тјелесна дужина, обим главе и обим 
груди линеарно расту у односу на број порода и то скоро правилно код другог у односу 
на први и трећег у односу на други пород. Међутим, примјећује се да четврти пород не 
прати споменути пораст него обрнуто очекивањима новорођенчад имају мање 
антрополошке вредности у односу на новорођенче из трећег порода. Примијећено је 
још и да је код дјевојчица линеарно повећање или смањење антрополошких параметара 
у односу на редни број порода правилније него код дјечака. 
 

Табела 2. Средње вриједности мјерних параматера новорођенчади из Прњавора и Босанске 
Крупе у односу на редни број порода мајки 
 дјевојчице дјечаци 

 I 

пород 

II 

пород 

III 

пород 

IV 

пород 

I 

пород 

II 

пород 

III 

пород 

IV 

пород 

тјелесна 
маса(gr) 

Прњавор 3190 3300 3390 3220 3280 3392 3502 3300 

Б. Крупа 3330 3510 3590 3500 3600 3380 3400 3320 
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тјелесна 
дужина 
(cm) 

Прњавор 51,4 52,0 52,7 52,1 51,9 52,8 53,2 52,8 

Б. Крупа 52,1 52,6 53,0 52,5 51,6 52,0 52,7 52,1 

обим 
главе 

 (cm) 

Прњавор 34,2 35,0 35,1 34,9 34,9 35,2 35,4 34,9 

Б. Крупа 34,9 35,3 35,5 35,7 34,4 34,9 36,2 35,0 

обим 
груди  
(cm) 

Прњавор 34,9 34,2 34,6 34,1 34,3 34,9 35,1 34,9 

Б. Крупа 34,2 34,6 34,5 35,1 33,6 34,0 34,4 34,4 

 

Ови резултати могу да се објасне утицајем више различитих ендогених и 
егзогених фактора. Први од фактора је повећање запремине карлице код породиља из 
порода у пород, тако сваки наредни плод има више простора да ра развије и порасте. 
Други је повећање концентрације хормона које луче јајници и хипофиза, а везани су за 
трудноћу, будући да свака следећа трудноћа изазива већу концентрацију прогестерона 
и естрогенских хормона у крви жена (Мат а в уљ  и сар., 2005).  

 

ЗАКЉУЧЦИ 
 

Из свега претходног наведеног и дискутованог могу се извести многи закључци 
који потврђују почетну хипотезу рада а то је да на експресију особина код 
новорођенчади утичу различити ендогени и егзогени фактори. Конкретни закључци 
овог рада би били следећи:  

1. дјечаци су напреднија новорођенчад од дјевојчица,  односно средње 
вриједности мјерених антрополошких параметара код дјечака су више него код 
дјевојчица 

2. највеће средње вриједности за све посматране антрополошке параметре 
имала су новорођенчад из Бање Луке, док су новорођенчад из Прњавора и Босанске 
Крупе имала сличне средње вриједности 

3. сва новорођенчад чије су мајке живјеле у руралним подручјима имала су 
веће средње вриједности антрополошких параметара у односу на новорођенчад чије су 
мајке живеле у урбаним подручјима     

4. редни број порода мајки утиче на повећање средњих вриједности 
испитиваних  антрополошких параметара, осим у случају четвртог порода у односу на 
трећи 
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Abstract 
 

DJAN, Mihajla, Nevena VELIČKOVIĆ, Dragana Obreht, Ljiljana VAPA: GENETIC 
DIVERSITY OF WILD BOARS IN HUNTING AREAS IN VOJVODINA. [Department of 
Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Trg Dositeja Obradovica 2, 21000 
Novi Sad, Serbia] 

The wild boar is an important wildlife species, in both economical and ecological terms. Its 
widespread recovery across Europe during the last 50 years has raised concerns about the management 
of this species. Knowledge of species genetic diversity and structure is the basis for adequate wildlife 
management and conservation. The primary objective of this study was an estimation of genetic 
diversity of wild boar populations in hunting areas in Vojvodina. Muscle tissue samples were 
collected, and samples were pooled to three geographical regions: Backa, Banat and Srem, 
subsequently termed “populations”. The analized sample included individuals of both sexes and 
different age classes. Five microsatellite loci, previously shown as high polymorphic, were selected. A 
total of 54 different alleles were found at the five analysed loci (from 4 to 18; mean 10.8 alleles per 
locus). The observed heterozygosity (Ho) values at each locus were between 0.42 and 0.77 with a 
mean of 0.61. Deviation from Hardy-Weinberg equilibrium was found due to significant heterozygote 
deficiency detected for tree of five loci, and for Backa and Srem populations. The overall FIS in the 
population was 0.1519, and the effective number of migrants based on private alleles was 2.596, 
indicating fair amount of gene flow between all populations. 

Key words: microsatellite, wild boar, genetic diversity 
 

Сажетак 
 

Дивља свиња је економски и еколошки веома важна врста дивљачи. С обзиром на 
широко распрострањење и експанзију широм Европе у последњих 50 година јавила се потреба 
за развојем стратегије менаџмента ове врсте. Познавање генетичког диверзитета и структуре 
врсте је основа за развој адекватног менаџмента природних популација и конзервацију. Циљ 
овог рада био је процена генетичког диверзитета у популацијама дивљих свиња у ловиштима 
Војводине. Сакупљени су узорци мишићног ткива дивљих свиња, и груписани у три географска 
региона: Бачка, Банат и Срем, третираних кao “популацијe”. Узорак су чиниле јединке оба пола 
и различитих старосних група. За анализу је одабрано пет микросателитских локуса, за које је 
претходно утврђено да показују висок ниво полиморфности. У пет анализираних локуса нађено 
је 54 различита алела (од 4 до 18 алела; просечно 10,8 алела по локусу). Уочена 
хетерозиготност по локусу кретала се од 0,42 до 0,77, са просечном вредности 0,61. Уочено је 
одступање од Харди-Вајнбергове равнотеже, услед статистички значајног смањења 
хетерозигота у три од пет локуса, као и у популацијама Бачке и Срема. Коефицијент 
инбридинга FIS у анализираном узорку био је 0,1519, а ефективан број миграната израчунат на 
основу јединствених алела 2,596, што указује на релативно велик проток гена између свих 
популација.  

Кључне речи: микросателити, дивља свиња, генетички диверзитет 
 

УВОД 
 

Дивља свиња је најраспрострањенија врста дивљих папкара у Србији и 
економски и еколошки веома важна врста дивљачи. Ово је аутохтона врста која се 
одликује изузетном прилагођавању станишту и распрострањена је широм Европе.  
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С обзиром на широко распрострањење и експанзију у току последњих 50 година 
јавила се потреба за развојем стратегије менаџмента ове врсте. 
Квартарне климатске осцилације, а нарочито последња глацијација и наредни топли 
период, довели су до видљивих последица на нивоу генетичке варијабилности неких 
врста (P e t t i t  и сар., 2003). Током последњег леденог доба, вечити лед је скоро 
изоловао Иберију, Италију и Балкан (H e w i t t , 2000) и можемо предпоставити да су 
након глацијације дивље свиње реколонизовале централне и северне шуме Европе и 
тако достигле континуирану и стабилну дистрибуцију коју модификују само сезонске 
варијације. У погледу eвропске дивље свиње десила су се још најмање четири процеса 
која су утицала на генетичку варијабилност и повезана су са активношћу човека: 
доместификација у неолиту; пролазак кроз неколико уских грла у различитим 
областима; демографска експанзија након Другог светског рата; неконтролисане 
интродукције индивидуа, са циљем да се обнове популације у областима где су дивље 
свиње изумрле или су присутне у малом броју. 
На основу анализе микросателитских маркера Vernesi и сар. (2003) су били први који су 
покушали да квантификују генетички  утицај на демографски пад и догађаје 
транслокације дивљих свиња у Италији. Ови аутори наглашавају да су микросателити 
као молекуларни маркери важни за развој стратегија конзервације и менаџмента. 
Ferreira и сар. (2008) су применом микросателита и на основу података о дистрибуцији 
дивљих свиња потврдили да су дивље свиње у Португалији пролазиле кроз неколико 
уских грла, што подразумева експанзивно ширење врсте из рефугијума, који су некада 
постојали, на територију читаве Португалије. Митохондријални и нуклеарни маркери 
примењени су у анализи постглацијалног распрострањења дивљих свиња у Европи, 
процеса доместификације и хибридизације дивље и домаће свиње, проблема 
прекомерног изловљавања и демографског пада у популацијама дивље свиње, као и у 
анализи нагле експанзије популација широм Европе и процеса неконтролисане 
транслокације индивидуа (S c a n d u r a  и сар., 2008). Резултати овог исраживања су 
показали да се код европске дивље свиње уочава модел постглацијалне демографске 
експанзије, са изузетком дивљих свиња у Италији код којих је уочено да се 
преглацијални диверзитет задржао у високом проценту. Осим тога, аутори су 
закључили да је неопходно анализирати већи број узорака са Иберијског и Балканског 
полуострва са циљем да се утврди који рефугијум је највише утицао на генетички 
диверзитет који данас уочавамо у популацијама дивљих свиња широм Европе. 
И поред чињенице да је познавање генетичког диверзитета и структуре врсте основа за 
развој адекватног менаџмента природних популација и конзервацију, постоји мало 
података о генетичкој варијабилности дивљих свиња у Србији и региону (Ђан  и сар., 
2008; Ве ли ч к о ви ћ  и сар., 2010). Циљ овог рада био је процена генетичког 
диверзитета у популацијама дивљих свиња у ловиштима Војводине. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

За испитивање генетичког диверзитета у популацијама дивљих свиња Војводине 
сакупљени су узорци мишићног ткива 67 јединки, и груписани у три географска 
региона: Бачка, Банат и Срем, третираних кao “популацијe”. Узорак су чиниле јединке 
оба пола и различитих старосних група. Укупна ДНК из мишићног ткива изловљених 
јединки изолована је у поступку стандардне протеиназа К дигестије праћене фенол-
хлороформ-изоамилалкохол екстракцијом (S a m b r o o k  и R u s s e l , 2001). За анализу је 
одабрано пет микросателитских локуса (S0068, S0005, SW251, SW2429, SW857) за које 
је претходно утврђено да показују висок ниво полиморфности. Реакције амплификације 
микросателитских локуса рађене су у волумену од 20 µl, са 10 pmol сваког прајмера, 
200 µM dNTPs, 1xTaq пуфер, 1,5 U Taq ДНК полимеразе, 2,5 mM MgCl2, и 25 ng 
геномске ДНК. Програм амплификације састојао се из уводне денатурације на 92°C 2 
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минута, потом 30 циклуса: денатурација на 94°C 30s, позиционирање прајмера на Ta 
30s, и полимеризација на 72°C 30 s, и финалне екстензије на 72°C 5 минута (R o h r e r  и 
сар., 1994). Умножени PCR продукти анализирани су на стандардним денатуришућим 
6% полиакриламидним геловима. 
У анализи полиморфности микросателитских локуса коришћен је програмски пакет 
GENEPOP version 3.1d (R a y m o n d  и  R o u s e t t , 1995). У циљу сагледавања генетичке 
варијабилности унутар и између испитиваних популација у оквиру овог програмског 
пакета одређени су следећи параметри: број и фреквенција алела за сваки испитивани 
локус, очекивана и уочена хетерозиготност сваког локуса, FIS вредност, тест за 
утврђивање дисеквилибријума генотипске везаности (genotipic linkage disequilibrium 

test), тестови за утврђивање дефицита и повећања хетерозиготности по локусу за сваку 
популацију применом Markov chain метода (10000 демеморизација, 100 batches, 5000 
итерација) и тест за утврђивање да ли постоји укупно смањење хетерозиготности 
применом Markov chain метода (10000 демеморизација, 40 batches, 2000 итерација). Сви 
нивои сигнификантности су одређени за p<0,05, односно p<0,01 након Бониферонијеве 
корекције p вредности (R i c e ,  1989). 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Свих пет анализираних микросателитских локуса успешно су амплификовани и 
проценат успешности амплификације износио је од 73 до 97%. У сваком локусу и поред 
понављаних и модификованих услова амплификације није добијен продукт за мањи 
или већи број јединки, што се може објаснити присуством нултог алела који се 
најчешће јавља услед мутације прајмер везујућег региона микросателита, али не може 
се искључити ни неки други узрок инхибиције реакције амплификације у појединим 
узорцима. Сви локуси били су укључени у статистичку анализу с обзиром да ни један 
пар микросателита није показао значајну везаност. 

У пет анализираних локуса нађено је 54 различита алела. Највећи број алела 
уочен је у локусу S0068 (18), док је најмањи број алела (4) нађен у локусу SW251. 
Просечан број алела, NA, за све локусе износио је 10,8. 

Уочена хетерозиготност по локусу кретала се од 0,42 за локус S0068 до 0,77 у 
локусима SW2429 и SW857, са просечном вредности 0,61 (Табела 1). Очекивана 
хетерозиготност по локусу износила је од 0,62 за локус S0005 до 0,79 у локусима S0068 
и SW857, са просечном вредности 0,72. Уочено је одступање од Харди-Вајнбергове 
равнотеже, услед статистички значајног смањења хетерозигота у три (S0068, S0005 и 
SW2429) од пет локуса, као и у популацијама Бачке и Срема. Коефицијент инбридинга 
FIS у анализираном узорку био је +0,152, а ефективан број миграната израчунат на 
основу јединствених алела 2,596. 
 

Табела 1. Број алела, уочена и очекивана хетерозиготност и FIS вредност у испитиваним 
популацијама дивљих свиња по локусима 

Маркер Број алела 
NA 

Уочена хетерозиготност 
Ho 

Очекивана 
хетерозиготност He FIS 

S0068 18 0,42 0,79 + 0,483 
S0005 8 0,51 0,62 + 0,264 

SW251 4 0,58 0,65 + 0,067 
SW2427 15 0,77 0,75 + 0,175 
SW857 9 0,77 0,79 - 0,152 

Просек за све 
локусе 10,8 0,61 0,72 + 0,152 

 

ДИСКУСИЈА 
 

Сви локуси у популацијама дивљих свиња у ловиштима Војводине показали су 
одговарајући ниво полиморфизма. У анализи генетичке варијабилности популација 
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дивљих свиња Португалије просечан број алела по локусу, NA=10,17, био је сличан као 
у нашем истраживању (F e r r e i r a  и сар., 2008), док је код дивљих свиња Италије и 
Мађарске уочен нешто већи број алела NA=12,11 (V e r n e s i  и сар., 2003). У 
популацијама дивљих свиња Португалије (F e r r e i r a  и сар., 2008) уочена је нешто већа 
хетерозиготност (0,627), као и у популацијама из Италије и Мађарске Ho=0,662 
(V e r n e s i  и сар., 2003). У анализи већег броја европских популација дивљих свиња 
нађена је мања хетерозиготност Ho=0,57 (S c a n d u r a  и сар., 2008), а иста вредност 
хетерозиготности уочена је у популацији дивљих свиња са подручја Подунавље-
Подравље (Ве ли ч к о ви ћ  и сар., 2010). Поређењем резултата о просечном броју алела 
и уочене хетерозиготности може се закључити да је ниво генетичке варијабилности 
дивљих свиња у Војводини сличан другим популацијама ове врсте широм Европе. 
Уочено је одступање од Харди-Вајнбергове равнотеже, услед статистички значајног 
смањења хетерозигота у три од пет локуса, као и у популацијама Бачке и Срема. 
Позитивне вредности FIS коефицијента указују на то да је инбридинг главни узрок 
уоченог дефицита хетерозигота. Осим тога, на повећање вредности инбридинга могли 
су да утичу и нулти алели који су пронађени у свим анализираним локусима. 
Ефективан број миграната израчунат на основу јединствених алела указује на 
релативно велик проток гена између свих популација. Дефицит хетерозигота такође је 
уочен у популацијама дивљих свиња Италије (V e r n e s i  и сар., 2003) и Португалије 
(F e r r e i r a  и сар., 2006). 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Циљ овог рада била је процена генетичког диверзитета у популацијама дивљих 
свиња у ловиштима Војводине. На основу анализе пет високо полиморфних 
микросателитских маркера може се закључити да је ниво генетичке варијабилности 
дивљих свиња у Војводини сличан другим популацијама ове врсте широм Европе. 
Резултати добијени у овом истраживању представљају једне од првих резултата 
анализе генетичког диверзитета дивљих свиња на подручју Републике Србије и имају 
непроцењиви значај за будући развој стратегија менаџмента и конзервације ове врсте. 
Оно што је неопходно урадити у будућности је анализа већег броја јединки са 
различитих локалитета и примена додатних молекуларних маркера у циљу што 
прецизније квантификације генетичког диверзитета дивљих свиња у региону. 
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Abstract 
 

 MILJANOVIĆ, Tomka: BIOLOGY IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE 
REPUBLIC OF SERBIA.[ Faculty of Sciences, University of Novi Sad, 21000 Novi Sad, Trg 
Dositeja Obradovića, 2] 

In the system of primary education, Biology is taught as a separate subject in fifth, sixth, 
seventh and eighth grade, two classes a week. The reformed biology programmes in the primary 
school are not fundamentally changed, but only partly balanced. Beside this, the teachers have the 
opportunity to choose textbooks from various publishers, and the textbooks are of much higher quality 
than the ones before. In the secondary education, Biology in science streams in grammar schools is the 
most prominent one (in first and second grade with two classes a week, and in third and fourth grade 
with three classes a week). In secondary schools which last three years, this is done through subject 
Ecology and protection of environment in first grade. In secondary schools which last four years, 
according to reduced programme, the subject Biology is taught in first and second grade (two classes a 
week). Current biology curriculums in grammar schools and s specialized secondary schools have not 
been changed for the last fifteen years, and their reform is yet to be done. The new Biology curriculum 
for primary schools, specialized secondary schools and grammar schools has to incorporate current 
achievements in biology and its teaching practice. The studies of Biology of different educational 
profiles are carried out at five Universities in the Republic of Serbia: Belgrade, Novi Sad, Kragujevac, 
Niš and Priština (office in Kosovska Mitrovica). The new Curriculum for the studies of biology and 
ecology at Universities in Serbia is reformed, and all the Faculties passed accreditation. The studies 
are organized according to the model 3+2+3. Student who has passed all exams in the curriculum for 
undergraduate studies, which last three years (180 ESPB) becomes biologist or ecologist, depending 
on the profile. Graduate studies or master studies last two years (four semesters). Student who has 
passed all exams and collected at least 120 ESPB becomes: Master of Science in Biology, Master of 
Science in Molecular Biology, Master of Science in Biology – Teacher, and Master of Science in 
Ecology, depending on the profile. After finishing master studies, students can enroll into PhD studies, 
which last three years. When they pass all the exams, present PhD thesis, and collect 180 ESPB, they 
become PhDs of biologic sciences or ecologic sciences, or PhDs of methodology in teaching biology. 
However, real indicators of quality and efficiency of this new model for studies of biology and 
ecology at Universities in Serbia will be observable only in years to come, after first generations of 
students finish their studies and apply their knowledge in practice (in economy, science or education). 

Key words: Biology and ecology in primary schools, Biology and ecology in secondary 
schools, studies of biology and ecology at Universities in Serbia 

Сажетак 

У раду је сагледана заступљеност биологије и екологије у образовном систему 
Републике Србије и анализиране промене у њиховим Наставним плановима и програмима у 
оквиру текуће реформе система вапитања и образовања. У основном образовању Биологија се 
као посебан предмет изучава у V, VI, VII и VIII разреду са 2 часа недељно. Реформисани 
програми биологије у основној школи нису суштински промењени, већ су само делмично 
растерећени. Поред тога, наставници имају могућност да изаберу уџбенике различитих 
издавача, а нови уџбеници су квалитетнији у односу на раније. У средњошколском образовању 
Биологија је најзаступљенија у гимназији природно-математичког смера (у I и II разреду са 2 
часа недељно, а у III и IV разреду са 3 часа недељно). У трогодишњим средњим сртучним 
школама заступљен je предмет Екологија и заштита животне средине у I разреду. У 
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четворогодишњим средњим сручним школама заступљен je предмет Биологија у првом 
разреду, a у неким школама и у другом разреду. Важећи програми биологије у гимназији и 
средњим стручним школама нису мењани у протеклих 20 година, и њихова реформа тек 
предстоји у наредном периоду. Студије биологије различитих образовних профила одвијају се 
на пет универзитета у Републици Србији: Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и 
Приштини (одељење у Косовској Митровици). Нови Наставни планови и програми студија 
биологије и екологије су реформисани и на свим факултетима извршена је њихова 
акредитација. Студије су организоване по моделу 3+2+3. Након положених испита основних 
академских студија које трају 3 године (180 ЕСПБ) студент стиче стручни назив биолог или 
еколог, зависно од профила за који се определио. Дипломске академске студије – мастер 
студије трају 2 године. Након положених испита и сакупљених најмање 120 ЕСПБ студент 
стиче стручни назив: Дипломирани биолог – мастер, Дипломирани биолог – молекуларни 
биолог – мастер, Дипломирани биолог –мастер – Професор биологије или Дипломирани еколог 
– мастер, зависно од профила мастер студија за који се определио. По завршетку мастер студија 
студенти могу да упишу докторске студије које трају 3 године, када након положених испита и 
одбрањене докторске тезе и сакупљених 180 ЕСПБ стичу звање Доктор биолошких или 
еколошких наука или Доктор методике наставе биологије. Реални показатељи квалитета и 
ефикасности новог модела студија биологије и екологије на универзитетима у Србији моћи ће 
се потпуније сагледати тек у наредним годинама, након што генерације студената по њему 
заврше студије и стечена знања током студија примене у пракси (у привреди, науци и настави). 

Kључне речи: биологија и екологија у основној школи, биологија и екологијау средњој 
школи, студије биологије и екологије на Универзитетима у Србији 

 

УВОД 
 

Због све веће важности образовања за национални развој, крупних научних, 
технолошких и друштвених промена, образовни систем свих земаља настоји се 
побољшати и прилагодити захтевима новог времена. И за развој Србије, образовање 
представља приоритетну област која ће олакшати њен економски опоравак, стварање 
демократског друштва и реинтеграцију у међународну заједницу. 

Образовање у Србији има дугу традицију, развијену институционалну мрежу и 
добре резултате у подизању образовног нивоа становништва и обезбеђивању стручних 
кадрова. Друштвено-економске промене, привредне и социјалне тешкоће које су се 
одвијале крајем деведесетих година, одразиле су се и на систем образовања. Због тога 
je 2000. године започела његова реформа заснована на властитој традицији и 
међународним искуствима, тенденцијама, препорукама и извештајима. Реформом су 
обухваћени сви нивои образовања од предшколског преко основношколског и 
средњошколског до универзитетског.  
1. Биологија је као наставни предмет заступљена у вишим разредима основне 
школе, у гимназији и у средњим стручним школама. Основне карактеристике важећих 
програма биологије у основној и средњим школама су: њихова предимензионираност и 
њихов, за ученике тежак, академски приказ у важећим уџбеницима, као и непостојање 
корелације програма природних наука. С друге стране, у реализацији програма 
биологије и других природних наука у наставној пракси још увек доминантно место 
имају традиционалне (вербално-текстуалне и демонстративно-илустративне) наставне 
методе, док су практичне вежбе и огледи недовољно заступљени, иако би се цео 
наставни процес природних наука могао на њима заснивати. Разлози за то су 
многобројни, а пре свега недовољна опремљеност школа савременом наставном 
технологијом и наставним средствима и одсуство мотива и креативности наставника да 
унапреде наставни процес. Због тога су постигнућа наших ученика на међународним 
тестирањима из биологије и екологије више него скромна. ,,У поређењу са светским 
просеком наши ученици су бољи у познавању чињеница, у појмовном разумевању 
њихова постигнућа су на нивоу светског просека, а у когнитивном подручју резоновања 
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и анализе њихова постигнућа на тестовима су слабија у односу на светски просек. 
(Шевкушић, Миљановић и Дракулић, 2005). 
2. Стање на универзитетима је такође указивало на неефикасност ранијег модела 
студија. У раду Миљановић и Дракулић (2009), сагледана је ефикасност студија 
биологије и екологије на Природно-математичком факултету у Новом Саду. ,,На основу 
остварених просечних оцена студената током студија, може се говорти о њиховом 
изузетном успеху, а на основу дужине трајања студија о њиховој неефикасности“.  
3. Наведене чињенице указују да су у нашој земљи неопходне суштинске промене 
у систему образовања. Истовремено, опремање школа и факултета савременим 
наставним средствима и помагалима као и побољшање материјалног статуса наставног 
кадра на свим нивоима образовања су важани предуслови за успех текуће реформе 
образовања. Без њиховог остварења и ова реформа ће попут многих ранијих реформи 
бити само још један неуспео покушај.  

 

БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
 

Основна школа представља прву етапу укупних промена у сфери образовања. 
Основно образовање и васпитање у Републици Србији траје девет година и остварује се 
у три образовна циклуса. Први циклус (тзв. нули разред) представља припрему за 
полазак у први разред, која је од недавно обавезна за све ученике предшколског 
узраста. Други циклус обухвата први до четвртог разреда, у коме се изводи разредна 
настава. Тирећи циклус обухвата пети до осмог разреда, у коме се изводи предметна 
настава. Замишљена као поступна, реформа основне школе је од 2003/2004. школске 
године сваке године обухватала по један разред. Тако ће ученици осмог разреда на 
крају школске 2010/11. године бити прва генерација основаца која је од почетка 
школовања нова знања усвајала према новим Наставним плановима и програмима и на 
нов начин. 

У основном образовању Биологија се као посебан предмет изучава у V, VI, VII и 
VIII разреду са 2 часа недељно. Међутим, са биолошком садржајима ученици се срећу 
већ у I и II разреду кроз наставни предмет Свет око нас (2 часа недељно), а у III и IV 
разреду кроз предмет Природа и друштво (2 часа недељно). Поред тога ученици од I до 
VI разреда имају изборни предмет Чувари природе.  

Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно-
васпитних садржаја упознају основне појмове о живом свету, његовом историјском 
развоју, природним појавама и законитостима које у њему владају. Изучавањем 
биологије код ученика треба развијати основну научну писменост, логичко расуђивање, 
способност критичког мишљења, свест о властитом положају у природи, објективност 
и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите 
природу, да развијају хигијенске навике и здравствену културу. 

Према програму биологије у V разреду основне школе проучавају се наставне 
теме: Увод (6 часова), Особине живих бића и разноврсност живог света (12), Царство 
биљака –  грађа и животни процеси биљака (31), Разноврсност биљака, значај и заштита 
(17) и Царство гљива (6), (Службени гласник РС – Просветни гласник, 6, 2007). 

У VI разреду проучавају се наставне теме: Увод (3), Праживотиња (9), Царство 
животиња (48), Угроженост и заштита животиња (6) и Увод у органску еволуцију (6), 
(Службени гласник РС – Просветни гласник, 5, 2008).  
4. У VII разреду проучавају се наставне теме: Порекло и развој људске врсте (4), 
Грађа човечијег тела (59), Репродуктивно здравље (9), (Службени гласник РС – 
Просветни гласник, 6, 2009).  Према програму биологије у VIII разреду проучавају се 
наставне теме: Увод, Eкологија и животна средина, Угрожавање, заштита и 
унапређивање екосистема – животне средине, Глобалне последице загађивања животне 
средине, Животна средина и одрживи развој и Животна средина, здравље и култура 
живљења (Службени гласник РС – Просветни гласник, 2, 2010). 
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Реформисани програми биологије у основној школи у оквиру текуће реформе 
нису суштински промењени, већ су само делимично растерећени. Кључна промена је 
што су садржаји који су раније обрађивани у VII и VIII разреду једноставно замењени. 
Поред тога, штампани су нови уџбеници који су квалитетнији у односу на раније, а 
наставници имају могућност да изаберу уџбенике више различитих издавача. На основу 
извршених промена тешко је очекивати неки велики помак у погледу знања ученика 
основне школе из биологије у односу на ранији период, тим пре што у опремању школа 
новим наставним средствима и едукацији наставника за примену интерактивних метод 
у настави биологије у протеклом периоду није учињен значајан помак. 
 

БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 
 

У образовном систему у Републици Србији у средњошколском образовању 
постоји пет различитих типова гимназија (општа гимназија, гимназија природно-
математичког смера, гимназија друштвено-језичког смера, филолошка гимназија и 
математичка гимназија) и средње стручне школе различитих профила. У гимназији је 
биологија најзаступљенија на природно-математичком смеру. У првом разреду (2 часа 
недељно, 70 часова годишње), заступљене су наставне теме: Основи цитологије (20 
часова), Морфологија, систематика и филогенија нижих биљака (20 часова) и 
Морфологија, систематика и филогенија виших биљака (30 часова), (Службени гласник 
РС – Просветни гласник, 8, 2008). У другом разреду (2 часа недељно, 74 часа годишње), 
заступљене су наставне теме: Морфологија и систематика бескичмењака (42 часа) и 
Морфологија и систематика хордата (32 часа), (Службени гласник РС – Просветни 
гласник, 8, 2008). У трећем разреду (3 часа недељно, 108 часова годишње), заступљене 
су наставне теме: Физиологија биљака (34 часа) и Физиологија животиња (74 часа), 
(Службени гласник РС – Просветни гласник, 8, 2008). У четвртом разреду (3 часа 
недељно, 94 часа годишње) заступљене су наставне теме: Основи молекуларне 
биологије (10 часова), Биологија развића животиња (15 часова), Механизми 
наслеђивања (21 час), Екологија, заштита и унапређивање животне средине (30 часова) 
и Основни принципи еволуционе биологије (18 часова), (Службени гласник РС – 
Просветни гласник, 8, 2008). У оквиру свих наведених тема у програму су прецизирани 
садржаји који се проучавају. Њиховом анализом може се констатовати да су садржаји 
програма биологије за гимназију природно-математичког смера преобимни, делом 
класични и застарели и треба их осавременити најновијм сазнањима из биолошке 
науке. Биологија као наука се брзо развија, тако да у важећим програмима и 
уџбеницима недостају њена најновија научна сазнања. То се пре свега односи на 
садржаје из молекуларне биологије, генетике и биотехнологије (на пример: садржаји о 
култури ткива, трансгеним биљкама, људском геному, новим болестима човека, биљака 
и животиња и друга најновија достигнућа у биологији). Наведени садржаји су 
занимљиви за ученике, а о њима они не могу ништа сазнати из својих уџбеника 
биологије, већ једино из других извора, пре свега из средстава јавног информисања, 
која их често приказују ненаучно и сензационалистички, што код ученика и укупног 
становништва ствара забуну, а често изазива панику. У реформи програма биологије у 
гимназији у протеклих 20 година није учињен значајнији помак. Програми биологије за 
гимназију су само незнатно кориговани, тако да њихова реформа тек предстоји у 
наредном периоду. У међувремену су штампани нови уџбеници биологије за гимназију, 
који су у појединим елементима квалитетнији у односу на раније коришћене уџбенике. 
Уџбеници су штампани у колору и боље су илустровани, али су написани на високом 
академском нивоу, који је непримерен узрасту ученика и њиховим сазнајним 
способностима. Све уџбенике је писало више аутора, па су поједине теме у њима 
неуједначено квалитетно приказане. Ипак, највеће примедбе односе се на дидактико-
методички концепт нових уџбеника биологије за гимназију. Уџбеници су важан 
сегмент за успешну реализацију програма биологије и остваривање њихових циљева и 
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задатака. Због изнетих примедби у тиму аутора који учествују у изради уџбеника поред 
професора са факултета (који треба да покрију њихову научну страну) треба да 
учествују и професори из школа (који треба да димензионирају обим и дубину 
садржаја, јер они најбоље знају шта и колико ученици на одређеном узрасту могу да 
усвоје) као и дидактичари или методичари (који треба да их дидактичко-методички 
обликују у складу са захтвима савремене наставе биологије).  

Према важећим Наставним плановима у Републици Србији у средњим стручним 

школама које раде по минималном плану садржаји из биологије проучавају се у оквиру 
два наставна предмета. У четворогодишњим средњим сручним школама које раде по 
минималном плану (техничке школе, економске, трговачке, угоститељске школе...) 
заступљен је предмет Биологија у првом разреду (2 часа недељно, 70 часова годишње). 
Према програму овог предмета проучавају се наставне теме: Карактеристике живота (1 
час), Вируси (1), Бактерије (2), Биологија ћелије (8), Метаболизам (4), Животни 
феномени који проистичу из метаболичких процеса (2), Основни принципи науке о 
наслеђивању (17), Екологија и заштита животне средине (35), (Службени гласник СР 
Србије – Просветни гласник, 6, 1990). У неким средњим стручним школама овог типа 
биологија је заступљена и у другом разреду. Важећи програм биологије у средњим 
стручним школама није мењан у протеклих 20 година. Програм Биологије за I разред 
четворогодишњих средњих стручних школа које раде по минималном плану је у целини 
преобиман. Недовољна предзнања ученика и непостојање корелације са садржајима 
програма других природних наука, представљају проблем у његовој реализацији за 
професоре биологије као и усвајање садржаја програма биологије за ученике. Овај 
програм би требао бити тако конципиран да његови садржаји значајније доприносе 
општем биолошком образовању ученика средњих стручних школа, као и да у много већој 
мери одговара њиховим реалним животним и професионалним потребама.  

У трогодишњим средњим сртучним школама заступљен је предмет Екологија и 
заштита животне средине у првом разреду (1 час недељно, 35 часова годишње). У 
програму овог предмета проучавају се наставне теме: Основни појмови и принципи 
екологије, Заштита и унапређивање животне средине и Заштита природе (Службени 
гласник СР Србије – Просветни гласник, 6, 1990). Због чињенице да је предмет 
Екологија и заштита животне средине у трогодишњим средњим стручним школама 
заступљен са једним часом недељно, планирани наставни садржаји у оквиру овог 
предмета тешко могу бити квалитетно реализовани од стране наставника, а самим тим 
и усвојени од стране ученика. Наставни програми предмета Биологија и Екологија и 
заштита животне средине само донекле одговарају профилима многобројних занимања 
средњих стручних школа. Бројне примедбе могу се упутити и на квалитет важећих 
уџбиника за оба предмета. Они су написани високим научним стилом који је 
непримерен ученицима средњих стручних школа, док је њихов дизајн и сувише 
класичан и застарео. Евидентно је такође, да због слабе опремљености школа, али и 
одсуства креативности у раду наставника у реализацији садржаја програма оба 
предмета у средњим стручним школама преовлађује традиционална настава (вербално-
текстуалне наставне методе и фронтални облик рада), док су методе које подстичу 
ученике да до знања долазе сопственим мисаоним и другим активностима 
(интерактивне методе) мање заступљене.  

Реформа образовања у срдењим стручним школама у наредном периоду има 
тенденцију смањења садржаја из опште-образовних предмета укључујући и Биологију 
па чак и њихово укидање, што је апсурдно. Иако ученици у средњим стручним 
школама стичу пре свега, професионално образовање, то не умањује потребу за 
њиховим општим образовањем, чему садржаји из биологија значајно доприносе. Знања 
из биологије имају примену у многим аспектима свакодневног живота: доприносе 
стварању хигијенских навика и очувању здравља ученика, доприносе превенцији 
различитих болести, хуманизацији односа међу половима и друго. Изнете чињенице 
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указују на потребу израде нових програма и уџбеника биологије за средње стручне 
школе, који ће више одговарати професионалним потребама ученика различитих 
профила стручних школа, али и њиховом општем образовању. 
 

СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У СРБИЈИ 
 

Образовање у високошколским установама је један од кључних чинилаца 
економског, социјалног и културног развоја једне земље. Оно остварује своје задатке у 
друштву посредством научних, креативних и професионалних активности универзитета 
и независних високошколских институција отворених према региону, земљи и свету. 

Кључни недостатак ранијег модела студија на Универзитетима у Србији била је 
његова неефикасност. Анализе ефикасности високог образовања (у смислу ефикасности 
студирања), које су се односиле на Наставне планове и програме који су важили пре 
прихватања Болоњске декларације, показале су да је ефикасност студирања у Србији 
веома ниска. Поређењем података из деведесетих година с подацима из 2001. године 
произлази да се тенденција незавршавања студирања наставила као и повећање дужине 
трајања студирања. Анализа ефикасности студирања коју је урадио Београдски 
Универзитет, показала је да академци факултет заврше у просеку за 7,7 година, са 
просечном средњом оценом 7,96. Са просечном средњом оценом 8,60 Биолошки 
факултет у Београду је међу најбољима, али је просечно трајање студија његових 
студената 8 година (Данас, 17.03.2009.). Анализа ефикасности студија биологије и 
екологије на Природно-математичком факултету у Новом Саду је показала да је 
просечна оцена на студијама на оба смера веома висока, на смеру Дипломирани биолог 
8,72 а на смеру Дипломирани еколог за заштиту животне средине 8,56. Дужина 
студирања на смеру Дипломирани биолог износила је просечно 6 година, а на смеру 
Дипломирани еколог за заштиту животне средине 6 година и 5 месеци (Миљановић и 
Дракулић, 2009).  

Ниска ефикасност високог образовања доприносила је повећавању трошкова 
студирања за појединачног студента. Узрока за то је било много, а неки од њих су: 
преобимни Наставни планови и програми студија, скупи уџбеници, слабе перспективе 
запошљавања у струци, опште друштвено стање у нашој земљи, и многи други разлози. 
Зато је била неопходна реформа универзитетског образовања у Републици Србији. 
Усвајањем новог Закона о високом образовању 2005. године је успостављен систем 
високог образовања у складу са Болоњским процесом. Један од његових циљева је био 
повећање ефикасности високог образовања, што подразумева пре свега, повећање броја 
дипломираних студената, али и смањење реалне дужине студирања. Остварење овог 
циља захтевао је висок ниво квалитета наставе и научно-истраживачког рада на свим 
нашим факултетима и универзитетима, како би се они постепено укључили у 
јединствен европски образовни простор. У том погледу била је веома значајна 
међусобна сарадња факултета и универзитета како унутар земље, тако и са страним 
универзитетима.  

Студије биологије и екологије различитих образовних профила одвијају се на 
пет универзитета у Републици Србији: у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и 
Приштини (одељење у Косовској Митровици). Наставни планови и програми студија 
биологије и екологије на Универзитетима у Србији реформисани су у периоду 2005-
2009. године, током заједничког рада на два Темпус пројекта ,,Science Teacher Education 
Revision and Upgrading (STERU)“ TEMPUS JEP CD 40053-2005 i ,,Higher Education 
Reform of Biological Sciences (HERBS)“ TEMPUS JEP CD 40094-2005. Партнери у 
реализацији наведених пројеката били су сви домаћи универзитети и европски 
универзитети: Faculty of Science, Jyvaskyla (Финска), Faculty of Science, Debrecen 
(Мађарска), University of Turin (Италија), Complutanse University, Madrid (Шпанија) и 
University of Nice-Sophia Antipolis (Француска). Радом на овим пројектима размењена 
су како међусобна искуства и анализиран достигнути ниво реформи студија биологије 
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и екологије на Универзитетима у Србији, као и са наведеним страним универзитетима. 
Након тога извршена је акредитација нових Наставних планова и програма који су 
усклађени са акредитованим програмима иностраних универзитета. У њима су такође 
прихваћени европски стандарди у погледу услова уписа, трајања студија, услова 
преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Тиме је омогућена 
мобилност студената не само на домаћим већ и на страним факултетима и међусобно 
признавање стечених диплома. Према новом моделу, студије биологије и екологије на 
свим нашим факултетима су организоване по моделу 3+2+3. Свака студијска година 
организована је у два семестра, а сви предмети су једносеместрални. Обим сваког 
предмета је исказан бројем ЕСПБ, а обим студија збиром ЕСПБ. Након положених 
испита предвиђених студијским програмом основних академских студија које трају 3 
године (180 ЕСПБ) студент стиче стручни назив биолог или еколог, зависно од профила 
за који се определио. Дипломске академске студије – мастер студије трају 2 године (4 
семестра). Након положених испита и сакупљених joш најмање 120 ЕСПБ студент 
стиче стручни назив: Дипломирани биолог – мастер, Дипломирани биолог – 
молекуларни биолог – мастер, Дипломирани биолог – мастер – Професор биологије или 
Дипломирани еколог – мастер, зависно од профила мастер студија за који се определио. 
По завршетку мастер студија студенти могу уписати докторске студије које трају 3 
године, када након положених испита и одбрањене докторске тезе и сакупљених нових 
180 ЕСПБ стичу звања Доктор биолошких или еколошких наука или Доктор методике 
наставе биологије.  

Анализом нових акредитованих Наставних планова основних и дипломских 
академских студија биологије различитих образовних профила на Универзитетима у 
Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, уочавају се њихове сличности али и 
разлике. Сваки факултет је задржао своје специфичности из ранијег периода, што је 
природно, јер су се различите биолошке дисциплине на појединим факултетима 
развијале различитим интензитетом. Када се посматрају исти предмети на различитим 
факултетима, различит је број часова за предавања и вежбе или број кредита који им 
припада, иако су њихови програми готово идентични, као и препоручена литература за 
студенте по којој они припремају испите. Ипак, највеће су разлике у погледу броја 
кредита који се добија за израду и одбрану Завршног (мастер) рада: на ПМФ-у у 
Крагујевцу 8 ЕСПБ, на ПМФ-у у Нишу 15 ЕСПБ, на ПМФ-у у Новом Саду 25 ЕСПБ, на 
Биолошком факултету у Београду 30 ЕСПБ. Чини се, да на факултетима још увек није 
сасвим јасно шта је завршни (мастер) рад, нити је јасна разлика између мастер рада, 
ранијег дипломског рада и магистарске тезе, што ће се искристалисати у наредном 
периоду. Након домаће акредитације неки факултети су започели рад на међународној 
акредитацији својих студијских програма, која ће се одвијати у наредном периоду, и 
која ће омогућити извођење наставе на страним језицима, пре свега на Енглеском 
језику за стране студенте. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Застарели и предимензионирани програми биологије у основној школи, средњим 
стручним школама и гимназији и њихов, за ученике тежак, академски приказ у важећим 
уџбеницима (без уважавања дидктичко-методичких захтева у њиховом писању као и у 
реализацији програма у наставној пракси), као и непостојање корелације програма 
природних наука отежавају ученицима разумевање и усвајање садржаја из биологије. 
Због тога нови програми биологије за основну школу, средње стручне школе и 
гимназију морају уважити савремена достигнућа биолошке науке и њене наставне 
праксе. Такав приступ обезбедиће одговарајућу позицију биологије у нашим школама, 
омогућити ученицима стицање потребних знања из ове за њихово опште образовање 
важне науке и омогућити њен даљи развој. 



Томка Миљановић (2010) 
_______________________ 

80 

 

2. У важећим Наставним плановима у основној и средњим школама недовољан је 
број часова за реализацију садржаја из биологије и екологије. Зато је редукција 
садржаја из свих предмете, као најважније реформско опредељење тзв. ,,Гашиног“ 
концепта реформе са циљем растерећења ученика основне школе и смањење броја 
часова или укидање општеобразовних предмета у средњим стручним школама 
апсолутно неприхватљиво, јер би довело до драстичног пада нивоа општег и укупног 
образовања наших ученика, што би имало вишеструко негативне последице за 
образовање будућих генерација.  
3. Од њиховог оснивања па све до данас, у нашем образовном систему гимназије 
су имала веома значајну улогу. Оне су биле темељ у стварању наше интелектуалне 
елиту у науци, култури и уметности. Због тога се њиховој реформи која предстоји мора 
приступити веома пажљиво и студиозно. 

Наведене чињенице указују на потребу суштинских промена у програмима 
биологије у основној школи, средњим стручним школама и гимназији. У оквиру тих 
промена неопходна је екстерна валоризација знања ученика у основним и средњим 
школама (полагање државних тестова на крају школске године), што би свакако 
допринело квалитету образовно-васпитног процеса у целини и у оквиру њега квалитету 
знања ученика. Тиме би се, такође, доминантно вербална и репродуктивна знања наших 
ученика заменила њиховим продуктивним знањем.  

Усвајањем новог Закона о високом образовању 2005. године у Републици 
Србији је успостављен систем високог образовања у складу са Болоњским процесом. 
Један од његових кључних циљева било је повећање ефикасности високог образовања 
тј. повећање броја дипломираних студената и смањење реалне дужине њиховог 
студирањa. Остварење овог циља захтева висок ниво квалитета наставе и научно-
истраживачког рада на свим нашим универзитетима и факултетима. У том погледу 
веома је значајна међусобна сарадња факултета и универзитета како унутар земље, тако 
и са страним универзитетима. Квалитет нових акредитованих Наставних планова и 
програма студија биологије и екологије прати се континуирано на сваком факултету. 

Па ипак, реални показатељи квалитета и ефикасности новог модела студија 
биологије и екологије (нових акредитованих Наставних планова и програма) на 
универзитетима у Србији моћи ће се потпуније сагледати тек у наредним годинама, 
након што нове генерације студената заврше студије и стечена знања током студија 
примене у пракси (у привреди, науци и настави). 
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У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  
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Природно-математички факултет, Универзитета у Бањој Луци, 
 Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука      

 

Abstract 
 

JANJIĆ, Nina, D. HASANAGIĆ: REPRESENTATION OF TEACHING AIDS IN THE 
REALIZATION OF BOTANY LESSONS IN SOME PRIMARY AND SECONDARY 
SCHOOLS IN REPUBLIKA SRPSKA  [Faculty of Natural Sciences and Mathematics of  
Banjaluka University, 78000 Banjaluka, Mladena Stojanovića 2]  

Botanical collections have a significant role in the realization of biology lessons. Acquainting 
pupils with Nature, using the natural  teaching aids has shown better than all other methods. Since  it is 
not always possible to have the fresh natural material,  and since  the  processing of a lesson contents 
is often not in accordance with the fenologic calender, it is  desirable to have the material in the form 
of a botanical collection. Modernization of the teaching process, trough the utilization of the modern 
technology in biology lessons, decreased or completely excluded the utilization of natural material 
from the teaching process in many schools, especially in schools  in urban areas, although they are the 
primary source of knowledge in biology. Such approach alienates pupils from the nature. We 
investigated what botanical collections are in the possession of some primary and secondary schools in 
Republika Srpska. The investigation  was conducted in 18 schools, of which 11 are primary and 7 are 
secondary. The focus of the research was directed to the representation of botanical collections:  the 
school herbariums primarily, and the other botanical aids,  such as collections of wet and dry 
рreparations of botanical features and plants grown in schools. We also inspected the availability of 
the artificial teaching aids in order to compare their utilization versus natural aids. We recorded the 
accomplishment of the schools by  teaching aids, and the scope in which  the  teaching excursions are 
done.  

The results of the survey indicate that a large number of schools have inadequate botanical 
collections. Some results are not expected, since there are  village schools which are appropriately 
equippped with botanical collections, in spite of  their bad material conditions.  

Key words: botanical collections, primary schools, secondary schools, biology lessons, 
herbarium,  natural teaching aids.   
 

Сажетак 
 

Ботаничке збирке имају значајну улогу у реализацији наставе биологије. Упознавање  
ученика са природом помоћу природних наставних средстава која су испред њих се показало у 
пракси као неупоредиво боље од свих осталих начина. С обзиром да није увијек могуће имати 
свјеж природни материјал, и да обрада наставних садржаја често није у складу са фенолошким 
календаром, веома је пожељно имати га у виду ботаничких збирки. Модернизација наставног 
процеса прије свега кориштење савремене технологије у настави биологије, у многим школама, 
а нарочито у урбаним срединама смањила је или потпуно искључила из наставног процеса 
биологије кориштење природног материјала, иако су они у настави биологије примарни извор 
знања. Такав приступ отуђује ученике од природе.   

У овом раду смо констатовали каквим ботаничким збиркама располажу неке  основне и 
средње школе на подручју Републике Српске. Истраживање је проведено у 18 школа и то у 11 
основних и 7 средњих. Тежиште испитивања је било усмјерено на заступљеност ботаничких 
збирки, прије свега школских хербаријума, те других ботаничких колекција као што су збирке 
мокрих и сувих препарата ботаничког карактера као и биљке које се гаје у школама. Сагледано 
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је и расположиво стање вјештачких наставних средстава да би се упоредио однос њихове 
употребе у односу на природна наставна средства. Евидентирали смо и могућности школа кад 
су у питању наставна помагала те у коликој се мјери реализују наставне екскурзије.   
Резултати анкете показују да велики број школа има врло сиромашне ботаничке збирке. Неки 
резултати су и неочекивани, као што је случај са појединим сеоским школама које су без обзира 
на лоше материјално стање примјерено опремљене ботаничким збиркама.   

Кључне ријечи: ботаничке збирке, основне школе, средње школе, настава биологије, 
хербаријум, природна наставна средства.   

 

УВОД 
 

Сама по себи биологија као предмет изучавања у школама је погодна за 
кориштење бројних наставних средстава. С обзиром на доступност разног биолошког 
материјала за очекивати је да наставници и професори његовим кориштењем на 
адекватан начин приближавају наставу ученицима. Примјена наставних средстава у 
настави биологије укључује кориштење природног материјала као и различит 
вјештачки дводимензионални и тродимензионални материјал. Предност увијек треба 
дати природним наставним срдствима, што истичу многи аутори (Миља н о в и ћ  и 
Мих а ј ло в и ћ , 2006; Ј ањ и ћ  и Ло ли ћ , 2007; Нед о ви ћ  и Ме ј а к и ћ , 1994;  
Жд ер и ћ  и Миљан о в и ћ  2001; Жд ер и ћи сар., 1992; Жд ер и ћи сар., 1998, и 
многи други). Експериментални и самостални рад ученика, првенствено на природним 
објектима заузима централно мјесто у савременој настави биологије. 

Иако су природна наставна средства лако доступна и могу да поспјеше 
креативне, интелектуалне и друге способности код ученика, модернизација наставног 
процеса и кориштење савремених средстава као што су пројекције, фотографије, 
графофолије и слично су умањили кориштење природног материјала. Зато смо 
покушали оцјенити у овом истраживању колико су поједине школе у зависности од 
својих могућности у стању да прате наставни садржај, те како и у којој мјери 
наставници и професори користе расположива средства да остваре максимум усвојеног 
знања и развијају интерес за биологију код ученика. 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Предмет истраживања је анализа заступљености ботаничких збирки и другог, 
прије свега природног ботаничког материјала у основним и средњим школама те 
учесталост њихове употребе у односу на  вјештачка наставна средства. 

Циљеви истраживања су давање увида у допринос природних наставних 
средстава кавалитету наставе биологије као и подстицање наставника и професора на  
већи ангажман и сарадњу са ученицима при формирању биолошког угла у учионици. 
Инструмент примјењен у истраживању је интервју са наставницима и професорима 
биологије као и непосредан увид у расположива наставна средства у школама. 
 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 
 

Истраживање је проведено у осамнаест школа, и то у једанаест основних и у 
седам средњих: 
1. Основна школа „Св. Сава“ Горњи Смртићи – Прњавор; 
2. Основна школа „Иво Андрић“ Бања Лука; 
3. Основна школа „Алекса Шантић“ Бања Лука; 
4. Основна школа „Георги Стојков Раковски“ Бања Лука; 
5. Основна школа „Јован Цвијић“ Бања Лука; 
6. Основна школа „Борислав Станковић“ Бања Лука; 
7. Основна школа „Младен Стојановић“ Љубија, Приједор; 
8. Основна школа „Бранко Радичевић“ Петрово, Приједор; 
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9. Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Приједор; 
10. Основна школа „Стеван Душанић“ Прибинић, Теслић; 
11. Основна школа „Новак Пивашевић“ Укрина, Челинац; 
12. Гимназија Бања Лука; 
13. Католичка гимназија Бања Лука; 
14. Пољопривредна школа Бања Лука; 
15. Средњошколски центар ГЕМИТ – Апеирон, Бања Лука; 
16. Школа ученика у привреди Бања Лука; 
17. Гимназија "Јован Дучић" Теслић; 
18. Средња школа "Челинац" Челинац. 
 

Од осамнаест анализираних школа пет се налази на руралном подручју и све су 
основне а осталих тринаест, односно шест основних и седам средњих су на урбаним 
подручјима. Једна од њих је у приватном власништву. При интервјуисању наставника и 
професора смо користили иста питања па смо се при разматрању наставних средстава 
усмјерили на сљедеће: 
 

1. Да ли школа посједује засебан кабинет за извођење наставе биологије? 
2. Да ли ученици користе микроскопе у настави? 
3. Да ли постоји школски хербаријум у кабинету? 
4. Да ли ученици праве индивидуалне хербаријуме? 
5. Користе ли се неке живе и гајене биљке у настави? 
6. Колико  су  заступљене  збирке  талофита  као наставна средства, односно  алге, 

гљиве и лишајеви? 
7. Постоје ли неке друге збирке као што су колекције плодова, шишарки, посебних 

облика биљних дијелова  (збирка  листова,  сјемена,  кора  дрвећа, цвјетова и сл.) 
или трајних препарата? 

8. Да ли се и у којој мјери користе вјештачка дводимензионална и 
тродимензионална помоћна наставна средства као што су графофолије, постери, 
цртежи и схеме, те да ли имају већу примјену од природних наставних 
средстава? 

9. Какве су техничке могућности појединих школа када су у питању модернија 
наставна средства, као што су рачунари, видеопројектори или неки апарати за 
симулацију физиолошких процеса? 

10. Да ли се са ученицима изводе теренске вјежбе и екскурзије? 
Свако питање укључује добијене резултате из свих школа, а резултати су 

представљени графички по процентуалној заступљености. 
 

1. Да ли школа посједује засебан кабинет за извођење наставе биологије (или га 
евентуално дијели са неким другим предметом? 
 

 
Слика 1. Графички приказ процената школа које имају кабинет  

Биологије (50% их посједује). 
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Од девет школа које имају кабинет биологије само је једна средња, и то 
Гимназија Бања Лука, а све остале су основне школе. Шест од осам ових основних 
школа се налази на урбаним подручјима а двије су сеоске школе. Неке школе немају 
засебан кабинет биологије, него га дијеле са неким другим предметом, најчешће са 
хемијом. У појединим случајевима уколико не постоји кабинет биологије, у школама се 
налазе наставнички кабинети у којима се чувају наставна средства и помагала за овај 
предмет и у њима се обављају консултације са ученицима и родитељима. Значајно 
мјесто у реализацији наставе биологије свакако припада добро опремљеном кабинету 
(Г р о н к е ,1966). 

 

2. Да ли ученици користе микроскопе у настави? 
 

 
Слика 2. Графички приказ процента школа које посједују микроскопе који се користе у 

реализацији наставе биологије; 28 % их нема, а 72 % има ово наставно помагало. 
 

Микроскопи као наставна помагала се често користе у реализацији наставе из 
ботанике, а од тринаест школа које га посједују (72%), седам су средње а шест су 
основне (Слика 2). У погледу локације двије су сеоске а једанаест је градских школа. 
Микроскопе за реализацију наставе из ботанике наставници користе највише при 
показивању грађе биљне ћелије, или неких биљних дијелова као што су лист, дијелови 
цвијета, полен и сл. Најчешће су заступљени свјетлосни микроскопи и то електрични, а 
понегдје и свјетлосни микроскопи на огледалце. 

 

3. Да ли постоји школски хербаријум у кабинетима? 
 

 
Слика 3. Графички приказ процента школа које има школске хербаријуме. Осам од осамнаест 

школа има хербаријум ( 44%) а десет  их  нема ову збирку (56%). 
 

Школски хербаријум посједује пет основних и само три средње школе од којих 
су три сеоске и двије основне школе у градском подручју. Овакве хербаријуме 
најчешће праве ученици у сарадњи са професором на биолошким секцијама и тај рад 
остаје у школи те се примјењује у настави као наставно средство. Обично оваква збирка 
садржи од 70 до 100 биљака, које су поредане систематски, од маховина, преко 
раставића, папрати, голосјеменица и скривеносјеменица. Обично је написан сам 
народни назив биљке, а у неким средњим школама поред народног пише и латински. 
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Професори истичу да ученици уче народне називе биљака, а у гимназијама и неке 
латинске, али у разумној мјери. Постоји доста литературе која је од велике помоћи 
ученицима при сакупљању и препознавању биљака (Г р ђи ћ , 1965; Гр и го вТ р е б а ло  
б и ,  Г р и го р о в  и  с а р . ,  Ни ко л и ћи сар., 1968, Ј ањ и ћ  и  Ло ли ћ  2005; 
Нед о ви ћ  и Ме ј а к и ћ ,  1994). Да би се школски хербаријум комплетирао у њега се 
могу додати најбољи примјерци биљака из ученичких хербаријума. Велики проценат 
(56%) школа је без хербаријума. У Јужнобанатском и Сремском округу (Миља но в и ћ  
и Миха ј ло ви ћ  2006) 72.50% школа има школски хербар., 

 

4. Да ли ученици израђују индивидуалне ученичке хербаријуме у сарадњи са  
наставником? 

  
Слика 4. Графички приказ показује да у свим истраженим школама 
ученици праве у сарадњи са наставником сопствени хербаријум 

 

Ученици у свим анкетираним школама праве сопствени хербаријум уз 
инструкције наставника, а велики број школа нема школски хербаријум. Понекад не 
мора сваки ученик имати посебан хербаријум јер га може правити група ученика или 
свако одјељење да направи свој. Уз ангажовање наставника и ученика могу се 
направити репрезентативни школски хербаријуми. Индивидуални рад уз контролу 
наставника доприноси успјешнијој реализацији наставе биологије и побољшава знања, 
способности и навике код ученика. Такође овакав став код ученика развија еколошку 
свијест и љубав према природи.  

 

5. Да ли се у реализацији наставе биологије примјењују неке живе или гајене 
биљке? 

 
Слика 5. Графички приказ процента школа које у настави користе живе или 

неке гајене биљке указује на високу заступљеност оваквих наставних 
средстава у реализацији наставе биологије, чак петнаест школа (83%). 

 

 Све основне школе користе ова природна визуелна наставна средства, док у 
неким средњим школама то не чине, у њих три. Овакви примјери биљака који се 
најчешће налазе у биолошком углу у учионици се користе за показивање биљних 
дијелова, као што су различити облици листова, њихов распоред, нерватура, грађа 
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цвијета, тип цвасти и сл. Такође се могу користити и за поједине експерименте који се 
реализују кроз више часова или у склопу еколошких секција. О њима најчешће води 
рачуна дежурни ученик, а такав поступак поспјешује одговорност и радне навике. 
 

6. Колико су заступљене збирке талофита као наставна средства  
(алге, гљиве, лишајеви)? 
 

 
Слика 6. Графички приказ процента школа које у кабинетима посједују збирке неких 
представника талофита. Иако лако доступан ботанички природни материјал, у неким 

школама овакве збирке не постоје док њих дванаест има оваква наставна средства (67%). 
 

Збирке талофита, и то најчешће гљива и неких основних представника лишајева, 
су констатоване у четири средње и осам основних школа од којих су само двије 
основне на руралним подручјима. Осим кормофита, у склопу наставе из ботанике 
ученици упознају и основне представнике алги, гљива и лишајева. Најчешће се у 
школама налазе малобројне збирке основних представника гљива или лишајева, које 
сакупља наставник, или му у томе помажу и ученици. Гљиве или алге најчешће 
захтјевају посебне услове па су обично у посудама са фиксативима, или су у питању 
сухи препарати. 

 

7. Постоје ли неке друге збирке као што су колекције плодова, шишарки, 
посебних облика биљних дијелова (збирка листова, сјемена, кора дрвећа, 
цвјетова и сл.) или збирка трајних препарата? 

 

 
Слика 7. Графички приказ заступљености неких природних ботаничких колекција у 
школама указује на мали проценат употребе оваквих наставних средстава (39%). 

 

Осим хербаријума, живих биљака или неких препарата талофита, допринос 
настави и бољем разумијевању ботанике код ученика могу дати и друге колекције као 
што су збирке плодова, сјемена, збирке различитих типова мртве коре дрвета, збирке 
шишарки четинара као и трајни препарати. Овакви примјери су виђени у свега седам 
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истраживаних школа, од којих су двије средње и пет основних, од којих су чак три у 
сеоским подручјима. 

8. Примјена вјештачких визуелних наставних средстава? 
 

 
Слика 8. Графички приказ процента примјене различитих вјештачких визуелних 
тродимензионалних и дводимензионалних наставних средстава. Очигледно је да све 

анализиране школе примјењују овакву праксу која олакшава рад. 
 

У интервјуима са професорима и наставницима покушали смо добити одговоре 
којим наставним средствима се више користе, и да ли је употреба вјештачких 
визуелних наставних средстава чешћа у њиховом раду при извођењу наставе из 
ботанике. Одговори које смо добили показују да само у три школе (17%) наставници 
преферирају природна наставна средства, док су чак у једанаест школа (61%) 
професори и наставници одговорили да се више служе вјештачким визуелним 
моделима, сликама, графофолијама, схемама и сл. Четири наставника (22%) су дали 
одговор да подједнако користе и природна и вјештачка наставна средства, кад се ради о 
ботаници (Слика 8. А). 

 

 

Слика 8. А Графички приказ који показује која се наставна средства користе у 
појединим школама, 1) природна (17%), 2) вјештачка (61%)  

3) подједнако обе врсте (22%). 
 

Наставници често прибјегавају употреби вјештачких средстава, јер су 
једноставнија за употребу и захтјевају мање труда. Најчешће су у употреби 
репродукције природних објеката, макете, модели, копије пресјека органа, као и 
дводимензионална наставна средства као што су фотографије, цртежи, схеме, 
пројекције слајдова, табеле и др. 
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1. Примјена модерних наставних средстава ( рачунари, видеопројектори, 
различити апарати за симулације физиолошких процеса) ? 
 

 

Слика 9. Графички приказ процента школа које посједују модерна наставна 
средства. Само мали број истраживаних школа, њих 3 (17%), имају оваква наставна 

помагала, што је у вези са материјалним могућностима. 
 

Модерна наставна средства као што су видеопројектори, апарати за симулацију 
неких физиолошких процеса као што су фотосинтеза и дисање, смарт табла и др. 
посједују само ријетке школе, које имају материјалну могућност да набаве овакве 
уређаје. Од школа које смо ми истраживали такве су само неке средње градске школе. 

 

2. Да ли се са ученицима изводе теренске вјежбе и екскурзије? 
 

 

Слика 10. Графички приказ процента школа у којима професори реализују 
наставу у природи у виду теренских екскурзија. Осам од осамнаест интервјуисаних 

наставника (44%) практикује повремено овај вид наставе. 
 

Наставници који практикују извођење наставе у природи раде већином у 
основним  школама; по овом истраживању у шест основних (три сеоске и три градске) 
и двије средње. Остали професори и наставници као разлог за неизвођење оваквих 
наставних екскурзија наводе немогућност добијања дозволе од школе и родитеља због 
сигурности дјеце. Циљ наставних екскурзија је проучавање предмета и појава 
непосредно у природи, а који се теоретски обрађују у школама. Још је Панчић истицао 
значај оваквог извођења наставе напомињући да се природа може схватити и упознати 
најбоље у директном контакту с њом. Овај приступ доказано позитивно утиче на развој 
перцептивних способности код ученика, повећава одговорност, међусобну кооперацију, 
интерес за природу, развија логичко мишљење и сналажење у природи. Са ученицима 
је могуће изводити одређене вјежбе у школском дворишту, као и излете у околини 
(шума, ливада, ријека, језеро), затим посјете музејима, ботаничким баштама и сл. 
Овакви излети су најчешће вишесатни, полудневни или једнодневни, ријетко 
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вишедневни. Настава ван школског објекта изискује максималну озбиљност, преданост 
и ангажованост наставника, и најбоље је изводити тимски у сарадњи са другим 
колегама. 

Ако размотримо посебно свако питање и анализирамо позитивне одговоре, 
можемо закључити да у  доста њих основне школе преовладавају над средњим. 
Занимљиво је, да иако је мали проценат сеоских школа које смо истраживали, свега пет, 
већина их је дала скоро све позитивне одговоре, нарочито кад су у питању природна 
визуелна наставна средства. У табели 1. смо навели одговоре које смо добили 
појединачно по школама, у виду позитивног или негативног одговора, као и збир 
позитивних одговора из сваке школе, да бисмо извршили њихово међусобно поређење 
по питању позитивних одговора. 

 

Табела 1. Одговори на постављена питања (+ потврдан одговор, - негирање) 
Школе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uk. 

da 
Основна школа „Св. Сава“   
Горњи Смртићи – Прњавор 

− + + + + + + + − + 8 

Основна школа „Иво Андрић“ 
 Бања Лука 

+ − − + + + − − + + 6 

Основна школа „Алекса Шантић“  
Бања Лука 

+ + + + + + + + − − 8 

Основна школа„Георги Стојков 
Раковски“ Бања Лука 

+ + − + + + − + − − 6 

Основна школа „Јован Цвијић“  
Бања Лука 

+ − − + + + − + − − 5 

Основна школа „Борислав Станковић“ 
Бања Лука 

+ + − + + + − + − + 7 

Основна школа „Младен Стојановић“ 
Љубија, Приједор 

− − − + + + + + − + 6 

Основна школа „Бранко Радичевић“ 
Петрово, Приједор 

− − − + + − − + − − 3 

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ 
Приједор 

+ + + + + + + + − + 9 

Основна школа „Стеван Душанић“ 
Прибинић, Теслић 

+ − + + + − − + − − 5 

Основна школа „Новак Пивашевић“ 
Укрина, Челинац 

+ − + + + − + + − + 7 

Гимназија  
Бања Лука 

+ + + + + + + + + − 9 

Католичка гимназија  
Бања Лука 

− + − + − + − + + + 6 

Пољопривредна школа 
 Бања Лука 

− + − + + − − + − − 4 

Средњошколски центар ГЕМИТ 
Апеирон, Бања Лука; 

− + − + − − − + + + 5 

Школа ученика у привреди  
Бања Лука 

− + + + + − − + − − 5 

Гимназија "Јован Дучић"  
Теслић 

− + + + + + + + − − 7 

Средња школа "Челинац"  
Челинац 

− + − + − + − + − − 4 
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Ако сагледамо број позитивних одговора по школама примјетно је да нема 
битних разлика између средњих и основних школа. Занимљиво је што су неке сеоске 
основне школе високо котиране, док са друге стране неке средње градске школе имају 
мало позитивних одговора. На слици 11 је приказано поређење школа по броју 
позитивних одговора које смо констатовали у нашој анкети. 
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Слика 11. Графички приказ поређења школа по броју позитивних одговора 
анкети. Хоризонтално су бројеви школа како смо их навели у раду, 

а вертикално је приказан број одговора. 
 

Анализирајући хербаријумске збирке, примјетили смо да се у већини школа 
појављују мање више исте биљне врсте, а слично је и са другим ботаничким збиркама. 
То значи да се наставници углавном придржавају упута из уџбеника или литературних 
радова у којима се сугерише које биљке би требало да се налазе у школском и 
ученичком хербаријуму. У табели 2. смо представили биљке које смо у школским 
хербаријумима констатовали најмање три пута, па их уједно наводимо као и сугестију 
каква би требала бити школска збирка кормофита. 

 

     Табела 2. Школски хербаријум 
Раздио фамилија латински назив народни назив 

 
маховине (Bryophyta) 

 Polychtrichum commune бусењача 
Marchantia polympha јетренка 

 
 
 

Папрати 
(Pteridophyta) 

раставићи 
(Equisetaceae) 

Equisetum arvense пољски раставић 

 
праве папрати 

(Polypodioaceae) 

Polypodium vulgare слатка папрат 
Scolopendrium vulgare јелењи језик 

Dryopteris filix-mas мушка навала 
Pteridium aquilinum бујад 
Ceterach officinarum златна папрат 

 
 
 
 
 

 
 

Голосјеменице 
(Pinophyta) 

 

Ginkgoaceae Ginkgo biloba гинко 
 
 
 

борови 
(Pinaceae) 

Pius nigra црни бор 
Pinus silvestris бијели бор 

Pinus halepensis приморски бор 
Larix europea ариш 
Cedrus libani кедар 
Picea excelsa смрча 
Picea omorica Панчићева оморика 

Abies alba јела 
 

чемпреси 
(Cupressaceae) 

Cupressus sempervirens чемпрес 
Juniperus communis клека 

Thuja orientalis туја 
Taxaceae Taxux baccata тиса 
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љутићи 
( Ranunculaceae) 

Adonis vernalis гороцвијет 
 
 
 
Скривеноцјеменице 

(Magnoliophyta) 

Anemone nemorosa бијела шумарица 
Anemone ranunculoides жута шумарица 

Ranunculus ficaria ледињак 
Ranunculus acer ливадски љутић 
Clematis vitalba павит 

 
 

букве (Fagaceae) 

Fagus silvatica буква 
Quercus robur храст лужњак 

Quercus petraea храст китњак 
Quercus cerris цер 
Castanea sativa питоми кестен 

 
Брезе (Betulaceae) 

Betula pendula бреза 
Alnus glutinosa јова 

Carpinus betulus бијели граб 
Corylus avellana љеска 

          Табела 2. (наставак) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

класа 
дикотиле 

(Magnoliopsida) 
 

Каранфили 
(Caryophyllaceae) 

Dianthus armeria каранфил 
Stellaria media мишјакиња 

Љубичице (Violaceae) Viola odorata љубичица 
Viola tricolor маћухица 

Крсташице 
(Brassicaceae) 

Capsella bursa pastoris хоћу нећу 
Alliaria officinalis луковача 

 
Врбе (Salicaceae) 

Salix alba бијела врба 
Salix caprea врба ива 

Populus nigra црна топола 
Populus alba бијела топола 

Јагорчевине 
(Primulaceae) 

Primula vulgaris јагорчевина 
Cyclamen purpurascens циклама 

Липе (Tiliaceae) Tilia argentea бијела липа 
Tilia cordata црна липа 

Сљезови (Malvaceae) Malva silvestris црни сљез 
Althea officinalis бијели сљез 

 
 
 
 
 

Руже (Rosaceae) 

Rosa canina дивља ружа 
Rubus caesius купина 

Geum urbanum зечија стопа 
Fragaria vesca шумска јагода 

Potentilla reptans стежа 
Sanguisorba minor дињица 
Malus domestica јабука 
Pirus communis крушка 
Cydonia oblonga дуња 
Prunus spinosa трњина 
Prunus avium трешња 

Sorbus torminalis брекиња 
 
 
 
 

Maхунарке (Fabaceae) 

Phaseolus vulgaris грах 
Pisum sativum грашак 

Trifolium pratense црвена дјетелина 
Trifolium repens бијела дјетелина 

Robinia pseudoacacia багрем 
Vicia cracca грахорица 

Amorpha fruticosa багремац 
Medicago lupulina луцерка 
Genista tinctoria жутиловка 

 
 

Штитоноше (Apiaceae) 

Daucus carota мрква 
Petroselinum crispum першун 

Apium graveolens целер 
Sanicula europaea милоглед 

Carum carvi ким 
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Оштролисти 
(Boraginaceae) 

Pulmonaria officinalis плућљак 
Myosotis silvatica поточница 

Symphitum officinale гавез 
    

Помоћнице 
(Solanaceae) 

Capiscum anuum паприка 
Solanum tuberosum кромпир 
Atroppa belladonna велебиње 

Solanum lycopersicum парадајз 
Боквице 

(Plantaginaceae) 
Plantago major женска боквица 

Plantago lanceolata мушка боквица 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уснатице (Lamiaceae) 

Lamium maculatum мртва коприва 
Lamium luteum жута коприва 

Thymus serpyllum мајчина душица 
Mentha longifolia метвица 

Lavandulla officinalis лаванда 
Rosmarinus officinalis ружмарин 

Salvia officinalis жалфија 
Ajuga reptans ивица 

Melissa officinalis матичњак 
Stachys silvatica чистац 

Ocimum basilicum босиљак 
Teucrium chamaedrys дубчац 
Teucrium montanum ива 

 
 
 
 

Главочике (Аsteraceae) 

Taraxacum officinale маслачак 
Achillea millefolium хајдучица 

Chrysanthemum 

leucanthemum 

хризантема 

Bellis perennis бијела рада 
Matricaria chamomilla камилица 

Centaurea jacea различак 
Ambrosia artemisiifolia амброзија 

Artemisia vulgaris пелин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

класа 
монокотиле (Liliopsida) 

 
Лукови (Аlliaceae) 

Allium cepa црвени лук 
Allium sativum бијели лук 
Allium ursinum сријемуш 

 
 
 

Љиљани (Liliaceae) 

Lilium martagon љиљан 
Scilla bifolia зумбул 

Convallaria majalis ђурђевак 
Paris quadrifolia петров крст 

Orchis morio каћун 
Erythronium dens canis пасији зуб 

Tulipa sp. лала 
Нарциси 

(Amaryllidaceae) 
Galanthus nivalis висибаба 

Narcissus poeticus нарцис 
 
 
 
 
 

Траве (Poaceae) 

Triticum aestivum пшеница 
Zea mays кукуруз 

Hordeum vulgare јечам 
Secale cereale раж 

Dactylis glomerata јежевица 
Agropyrum repens пирика 

  Lolium perenne љуљ 
Avena sativa зоб 
Poa pratensis ливадарка 

Phragmites communis трска 
 

Сличну појаву смо уочили и анализирајући збирке сувих или мокрих препарата 
гљива и лишајева, те на основу тога које су од њих најдоступније и најнеопходније у 
настави дајемо приједлог минималног садржаја оваквих колекција које би требало да 
има свака школа. 
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Табела 3. Збирка гљива (Fungi) 
класа латински назив народни назив 

 
 
 
 
 
 

Basidiomycotina 

Auricularia auricula-judae јудино ухо 
Hydnum repandum јежевица 

Cantharellus cibarius лисичарка 
Fomes fomentarius труд 
Dedalea  quercina храстова сјајница 
Pleurotus ostrentus буковача 
Agaricus bisporus шампињон 

Rusula emetica бљувара 
Boletus edulis вргањ 

Amanita muscaria мухара 
Lycoperdon sp. пухара 

Lactarius deliciosus рујница 
 

Користећи овакве мини збирке (Табеле 3 и 4) као природна визуелна наставна 
средства даје се непосредан увид у морфолошке карактеристике гљива и ученици се на 
најбољи начин могу упознати са основним представницима неких јестивих, али и 
отровних гљива које расту у нашим шумама. Овакав природни материјал није захтјеван 
за прикупљање, не изискује већа материјална средства и увијек има предност у односу 
на цртеже, схеме и графофолије које отуђују ученике од природе.  

 

Табела 4. Збирка лишајева (Lichenes) 
класа латински назив народни назив 

 
 
 

Ascolichenes 

Xantoria parietina плитичара 
Physcia pulverulenta фисциа 

Peltigera canina пасји лишај 
Lobaria pulmonaria плућасти режњаш 

Evernia prunastri храстов лишај 
Alectoria sp. вјештичија коса 
Usnea florida брадаш 

Lecanora esculenta мана лишај 
 

Основни преставници корастих, листастих и жбунастих лишајева и врсте које се 
срећу на нашим подручјима. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

Половина од анализираних школа посједује засебан кабинет а нешто већи 
проценат (72%) посједују микроскопе, што је недовољно за квалитетну наставу. И 
поред високог процента (100%) школа у којима ученици праве сопствени хербаријум 
низак је проценат (44%) школа које посједују школски хербаријум. Наставнике би 
требало мотивисати  да се више ангажују на прављењу репрезентативних школских 
хербаријума. Већу ангажованост наставници су показали за узгој биљака у школи 
(83%). Збирке талофита су више заступљене (67%) али са малим бројем примјерака. 
Врло мали број школа (39%) има збирке  плодова, шишарки, разних дијелова биљака те 
трајних препарата, а у свим школама (100%) се користе различита вјештачка визуелна 
наставна средства. Очигледно је да све анализиране школе примјењују овакву праксу 
јер су ова средства доступнија наставницима, једноставнија за употребу и захтијевају 
мање труда. Изразито мали број школа (17%) посједује модерна наставна помагала што 
доводимо у везу са лошим материјалним стањем у школству. 

Неки резултати нису очекивани, јер у појединим случајевима сеоске школе, иако 
су у лошим материјалним условима, имају квалитетније ботаничке збирке и богатија и 
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разноврснија природна наставна средства од школа са урбаних подручја. То значи да 
опремљеност школа и квалитет наставе у многоме зависи од труда наставника и 
његовог ангажовања у побољшању наставе. Треба указати на чињеницу да су многе 
школе, нарочито у урбаним срединама, девастиране у току рата. Гимназија у Бањој 
Луци је далеко боље опремљена наставним средствима у односу на друге средње 
школе. Ова чињеница је и очекивана обзиром да ова школа има дугу традицију. За 
очекивати је да школе које посједују добра наставна средства иста користе у настави, а 
оне које их не посједују би требале побољшати своје збирке у наредном периоду.  
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ПРЕДНОСТИ КОРИШЋЕЊА ДЕМОНСТРАТИВНОГ, 
ЛАБОРАТОРИЈСКОГ И ТЕРЕНСКОГ РАДА  

У НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ 
 

Милоранка Дејановић 
 

ОШ „Милутин Бојић“ Поткозарје, Бањалука 
 

Abstract 
 

DEJANOVIĆ, Miloranka: ADVANTAGES OF DEMONSTRATIVE, LABORATORY AND 
TERRAIN METHODS IN BIOLOGY TEACHING. [Primary school „Milutin Bojić“ Potkozarje, 
Banja Luka] 

Classes based on obviousness and practicality surely provide  better attainment of teaching 
materials. Since this methods of teaching acquire more complicated preparations for both teachers and 
pupils, teachers mostly choose theoretical methods without any practice. Biology is a subject which, 
for the most part , can be lectured  by  practical work in  laboratories, demonstration in the classroom 
or in a laboratory and  education in nature (excursions). In this paper, I will try to explain the great 
importance of having classes held in nature and practically. Usage of these methods has a number of 
advantages - better success in attaining teaching materials, attaining certain practical skills, better 
communication between teachers and pupils and greater pleasure for greater success. Participants of 
the research are pupils from sixth, eighth and ninth grade (two classes of the each grade, in total 6 
classes) from the primary school "Milutin Bojić", in Potkozarje, Banja Luka. Three of the classes are 
controlling group and the other three experimental groups. 

Key words: laboratory, demonstration, education in nature, practice. 
 

Сажетак 
 

Настава заснована на очигледности и практичности засигурно обезбјеђује бољи ниво 
постигнућа ученика. Међутим, тако организован наставни процес захтијева сложенију 
припрему и наставника и ученика за рад, због чега се често прибјегава теоретској обради 
садржаја без вјежби. Биологија је предмет у којем се већина садржаја може обрадити практично 
у лабораторији, демонстрацијом у учионици и лабораторији и теренским радом (екскурзија) у 
природи. У овом раду ћu покушати показати колико је значајно и битно практично обрађивати 
наставне садржаје у биологији. Оваквим начином рада се постиже бољи успјех у учењу, 
стицање одређених вјештина у практичном раду, развијање боље комуникације међу 
ученицима, боља сарадња са наставником и веће задовољство због постигнутог успјеха. У 
истраживању учествују ученици шестог, осмог и деветог разреда (по два одјељења, укупно 
шест одјељења) из ОШ „Милутин Бојић“, Поткозарје, Бањалука. Три одјељења су контролна, а 
три експериментална група. 

Кључне ријечи: лабораторијски рад, демонстративни рад, теренски рад, вјежбе. 
 

УВОД 
 

Образовни систем нашег школства посљедњих десет година  трпи одређене 
промјене при чему се улажу напори како би се побољшао квалитет образовања 
ученика, омогућило једноставније, квалитетније и што боље стицање знања ученика. Те 
промјене и напори подразумијевају едукацију наставних кадрова кроз семинаре и 
радионице, подразумијевају одређене измјене у наставним плановима и програмима у 
смислу њиховог побољшања, као и издавање нових уџбеника боље прилагођених 
ученицима, модернизацију школа, опремање кабинета итд.  
„Традиционална, стара школа и настава биологије у њој, била је сувише везана за рад у 
учионици, гдје је ученицима дочараван живот у природи помоћу слика, модела, 
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препарата, причом наставника и учењем из уџбеника. Упознавање животних појава и 
процеса у природи било је занемарено или потпуно изостављено. Зато се временом 
јавља потреба за промјеном таквог начина рада и као логична посљедица појављују се 
наставне екскурзије у природи, тако да наставу биологије данас готово не можемо ни 
замислити без њихове реализације.(Гр у ј и ч и ћ  и  с а р . ,  2 0 0 4 . ) 
У нашој школској пракси је највећим дијелом заступљена традиционална настава за 
коју се сматра да најмање подстиче активан рад и учење ученика. 
Биологија је предмет у којем се могу примјењивати различити наставни методи и 
теренски рад као настава у природи (екскурзија). У основној школи  биологија је 
заступљена са 2 часа седмично што је релативно мали фонд за практичан рад, али не и 
недовољан уз одрeђену опремљеност кабинета за биологију и добру креативност и 
спремност самог наставника да се опредијели за овакав рад у настави. Већина 
наставника одустаје од практичног рада и часова биологије у природи, зато што такви 
часови захтијевају већу ангажованост, бољу и детаљнију припрему наставника, а 
наравно и ученика, у педагошко-методичком  па чак и у економском смислу. 
Овај рад треба да покаже које су то предности примјене демонстративног и 
лабораторијског метода рада и теренског рада у настави биологије, у односу на 
примјену вербално-текстуалних и илустративних метода. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
 

Циљ истраживања у овом раду јесте експериментално утврђивање предности 
коришћења лабораторијског, теренског и демонстративног рада, у односу на вербалне, 
текстуалне и илустративне методе у настави биологије у основној школи.  
Узорци у истраживању су паралелне групе – ученици шестог, осмог и деветог разреда. 
У шестом разреду експерименталну групу чине 22 ученика, а контролну групу 25 
ученика. Експериментална група oд девет разреда је бројала 18 ученика, док је у 
контролној групи било 20 ученика. Код ученика деветог разреда у експерименталној 
групи је било  20 ученика, а контролна група је имала двадесет једног  ученика. 
Приликом одабира узорка постигнута је приближна уједначеност између 
експерименталних и контролних група. По величини ови узорци се убрајају у групу 
великих узорака (Б ан ђ ур  и  По т к оња к ,  1 9 9 9 ).  
У истраживању је коришћена експериментална метода, дескриптивна метода и метода 
педагошке статистике. Код одјељења контролних група наставни процес је извођен по 
моделу традиционалне наставе уз примјену вербално-текстуалних метода и метода 
писане ријечи уз фронтални облик рада. У одјељењима експерименталних група 
примјењени су сљедећи методи:  

- у шестом разреду је примјењена лабораторијска метода и демонстрација на 
биолошком материјалу, метода ученичких огледа, метода писане ријечи и дијалог, 

- у осмом разреду је примјењен теренски начин рада (травни, шумски и ријечни 
екосистем на локалитету Мишин Хан-Липовац и рјечица Иваштанка у близини ОШ 
“Милутин Бојић“), демонстрација у природној средини, метода писане ријечи и 
дијалог. 

- у деветом разреду је настава реализована у учионици методом демонстрације 
на биолошком материјалу, дијалогом и методом писане ријечи. 
У експерименталним групама је примјењен групни облик рада. 

Прво је спроведено анкетирање свих шест одјељења, а затим је урађен 
иницијални тест у свим одјељењима. У шестом разреду је провјерено знање ученика из 
наставних тема „Природни услови живота“, „Животне заједнице и човјек“ и „Заштита 
околине“. У осмом разреду је било заступљено градиво наставних тема „Грађа и 
животни процеси биљака“, „Праживотиње“, „Бескичмењаци“ и „Кичмењаци“,  док је у 
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деветом разреду провјерено знање из наставних тема „Екологија“, „Типови екосистема“ 
и „Заштита животне средине“. 

Након тога је уведен еспериментални фактор у рад са ученицима 
експерименталних група, док се у контролним групама настава изводила примјеном 
традиционалних метода учења. У шестом разреду је обрађено градиво из наставне теме 
„Грађа и животни процеси биљака“ са наставним јединицама: Коријен, Стабло, Лист и 
Транспирација. Изведене су сљедеће вјежбе: Коријен – доказивање постојања 
коријеновог притиска, Стабло – утврђивање дијела стабла којим се вода подиже до 
листова, Лист – доказивање везе између количине испарене воде и броја листова и 
Транспирација – доказивање транспирације. Ученици осмог разреда су изучавали 
градиво из наставне теме „Екологија“ са наставним јединицама: Популација и њене 
особине, Биоценоза и њене карактеристике и Екосистем. Изведене су сљедеће вјежбе: 
Популација – одређивање апсолутне густине и просторног распореда јединки у 
популацији брезе и одређивање релативне густине и просторног распореда јединки у 
популацији усколисне боквице у школском дворишту,  Биоценоза – утврђивање 
спратовности, квалитета и сезонских промјена шумске биоценозе и оређивање 
едификатора те биоценозе, Екосистем – утврђивање структуре шумског, ливадског и 
ријечног екосистема. У деветом разреду је садржај посвећен антропологији. Обрађено 
је градиво из наставне теме „Грађа човјечјег тијела“ са наставним јединицама: Кожни 
систем, Чуло вида и Органи за излучивање. Изведене су три вјежбе: Кожни систем – 
микроскопирање пресјека коже човјека, Чуло вида – дисекција ока говечета, Органи за 
излучивање – дисекција бубрега свиње. По завршетку часова обраде, вјежби и 
утврђивања урађен је финални тест. 

Инструменти истраживања су забиљешке, табеларни прегледи успјеха ученика 
из биологије у претходној школској години, анкета и нестандардизовани тест 
објективног типа задатака (иницијални и финални тест). Технике истраживања су биле 
посматрање, анализа садржаја и тестирање. 

Максимални број бодова на иницијалном тесту је био: 44 (шести разред), 47 
(осми разред) и 33 (девети разред), док је на финалном тесту код свих разреда био 50. 
Обрада података је извршена помоћу Microsoft Office Excel 2003 програма уз 
коришћење формула за средњу вриједност, стандардну девијацију, коефицијент 
варијације и t-тест. 
 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Претходно усвојена знања ученика у шестом разреду су провјерена иницијалним 
тестом на којем су били заступљени задаци из наставних тема „Природни услови 
живота“, „Животне заједнице и човјек“ и  „Заштита околине“. Финалним тестом у 
шестом разреду су сагледане предности примјене лабораторијског начина рада у 
наставној теми „Грађа и животни процеси биљака“.  
У осмом разреду на иницијалном тесту је било заступљено градиво наставних тема: 
„Грађа и животни процеси биљака“, „Праживотиње“, „Бескичмењаци“ и „Кичмењаци“, 
док су финалним тестом сагледане предности коришћења теренског начина рада кроз 
наставну тему „Екологија“. 
Иницијалним тестом у деветом разреду је провјерено знање наставних тема: 
„Екологија“, „Типови екосистема“ и „Заштита животне средине“. Финалним тестом су 
сагледане предности коришћења демонстративног рада на биолошком материјалу кроз 
наставну тему „Грађа човјечјег тијела“. 
Циљ иницијалног теста је био да се сагледа квалитет знања ученика из горе наведених 
тема чије основе је неопходно знати ради обраде градива одређених области у шестом, 
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осмом и деветом разреду, као и да се установи уједначеност експерименталних и 
контролних група.  
            Табела 1. Статистички параметри иницијалног теста у шестом разреду 

Статистички параметри N X  σ V KE XX −  KE XX
S

−
 t 

Експериментална група 22 30.64 9.76 31.87 
0.08 2.57 0.03 

Контролна група 25 30.72 7.00 22.79 
 

Анализом Табеле 1 види се да је аритметичка средина освојеног броја бодова на 
иницијалном тесту у експерименталној групи 30.64 док је у контролној групи 30.72. 
Разлика аритметичких средина ученика експерименталне и контролне групе је 0.08 
бодова и то у корист контролне групе. Израчуната вриједност т-теста је 0,03 и мања је 
од граничних вриједности 2.01 односно 2.68, на оба нивоа значајности 0.05 односно 
0.01 гдје је број степени слободе 45. Остварена разлика у успјеху ученика на тесту није 
статистички значајна, што значи да су обје групе по квалитету знања уједначене. 
 

Табела 2. Статистички параметри финалног теста у шестом разреду 

Статистички параметри N X  σ V KE XX −  KE XX
S

−
 t 

Експериментална група 22 36.05 8.99 24.93 
11.53 2.58 4.46 

Контролна група 25 24.52 8.24 33.61 
 

У Табели 2 је дат приказ финалног теста у шестом разреду, гдје видимо да је 
аритметичка средина освојеног броја бодова експерименталне групе 36.05 а контролне 
групе 24.52 бода. Разлика аритметичких средина је 11.53 бода у корист 
експерименталне групе. Вриједност т-теста је 4.46 што значи да је већа од граничних 
вриједности на оба нивоа значајности. Ова остварена разлика је статистички значајна и 
указује на повећање квалитета знања ученика експерименталне групе у односу на 
ученике контролне групе. Та разлика се може приписати утицају увођења 
експерименталног фактора у експерименталну групу (примјена лабораторијског метода 
рада, као практичног и активног начина учења и усвајања знања у настави биологије). 

 

Табела 3. Статистички параметри иницијалног теста у осмом разреду 

Статистички параметри N X  σ V KE XX −  KE XX
S

−
 t 

Експериментална група 18 28.33 6.95 24.54 
1.12 2.31 0.48 

Контролна група 20 29.45 6.87 23.32 
 

Подаци из Табеле 3 показују да је на иницијалном тесту у осмом разреду 
аритметичка средина експерименталне групе 28.33 бода, а код контролне групе та 
вриједност је 29.45 бодова. Разлика ових аритметички средина је 1.12 бодова у корист 
контролне гупе, а израчуната вриједност t-теста је 0.48 и мања је од граничних 
вриједности 2.02 и 2.71 на оба нивоа статистичке значајности, према 36 степени 
слободе. Разлика између успјеха експерименталне и контролне групе није статистички 
значајна, па се може рећи да су обје групе на почетку овог експеримента уједначене по 
квалитету знања.  

 

Табела 4. Статистички параметри финалног теста у осмом разреду 

Статистички параметри N X  σ V KE XX −  KE XX
S

−
 t 

Експериментална група 18 36.22 6.88 19.01 
8.27 2.30 3.59 

Контролна група 20 27.95 6.92 24.75 
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У Табели 4 су приказани статистички параметри финалног теста у осмом разреду. 
Видимо да је аритмтичка средина освојених бодова експериметналне групе 36.22, а 
контролне групе 27, 95.  

Разлика ових вриједности је 8.27 бодова у корист експерименталне групе. 
Вриједност t-теста је 3.59 и већа је од граничних вриједности на оба нивоа статистичке 
значајности. Ова остварена разлика је статистички значајна и указује на утицај увођења 
теренског начина рада0, на успјех ученика експерименталне групе. 

 

Табела 5. Статистички параметри иницијалног теста у деветом разреду 

Статистички параметри N X  σ V KE XX −  KE XX
S

−
 t 

Експериментална група 21 19.00 6.90 36.32 
2.30 2.10 1.09 

Контролна група 20 21.30 6.21 29.17 
 

Анализом Табеле 5 иницијалног теста деветог разреда види се да је аритметичка 
средина експерименталне групе 19.00, а контролне групе 21.30 бодова, па је разлика 
према томе 2.30 бодова и то у корист контролне групе. Вриједност t-теста је 1.09 и 
мања је од граничних вриједности 2.02 и 2.71 на оба нивоа статистичке значајности 
0.05 и 0.01 према 39 степени слободе. Остварена разлика није статистички значајна и 
указује на уједначеност ученика експерименталне и контролне групе по квалитету 
знања. 

 

Табела 6. Статистички параметри финалног теста у деветом разреду 

Статистички параметри N X  σ V KE XX −  KE XX
S

−  t 

Експериментална група 21 33.67 8.47 25.16 
8.27 2.61 3.17 

Контролна група 20 25.40 7.83 30.81 
 

У Табели 6 су статистички параметри који приказују постигнутo знањe и успјех 
ученика на финалном тесту. Аритметичка средина експерименталне групе ученика је 
33.67 бодова, док је код контролне групе 25.40 бодова, а разлика тих вриједности је 8.27 
бодова у корист експерименталне групе. Вриједност t-теста је 3.17 и већа је од 
граничних вриједности на оба нивоа статистичке значајности. Остварена разлика је 
статистички значајна и указује на успјешније савладавање градива експерименталне 
групе ученика (коришћење демонстративног начина рада на биолошком материјалу) у 
односу на контролну групу ученика (традиционалне наставне методе). 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

Ученици експерименталне групе у шестом разреду због извођених вјежби у 
групама су били веома заинтересовани за рад и активни током свих вјежби. Код 
ученика контролне групе је постигнут лошији успјех због примјене вербалних, 
текстуалних и илустративних метода рада и изостанака рада у групи. Однос резултата 
експерименталне и контролне групе указује да лабораторијски метод, практичан и 
активан рад у групи има своје предности у настави биологије, као што су већи ниво 
постигнућа у учењу и стицање одређених вјештина у руковању лабораторијским 
прибором. Знања стечена овим путем нису само на нивоу дефинисања и  набрајања већ 
су и на нивоу разумијевања одређених чињеница и законитости у природи. Код ученика 
експерименталне групе је оваквим радом изазвана радозналост и велика 
заинтересованост за испитивање природе и утврђивање појава у њој. Постигнута је 
боља интеракција и комуникација, гдје су бољи ученици помагали слабијим ученицима 
и подстицали их на рад. Ученици експерименталне групе су били одушевљени 
извођењем вјежби гдје се у току рада осјетио такмичарски дух између група, а све то је 
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допринијело бољем квалитету знања. Оваквим начином учења, у експерименталној 
групи, дошло је до изражаја самопоуздање и сигурност ученика у начину извјештавања, 
разумијевања и објашњења одређених чињеница и процеса, што је свакако позитиван 
допринос квалитетнијем стицању знања и вјештина. 

Однос постигнућа успјеха на финалном тесту експерименталне и контролне 
групе ученика у осмом разреду показује да коришћење теренског начина рада у настави 
биологије има изузетан значај. Тај значај се сагледава кроз предности у лакшем 
стицању знања, логичког закључивања и повезивања чињеница. Такође, предност 
оваквог учења је што ученици раде у групи гдје бољи помажу слабијим, расправљају, 
коментаришу и износе одређена мишљења и закључке који су везани  за одређене 
законитости у Екологији. Самим изласком из учионице, у природу, ученици 
опуштеније и радозналије улазе у наставни процес, а стечена знања трајно остају везана 
за сјећања на мале екскурзије учења у природи.  
Код ученика деветог разреда, успјех на финалном тесту експерименталне и контролне 
групе ученика показује да коришћење демонстрације на биолошком материјалу има 
позитиван утицај у стицању знања и вјештина ученика. Предности овог метода, које су 
утврђене током овог истраживања су квалитетније и лакше стицање знања и одређених 
вјештина кроз практичан рад уз коришћење лабораторијског прибора. На овај начин се 
много квалитетније и боље усвајају садржаји анатомије и разумију физиолошки 
процеси код човјека, који су за ученика у основној школи без практичног рада у великој 
мјери апстрактни. Оваквим радом, дисекцијом биолошког материјала (око говечета, 
бубрег свиње), постиже се већи ефекат у стицању знања у односу на  традиционалне 
методе рада. Уочено је позитивно дјеловање практичног рада путем демонстрације у 
групи на остварење васпитних циљева, а то је боља комуникација у смјеру ученик – 
ученик, затим одређен ниво самосталности у раду, изражена сигурност и самопоуздање 
ученика приликом извјештавања резултата вјежби.  

Из добијених резултата се види да настава у којој преовлађују активне методе 
учења и вјежбе, је пожељна у образовању па и васпитању ученика. Стога се 
препоручује што чешћа примјена оваквог начина учења у настави биологије у основној 
школи. Овакав начин рада захтијева велику ангажованост, упорност и стрпљење 
наставника, поред чега је неопходно да школа обезбиједи, односно кабинет биологије 
посједује наставна средства, материјал и прибор за овакав начин рада. Ако су 
претходни услови испуњени онда ће се примјеном активних метода учења реализовати 
и један од постављених циљева нашег образовања, који је усмјерен на интерактиван 
рад ученика којим се постижу трајнија и квалитетнија знања. Оваквим радом наставник 
може допринијети и професионалној оријентацији ученика у основној школи. 
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Abstract 
 

JOVIČIĆ, Snežana, Zlata MARKOV: NON-FORMAL ENVIRONMENTAL EDUCATION OF 
BIOLOGY AND ECOLOGY STUDENTS (        ) 

Environmental education can be delivered to the general population through the formal 
education system and through non-formal education which is directed at the community as a whole. 
Over the last years, an awareness of the subject of environmental education has grown at formal and 
non-formal levels in Serbia. Non-formal environmental education, theoretically at least, is more 
capable of responding to local environmental issues. The purpose of this paper was to investigate 
which are the main sources of non-formal education in ecology and environmental protection. Data 
has been collected from 185 students of biology and ecology (Faculty of Sciences in Novi Sad) by 
questionnaire. 

Key words: non-formal environmental education, sources, students of biology and ecology 
 

Сажетак 
 

Знање у области заштите животне средине доступно је јавности како кроз формални 
систем образовања, тако и кроз неформалне видове едукације који су усмерени на заједницу у 
целини. Последњих година, свест о потребној едукацији у области заштите животне средине је 
порасла на свим нивоима. Неформално образовање, бар теоретски, пружа бољи одговор за 
локалне проблеме везане за животну средину. Циљ овог рада је да истраже главни извори 
неформалног образовања у поменутој области. Подаци су добијени анкетирањем 185 студената 
биологије и екологије при Природно математичком факултету у Новом Саду. 

Кључне речи: неформално образовање, заштита животне средине, извори, студенти 
биологије и екологије 
 

УВОД 
 

Постати стручњак у области заштите животне средине није нимало једноставно. 
Само мултидисциплинарним приступом, тј. познавањем многих научних дисциплина- 
од природних наука па све до права и економије, могу се разумети проблеми везани за 
животну средину и применити стечено знање и вештине за њихово адекватно 
решавање. 

Типично за неформално образовање је да мора постојати добровољно учешће 
појединца- нпр. полазника одређеног семинара, а да предавач има одговорност да 
заинтересује учеснике и приближи им тему. Ситуација када студенти биологије и  
екологије постају део система неформалног образовања који се тиче заштите животне 
средине је доста специфична; они су већ развили многе вештине а заинтересованост 
проистиче већ из чињенице да су одабрали ову област и у погледу формалног 
образовања. Ипак, неформалним образовањем они су у прилици да допуне формално, 
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које се спорије мења у складу са друштвеним потребама и које заиста не може увек да 
прати развој нових знања, посебно у овој области. 

Коли и сарадници (2003) тврде да постоји веома мали број ситуација које би се 
могле сврстати у један од идеалних типова образовања (формално, информално1 или 
неформално образовање), па су у пракси елементи формалности и неформалности 
присутни у већини ситуација учења, ако не и у свим. Ипак, јасно је да постоје реалне 
разлике између, нпр. учења на радном месту, факултету или у породици (Ко ли  и сар., 
2003). 

Студенти који су тема овог истраживања се налазе у врло специфичном добу 
живота, на прелазу из образовног у систем запошљавања. Уз неформално образовање, 
били би у већој мери оспособљени за будуће радно место.  

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
 

Како би се добио увид у главне изворе неформалног образовања и уопште 
информација у области заштите животне средине код студената биологије и екологије 
са Департмана за биологију и екологију, Природно – математичког факултета у Новом 
Саду, спроведена је анонимна анкета, те је за овај рад обрађено укупно 185 анкетних 
упитника. Из анкете су добијени подаци о години студија и изабраном одсеку -
биологија или екологија (Слика 1) .  

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

На анонимну анкету одговорило је 185 студената, од тога 90 студената екологије 
и 95 студената биологије. Највећи проценат студената се налази на IV години 
студирања (32.4%) и у статусу апсолвента (29.7%).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слика 1 Година студија и изабрани одсек анкетираних студената.  
Лево- графички приказ, десно- процентуална заступљеност одређене године студија 

 

Основни садржај анкете чинила су питања везана за мултимедијалне изворе 
неформалног образовања у области заштите животне средине. Резултати анкете 
показују да студенти у највећем проценту користе новинске чланке као изворе 
информисања, затим следи телевизија и на крају интернет.  

Ово су веома интересантни подаци, поготово ако се има у виду да млади велики, 
ако не и највећи, део свог слободног времена проводе уз компјутер. Зато и изненађује 

                                                        
1 Информално образовање подразумева различите, углавном индивидуалне, образовне 
активности самоинициране од стране особе која учи или спонтано стицање различитих 
искуства и знања током живота (нпр. стицање различитих знања у контакту са другим људима 
у процесу социјализације) (http://www.irlgov.ie/educ/new/LifeLongLearninghtm.htm) 
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резултат да им интернет није примарни извор сазнања из области заштите животне 
средине (ЗЖС).  

На питање да ли прате садржаје ЗЖС путем интернета, 78 студената је 
одговорило потврдно, 49 одречно, а 58 студената је одговорило са "понекад" (Слика 2). 
Када су у питању ТВ емисије, 119 студената користи овај извор за стицање нових 
знања, 43 понекад, а 23 студената не прати емисије о ЗЖС (Слика 3). На питање да ли 
прате садржаје везане за ову област у новинским чланцима, 88 студената је одговорило 
са "да", 45 са "не" и 51 студент са "понекад" (Слика 4). 

 

 
Слика 2 Резултати одговора на питање "Да ли пратите садржаје о ЗЖС 

путем интернета?" изражени у процентима (%) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Слика 4 Резултати одговора на питање "Да ли пратите садржаје о ЗЖС 
путем новинских чланака?" изражени у процентима (%) 

 
Једно од кључних питања анкете односило се на чланство у некој невладиној 

организацији (НВО) која се бави еколошким проблемима локалне заједнице.  
Од 185 студената само 25 њих је позитивно одговорило на ово питање (Слика 5). 

Овакав резултат не мора да буде мерило заинтересованости студената, већ њихове 
информисаности о постојању таквих организација. Интернет, телевизија и новине јесу 
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Слика 3 Резултати одговора на питање "Да ли пратите садржаје о ЗЖС 
преко ТВ емисија?" изражени у процентима (%) 
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највећи дистрибутери информација и сматрају се добрим изворима еколошких тема и 
саджаја, али неопходно је да се путем ових извора популаризује активан приступ 
учења- кроз семинаре, радионице, конференције, волонтирање.   

14%

86%

да

не

 
Слика 5 Резултати одговора на питање "Да ли сте члан неке НВО 

која се бави ЗЖС?"изражени у процентима (%) 
 

На слици 6 могу се видети најчешћи одговори које су студенти давали на питање 
да ли им је ваннаставно информисање помогло у стицању знања о актуелним 
еколошким проблемима у локалној заједници. Велика већина студената, њих 157, је 
одговорило са "да". И овим резултатом се показује да формално образовање не мора да 
буде, и често и није довољно у профилисању стручњака у области ЗЖС, поготово ако 
се имају у виду трендови у овој области и ако су у питању проблеми локалних 
заједница. Сасвим је логично је да формални систем образовања не може да прати све 
нове токове у области ЗЖС, поготово не на локалном нивоу. У оваквим ситуацијама, на 
појединцу је да се, самоиницијативно, укључи у процес стицања искустава и знања. 

85%

15%

да

не

 
Слика 6 Резултати одговора на питање "Да ли Вам је ваннаставно информисање помогло у 

стицању знања о актуелним еколошким проблемима у  
локалној заједници?"изражени у процентима (%) 

 
Најчешћи одговори на питање "Који вид неформалног образовања највише 

користите?" били су: посета семинарима и радионицама. Интересантно је да се 
волонтирање као одговор нашло само код четири студената. С обзиром на то да 
можемо искључити евентуално непознавање самог појма неформално образовање (у 
анкети је јасно дата дефиниција и наведени примери неформалног образовања, 
укључујући и волонтирање), ради се или о недоступности информација о волонтерским 
програмима или о незаинтересованости самих студената.  

Велики проблем представља и незаинтересованост компанија и организација 
које би могле да приме волонтере, што води до тога да студенти који имају жељу за 
волонтирањем немају могућности да ту жељу и реализују. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Студенти биологије и екологије пред собом имају тежак задатак уколико желе 
да се баве заштитом животне средине, пре свега јер се ради о мултидисциплинарној 
области у којој сваки нови дан рађа нове проблеме и изазове. Комбиновање формалног 
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и неформалног система образовања када је реч о заштити животне средине може бити 
добар пут за профилисање стручњака у овој области.  

Резултати анкете која је урађена на Природно-математичком факултету у Новом 
Саду, Департман за биологију и екологију, а која обухвата 185 студената, показују да 
студенти уочавају значај и неопходност усавршавања и ван факултета. Чак 85% 
анкетираних студената сматра да им је ваннаставно информисање помогло у стицању 
знања о актуелним еколошким проблемима у локалној заједници. 

 Студенти се о неформалном образовању у области ЗЖС највише информишу 
преко новина, затим следе телевизија и интернет, а најчешћи извор неформалног 
образовања су семинари и радионице. Само 14% анкетираних студената је члан неке 
невладине организације која се бави заштитом животне средине, а 2% наводи 
волонтирање као извор неформалног образовања у овој области. Овакви резултати 
указују на неопходност доступности информација, односно промовисања ових 
програма. 
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 Хомеостаза организма се одржава непрекидном променом морфологије и 
функције његових ћелија. Успешан одговор ћелије на промењене екстрацелуларне 
услове означен је као адаптација  и она се може манифестовати као атрофија, 
хипертрофија, хиперплазија и метаплазија. Међутим, уколико деловање стресора 
превазиђе адаптивни капацитет ћелије долази до ћелијског оштећења које може бити 
реверзибилно или иреверзибилно што је узрок  ћелијске смрти. Постоје два основна 
начина ћелијске смрти и означени су као: а) некроза и б) апоптоза. Некроза настаје као 
последица физичко-хемијског стреса и то најчешће  услед прекида дотока крви или 
услед излагања ћелије деловању токсина, а карактерише се бубрењем ћелије, 
денатурацијом и деструкцијом интрацелуларних протеина. Апоптоза је, међутим, 
физиолошки облик ћелијске смрти која има кључну улогу у ембриогенези и у одржању 
сталности у броју ћелија у ткивима адултног организма.  
 Бројни су стресори који могу иреверзибилно оштетити ћелију  и узроковати 
њену некрозу,  почевши од оних које изазивају груба физичка оштећења ћелија до оних 
који узрокују промене на генском нивоу. Најчешћи узроци некрозе су: а) хипоксија, 
која настаје услед слабе оксигенације крви, исхемије, оштећења артеријских или 
венских крвних судова, б) деловање физичких стресора који укључују: механичку 
трауму, излагање екстремно високим или ниским температурама, електрични шок и 
наглу промену атмосферског притиска, в) излагање јонизујућем и нејонизујућем 
зрачењу, г) хемијским агенсима (глукоза, со, вода, токсини, лекови, пестициди, угљен 
моноксид, азбест, алкохол, наркотици, дуван и др.), д) инфективни агенси (приони, 
вируси, рикеције, бактерије, гљиве, паразити), е) имунолошке реакције (анафилактичка 
реакција, аутоимуне болести), ж) генетска оштећења (урођене малформације), дефектни 
протеини (нпр. хемоглобин) и ензими (лизозомалне болести) и з) нутритивни дисбаланс 
(дефицит протеина и витамина, претерано уношење хране и др). Оштећење ткива и 
органа наведеним факторима има за последицу ћелијску смрт означену као патолошка 
ћелијска смрт или некроза, што долази од грчке речи “некрос” што значи мртво тело. 
Дуго је сматрано да некроза настаје као последица иреверзибилног целуларног 
оштећења и да над овим процесом сама ћелија нема никакву контролу. Међутим, 
истраживања у новије време су покатзала да се и у случају некрозе може говорити о 
виду програмиране ћелијске смрти (F e s t j e n s  и сар., 2007). Некроза настаје као 
резултат интеракције неколико биохемијских и молекуларних  процеса који се одвијају 
на различитим нивоима у ћелији.. Скорија истраживања су показала да серин/треонин 
киназа RIP1, која садржи тзв. домен смрти, може бити главни иницијатор процеса 
некрозе (Z o n g  и  T h o m p s o n , 2006), док кључну улогу у њеној пропагацији и 
коначном извршењу  имају  калцијум и реактивне кисеоничке форме (ROS). У некрози 
долази до повећања нивоа калцијума и његовог повећаног накупљања у 
митохондријама што узрокује енергетску компромитацију ћелије и активацију протеаза 
и фосфолипаза, док ROS директно или индиректно узрокују оштећења протеина, 
липида и ДНК што ће кулминирати губљењем интегритета ћелијских органела и саме 
ћелије. Нарушени интегритет ћелијске мембране има за последицу губитак њене 
способности да врши селективну пропустљивост. Ово омогућује слободно кретање 
катјона у правцу изједначавања њиховог концентрацијског градијента, као и улазак 
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течности у ћелију, што резултира њеним бубрењем. Премда тачан молекуларни 
механизам одговоран за некрозу ћелије још увек није познат сматра се да важну улогу у 
овом процесу имају и лизозомални ензими, пре свега катепсини, који се након руптуре 
лизозомалних мембрана ослобађају у цитосол (који је ацидификован услед  смањене 
количине кисеоника) и ту се активирају. Некроза се морфолошки карактерише 
интензивном вакуолизацијом цитоплазме, бубрењем митохондрија, дилатцијом 
ендоплазматског ретикулума и руптуром ћелијске мембране што има за последицу 
ослобађање ћелијског садржаја у интерцелуларни простор, а то доводи до оштећења 
суседних ћелија и иницирањем имфламаторног одговора (Y u a n  и сар., 2003). Некроза 
се најчешће јавља у случајевима исхемије, хипоксије, инфаркта или трауме (L e e  и сар., 
1999), као и у неким неуродегенеративним болестима као што су Алцхајмерова или 
Паркинсонова болест  (M a r t i n , 1999;  M a r t i n , 2001; T a y l o r  и сар., 2002)   
 Апоптоза је, за разлику од некрозе, строго детерминисан механизам 
програмиране ћелијске смрти који су развили еукариотски организми током милиона 
година свог еволутивног развоја. Она је деценијама била позната као физиолошка 
ћелијска смрт, а термин апоптоза први пут је употребљен 1972 године (K e r r  и сар., 
1972) да би се њиме описале морфолошке карактеристике овог феномена. Апоптоза се 
у ћелији индукује »сигналима смрти« који активирањем специфичних протеаза доводе 
до дезинтеграције нуклеуса и цитоплазме на апоптотичка тела која бивају 
фагоцитована од стране макрофага и сличних ћелија, на такав начин да то нема 
никаквих последица по околне ћелије. Апоптоза се нормално одвија за време развоја и 
старења и део је хомеостатског механизма  којим се регулише бројност ћелијске 
популације у ткивима. Исто тако, запажена је у ћелијама имуног система и у ћелијама 
оштећеним неким патогеним агенсима  (N o r b u r y и H i c k s o n , 2001). Велики број 
стимулуса, како физиолошких тако и патолошких могу бити окидачи за процес 
апоптозе, али не у свим, већ само одређеним ћелијама циљних ткива. Посебно треба 
истаћи да у неким случајевима тип стимулуса или његов интензитет одрђује да ли ће 
ћелија умрети апоптозом или некрозом. На пример, низак степен радијације или  
хипоксије, као и ниске дозе цитотоксичних антиканцерогених лекова могу узроковати 
апоптозу, док исти стимулуси у високом степену или вишим дозама узрокују некрозу.  
 У нормалној физиологији апоптоза је комплементарна са митозом, али од ње 
има супротну улогу у регулацији бројности ћелијских популација, тако да само 
одржавање равнотеже између ова два процеса обезбеђује ткивну хомеостазу. 
Установљено је да у људском телу свакога дана настане 10 милијарди нових ћелија, али 
исто толико их и нестане апоптозом (R e n e h a n  и сар., 2001). Поред улоге у регулацији 
укупног броја ћелија једног ткива апоптоза је важна за нормалну ембриогенезу и 
метаморфозу. Тако, приликом формирања нервног, као и имуног система долази до 
прекомерне продукције ћелија, али сви неурони који не успоставе функционалне 
синапсе, као и лимфоцити који неуспоставе продукују специфичних антитела подлежу 
ћелијској смрти апоптозом (N i j h a w a n  и сар., 2000;  O p f e r m a n  и K o r s m e y e r , 
2003). Апоптозом се такође уклањају ћелије које угрожавају интегритет организма, као 
што су ћелије инфициране вирусима, аутореактивне ћелије имуног система, ћелије са 
оштећеном ДНК и малигно трансформисане ћелије. Поред тога, апоптоза је важна и у 
ремоделовању различитих ткива у адултним организмима, као што се то дешава при 
атрезији постовулаторних фоликула или при инволуцији млечне жлезде након 
лактације (T i l l y  и сар., 1991;, L u n d  и сар., 1996). Исто тако, апоптозом се елиминишу 
ћелије оштећене у процесу старења, коју према једној од теорија, примарно индукује  
оксидативни стрес услед кога долази до акумулације оштећења митохондријалне ДНК 
слободним радикалима (O z a w a , 1995).  
 Данашње знање о целуларним механизмима који су укључени у процес апоптозе 
у сисарским ћелијама у великој мери потичу од проучавања програмиране ћелијске 
смрти која су спроведена на нематоди Caenorhabditis elegans. Током развоја, од укупно 
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1090 ћелија ове нематоде њих 131 умиру апоптозом, што узрокују мутације гена 
означеног као цед-3 који кодира продукцију протеина цед-3 неопходног за апоптозу 
(Y u a n  и сар., 1993). Протеин цед-3, како је установљено, хомолог је сисарској 
протеази интерлеукин 1ß- конвертујућем ензиму (ICE), означеном и као цаспаза-1, који 
је неопходан за конверзију про-интерлеукина 1 у активну форму, што је упућивало да 
протеолиза лежи у основи апоптозе. Апоптоза је процес који укључује активацију групе 
протеаза означених као цаспазе. Њихова активација се одвија у каскадном низу, од 
иницијалног стимулуса, до ћелијске смрти.  
 Цаспазе су ендопротеазе које садрже цистеин и имају способност да цепају 
протеински супстрат на Ц-терминалној страни ланца резидуа аспартантске киселине. 
Оне се у ћелијама нормално налзе у форми процаспаза и када се једном активирају 
иреверзибилно иницирају каскадну активацију других цаспаза и на тај начин 
амплифицирају апоптотички сигнал, што резултира брзом ћелијском смрти. До данас је 
у хуманим ћелијама идентификовано десет главних цаспаза које су подељене на 
иницијаторне (цаспазе-2,-8,-9,-10), ефекторне или егзекуторне (цаспазе-3,-6,-7) и 
инфламаторне (цаспазе-1,-4,-5)(Cohen, 1997; Rai и сар., 2005). 
 Активација апоптозе може бити извршенима сигналима који долазе из 
ванћелијског простора (спољашњи сигнални пут), као и онима који долазе из саме 
ћелије (унутрашњи сигнални пут). 
 Спољашњи сигнални пут активације апоптозе подразумева покретање апоптозе 
сигналним молекулима преко трансмембранских рецептора циљне ћелије тзв. 
рецептора смрти. Рецептори смрти припадају фамилији рецептора тумор некрозис 
фактора (ТНФ) и имају сличан, цистеином богат екстрацелуларни домен, док им је 
цитоплазмтични домен састављен од 80 амино киселина и назива се домен смрти 
(Ashkenazi и Dixit, 1998). Они имају кључну улогу у трансмисији сигнала смрти са 
површине ћелије у интрацелуларни сигнални пут. Тако нпр. активиране ћелије имуног 
система, као цитотоксични Т лимфоцити, на својој површини експресују протеин Фас 
лиганд (FasL или CD95 лиганд) који се веже за Фас рецептор (рецептор смрти, назива 
се још и рецептор CD95) на циљној ћелији. Ово је окидач за агрегацију 
интрацитоплазматичног домена овог рецептора (домен смрти) са 
интрацитоплазматичним адаптер протеином означеним као протеин повезан са 
доменом смрти Фас рецептора (FADD). Овом агрегату ће се даље придружити 
иницијаторна процаспаза-8 са којим ће створити сигнални комплекс - иницијатор смрти 
(DISC). У овом комплексу активира се цаспаза-8 која ће даље директно активирати 
ефекторну цаспазу – 3 која ће иницирати деградацију ћелије. Активирана цаспаза 8 
такође цепа инактивни интрацитоплазматични протеин BID и тако га преводи  у 
активну форму tBID. Овај протеин се даље укључује, као сигнална молекула, у 
унутрашњи сигнални пут активације апоптозе тако што се уграђује у митохондријалну 
мембрану и олакшава ослобађање цитохрома ц.  
 Активирани цитотоксични Т лимфоцит може да испољи свој цитотоксични 
ефекат на туморску ћелију или ћелију инфицирану вирусима преко једног новог 
сигналног пута који укључује секрецију протеина перфорина који се инкорпорира у 
мембрану циљне ћелије где формира трансмембрански канал. Кроз ове 
трансмембранске канале активирани лимфоцити у циљну ћелију ослобађају грануле 
које садрже серин протеазе гранзимин А и гранзимин Б (T r a p a n i  и S m y t h , 2002). 
Обе ове протеазе индукују апоптозу, гранзимин Б директном активацијом цаспазе-3, 
док гранзимин А активира цаспазе једним потпуно независним сигналним путем 
(R u s s e l l  и L e y ,  2002; F a n   и сар., 2003) 
 Унутрашњи сигнални пут активације апоптозе се покреће стимулусима који се 
не преносе преко рецептора, већ индукују интрацелуларне сигнале који директно 
делују на циљне структуре у ћелији, а пре свега на митохондрије. Ови интрацелуларни 
сигнали могу имати позитиван и негативан утицај на процес апоптозе. Негативни 
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сигнали се односе на одсуство фактора раста, хормона и цитокина, што има за 
последицу немогућност супресивног деловања на програмирану ћелијску смрт и 
активацију апоптозе. Сигнали који делују позитивно на апоптозу су радијација, 
токсини, хипоксија, хипертермија, вирусне инфекције и слободни радикали. Сви ови 
стимулуси узрокују промене у унутрашњој митохондријалној мембрани што резултира 
отварањем тзв. пора митохондријалне пермеабилне транзиције, губитком 
митохондријалног трансмембранског потенцијала и ослобађањем две главне групе про-
апоптотичких протеина из интрамембранског простора митохондрија у цитосол 
(S a e l e n s  и сар., 2004). Прву групу ових протеина чине: цитохром ц, Smac/DIABLO и 
серија протеаза означених као ХтрА2/Оми (D u  и сар., 2000; G a r r i d o  и сар., 2005). 
Они активирају унутрашњи сигнални пут активације апоптозе тј. цаспазе зависне од 
митохондрија. Цитохром ц се веже и активира фактор активације апоптозе-1 (Апаф-1) 
као и процаспазу-9, чиме се формира комплекс означен као апоптозом (C h i n n a i ya n , 
1999; H i l l   и сар., 2004) у коме се  активира цаспаза-9, док протеини Smac/DIABLO и 
HtrA2/Omi подстичу апоптозу инхибирањем активности инхибитора апоптотичких 
протеина (IAP) (S h i m m e r , 2004).  
 Другу групу про-апоптотичких протеина која се ослобађа из митохондрија 
током апоптозе чине протеини: фактор индукције апоптозе (AIF), ендонуклеазе Г и 
CAD и одговорни су за догађаје у каснијој фази овог процеса. AIF се транслоцира у 
нуклеус и узрокује ДНК фрагментацију и периферну кондензацију хроматина (J o z a  и 
сар., 2001). Ендонуклеаза Г се такође транслоцира у нуклеус где цепа хроматин у 
олигонуклеозомалне фрагменте ДНК (L i  и сар., 2001). 
 Стресни сигнали покрећу унутрашњи пут активације апоптозе тако што 
подстичу везивање про-апоптотичких ензима из цитоплазме означени као BAX i BAD 
за спољашњу митохондријалну мембрану  и омогућују  излазак две, већ поменуте, 
главне групе про-апоптотичких протеина из интрамембранског простора митохондрија 
у цитосол. За контролу и регулацију промена на митохондријама везаних за апоптозу 
одговорни су протеини из фамилије Bcl-2 (C o r y  и A d a m s , 2002). До сада је у 
хуманим ћелијама откривено 15 чланова ове фамилије, који, променом пермеабилности 
митохондријалних мембрана, односно регулацијом отпуштања цитохрома ц, могу 
остваривати про-апоптотичко деловање, преко Bcl-10, Bax, Bak, Bid, Bad, Bim, Bik, и 
Blk, и анти-апоптотичко деловање преко Bcl-2, Bcl-x, Bcl-XL, Bcl-XS, Bcl-w и BAG.  
Главну улогу у регулацији активности протеина Bcl-2 фамилије има тумор супресор 
протеин p53, транскрипциони фактор који регулише ћелијски циклус (Schuler и Green, 
2001), механизмом који, међутим, још увек није познат. 
 Резултат активности и спољашњег и унутрашњег апоптотичког сигналног пута 
је финална фаза у којој се активирају ефекторне цаспазе, а оне даље активирају 
ендонуклеазе које деградирају ДНК као и протеазе које деградирају једарне и 
цитоскелетне протеине. Ефекторне или егзекуторне цаспазе (цаспаза-3, цаспаза-6 и 
цаспаза-7) цепају различите интраћелијске протеинске субстрате укључујући 
цитокератин, алфа фодрин (цитоскелетни протеин плазмалне мембране), једарни 
протеин означен као NuMA и друге, што узрокује низ морфолошких промена 
карактеристичних за ћелије у апоптози (S l e e   и сар., 2001).  
 Сматра се да је цаспаза-3 најважнија ефекторна цаспаза и да се она активира  
неком од иницијатор цаспаза (цаспаза-8, цаспаза-9 или цаспаза-10). Цаспаза-3 је 
специфични активатор ендонуклеазе CAD која се у ћелији, која пролиферише, налази у 
комплексу са инхибитором, односно као ICAD, док у апоптотичкој ћелији цаспаза-3 
цепа ICAD при чему се ослобађа CAD (S a k a h i r a  и сар., 1998). CAD деградира 
хромозомалну ДНК у нуклеусу и узрокује кондензацију хроматина.  
 Цаспаза-3 такође узрокује реорганизацују цитоскелета и дезинтеграцују ћелије у 
апоптотичка тела. Гелзолин, актин везујући протеин, је идентификован као кључна 
субстанца  на коју делује ова цаспаза што резултира нарушавањем интегритета 
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цитоскелета, интрацелуларног транспорта,  ћелијске деобе  и сигналне трансдукције 
(K o t h a k o t a   и сар., 1997). 
 Фагоцитоза је последња, завршна фаза апоптозе. Фосфолипидна асиметрија и 
екстернализација фосфатидил серина на површину ћелијске мембране главне су одлике 
ове фазе апоптозе. Премда механизам транслокације фосфатидил серина на површину 
ћелиске мембране још није сасвим јасан, он је повезана са губитком активности 
аминофосфолипидне транслоказе и неспецифичне флип-флоп измене фосфолипида 
(B r a t t o n  и сар., 1997). Појава фосфотидил серина на површини апоптотичких тела 
омогућује њихово препознавање од страге фагоцитних ћелија као и саму фагоцитозу 
која се одвија без ослобађања садржаја  ових тела у екстрацелуларни простор што 
омогућује финализовање овог процеса без инфламаторног одговора (F a d o k  и сар., 
2001). 
 Дисфункција апоптотичких сигналних путева узрок је, како је то већ истакнуто, 
бројних болести, од којих посебан интерес постоји за везу између апоптозе и  
канцерогенезе као и AIDS–а. Промене у ћелијском сигналингу могу да узрокују 
дисрегулацију апоптозе што доводи до појаве тумора. Тумор супресор ген p53 је 
транскрипциони фактор који регулише ћелијски циклус и врло је подложан мутацијама. 
Показано је да до ове мутације долази у 50% хуманих канцера (W a n g  и H a r r i s , 
1997). Улога протеина p53 је да у случају оштећења  ДНК активира ДНК репаративни 
протеин. Он, такође, може задржати ћелијски циклус на регулаторној тачци G1/S и 
иницирати апоптозу уколико се оштећење не може поправити (P i e n t e n p o l  и  
S t e w a r t , 2002). Међутим, уколико дође до оштећења овог гена радијацијом, 
различитим хемијским субстанцама или вирусом какав је хумани папилома вирус 
(HPV), у ћелији са дефектном ДНК се не индукује апоптоза већ јој је, због супресије 
апоптозе, омогућава неограничена пролиферација, чиме се потстиче пропагација 
процеса туморогенезе. Други важан фактор у туморогенези је баланс између 
проапоптотичких и антиапоптотичких чланова Bcl-2 фамилије. У туморској ћелији, 
мутација Bcl-2 гена која резултира у повећању његове експресије  ће супресовати 
нормалну функцију проапоптотичких протеина BAX i BAK, док, са друге стране, 
мутација BAX или BAK гена узрокује регулацију на доле њихове експресије, тако да 
ћелија и у овом случају  губи способност регулације апоптозе  и то поново узрокује 
туморогенезу. 
 Међутим, и интензивирање процеса апоптозе такође узрокује болести каква су 
аутоимуне и неуродегенративне болести, као и оболења повезана са исхемијом. Тако 
синдром имуне дефицијенције (AIDS) је пример аутоимуне болести која настаје као 
последица инфекције вирусом хумане имуне дефицијенције (ХИВ) (Li et al., 1995). Овај 
вирус инфицира ЦД4+ Т лимфоците везивањем за његове ЦД4 рецепторе и унутар ове 
ћелије ХИВ Тат протеин повећава експресију Фас рецептора што резултира апоптозом 
Т лимфоцита.  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Постоје два основна начина ћелијске смрти који су означени као: а) некроза и б) 
апоптоза. Некроза настаје као последица физико-хемијског стреса и то најчешће услед 
прекида дотока крви или услед излагања ћелије токсинима, а карактерише се бубрењем 
ћелије и денатурацијом и деструкцијом интрацелуларних протеина. Апоптоза је, 
међутим, прецизно регулисан процес програмиране ћелијске смрти. Она се 
карактерише специфичним морфолошким и биохемијским променама у којим 
активација цаспаза има кључну улогу. Премда су већ идентификовани многи кључни 
протеини који активирају или инхибирају апоптозу, молекуларни механизам активације 
ових протеина још увек није у потпуности јасан и налази се у фокусу савремених 
истраживања. Важност  разумевања овог феномена лежи у чињеници да је ова форма 
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ћелиске смрти заступљена како у  нормалној ткивној физиологији тако и у развоју 
многих болести. Поред тога, разумевање процеса апоптозе је од значаја јер води ка 
развоју медикаментозне терапије која може активирати или инхибирати овај облик 
ћелијске смрти. Откриће лекова који поспешују апоптозу могу амплифицирати 
позитивне ефекте хемотерапеутских агенаса на ћелије резистентне на апоптозу. Тако, 
нпр. за разлику од досадашње антиканцерогенене терапије која је имала за циљ некрозу 
туморских ћелија, најновија медикаментозна терапија је окренута ка стимулацији 
апоптозе ових ћелија.  
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  Abstract 
 

VOJINOVIĆ, Nataša, Smiljana PARAŠ, R. GAJANIN, Ž. ERIĆ : EXPRESSION 
OF PROTEIN p16 INK4a IN THE CHANGED CERVICAL EPITHELIUM 
CELLS IN UTERUS WOMEN. [Faculty of Natural Sciences and Matematics of 
Banja Luka University, Clinical Hospital Centre, Department of Pathology Banja 
Luka] 
 Protein p16 is the product of the INK4a gene, which binds to CDK4 competitive and prevents 
the realization of complexes of cyclin D and thus controls phosphorylation Rb protein and DNA 
replication.This inhibitor of cyclin-dependent kinase shows an expressed expression in cervical 
cancerous  and making it an ideal candidate to be used as a marker for the disease. Purpose of this 
study was to analyze and compare the p16 protein expression in changes squamous epithelium in 
uterus CIN II, CIN III and CIS degree. Increased expression of p16 protein may indicate the existence 
of the potential progression and recurrently, and facilitate the planning of optimal diagnostic and 
therapeutic protocols, and later follow-up patients. 
             Key words: cervix, carcinoma, p16 protein 
 

  Сажетак 
 

               Протеин  р16  је продукт  INK4а гена који се компетитивно везује за  
CDK4 и онемогућава остваривање комплекса са циклином D и на тај начин 
контролише фосфорилацију Rb протеина и репликацију ДНК. Овај инхибитор 
циклин-зависне киназе показује изражену експресију у преканцерогеним и 
канцерогеним стањима грлића материце, чинећи га идеалним кандидатом који 
би се користио као маркер за ту болест. У раду је извршена анализа и поређење 
експресије р16 протеина у сквамозном епителу глића материце са промјенама 
CIN II, CIN III  и CIS степена. Повећана експресија р16 протеина може да укаже 
на постојање потенцијала прогресије и рекуренције, и омогући планирање 
оптималног дијагностичког и терапијског протокола, као и касније праћење 
пацијенкиња. 
               Кључне ријечи:  грлић материце, карцином, р16 протеин 
 

УВОД 
 

Карцином грлића материце био је донедавно водећи узрок смрти од карцинома 
код жена, док је данас на другом мјесту послије карцинома дојке. Тачних података  о 
обољелим и умрлим женама у Босни и Херцеговини нема, али се сврстава међу 
најугроженије европске земље са стопом од осам умрлих на 100 000 жена 
(Млад ен о ви ћи сар., 2005).  

Карцином грлића материце настаје прогресијом серије пролиферативних 
неопластичних промјена сквамозног цервикалног епитела које су назване цервикална 
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интраепителијална неоплазија (CIN). Термин карцином грлића материце заправо 
подразумијева широк низ лезија које иду од карцинома in situ, што значи локализован, 
преко микрокарцинома, до инвазивног карцинома (Ан ђ е л к о ви ћ  и сар., 2001). 
Карцином in situ чини добро издвојен морфолошки и клинички ентитет, па га треба 
посматрати одвојено од инвазивног карцинома. Процес карциногенезе може да се 
заустави у преинвазивној фази, тако да патохистолошка дијагноза карцинома in situ 
значи само морфолошки карцином, који би могао да постане и стварни, биолошки 
карцином, ако пређе у фазу инвазивног раста (Са в ј а к ,  2007; Мили н ,  2000). 
Kaрцином in situ грлића матрерице има највећу учесталост у трећој декади живота са 
максимумом све до четврте декаде. Пада прогресивно након 40. године и заправо не 
постоји након 60. године. Инвазивни карцином има максималну инциденцију у четвртој 
и петој деценији живота, а пада након 65. године (Мед и н а ,  2005). 

Узрок смањене инциденције и смртности лежи у успјешној раној дијагностици 
примјеном skrinin Papanikolau  цитолошког  теста, познатијег као PAPA тест. Упркос 
евидентном успјеху, овај тест даје у одређеном проценту лажно позитивне или лажно 
негативне резултате, па је због тога пожељно допуњавати дијагностичке процедуре. Из 
тог разлога се данас све више  у дијагностичке сврхе користе имуноцитохемијске 
методе. Могућност коришћења специфичних моноклоналних антитјела (Аt) која су 
усмјерена ка идентификацији ћелија, њихових површинских маркера или ћелијских 
продуката, у знатној мјери могу да помогну у дијагностици малигних тумора 
(Ат а н а ц к о ви ћ  и сар., 2003). 

Карцином је генетска болест јер представља оштећење једног или више гена, а 
ова оштећења гена су код карцинома увек присутна, било да се ради о онкогенима или 
тумор-супресор генима. Њихова активација настала је као резултат тачкастих мутација, 
повећаног броја генских копија, делеција или прекида хромозома доводи до 
перманентне ћелијске диобе (Ан ђ е лк о ви ћ  и сар., 2002). Откриће улоге коју играју 
онкогени и тумор-супресор гени у настанку и прогресији бројних малигних тумора 
отворили су могућност за испитивање њиховог коришћења као фактора прогнозе 
туморског понашања. Потребно је напоменути да у овом  тренутку већина ових анализа 
има ограничену употребну вриједност у дијагностичке сврхе и да се многе посматрају 
као истраживачке процедуре. Бројни нови туморски маркери су испитивани и дају 
различите и квалитетне резултате тако да је њихова рутинска примјена све већа 
(Милен к о ви ћ , 2003; Ат ан ац к о ви ћ  и сар., 2003). 

Када је у питању дијагностичка процедура преканцерогених и канцерогених 
стања грлића материце код жена, посебан акценат ставља се на изражену експресију 
р16 протеина као идеалног кандидата који би се користрио као тумор маркер. Протеин 
р16 је продукт INK4a  (inhibitor of CDK4-INK4)  тумор-супресор гена који испољава 
негативну контролу на ћелијску пролиферацију (Миленковић, 2003). 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Испитивање је обухватило 59 пацијенткиња старосне доби од 20 до 62 године 
које су се у току 2007. године јавиле по препоруци гинеколога на Гинеколошку 
клинику Клинички болничког центра (КБЦ)  Бања Лука да би им се извршила биопсија 
грлића материце. Биоптички узорци су послати на Завод за Патологију исте установе на  
патохистолошки преглед како би се утврдило постојање и ниво промјена у 
плочастослојевитом епителу цервикалног ткива. С обзиром на познату чињеницу да се 
експресија протеина р16 повећава у неопластичним-преканцерогеним стањима сви 
биоптички узорци су подвргнути анализи у односу на његову експресију. У ту сврху је 
у Заводу за Патологију КБЦ Бања Лука спроведена стандардна обрада материјала за 
рутинску патохистолошку дијагностику, а потом и методом имуноцитохемијске 
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детекције антигена детерминације протеина р16. Биоптички узорци су узимани из зоне 
трансформације и егзоцервикса. У цјелини су фиксирани у 10% формалину, 
процесирани по стандардном протоколу у аутоматском процесору и калупљени у 
парафину. Парафински калупи су сјечени на клизном микротону на танке резове 
дебљине 4-6 µm и лијепљени на стаклене плочице. Резови су депарафинисани, 
дехидрирани и бојени стандардном бојом хематоксилин еозин (ХЕ). 

Свјетлосномикроскопским прегледом ХЕ препарата дијагностиковане су упалне 
промјене и цервикалне интраепителијалне неоплазије. Након тога исти узорци су 
подвргнути имунохистохемијском протоколу идентификације експресије р16. На крају 
истраживања сви резултати су статистички (ANOVA програм) обрађени и 
предтављени. Процјена нивоа експресије р16 протеина у ткиву цервикса вршена је 
свјетлосно-микроскопски семиквантитативном методом одређивања процената 
позитивних ћелија према укупном броју ћелија на 10 видних поља великог увећања. За 
позитивност ћелија узета је у обзир велика јачина једарног и цитоплазматског бојења, 
односно веће присуство специфичне смеђе боје као и њен интензитет у посматраним 
ћелијама. Остале ћелије које нису узимане у обзир и нису одређиване имале су плаво-
љубичасту боју. На основу овога специјалиста патолог извршио је бодовање тј. 
одређивање скора (збира) позитивних, смеђих ћелија и према њему узорке подјелио у 
четири групе: 

1. скор 0 : мање од 1% позитивних ћелија, које су интезивно смеђе обојене, 
2. скор 1 : 1-50% позитивних ћелија, 
3. скор 2 : 50-90% позитивних ћелија   и  
4. скор 3 : више од 90% позитивних ћелија. 

 
РЕЗУЛТАТИ  И  ДИСКУСИЈА 

 

Базирајући се на морфолошим критеријумима, специјалиста патолог је 
дијагностиковао ткива са знацима запаљенског процеса (Cervicitis chronica) и ткива са 
неопластичним епителом (CIN II, CIN III или CIS). Термин цервикална 
интраепителијална неоплазја уведен је у клиничку праксу са циљем да обједини 
континуитет процеса који се одвијају у епителу од најблажег до најтежег степена. 
Неоплазија грлића материце може да се јави у три степена у зависности од дебљине 
епитела који захватају атипичне ћелије (хиперхроматична јера, повећање односа једро 
цитоплазма ћелије). Ови степени означавају се као: CIN I- цервикалана 
интраепителијална неоплазија првог степена, кад је захваћена доња трећина епитела 
грлића материце (Миленковић, 2003); CIN II- цервикалана интраепителијална 
неоплазија другог степена, кад су захваћене доње 2/3 епитела грлића материце; CIN III- 
цервикалана интраепителијална неоплазија трећег степена, кад је захваћена читава 
дебљина епитела грлића материце, и CIS- carcinoma in situ стадијум. Резултати су били 
сљедећи: тридесет пацијенткиња је имало дијагнозу хроничног запаљенског процеса, 
осам пацијенткиња CIN II, десет пацијенткиња CIN III и 11 пацијенткиња CIS. Послије 
тога је извршена процјена нивоа експресије р16 протеина на основу скора позитивних 
ћелија.   

На графику 1 се уочава да су највећи проценат (63%) чиниле пацијенткиње 
старосне доби од 30 до 50 година, што је и било за очекивати с обзиром да жене те 
старосне доби спадају у најризичнију групу када је реч о канцерогеним обољењима.  
У табели 1 су приказани упоредо скор експресија р16 у односу на степен цервикалне 
неоплазије. У узорцима ткива од осам пацијенткиња са промјенама CIN II степена код 
пет пацијенткиња нађена је позитивна реакција на р16, и то двије пацијенткиње скор 1, 
код три скор 2, док у три случаја резултат је био негативан. 
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График 1. Дистрибуција пацијенткиња по старосним групама 

Од десет пацијенткиња са диспластичним промјенама цервикса степена CIN III у њих 
осам нађена је повећана експресија испитиваног протеина р16: код по двије 
пацијенткиње скор 1 и скор 3, а код четири пацијенткиње утврђен је скор 2. Код двије 
пацијенткиње из ове групе анализа је показала негативну реакцију на р16. У групи од 
једанаест пацијенткиња са промјенама CIS степена повећана је експресија р16 протеина 
у девет случајева. Код једне пацијенткиње из ове групе нађен је скор 1, код двије скор 
2, а код њих шест скор 3. У два случаја добијена је негативна реакција на р16. 
 

Табела 1. Скор позитивности експресије р16 у односу на степен неопластичне промјене епитела 
Степен 

цервикалне 
интраепителијалне 
неоплазије (CIN) 

 
ПОЗИТИВАН 

 
НЕГАТИВАН 

скор 3 скор 2 скор 1 скор 0 

CIN  II 0 3 2 3 
CIN  III 2 4 2 2 

CIS 6 2 1 2 
 

Из табеле 1 може се јасно уочити повезаност између експресије р16 протеина и 
степена цервикалне интраепителијалне неоплазије. Експресија протеина је већа са 
већим степеном CIN-а. За разлику од стадијума   CIN II  гдје није било експресије р16 
протеина у скору 3, код CIN III степена јавља се експресија овог протеина у скору 3. 
Код CIS степена  доста је повећана експресија р16 протеина  у скору 3, гдје је и највећа 
и захвата више од пола пацијенткиња, а  заступљеност  у скору 2 и скору 1, иако 
смањена, такође је значајна. Овај раст броја случајева са повећаном експресијом р16 
протеина као и већи број позитивних ћелија са порастом тежине неопластичних 
промјена сквамозног епитела грлића метерице само указује на релативно рани 
поремећај функције регулаторних гена још у преинвазивним фазама канцерогенезе 
цервикса и могао би имати прогностички значај  (Лешин , 2006; O ' L e a r i  и сар., 
2004). Волгерева и сарадници (2004) из Института за онкологију у Москви, те Босић 
(2005) анализирали су р16 протеин као маркер неопластичних промјена грлића 
материце код жена. Њихови  резултати указују на линеарно повећање експресије р16 
протеина са степеном CIN-а, што се поклапа са нашим резултатима.  

 
ЗАКЉУЧЦИ 

 

На основу резултата добијених овим истраживањем узорака ткива грлића 
материце може се закључити сљедеће:  

1. у лезијама типа цервикалне интраепителијалне неоплазије нађена је повећана 
експресија р16 протеина, 

 

 до 30 година 

од 30 до 50 година 

 преко 50 година 
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2. учесталост појаве повећане експресије р16 протеина расте са порастом степена 
цервикалне интраепителијалне неоплазије, 

3. пораст експресије р16 протеина указује на рани поремећај у функцији 
регулаторних гена још у преинвазивним фазама карциногенезе цервикса и могао 
би имати прогностички значај, 

4. прогностички значај појављивања карцинома грлића материце битан је за 
одабир оптималног дијагностичког и терапијског протокола као и касније 
праћење пацијенткиња, 

5. превентиву карцинома грлића материце  и очување општег здравља жена  је 
могуће обавити на задовољавајућем нивоу у КБЦ Бања Лука.  
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  Abstract 
 
VUJČIĆ, Slobodanka, Smiljana PARAŠ, R. GAJANIN, Ž. ERIĆ : STATUS 
STEROID RECEPTORS EXPRESSION AND HER 2 PROTEIN IN 
BREAST CANCER. [Faculty of Ecology, University of Businessn Studies 
Banja Luka, Clinical Hospital Centre, Department of Pathology, Banja Luka, 
Faculty of Natural Sciences and Matematics of Banja Luka University]  
                Based on the results immunohistochemical analysis for tumor samples in a 
breast tissue can be concluded breast cancer rarely occurs before the 25th age. He 
usually around and after menopause, or in age from 50 to 75 year of life. In the 
examined sample of 232 patients were determined ER in 120 cases (51.72%) and PR 
in 81 cases (34.91%). Their presence points to the greater success of hormonal therapy 
and better prognosis. Negative HER 2 protein expression was determined at 154 
patients (66.37%), while the positive value had patients 46 (19.82%). Relation analysis 
of steroid receptors and HER 2 protein was determined that 21% patient has a positive 
concordantan receptor status and negative expression of the protein HER 2.  
              Key words: steroid receptors, hormones, HER 2 protein, malignant tumors 
 
  Сажетак 
 

На основу резултата  добијених имунохистохемијском анализом узорака туморског 
ткива дојки  потврђено је да рак дојке ријетко настаје прије 25. године живота. Најчешће се 
јавња око и након менопаузе, односно у старосној доби од 50. до 75. године живота. У 
испитиваном узорку  од 232 пацијентице утврђени су естрогени рецептори (ЕР) у 120 случајева 
(51.72%) и прогестеронски рецептори (ПР) у 81 случај (34.91%). Њихово присуство указује и на 
успјех хормонске терапије и бољу прогнозу. Негативна експресија протеина HER 2 је утврђена 
код 154 пацијентице (66.37%), док је позитивну вриједност имало 46 (19.82%). Анализом 
односа стероидних рецептора и HER 2 протеина утврђено је да 21% пацијентица има позитивно 
конкордантан статус рецептора и негативну експресију протеина HER 2. Овај проценат 
представља туморе који су мањи и добро диференцирани а то индицира на повољнију прогнозу 
за исход болести.  

Кључне ријечи: стероидни рецептори, хормони, HER 2 протеини, малигни тумори 

 
УВОД 

 

Карцином дојке представља једну од најучесталијих болести у жена и у многим 
земљама је водећи узрок смрти. Према подацима Свјетске здравствене организације у 
свијету се годишње региструје 1,2 милиона случајева карцинома дојке, при чему од ове 
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опаке болести годишње умре више од 700 хиљада жена (Д ам ј а н о в ,  Ј ук и ћ ,  2004). 
Сматра се да је ризик развоја рака дојке у жена 1 према 8, што значи да свака осма жена 
оболијева од те болести. Откривање болести у раној фази постиже се редовним 
самопрегледом дојки, редовним прегледом код љекара, ултразвучним прегледом као и 
мамографијом.Увођењем програма раног откривања карцинома дојке и нових 
модалитета лијечења знатно би била смањена стопа смртности (G u y t o n ,  1 9 9 9 ). Због 
улоге коју рецептори за естроген (ЕР) и рецептори за прогестрон (ПР), као и HER 2  
протеин, имају у хормонски осјетљивом ткиву дојке и ткиву малигних тумора дојке они 
се користе као маркери за идентификацију болесница које имају шансу за 
контролисање тока болести и дуже преживљавање. Из тих разлога одређивање статуса 
наведених рецептора и HER 2 протеина у ткиву тумора (биохемијским и/или 
имуноцитохемијским методама) се одавно користе у клиничкој пракси у одређивању 
терапије и прогнози исхода болести жена обољелих од карцинома дојке (D o m a g a l a  и 
сар.,  1990; K o m m o s s  и сар., 1994; D o w s e t t  и сар., 2006; F r a n c i s  и сар., 2007).  
У овом раду смо одређивали фенотипску експресију стероидних рецептора (ЕР и ПР) и 
HER 2 протеина у ткиву карцинома дојке, анализирали однос између статуса ових 
рецептора и старости пацијентица, те анализирали однос између фенотипске експресије 
поменутих рецептора и HER 2 протеина да бисмо утврдили да ли постоји њихова 
међусобна корелација. Проведена истраживања требало би да дају допринос како 
тачној карактеризацији тумора тако и одређивању адекватне терапије. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Сви тумори обухваћени овом анализом у испитиваном узорку од 232 
пацијенткиње су инвазивни карциноми женских дојки које су ампутиране у периоду од 
2005 - 2007 године на хируршким клиникама КБЦ Бањалука и општих болница у 
Приједору, Добоју и Требињу. Старост пацијенткиња  је у интервалу од 24 до 81 
година, а средња доб 58 год. “Ex tempore“ биопсија, која дефинише патохистолошку 
дијагнозу карцинома, урађена је у заводима за патологију здравствених установа у 
којим је рађена хируршка интервенција. Ради третмана пацијенткиња и циљно вођење 
терапије за све узорке карцинома су у лабораторији за имунохистохемију Завода за 
патологију КБЦ Бањалука одређени статус стероидних рецептора и статус HER2 
протеина. Имунохистохемијска анализа је рађена на узорцима туморског ткива које  је 
фиксирано у неутралном пуферованом формалину и укалупљено у парафин по 
стандардном хистопатолошком  протоколу. Са парафинских калупа за сваки узорак 
тумора резани су исјечци  дебљине 4 до 5 микрометара; по 3 исјечка за сваки тумор. На 
једном исјечку су одређивани рецептори за естрогене, на другом рецептори за 
прогестерон а на трећем је одређиван ниво експресије (оверекспресија) HER 2 
протеина. 

За имунохистохемијску детекцију су кориштена специфична моноклоналана и 
поликлонална RTU (redy-to-use) антитијела фирме Дако (Dako Cytomation). Антигена 
специфичност за HER 2 протеин је доказивана зечијим поликлоналним антитијелима,  
за ЕР мишијим моноклоналним антитјелима, клон 1D5, а за ПР мишијим 
моноклоналним антитјелима, клон PгR 636. Визуализација антиген - антитјело депозита 
је рађена Dakovim EnVision полимером, а бојење депозита Даковим DAB+ хромогеном. 
Након визуелног прегледа препарата на свјетлосном микроскопу при повећању 
објектива 20Х и 40Х специјалиста патолог је извршио бодовање (скорирање) 
карцинома за статус стероидних рецептора и статус HER 2 протеина. Бодовање је 
вршено на основу присуства или одсуства специфичног бојења препарата које се 
представља смеђом бојом и јачином тј. интензитетом обојености ћелијских структура.  

По систему бодовања или семиквантитативном приступу процјене, статус 
стероидних рецептора је исказан као: 
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- негативан, ако није дошло до имунохистохемијског бојења тј. нема појаве смеђе боје   
нуклеуса у туморским ћелијама, 
- слабо позитиван, ако је обојено мање од 50 туморских једара, 
- умјерено позитиван, ако је обојено између 50 и 100 једара и 
- јако позитиван, ако је обојено преко 100 једара у  300 прегледаних ћелија у видном 
пољу микроскопа. 
Тест за дијагностиковање HER2 протеина је сматран као: 
- негативан, ако није дошло до имунохистохемијског бојења  ћелијских мембрана или 
ако је то бојење примјећено у мање од 10%  туморских ћелија (скор: 0 или 1+), 
- слабо позитиван, ако је тестирањем  обојено слабо и/или умјерено више од 10% 
туморских ћелија (скор 2+) и 
- јако позитиван, ако су се врло интензивно обојиле комплетне мембране више од 50% 
ћелија (скор 3+) 
 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

На основу података добијених анализом статуса ЕР у зависности од старосне 
доби пацијенткиња  може се видјети да се највећи број карцинома јавља у старосној 
доби од 50 до 75 година, у 158 случајева од укупно 232. У овој групи старосне доби (од 
50 до 75 година) проценат ЕР+ карцинома је нижи (54,43%) у односу на групу 
пацијенткиња  старосне доби преко 75 година (68,75%) гдје је од 16 карцинома њих 11 
показало позитиван статус ЕР, а виши у односу на пацијенткиње старосне доби 25 до 50 
година (40,35%), (Слика 1). Заступљеност ЕР+ тумора у односу на укупан број узорака 
у свим старосним категоријама је 51,70%. 

 Досадашња истраживања проведена на великом броју инвазивних карцинома 
дојке су показала да су ЕР позитивни у 50-75% случајева (N a d j i  и сар., 2005, D i a z  и 
S n e i g e , 2005). У лабораторији Завода за општу патолошку физиологију КБЦ у 
Загребу Ромић-Стојковић (1981) je утврдила заступљеност ЕР+ тумора у 52,00 % 
случајева што се подудара са резултатима добијеним у нашим истраживањима. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0-25 год.            25-50 год.            50-75  год.            75 год.  и  више

б
р
о
ј 
  
  
 п
а
ц
и
је
н
т
к
и
њ
а

ЕР-

ЕР+

 
Слика 1. Приказ статуса ЕР+ и ЕР- у зависности од старосне доби пацијенткиња 

 

Анализом статуса ПР у зависности од старосне доби пацијенткиња такође може 
се видјети да је највећи број карцинома у старосној доби од 50 од 75 година. У овој 
групи позитивни ПР су присутни код 33.54% пацијенткиња  што је за око два пута више 
у односу на пацијенткиње старосне доби преко 75 година (18.75%), а ниже у односу на 
пацијенткиње старосне доби од 25  до 50 година (43.85%), (Слика 2). Заступљеност ПР+ 
тумора у односу на укупан број узорака у свим старосним категоријама је 34,92%. Ови 
се проценти као и преходни слажу са резултатима добијеним у лабораторији Завода за 
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општу патолошку физиологију КБЦ у Загребу. У овој лабораторији утврђена је 
заступљеност ПР+ тумора, у односу на укупан број узорака у свим старосним 
категоријама, са 34,48% (Ро м и ћ -Ст о ј к о в и ћ ,  1 9 8 1 ). 
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Слика  2. Приказ статуса ПР+ и ПР- у зависности од старосне доби пацијенткиња 

 
На слици 3 се види да се  у старосној доби од 50 до 75 година налази највећи 

број карцинома. У истој групи налази сe и највећи број карцинома са позитивно 
конкордантним статусом ЕР/ПР (21.12%) и негативно конкордантним статусом ЕР/ПР 
(30.17%). Клиничка опажања указују не позитивну корелацију између успјеха 
хормонске терапије и концентрације рецептора (Г ам ул ин , 1975, Р а кић  и сар., 
1 9 9 9 ,  Ики ћ  и  с а р . ,  1 9 8 9 ,  B a l l e i n e  и с а р . ,  1 9 9 9 ,  D o w s e t t  и сар., 2006).  
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Слика 3. Дистрибуција конкордантног статуса ЕР и ПР у анализираној групи карцинома 

 

У групи с високом концентрацијом ЕР+ и ПР+ и позитивно конкордантним 
рецепторским статусом (ЕП+ПР+), успјех хормонске терапије, која се укључује након 
урађене хирургије, патологије и имуноцитохемије достиже 80% пацијентица, док у 
групи ЕР-ПР-  износи 10%. Запажено је да се већи успијех хормонским терапијама 
постиже у случајевима ЕР-ПР+ тумора (40%) него у ЕР+ПР- тумора.  
На основу података о експресији HER 2 протеина у ткиву карцинома дојке може се 
видјети да је позитивну вриједност HER 2 протеина имало 46 пацијенткиња (19,82%) а 
негативни у 154 (66,39%), (Слика  4), што је у складу са подацима Свјетске здравствене 
организације који говоре да је HER 2 амплификован код 15 до 20% инвазивних 
карцинома (Г ам ул и н , 1981, Р а ки ћ  и сар., 1997). Клиничка посматрања су показала 
да HER 2 позитивни тумори расту брже и раније метастазирају од HER 2 негативних 
тумора. 
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Слика  4. Експесија HER 2 протеина у анализираној групи карцинома у  

зависности од старости пацијенткиња 
 

На основу сумарне анализе статуса стероидних рецептора и експресије HER 2 
протеина може се  видјети да се у анализираном узорку налази 21% карцинома са 
позитивним статусом ЕР/ПР и негативним статусом HER 2 протеина и 14% карцинома 
са негативним статусом ЕР/ПР и позитивним статусом HER 2 протеина, што показује 
да су рецептори и HER 2 код већине пацијенткиња у обрнутој корелацији. Запажено је 
да су тумори код којих је утврђен позитиван статус стероидних рецептора, а негативан 
HER 2 мањи и добро диференцирани, те се хируршки могу успјешно одстранити. 
 

ЗАКЉУЧЦИ 
 

На основу  резултата проведених истраживања може се закључити слиједеће: 
● Карцином дојке код жена може се јавити у било којој животној доби, али је 
најчешћи од 50-те до 75-те године живота. 
● Учесталост појединих рецепторских фенотипова у рецептор позитивним 
карциномима зависи од старосне доби жене. 
● Сходно статусу стероидних рецептора и HER 2 протеина може се предвидјети 
успјех хормоналне терапије. 
● HER 2 позитивни тумори расту брже и раније метастазирају од HER 2 негативних 
тумора. 
● Рано откривање карцинома дојке и адекватно лијечење обољелих је могуће 
обавити у КБЦ Бања Лука  на задовољавајућем нивоу. 
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Abstract 
 

OSMANOVIC, Sanida, Samira HUSEINOVIC, Jasmina KAMBEROVIC, Nada SUMATIC: 
THE CONTENT OF Cd AND Pb IN LEAVES OF DANDELION - Taraxacum officinale Web. 
IN THE INDUSTRIAL ZONE OF TUZLA CITY.[Faculty of Science, University of Tuzla, 
Univerzitetska 4, 75000 Tuzla, Faculty of Forestry, University of Banja Luka] 

Awareness of the harmful impact of heavy metals is becoming higher, and hence the need for 
more comprehensive researches. Guided by this fact we have examined the contents of heavy metals 
cadmium (Cd) and lead (Pb) in leaves of dandelion Taraxacum officinale Web. and assessed the 
impact of thermal power and industrial plants on the environment. These researches were performed at 
nine locations near the industrial zone of Tuzla, and they included field work and laboratory analysis. 
The determined values of Cd in this area exceeded the average content of up to 2 times. Lead content 
in leaves of dandelion in all study locations was not higher than the natural content in plants, which is 
in the range of 0.1 to 5 mg / kg of dry matter. These results indicate that there are present emissions of 
heavy metals and possibly other pollutants in ecosystems of this area. It is therefore necessary to 
establish a permanent monitoring of heavy metals in the environment. 

Keywords: cadmium, lead, heavy metals, Taraxacum officinale 
 

Сажетак 
 

             Спознаја о штетном дјеловању тешких метала постаје све богатија, те стога и потреба за 
све опсежнијим истраживањима. Вођени овим чињеницама извршили смо утврђивање садржаја 
тешких метала кадмија (Cd) и олова (Pb), у листовима маслачка Taraxacum officinale Web. те 
процјену утицаја термоенергетских и индустријских постројења на околиш. Истраживања су 
реализована на девет локалитета у околини индустријске зоне Тузле, и обухватила су теренски 
рад и лабораторијске анализе. Утврђене вриједности Cd на овом подручју прелазиле су 
просјечан садржај и до 2 пута. Садржај олова у листу маслачка на свим истраживаним 
локалитетима није већи од природног садржаја у биљкама који је у границама од 0,1-5 mg/kg 
сухе материје. Добивени резултати показују да су присутне емисије тешких метала и вјероватно 
других полутаната у екосистемима овог подручја. Због тога је потребно успоставити трајни 
мониторинг тешких метала у животној средини. 

Кључне ријечи: кадмиј, олово, тешки метали, Taraxacum officinale 
                                                   

УВОД 
 

            Неколико задњих деценија тузланско подручје одликује развој индустрије која је 
због технолошких процеса велики загађивач животне средине. Главни загађивачи чија 
је видљива емисија ваздушних полутаната дуго времена далеко изнад дозвољених 
стандарда су Термоелектрана Тузла (ТЕ Тузла) и ГИКИЛ Лукавац. Биљке су 
најосјетљивије на индустријска загађења усљед апсорпције и акумулације тешких 
метала. Спознаја о штетном дјеловању тешких метала постаје све богатија, те стога и 
потреба за све опсежнијим истраживањима.  
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Савремена еколошка истраживања представљају једини исправан и могући 
облик истраживања и схватања узајамних дјеловања и сложених односа који владају у 
екосистему ( Ка t a b a - P e n d i a s  и  D u d k a , 1991; Ре џ и ћ  и сар., 1998, 1998, 2001). 

Водећим загађивачем околиша сматрају се кадмиј (Cd) и олово (Pb). Природни 
садржај кадмија у биљкама се креће између 0,05 и 0,20 mg /kg (Б аши ћ  и сар., 1998), 
односно његова просјечна вриједност у биљкама је 0,1-0,8 mg/kg сухе материје 
(Ив е т и ћ  и сар., 1991; Б аши ћ  и сар., 1998). Повећана концентрација Cd у биљкама 
инхибира клијање сјемена, редукује раст, узрокује лисну хлорозу због утицаја на 
недостатак Fe, нарушава водни режим, фотосинтезу, функционисање низа ензима, 
доводи до формирања слободних радикала и изазива поремећаје у усвајању N, P, K, Mg, 
Ca, Zn, Cu и Na (G r e g e r  и  L i n d b e r g , 1987; B a r c e l o  и  P o s c h e n r i e d e r , 1990; 
G r e g e r  и сар., 1991; P a l  и сар., 2006). Pb инхибира раст и метаболизам биљке, везује 
се за бројне молекуле као што су амино киселине, ензими, ДНК, РНК, нарушавајући 
њихову функцију. Pb у биљкама смањује садржај пигмената и интензитет фотосинтезе, 
смањује количину Fe, Mn, Cu и Zn у изданку и доводи до поремећаја у водном режиму 
директним нарушавањем функције водних канала (F o d o r  и сар., 1998; C s e h  и сар., 
2000; X i o n g  и сар., 2006). Да би коријен биљке усвојио тешки метал, потребно је да се 
метал раствори у води. Олово је тешко растворљиво, у земљишту је најчешће везано за 
органске и неорганске честице, те је његов већи дио најчешће биолошки недоступан 
(G r e m a n  и сар., 2001, M c G r a t h  и сар., 2001). Ангелова и сарадници (2004)., 
утврдили су да је растворена фракција Pb у земљишту само 0,8-2,0 % укупне количине 
олова, док је за Cd била далеко већа (26,2-38,3%). Ипак у малим концентрацијама, 
чисто Pb је веома штетно за све живе организме, и до сада није утврђена његова 
позитивна биолошка улога у земљишту и биолошким системима (L a m b e r t  и сар., 
1997). Веома је токсичан за људе и животиње. Има тенденцију акумулирања у 
организму и то најчешће у бубрезима, јетри, панкреасу, тиреоидној жлијезди и костима. 
Природни садржај олова у биљкама износи 0,1-5 mg/kg (Б аши ћ  и сар., 1998), а у 
незагађеним срединама 0,1-10 mg/kg, са просјеком од 2 mg/kg сухе материје (K a t a b a -
P e n d i a s  и P e n d i a s ,  1984). Изазива бројне штетне ефекте по људско здравље. 
Накупља се у костима, крви, јетри и бубрезима.  

Постоји неколико извјештаја о потенцијалном утицају тешких метала на 
фармаколошке ефекте природних лијекова који су добијени од љековитих биљака 
(W e b e r  и  K o n i e c z y n s k i ,  2003). Многе студије су показале да биљке гајене на 
загађеном подручју имају већу концентрацију тешких метала него у незагађеном 
окружењу (Iqbal & Khan, 2010), те да је концентрација многих метала укључујући Cd и 
Pb у листовима Taraxacum officinale Web., повезана са локалним загађења животне 
средине (D j i n g o v a  и сар., 1986; K a b a t a - P e n d i a s  и  D u d k a , 1991).  

Вођени овим чињеницама извршили смо утврђивање садржаја тешких метала и 
то: кадмија (Cd) и олова (Pb), у листовима маслачка Taraxacum officinale Web., те 
процјену утицаја термоенергетских и индустријских постројења на околиш. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
 

Истраживања су реализована на девет локалитета, који се налазе на различитим 
удаљеностима од извора емисије полутаната, на различитим надморским висинама, 
нагибу и експозицији (Табела 1). 

 
Табела 1. Основне карактеристике истраживаних локалитета 
Локалитет Црвено 

Брдо 
Пурачић Доњи 

Бистарац 
Доња 

Липница 
Хусино Доњи  

Пасци 
Кројчица Чакловићи Тиња 

Надм.висинa 253 200 197 263 269 259 271 325 278 
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Експозиција 
NW W SE N NW N NW SW 

WN
W 

Нагиб у 0° 15 5 10 2-3 5 10 10 15 20 
Удаљеност 
од ТЕ Тузла 

у km 
9 10 3 4 1 4,5 3,5 10,5 11 

Удаљеност 
од ГИКИЛ 
Лукавац у 

km 

1,5 2 5,8 7,5 10,5 12,5 14 18,5 9 

 
Истраживања су обухватила теренски рад и лабораторијске анализе. 

Лабораторијски рад је обухватио припреме биљног материјала за хемијску анализу, те 
хемијску анализу садржаја тешких метала. Узорци су узети ручно, са површине 5-10 m² 
у количини око 500 g биљне врсте.  

Сакупљани су искључиво здрави и неоштећени примјерци биљака свих 
величина (крупнији, средњи и мали примјерци) с циљем узимања средње пробе. Биљни 
материјал је најприје опран обичном текућом водом, затим дестилованом водом, а 
потом осушен на 105°C до константне тежине. Осушени узорци уситњени су у ахатном 
тарионику на честице величине око 1mm.  

Садржај тешких метала Cd и Pb у растворима узорака биљноg материјала 
одређен је методом атомске апсорпционе спектрофотометрије (AAS метода), на 
инструменту »Perkin-Elmer« 3110 и gрафитној кивети »Perkin-Elmer« HGA-440. 
Одређивање тешких метала је извршено према стандарду ASTME 1812-96. Параметри 
при којима је вршено мјерење апсорбанције постављени су према упутама произвођача. 
                                                  

РЕЗУЛТАТИ 
 
Садржај  кадмија (Cd) у mg/kg сухе материје 

 
            Из приказаних резултата је видљиво да је највећи садржај кадмија у листу 
маслачка забиљежен на локалитету Доња Липница (1,80 mg/kg), а најмањи на 
локалитету Доњи Бистарац (Слика 1). 

 

0
0.5

1
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Слика 1. Садржај кадмија (Cd) у листу маслачка на истраживаним локалитетима 

 

Садржај олова (Pb) у mg/kg сухе материје 
 

Највећа вриједност олова забиљежена је на локалитетима Тиња (4,25 mg/kg) и 
Доња Липница (3,50 mg/kg), а најмања на локалитету Чакловићи (0,50 mg/kg) (слика 2). 

 



Османовић Санида, Хусеиновић Самира, Камберовић Јасмина Шуматић Нада  (2010) 
___________________________________ 

134 

 

0
2
4
6

Pb

 
Слика 2. Садржај олова (Pb) у листу маслачка на истраживаним локалитетима 

                                                  
ДИСКУСИЈА 

 

Садржај кадмија (Cd) у листу маслачка на истраживаним локалитетима 
 
               Садржај укупноg кадмија у истраживаној биљној врсти варирао је у 
зависности од локалитета истраживања, типова тла, односно едафских фактора.  

Просјечан садржај кадмија у зељастим биљкама је 0,1-0,8 mg/kg сухе материје 
(Ив е т и ћ  и сар., 1991; Б аши ћ  и сар., 1998). Према томе, реgистроване вриједности у 
овом подручју су прелазиле просјечан садржај до 2 пута.  
Анализирајући утврђене концентрације кадмија може се констатовати да су највеће 
вриједности утврђене на локалитетима који су ближи индустријским зонама, а најмање 
на удаљеним локалитетима. Мноgи аутори су исто констатовали у околини различитих 
фабрика (K a t a b a - P e n d i a s  и P e n d i a s , 1984; Вр а т уш а  и Ан а с т а с и ј е ви ћ , 
1988; Р е с уло ви ћ  и  И в е т и ћ , 1991; Y a n y u  и сар., 1995; E l e z i , 1998; M a r k o v  и 
сар., 1998;  Г о ле т и ћ , 2003). Локалитети ближи доминантним антропоgеним изворима 
трпе веће оптерећење тешким металима. То потврђује да индустрија и спаљивање 
фосилних gорива утиче на повећану апсорпцију и акумулацију у биљкама, што може 
бити ризично за конзументе.  

Богдановић  и сар., (1997) истиче да највећи утицај на усвајање кадмија од 
стране биљака има садржај овоg метала у тлу. Kataba-Pendias и Pendias (1984) истичу да 
је pH тла један од gлавних фактора који утиче на усвајање кадмија, јер се кадмиј 
најлакше ослобађа у киселој средини.  
 

Садржај олова (Pb) у листу маслачка на истраживаним локалитетима 
 
           Истраживањем садржаја олова утврђене су одређене разлике између локалитета. 
Садржај олова у листу маслачка на свим истраживаним локалитетима није већи од 
природноg садржаја у биљкама који је у gраницама од 0,1-5 mg/kg суве материје 
(Б аши ћ  и сар., 1998), а у незаgађеним срединама 0,1-10 mg/kg, са просјеком од 2 
mg/kg суве материје (K a t a b a - P e n d i a s  и P e n d i a s , 1984). Максимална вриједност 
олова је утврђена на локалитетима Тиња (4,25 mg/kg) и Доња Липница (3,50 mg/kg), а 
најмања на локалитету Чакловићи (0,50 mg/kg). Код маслачка није утврђена правилна 
дистрибуција нађених вриједности Pb, са повећањем растојања локалитета од ТЕ Тузла 
и  ГИКИЛ Лукавац. На усвајање и накупљање тешких метала у биљци утицали су и 
едафски фактори, посебно pH тла и апсорпциони комплекс. На локалитетима на којима 
су нађене највеће вриједности олова заступљена су кисела земљишта, која имају нижи 
апсорпциони комплекс, што утиче на интензивније усвајање и накупљање метала у 
испитиваној биљци (Ми ј а т о ви ћ , 1972). Ово треба имати у виду код употребе ових 
типова земљишта за пољопривредну производњу збоg њихове осјетљивости.  

Концентрација тешких метала укључујући Cd и Pb у листовима маслачка 
повезана је са локалним заgађењем животне средине (D j i n g o v a  и сар., 1986;  
K a t a b a  и  D u d k a , 1991). Мноgе студије су показале да биљке gајене на заgађеном 
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подручју садрже већу концентрацију тешких метала неgо у незаgађеном окружењу 
(I q b a l  и  K h a n , 2010). 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
На основу презентираних резултата истраживања може се закључити сљедеће: 

• Утврђене вриједности кадмија у листу маслачка на већини истраживаних локалитета 
прелазе толерантне вриједности. 

• Утврђени садржај олова није био већи од наведених gраничних вриједности (0,1-10 
мg/кg) за незаgађена подручја.  

• Највећи садржај Cd и Pb нађен је на локалитетима на којима је заступљено кисело 
земљиште са нижим апсорпционим комплексом. 

• Добивени резултати показују да су присутне емисије тешких метала и вјероватно 
друgих полутаната у екосистемима овоg подручја. Збоg тоgа је потребно успоставити 
трајни мониторинg тешких метала у животној средини. 
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Abstract 
 

MITROVIĆ, Aleksandra, Ljubinka ĆULAFIĆ, Jelena BOGDANOVIĆ PRISTOV: 
MATERNAL EFFECT OF PHOTOPERIOD ON THE SEED PROTEINS LEVEL IN 
Chenopodium rubrum L.. [Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, Institute 
of Botany and Botanical Garden „Jevremovac“, Faculty of Biology, University of Belgrade, Belgrade, 
Serbia]. 

Plants have developed unique strategies for responding to changing environmental conditions. 
Light is one of the most important environmental signals regulating plant development. Photoperiod 
during induction and evocation of flowering of Chenopodium rubrum intact plants in vitro determines, 
not only, its growth till the end of ontogenesis, flowering and seed maturation, but also influences 
vegetative and reproductive development of its offspring. Environmental effects during development 
of mother plant on morphological and physiological characteristics of offspring are called maternal 
environmental effects. Maternal effects of photoperiod in C. rubrum extends through the whole life 
cycle of offspring and persist to the second generation. C. rubrum mother plants relay in their seeds a 
«message» about the day lengths they experienced during their life cycle. We provide evidence that 
the molecular form of that “message” is, among other, protein in nature. 

Key words: Chenopodium rubrum, germination, growth, flowering, in vitro, maternal effect, 
photoperiod, seed, seed protein. 
*Corresponding author`s  e-mail: mita@imsi.rs 
 

Сажетак 

Биљке су развиле специфичне стратегије одговора на променљиве услове спољашње 
средине. Светлост је један од најзначајнијих сигнала спољашње средине који регулише развиће 
биљака. Фотопериод коме су интактне биљке Chenopodium rubrum in vitro изложене у време 
индукције и евокације цветања одређује, не само, њихово растење до краја онтогенезе, цветање 
и сазревање семена, већ и вегетативно и репродуктивно развиће њиховог потомства. Фактори 
спољашње средине током развића мајке биљке који утичу на морфолошке и физиолошке 
карактеристике потомства називају се матерински ефекти спољашње средине. Матерински 
ефекат фотоперода код биљака C. rubrum протеже се кроз читав животни циклус потомства и 
одржава се и у следећој генерацији. Мајке биљке C. rubrum остављају у семену „информацију“ 
о дужинама дана које су „искусиле“ у току свог животног циклуса. Дајемо доказе да је 
молекулска форма те „информације“, измђу осталог, протеинске природе. 

Кључне речи: Chenopodium rubrum, клијање, растење, цветање, in vitro, матерински 
ефекат, фотопериод, семе, протеини семена. 
 

УВОД 
Биљке, као сесилни организми, не могу да “изаберу” своје окружење и морају да 

модификују своје растење и развиће према спољашњој средини.  
Таква пластичност развића укључује интеграцију различитих сигнала из 

спољашње средине, што омогућава биљци да синхронизује своје растење са сезонским 
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променама. Светлост је један од најзначајнијих сигнала спољашње средине који 
регулише развиће биљака. Биљке региструју квантитет, квалитет, периодичност и смер 
светлости и према њој модулирају многе физиолошке одговоре, од клијања, преко 
архитектуре одрасле биљке до репродуктивног развића (F r a n k l i n  и W h i t e l a m , 
2004). 

Релативна дужина дана и ноћи у току 24 часа мења се током године и условљава 
ритмичност у многим биолошким процесима. То је потпуно предвидива промена 
спољашњих фактора, јер се за сваку географску ширину зна колико ће дневно 
осветљење бити сваког дана током године. Продужавање, или скраћивање дана, отуда 
представљају најсигурнији сигнал живим бићима о томе које годишње доба долази 
(N e š k o v i ć  и сар.,  2003). За биљке је од највеће важности да цветају у време које ће 
им омогућити да пре зиме донесу плод.  

Фотопериодски зависне биљке не морају све време до цветања бити изложене 
одговарајућој дужини дана (критична дужина дана) (V i n c e -P r u e , 1975). Свака врста 
захтева одређен број индукционих фотопериодских циклуса, после чега ће процветати 
без обзира на дужину дана којој буде изложена. Транзиција (прелазак) у цветање може 
се поделити у фазу индукције и фазу евокације цветања, као два „просторно“ одвојена 
процеса (листови и апикални меристем). Дужина дана којој је биљка изложена у току 
евокације цветања утицаће на то када ће после примљене индукције процветати, на број 
цветова, као и број и величину семена. 

Овај прегледни рад сумира неке од резултата добијених на модел биљци 
Chenopodium rubrum у нашој лабораторији са циљем бољег разумевања фотопериодске 
регулације вегетативног и репродуктивног развића кроз више генерација. In vitro 
култура интактних биљака изабрана је због прецизне контроле услова спољашње 
средине као и састава подлоге. 

 

ФОТОПЕРИОДСКА КОНТРОЛА 
ВЕГЕТАТИВНОГ И РЕПРОДУКТИВНОГ РАЗВИЋА C. Rubrum 

 

C. rubrum је рано цветајућа врста (C u m m i n g , 1967), са прецизно дефинисаном 
критичном дужином ноћи од 8h (T s u c h i ya  и  I s h i g u r i , 1981). Способна је да прими 
фотопериодски стимулус за цветање већ у фази развића котиледона када јој је довољно 
свега 6 индукционих фотопериодских циклуса (S e i d l o v á  и  O p a t r n á , 1978). Биљке 
in vitro изложене адекватном фотопериодском режиму цветају за 15 дана 
(Живан о ви ћ  и сар., 1995), a доносе семе за 10 недеља (Митр о ви ћ  и сар.,  2007).  
 

Фотопериодска контрола растења C. Rubrum 
 

Дужина дана има значајан утицај на изглед и висину биљака C. rubrum гајених 
како у in vitro условима, тако и у условима стакленика (C o o k , 1975; Живан о ви ћ  и 
сар.,  1995;  Мит р о ви ћ ,  1998;  Митр о в ић  и сар., 2002). Са порастом дужине дана 
расте и висина биљака C. rubrum in vitro (Слика 1, Слика 2) (Митр о ви ћ  и сар., 2007). 
Биљке расле на 24h дану (услови неиндукциони за цветање) су око 2 пута више од 
биљака гајених на 16h/8h fотопериоду, одн. чак око 7 пута више од биљака гајених на 
14h/10h фотопериоду (Митр о в ић  и сар., 2007). C. rubrum гајене in vivo на 15h/9h 
фотопериоду су више, имају већи број нодуса и дуже интернодије у односу на биљке 
гајене на 12h/12h фотопериоду (C o o k , 1975). Једино биљке гајене у непрекидном 
мраку in vitro (24h мрака) не прате тренд односа висине и дужине дана, што је 
последица етиолираности (Митр о в ић  и сар., 2007). Код 22 врсте једногодишњих 
пустињских биљака Израела уочена је велика разлика у броју листова пре цветања, 
облику листова, начину гранања у зависности од дужине дана на коме су гајене 
(G u t t e r m a n  и E v e n a r i , 1972). 
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Као што је већ речено, биљци C. rubrum је за индукцију цветања довољно 
излагање 6 индукционих фотопериодских циклуса у фази развића котиледона 
(O p a t r n á  и сар., 1980) и то је фотопериод на који она одговара растењем до краја 
онтогенезе (Митр о ви ћ  и сар., 2007). Међутим, на растење утиче и фотопериод који 
следи непосредно после индукције цветања. 

Према томе можемо рећи да је растење C. rubrum одређено фотопериодом коме 
су биљке изложене у раним фазама репродуктивног развића (индукција и евокација 
цветања) (C o o k , 1975; Митр о ви ћ  и сар., 2007). Тако, значајна разлика у висини 
уочава се између група биљака гајених на различитим фотопериодима само првих 6 
дана, а на истом преосталих 9 недеља (од укупно 10 недеља колико траје онтогенеза) 
(Слика 1, Слика 2). Мању разлику у висиснама показују биљке гајене на истом 
фотопериоду првих 6 дана, а на различитим преосталих 9 недеља. Тако на пример, 
биљке гајене првих 6 дана на 8h/16h фотопериоду а потом пребачене на 16h/8h 
фотопериод током преосталих 9 недеља биле су дупло ниже од биљака гајених на 
16h/8h фотопериоду свих 10 недеља, и истовремено 3 пута више од биљака гајених 
непрекидно на 8h/16h фотопериоду (Мит р о в ић  и сар., 2007). 

Транзијентно заустављање растења C.rubrum (O p a t r n á  и сар., 1980, U l m a n n   
и сар., 1980; Митр о ви ћ , 1998) се уочава у време цветања, што је зависно од 
фотопериода  (Мит р о ви ћ  и сар., 2007). Што је дужи индукциони дан, касније 
започиње цветање, а самим тим и транзијентно заустављање растења везано за њега. 
Али, што је дан краћи (8h, pa и 14h), растење се после цветања, скоро потпуно 
зауставља (Слика 1, Слика 2) (Митр о ви ћ  и сар., 2007). Заустављање растења се не 
може уочити једино на неиндукционим условима гајења  (Мит р о в и ћ  и сар., 2007), тј. 
на 24 часовном дану (биљке не цветају до 10. недеље гајења). 

 

Фотопериодска контрола цветања сазревања семена C. Rubrum 
 

Што је индукциони дан краћи цветaње C. rubrum in vitro се раније дешава 
(Слика 3). Најраније цветају биљке гајене у непрекидном мраку (већ после 1. недеље), 
док оне гајене на 16h дану цветају тек 4. недеље (Мит р о ви ћ  и сар., 2007). Осим 
дужине дана у првих 6 дана, колико је довољно за индукцију цветања C. rubrum 
(S e i d l o v á  и  O p a t r n á , 1978; C u m m i n g  1967), на цветање (као и на растење, што 
смо раније показали) има утицај и фотопериод који затим следи (фотопериод у време 
евокације цветања). Биљке гајене свих 10 недеља на 14h/10h фотопериоду цветају 
најраније; оне гајене на овом фотопериоду првих 6 дана, а потом још 9 недеља на 
16h/8h цветају нешто касније; најкасније цветају биљке које су свих 10 недеља гајене на 
16h/8h фотопериоду (Митр о ви ћ  и сар., 2007). 

Дужина дана показује ефекат и на сазревање семена C.rubrum in vitro и то како 
на време сазревања семена (хронолошка старост биљке), тако и на број сазрелих семена 
по биљци (Слика 4) (Мит р о в и ћ  и сар., 2007). Са повећањем дужине дана, “убрзава 
се” сазревање семена (биљке раније у току онтогенезе доносе семе), а повећава се и 
број сазрелих семена (Мит р о в и ћ  и сар., 2007). Сазревање семена дешава се 4 – 5 
недеља по започињању цветања и слично као и цветање показује одговор на дужину 
дана у време индукције цветања и непосредно после ње (Митр о в ић  и сар., 2007).  

Биљке расле непрекидно на 8h дану, као и у непрекидном мраку, не доносе семе 
(Митр о ви ћ  и сар., 2007). Врхови ових биљака већ око седме недеље живота почињу 
да се суше (Митр о ви ћ  и сар., 2007). За разлику од C. rubrum, биљке Centaurиum 

pulchellum, гајене у непрекидном мраку in vitro, продуковале су семена, али та семена 
нису била вијабилна (Цв е т и ћ  и  с а р . ,  2004). 

Највећи број семена in vitro сазрева на C. rubrum гајеним на најдужем 
индукционом фотопериоду (16h/8h), док на 14h /10h сазрева око 10 пута мање семена 
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(Слика 4). C. rubrum in vivo продукују значајно већи број семена на 15h/9h у односу на 
12h/12h фотопериод (C o o k , 1975). 

Mаса семена расте са повећањем дужине дана са 14h на 16h на коме су биљке in 

vitro гајене (Слика 5). Kритична дужина дана може бити значајно модификована 
различитм факторима средине: минералним саставом подлоге, температуром, 
светлосним флуксом, старошћу биљке (B e r n i e r  и сар., 1981). С тога се не сме изузети 
из разматрања ефекат in vitro услова, који непрекидно обезбеђује оптималне услове 
минералног састава подлоге, температуре, влажности и осветлљености. У природи, уз 
15h/9h фотопериод (од маја до августа) везане су и високе температуре, и мали садржај 
влажности ваздуха. Просечна маса семена сазревалих in vivo на 15h/9h фотопериоду 
(Митр о ви ћ  и сар., 2002) je oko 4.5 пута мања од оних сазревалих на 16h/8h in vitro 

(Митр о ви ћ  и сар., 2007). Ефекат фотопериода на масу семена је под значајним 
утицајем температуре и код Chenopodium quиnoa (B e r t e r o  и сар., 1999) као и Plantago 

lanceolata (L a c e y  и сар., 1997). 
Сeмeна сазревала на биљкама гајеним у стакленику од јануара до маја, (дужина 

дана од 9h до 14h) су малобројна и око 4 пута тежа од семена сазревалих од априла до 
августа (дужина дана од 14h до 15h 33 min) (Митр о ви ћ  и сар., 2002). Још је C o o k  
(1975) истакао да на масу семена C.rubrum значајно утиче фотопериод на коме се 
одвијајау индукција и евокација цветања. У природи, C. rubrum цвета пред јесен, те 
биљке примају индукцију на најдужим фотопериодима када касни летњи дани постају 
краћи, а пошто је утврђено да се величина и потенцијални број семена одређују 
непосредно по иницирању репродуктивног развића, природна индукција иде у правцу 
минимизирања величине семена и максимизирања бројности семена. Отуда, природна 
селекција изгледа фаворизује физиолошке механизме који раде на физиолошки 
субоптималним фотопериодима, који максимизују вероватноћу преживљавања (C o o k , 
1975). 

Резултати добијени на различитим врстама рода Chenopodиum (по B e w l e y  и 
B l a c k , 1982) говоре у прилог блиске повезаности између услова спољашње средине и 
развића семена. Биљке C. amaratиcolor, C. polyspermum и C. album гајене на дугим 
фотопериодима продукују ситна, дормантна семена са дебелом семењачом, док оне 
гајене на кратким фотопериодима дају крупна, мање дормантна семена са танком 
семењачом. Све ово може бити део заштитне стратегије расејавања семена, утичући на 
повећање шансе врсте да преживи (G u t t e r m a n , 2002). Број и средња вредност масе 
семена су најзначајнији показатељи репродуктивне способности једногодишњих 
биљака (C o o k , 1975). Адаптивни значај величине семена за сваку врсту, показан је 
константношћу средње вредности масе семена. И у току нашег рада, утврдили смо да 
маса семена увек једнако одговара на услове гајења биљака (Митр о ви ћ  и сар.,  
2007). Ефекат компетиције је решен бројношћу семена, чинећи величину семена 
најмање пластичном компонентом (C o o k , 1975).  

 

Матерински ефекат фотопериода 
на вегетативно и репродуктивно развиће потомстгва C.rubrum 

 

Утицаји фактора спољашње средине током развића мајке биљке на морфолошке 
и физиолошке карактеристике семена (потомство) које продукују  у литератури се 
називају матерински ефекти (G u t t e r m a n  и E v e n a r i , 1972). Показано је да 
материнске ефекте на потомство могу изазвати: минерални састав подлоге, интензитет 
светлости, температура, фотопериод, ниво CO2 (по G a l l o w a y , 2005). Матерински 
ефекти су специфични, а њихова експресија често зависи од средине у којој се 
потомство развија. Матерински ефекат се испољава током читавог живота потомства, а 
може опстати кроз неколико генерација (G a l l o w a y, 2005).  
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Највећи број истраживања која се тичу испитивања материнских ефеката 
различитих фактора спољашње средине на потомство, се тичу материнских ефеката на 
карактеристике семена, највише клијање (C o o k , 1975; B e w l e y  и  B l a c k , 1982; 
B e r t e r o  и сар., 1999; G u t t e r m a n  2000), док је много мање података о материнским 
ефектима различитих фактора спољашње средине на даље фазе развића потомства. 
Матерински ефекти спољашње средине могу компликовати истрживања, као и 
интерпретацију резултата (R o a c h  и W u l f f , 1982). Свакако, основа ових 
физиолошких процеса је још увек непозната. 
 

Матерински ефекат фотопериода на клијање семена 
Разлика у дужини дана од само 2h (14h и 16h) на којој су гајене мајке биљке in 

vitro (Митр о ви ћ  и сар., 2007) има ефекта на клијање семена (Митр о ви ћ  и сар., 
2010): 35% семена која су заметнута и сазревала на 16h дугом дану клијају после 48h 
имбибиције у односу на 24% семена која су заметнута и сазревала на 14h дану (Слика 
6). Међутим и фотопериод коме су мајке биљке изложене у првих 6 дана (време када 
примиле фотопериодску индукцију цветања) има значајан утицај на клијање на њима 
сазрелих семена (Митр о ви ћ  и сар., 2007). Значајна разлика у клијању (2. дана од 
почетка имбибиције) се уочава код семена пореклом од биљака гајених на различитим 
дужинама дана само првих 6 дана (8h, 14h, 16h) иако су преосталих 9 недеља од укупно 
10 колико траје онтогенеза гајене на истом фотопериоду (16h/8h): 48%, 22%, 35%. Са 
друге стране семена сазревала на биљкама гајеним првих 6 дана на истом фотопериоду 
(14h/10h) а на различитим преосталих 9 недеља (14h и 16h) клијају у истом проценту 
(22%). Ово потврђује закључке C o o k-а (1975) о значајном утицају фотопериода у 
време индукције цветања и непосредно после тога на карактеристике семена. 
G u t t e r m a n  и  E v e n a r i  (1972) су код 22 врсте једногодишњих пустињских биљака 
Израела, гајеним на кратком или дугом дану, уочио велику разлику у клијању и 
дуговечности семена. 

Раније смо утврдили  (Митр о в и ћ  и сар., 2002) да су семена сазрела у стаклари 
зими, на краћем дану и нижим температурама, клијала у значајно већем проценту у 
односу на семена сазревала лети на дужем дану и вишим температурама. Како смо 
гајењем мајки биљки in vitro и при температури од 25 ºC добили обрнут однос дужине 
дана на којима су гајене и клијања њиховог семена, слично као и у случају масе семена, 
закључујемо да фотопериод и температура којој су биљке изложене показују 
комбиновани ефекат, како на масу семена која на њима сазревају, тако и на клијање тих 
семена (Мит р о в и ћ  и сар., 2007; Митр о ви ћ  и сар., 2010). И код Aegilops ovata 
(D a t t a  и сар.,  1972) семена сазрела на вишим температурама су била лакша и клијала 
у вишем проценту у односу на она сазрела на нижим температурама. Обрнут однос 
између клијавости семена и температуре у време његовог сазревања уочен је код соје 
(K e i g l e y  и  M u l l e n , 1986) и код Chenopodиum album (K a r s s e n , 1970). 

G u t t e r m a n  и E v e n a r i  (1972) су писали о зависности вијабилности семена од 
услова којима је биљка изложена у време сазревања семена, мислећи највише на 
дужину дана, температуру и квалитет светлости. Семена Lactuca scarиola добијена од 
биљака премештених са дугог на кратак дан на крају фазе развића розете, клијала су 
значајно брже од оних сакупљених са биљака које су остале на дугом дану 
(G u t t e r m a n  и  E v e n a r i , 1972). G a l l o w a y  (2005) је утврдила корелацију између 
времена цветања мајке биљке Campanula amerиcana и времена клијања семена. 

 
Матерински ефекат фотопериода на растење потомства 

Матерински фотопериод показује значајан ефекат на висину потомачких биљака 
гајених током свих 10 недеља онтогенезе на 14h/10h фотопероду (Слика 7, Слика 8) 
(Митр о ви ћ  и сар., 2010). Потомство биљака гајених на 14h/10h фотопериоду је 
највише у односу на потомства биљака фајених на остала 3 фотопериода, а 
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истовремено 3 пута више од својих мајки (Митр о ви ћ  и сар., 2007, Митр о ви ћ  и 
сар., 2010).  Значајну разлику у висини уочавамо поредећи потомство биљака гајених 
само првих 6 дана на различитим фотопериодима (а на истом током преосталих 9 
недеља). Потомство мајки биљки гајених првих 6 дана на 14h/10h фотопериоду (а на 
16h/8h преосталих 9 недеља) и оно мајки биљки гајених свих 10 недеља на 14h/10h 
фотопериоду показује слично растење, док је потомство биљака гајених свих 10 недеља 
на 16h/8h фотопериоду дупло ниже (Слика 7, Слика 8). Значи да биљке информацију о 
дужини дана коју су искусиле у време индукције цветања преносе на потомство 
(Митр о ви ћ  и сар.,  2007; Митр о ви ћ  и сар., 2010). Мајка биљка „предвиђа“ да ће се 
њено потомство наћи на фотопериоду који је она искусила у току индукције цветања, 
што је еволуционо потпуно оправдано са становишта значаја ове фазе развића за 
остављање потомства.  

 

Матерински ефекат фотопериода на цветање и сазревање семена 
Матерински ефекти спољашње средине на цветање потомства описани су код 

две врсте рода Plantago. Матерински ефекат минералног састава подлоге на цветање 
код P.major опстаје кроз 3 генерације (M i a o  и сар., 1991), док је код P.lanceolata 

(L a c e y  и  H e r r , 2000) описан матерински ефекат високих температура на цветање. 
Матерински ефекат фотопериода на цветање потомства код C.rubrum је обрнут у 
односу на растење (Митр о ви ћ  и сар.,  2010). То се могло и очекивати, с обзиром да 
је цветање процес супротан растењу. Већ је поменуто да у време цветања долази до 
транзијентног заустављања растења C.rubrum (O p a t r n á  и сар., 1980; U l m a n n  и сар., 
1980), као и да је растење у индукционим условима инхибирано у односу на растење на 
неиндукционим (Митр о ви ћ , 1998). Осим тога, из литературе и праксе је познато да 
се цветање убрзава у неповољним условима спољашње средине, у циљу обезбеђивања 
потомства.  

Потомство биљака гајених на истом фотопериоду на којем су гајене и мајке 
биљке (14h/10h ) цветало је у истом проценту као њихове мајке. Потомство биљка које 
у току свог животног циклуса нису искусиле 14h/10h фотопериод, цветале су у вишем 
проценту и раније у односу на потомство биљака гајених на 14h/10h фотопериоду 
(Слика 9).  

Матерински ефекат фотопериода утиче и на број сазрелих семена по потомачкој 
биљци (Митр о ви ћ  и сар., 2010). То значи и да матерински ефекат фотопериода 
опстаје и у следећој генерацији, истовремено потвђујући да матерински ефекти 
спољашње средине могу опстајати кроз више генерација (R o a c h  и  W u l f f ,1987). 
Највећи број семена сазревао је на биљкама чије су мајке гајене на истом 14h/10h 
фотопериоду (Слика 10), што је истовремено 3 пута више у односу на број семена 
сакупљених са њихових мајки (Митр о ви ћ  и сар.,  2007; Мит р о ви ћ  и сар., 2010). 
Најмањи број семена сазрео је на потомству биљака гајених на 16h/8h фотопериоду 
(Слика 10), што је истовремено око 30 пута мање у односу на број семена сакупљених 
са њихових мајки (Митр о ви ћ  и сар., 2007; Митр о ви ћ  и сар., 2010). Укратко, 
матерински ефекат фотопериода је видљив у способности потомства, гајеног на истом 
фотопериоду на коме су гајене и мајке биљке, да продукује највећи број семена. 
Матерински ефекати су предност за потомство које расте на истим условима спољашње 
средине на којима су расле и мајке биљке (K o l l e r , 1962; G a l l o w a y , 2005). 

 

Матерински ефекат фотопериода на протеине семена C. Rubrum 
На основу приказаних података који говоре у прилог чињеници да мајке биљке 

C. rubrum у семену остављају информацију о фотопериодима које су искусиле у току 
свог животног циклуса, претпоставили смо да би та информација могла бити садржана 
и видљива у композицији протеина семена (Митр о ви ћ  и сар., 2010).  
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Укупне концентрације протеина, у узорцима семена сакупљених са биљака 
гајених на различитим фотопериодима (Митр о ви ћ , 2007), биле су уједначене 
(Митр о ви ћ  и сар., 2010). После SDS –PAGE електрофорезе, на гелу је утврђено 
постојање укупно 33 протеинске траке које су све присутне у сва 4 узорка семена 
(Слика 11). За 17 од њих је уочена значајна разлика у ширини и интензитету трака у 
зависности од фотопериода на којима су гајене мајке биљке. Можемо претпоставити да 
ових 17 протеина семена, финим променама количине у семену, представљају 
“информацију” о фотопериодима коју су искусиле мајке биљке и коју, у свом смену, 
остављају потомству. За 12 од њих утврдили смо високе корелације између релативних 
вредности интензитета и дужина дана којима су мајке биљке биле изложене у 
различитим фазама развића, или процента клијања (Табела 1). За 4 протеинске траке 
утврђена је истовремено висока корелација са дужинама дана током индукције цветања 
мајки биљки и процента клијања. Релативне вредности интензитета протеинских трака 
чије су Rf вредности 0.44, 0.58, 0.66 и 0.76 су у високој корелацији (r = -0.92, 0.87, 0.87 
и -0.86) са дужинама дана коју су мајке биљке искусиле током индукције цветања, Rf 
0.58, 0.64 и 0.66 (r = 0.96, 0.84 и 0.95) са дужинама дана које су мајке биљке искусиле 
током индукције и евокације цветања, и Rf 0.30, 0.36, 0.37, 0.41 и 0.83 (r = -0.99, -0.95, 
0.88, -0.91 и 0.85) са дужинама дана које су мајке биљке искусиле после индукције 
цветања. Ово указује да релативна композиција протеина семена претставља „архиву“ 
фотопериода које је мајка биљка искусила током свог живота (Митр о в ић  и сар., 
2010). 

Протеини семена  (Rf 0.44, 0.51, 0.76 и 0.91) који показују високу корелацију (r = 
0.85, 0.94, 0.97 и 0.99) са процентом клијања могли би бити укључени у регулацију 
клијања потомства, као једног од процеса са највећим значајем у онтогенетском 
развићу биљке (Митр о ви ћ  и сар., 2010). Истовремено, клијање је и први процес у 
току онтогенезе потомства за који је логично да се дешава “искључиво” под утицајем 
“информација” које је у семену оставила мајка биљка, пре него што млада јединка може 
и сопствено “искуство” фактора спољашње средине да “уврсти” у даље растење и 
развиће (R o a c h  и  W u l f , 1987). У складу са овим, M a z z a e l l a  и сарадници (2005) су 
показали да се осветљавање семена Arabidopsis-a после 5 дана имбибиције у мраку на 5 
ºC, углавном преко phyB, преноси као информација о спољашњој средини какву ће 
клијанац највероватније искусити. Односно, семена Arabidopsis-a, која захтевају 
вернализацију да би клијала, могу да приме информације из спољашње средине, и 
упореде их са “информацијама” које је у семену оставила мајка биљка, већ после 5 дана 
имбибиције. Високе корелације између релативних вредности интензитета протеинских 
трака Rf 0.44 и 0.76, истовремено са дужинама дана коју су мајке биљке искусиле током 
индукције цветања и процентом клијања, указују да је клијање семена регулисано 
фотопериодом који је мајка биљка искусила током индукције цветања (Митр о ви ћ  и 
сар., 2010). 

Анализа структуре и локализације резервних материја семена Chenopodиum 

quиnoa (P r e g o  и сар., 1998) показала је да су протеинске резерве локализоване 
углавном у ендосперму и ембриону, као и да је структура семена врло слична не само у 
оквиру рода Chenopodиum, већ и у оквиру фамилије Chenopodiaceae. 

Анализа протеина семена сакупљених са биљака 20 популација Chenopodиum 

incanum, показала је већу сличност протеинских трака када су узорци семена узимани 
са биљака блиских, него географски удаљених, локалитета (C r a w f o r d , 1974). 
Раздвајањем протеина семена SDS PAGE електрофорезом различитих врста рода 
Chenopodиum  (B h a r g a v a  и сар.,  2005) уочена је како разлика у ширинама појединих 
протеинских трака, тако чак, и присуство односно одсуство појединих трака у узорцима 
семена исте врсте, сакупљених са удаљених локалитета. Ова истраживања су 
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спроведена у циљу утврђивања таксономских категорија и порекла и еволуције 
култивисаних биљака.  

Присуство свих протеинских трака (33) у сва 4 узорка C.rubrum семена 
добијених in vitro је потврда да су разлике у количинама појединих протеина семена 
једино последица различитих фотопериода којима су мајке биљке биле излагане током 
свог животног циклуса (Митр о в и ћ  и сар., 2010). 

Показали смо да биљке Chenopodиum rubrum модификују своје растење и 
развиће у складу са фотопериодом коме су изложене. Растење до краја онтогенезе, 
цветање и развиће семена одређени су фотопериодом коме су клијанци изложени током 
раних фаза реприодуктивног развића – индукције и евокације цветања. Мајке биљке у 
семену остављају „протеинску информацију“ о дужинама дана које су искусиле у току 
свог животног циклуса. Матерински ефекат фотопериода протеже се кроз читав 
животни циклус потомства: фотопериод током индукције цветања мајки биљки има 
кључни утицај на клијање и растење потомства, док је цветање и доношење семена 
потомства одређено фотопериодом који су њихове мајке искусиле током индукције и 
евокације цветања. Матерински ефекат фотопериода опстаје и у другој генерацији. 
 

Захвалница: Овај рад је финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике 
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Слика 1. Ефекат различитих фотопериода на растење C.rubrum током онтогенезе in 

vitro. (измењено из M i t r o v i ć  et al., 2007) 
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Слика 2. Ефекат различитих фотопериода (10 недеља непрекидне светлости – 24h/0h, 10 

недеља непрекидног мрака - 0h/24h, 10 недеља 14h/10h фотопериода, 10 недеља 16h/8h 
фотопериода, 6 дана 8h/16h фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода, или 6 дана 
14h/10h фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода) на растење C.rubrum током 
онтогенезе in vitro; средња вредност ± SE, n=48. (измењено из M i t r o v i ć  и сар., 2007) 
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Слика3 

 
 

Слика 3. Ефекат различитих фотопериода (10 недеља непрекидне светлости – 24h/0h, 10 
недеља непрекидног мрака - 0h/24h, 10 недеља 14h/10h фотопериода, 10 недеља 16h/8h 
фотопериода, 6 дана 8h/16h фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода, или 6 дана 
14h/10h фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода) на цветање C.rubrum in vitro. 

(измењено из M i t r o v i ć  и сар., 2007) 
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Слика 4. Ефекат различитих фотопериода (10 недеља 14h/10h фотопериода, 6 дана 8h/16h 
фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода, 6 дана 14h/10h фотопериода + 9 недеља 
16h/8h фотопериода, или 10 недеља 16h/8h фотопериода) на број сазрелих семена: 
сазрела семена су сакупљена после 10 недеља гајења биљака C.rubrum in vitro. 

(измењено из M i t r o v i ć  и сар., 2007) 
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Слика 5. Ефекат различитих фотопериода (10 недеља 14h/10h фотопериода, 6 дана 8h/16h 
фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода, 6 дана 14h/10h фотопериода + 9 недеља 
16h/8h фотопериода, или 10 недеља 16h/8h фотопериода) на масу семена: семена су 
сакупљена после 10 недеља гајења биљака C.rubrum in vitro и мерена после месец дана 
сушења на собној температури; средња вредност 4 узорка од по 100 семена ± SE. 
(измењено из M i t r o v i ć  и сар., 2007) 
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Слика 6. Матерински ефекат различитих фотопериода (10 недеља 14h/10h фотопериода, 6 дана 
8h/16h фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода, 6 дана 14h/10h фотопериода + 9 
недеља 16h/8h фотопериода, или 10 недеља 16h/8h фотопериода) на клијање семена 
C.rubrum; средња вредност ± SE, n = 400. (измењено из M i t r o v i ć  и сар., 2010) 
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Слика 7. Матерински ефекат различитих фотопериода на висину C.rubrum потомачких биљака; 
биљке потомци су све гајене на истом фотопериоду - 10 недеља на 14h/10h. (измењено 
из M i t r o v i ć  и сар., 2010) 
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Слика 8. Матерински ефекат различитих фотопериода (10 недеља 14h/10h фотопериода, 6 дана 
8h/16h фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода, 6 дана 14h/10h фотопериода + 9 
недеља 16h/8h фотопериода, или 10 недеља 16h/8h фотопериода) на висину C.rubrum 
потомачких биљака; биљке потомци су све гајене на истом фотопериоду - 10 недеља на 
14h/10h; средња вредност ± SE, n = 48. (измењено из M i t r o v i ć  и сар., 2010) 
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Слика 9. Матерински ефекат различитих фотопериода (10 недеља 14h/10h фотопериода, 6 дана 
8h/16h фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода, 6 дана 14h/10h фотопериода + 9 
недеља 16h/8h фотопериода, или 10 недеља 16h/8h фотопериода) на цветање C.rubrum 
потомачких биљака; биљке потомци су све гајене на истом фотопериоду - 10 недеља на 
14h/10h; n = 48. (измењено из M i t r o v i ć  и сар., 2010) 
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Слика 10. Матерински ефекат различитих фотопериода (10 недеља 14h/10h фотопериода, 6 

дана 8h/16h фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода, 6 дана 14h/10h фотопериода + 
9 недеља 16h/8h фотопериода, или 10 недеља 16h/8h фотопериода) на број сазрелих 
семена C.rubrum по потомачкој биљци; биљке потомци су све гајене на истом 
фотопериоду - 10 недеља на 14h/10h. (измењено из M i t r o v i ć  и сар., 2010) 
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Слика 11  

 

Слика 11. 10% SDS- PAGE гел протеина семена C.rubrum и маркера молекулских маса бојен 
Coomassie blue. Обележене Rf вредности представљају протеинске траке за које је утврђена 
разлика у ширини и интензитету (у програму Image Master Totallab 1.11) у узорцима семена 
сакупљених са биљака гајених на различитим фотопериодима: 10 недеља 14h/10h фотопериода, 
6 дана 8h/16h фотопериода + 9 недеља 16h/8h фотопериода, 6 дана 14h/10h фотопериода + 9 
недеља 16h/8h фотопериода, или 10 недеља 16h/8h фотопериода. (измењено из M i t r o v i ć  и 
сар., 2010) 
 
Табела 1. Корелације између промена релативних интензитета 12 протеинских трака семена и 
дужина дана којима су мајке биљке биле изложене током свог животног циклуса, или процента 
клијања; протеинске траке за које је нађена двострука корелација (са дужинама дана током 
индукције и евокације цветања и дужинама дана током индукције цветања и процента клијања) 
су подвучене. 

Протеини 
семена  

Rf = 

Дужина дана којој су биле изложене  

мајке биљке 

Корелација 

r = 

0.44 
током индукције цветања 

(првих 6 дана после клијања) 

14h, 8h, 14h, 16h 

-0.92 

0.58 0.87 

0.66 0.87 

0.76 -0.86 

0.58 током индукције и евокације цветања  

(првих 12 дана после клијања) 

14h, (
2

16h8h +
), (

2

16h14h +
), 16h 

0.96 

0.64 0.84 

0.66 0.95 

0.30  после индукције цветања -0.99 
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0.36 14h, 16h, 16h, 16h -0.95 

0.37 0.88 

0.41 -0.91 

0.83 0.85  

 Клијање  

0.44 

проценат клијања (2. дана) 

0.85 

0.51 0.94 

0.76 0.97 

0.91 0.99 

 
Примљено:  27. 12. 2010. 
Одобрено: 21. 07. 2011. 

 



Скуп 4: Зборник радова II Симпозијум биолога Републике Српске и I Симпозијум еколога Републике Српске 
Бања Лука 4-6.11.2010. Природно-Математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2011 

 

UDK 58:630 *17/*18(497.6 ПРИЈЕДОР) 

_____________________________________  

153 
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Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, С. Степановића 75а, 78000 Бања Лука 
Шумско газдинство „Приједор“, Вука Караџића 43, 79101 Приједор 

 

Abstract 
 

STUPAR V., J. BRUJIĆ & N. CVIJIĆ: DENDROFLORA OF THE URBAN AREA „PEĆANI“ 
IN THE CITY OF PRIJEDOR. [Forestry faculty, University of Banjaluka, S. Stepanovića 75a, 
78000 Banja Luka, Forest Enterprise „Prijedor“, Vuka Karadžića 43, 79101 Prijedor] 

In order to manage the greenery of some urban area in the proper way, the sine qua non 

should be the existence of the greenery cadastre. As this requires a lot of time and material assets the 
greenery inventory in Republic of Srpska is at the very low level. Aim of this paper is to give the 
contribution to this long and exhausting job that is the priority for all urban communities. Inventory of 
the greenery units of the urban area Pećani in Prijedor taking the records of the taxonomical 
characteristics of dendroflora, its horticultural and geobotanical relations, number and spatial position 
of the particular species in the area researched, biometric characteristics (diameter and height of trees, 
height and area of the shrubs), is the first step towards this goal. This paper also attempts to promote 
GIS (Geographic Information Systems and Science) technology in urban landscaping and forestry in 
global. The exact position of each object (tree, shrub) was recorded into the GIS spatial database e.g. 
the mapping of the dendrofond was conducted, after what analysis of the data collected was done. 116 
taxa of trees and shrubs were recorded along with 902 greenery units.  

Key words: urban dendroflora, GIS in urban forestry, physical planning, urban greenery, 
greenery cadastre 

Сажетак 
 

Постојање катастра зелених површина је неопходан услов за правилно управљање 
зеленим површинама неког урбаног подручја. Како је за ово потребно доста времена и 
финансијско-материјалних средстава, код нас је инвентаризација зелених површина на веома 
ниском нивоу. Циљ овог рада је дати допринос овом дуготрајном и захтјевном послу који ће у 
будућности морати бити обављен у свакој урбаној средини. Инвентаризација зелених површина 
насеља Пећани у Приједору, евидентирањем таксономских карактеристика дендрофлоре, њене 
хортикултурне и геоботаничке припадности, бројности и положаја појединих врста у објекту 
истраживања, дендрометријских карактеристика (пречника и висине дрвећа, висине жбуња и 
површине коју оно заузима), представља први корак у овом правцу. Овај рад такође има за циљ 
промовисање ГИС (Географски Инфомациони Систем) технологије у пејзажној архитектури и 
шумарству уопште. У ГИС бази података евидентирана је тачна позиција сваког стабла тј. 
извршено је картирање постојећег дендрофонда (израда катастра зеленила), након чега се 
приступило анализи података. Током израде овог рада евидентирано је 116 таксона дрвећа и 
жбуња са укупно 902 хортикултурне јединице које чине једну јединствену цијелину, 
дендрофлору овог насеља. 

Кључне ријечи: урбана дендрофлора, ГИС у урбаном шумарству, просторно 
планирање, градско зеленило, катастар зеленила 
 

УВОД 
 

Данашњи развој градова карактерише све интензивнија градња. Просторни, 
природни, створени и општи утицајни фактори одређују морфогенетске процесе урбане 
структуре. Заступљеност објеката пејзажне архитектуре (паркова, дрвореда, зелених 
тргова ...) на ниском је нивоу и поред све веће функционалне и еколошке оправданости 
везане за побољшање квалитета животне средине. Динамика развојних потреба са 
даљим токовима урбанизације и све интензивнијом изградњом заснива се на 
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планерским стандардима, а природне функционалне компоненте, као што су објекти 
пејзажне архитектуре, постају све драгоцјеније. Тиме се условљава њихово 
дефинисање, не само кроз однос, растојање и форму, већ цјеловито функционално-
просторно значење у склопу сложеног урбаног ткива, комплексног тражење нових 
рјешења у постизању, прије свега квалитативних, а затим квантитативних промјена у 
заступљености и начину  формирања пејзажног уређења тих простора. 

Дрвореди и паркови према класификацији у систему зеленила сваког града па 
тако  и  Приједора припадају објектима пејзажне архитектуре јавног коришћења. У том 
смислу створила се потреба за детаљном инвентаризацијом дендрофонда парка, њеном 
просторном и систематском анализом, како би се утврдили правци даљег развоја овог 
значајног објекта јавног зеленила, а такође дао и допринос познавању веома богате 
дендрофлоре града Приједора.  

Приједор спада у ред градова у Републици Српској који се одликују великим 
бројем зелених површина у оквиру којих се налази мноштво различитих биљних врста. 
Међутим, овај број зелених површина са аспекта броја становника није задовољавајући. 
Један од разлога за ово је убрзана, често на штету зелених површина, урбанизација 
након рата. Прави манифест ове карактерисике Приједора је насеље Пећани које се 
налази у ужој урбаној зони. 

На основу прикупљених и анализираних података дате су препоруке за будући 
развој дендрофонда Пећана и зелене матрице уопште, као и приједлог уношења 
одређених врста. 

Сви подаци добијени на основу овог истраживања могу да послуже при изради 
будућих урбанистичких планова у оном њиховом дијелу који се односи на пејзажну 
архитектуру. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДE 
 

Насеље Пећани налази се у западном дијелу Приједора и заузима површину од 
212 000 m2. Насеље је облика блиског ромбу, а простире се од 44° 58' 48'' до 44° 59' 09'' 
сјеверне географске ширине и од 16° 42' 27'' до 16° 42' 32'' источне географске дужине. 
Са југоистока је ограничено улицом Војводе Путника, са сјевероистока улицом Меше 
Селимовића, а са југозапада каналом који повезује рјечицу Пухарску са ријеком Саном. 
Рјечица Пухарска протиче кроз насеље у правцу исток-запад и дијели га на два 
подједнака дијела. Насеље се састоји искључиво од стамбених зграда (Слика 1).  

 

 
Слика 1: Објекат истраживања 
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Подручје општине Приједор припада појасу умјерено континенталне климе, што 
значи да љета нису сувише топла, а зиме нису изразито хладне. Према подацима 
метеоролошке станице у Приједору најнижа средња мијесечна температура за периoд 
од 1994-2007 износи -2,7°C, а највиша 24,5°C. Средња годишња температура износи 
око 11°C. Укупна годишња количина падавина износи 933,1 mm. Овај тип климе 
подразумјева довољну количину падавина током цијеле године што у великој мјери 
погодује дрвенастом растињу. 

Град Приједор се налази у типичном равничарском предјелу на надморској 
висини од 145 м у једном заливу Панонске низије који се завлачи на југ између Козаре 
и Грмеча. Само насеље Пећани налази се на ријечној тераси Пухарске која се на излазу 
из насеља спаја са Каналом који се након пар стотина метара улијева у Сану.  
Подручје града Приједора као и подручје насељa Пећани изграђују алувијални 
седименти представљени наносом ријеке Сане и мањих потока. То су валутци стијена 
које изграђују палеозоиски комплекс јужно од Приједора (средњи и горњи дио тока 
ријеке Сане), а у њиховом саставу се налазе лапорци, пјешчари, ријеђе кречњаци и 
доломити. Значајно за сва подручја урбане средине у погледу едафских карактеристика 
је мјешање слојева земљишта које настаје услед изградње објеката инфраструктуре, 
што је случај и у овом објекту истраживања, тако да се не може говорити о неком 
одређеном типу земљишта. 

На основу остатака исконске вегетације у самом граду, закључује се да је град 
највећим дијелом, па тако и сам објекат истраживања био под влажним шумама храста 
лужњака и обичног граба (Carpino betuli – Quercetum roboris  (Anić, 1959) еmend. (Rauš 
1969). Ову шуму карактерише  моћан први спрат дрвећа што је индикација повољног 
станишта. Алувијалне терасе биле су на мочварнијим дијеловима претежно под 
шумама врба и топола. Садашње стање је у потпуности измјењено, тако да о исконској 
вегетацији говоре само фрагменти најчешће обалних шума топола и врба, и ту и тамо 
понеки огромни стари лужњак или сребрна липа. 

Изградња овог насеља трајала је неколико деценија. Први блок зграда је 
направљен прије око 35 година, а посљедња зграда на јужној страни Пухарске која је и 
старија страна прије око 25 година. Ово се одразило и на дендрофлору јер је током 
истраживања примјећено да су засади на јужној страни старији од засада на сјеверној 
страни, чија је изградња почела прије 20, а завршена прије 15 година. Све ово је довело 
до тога да се у овом насељу у оквиру истих врста јављају различите старосне 
категорије, што разноликост која се овде јавља још више обогаћује. 

Објекат истраживања спада у категорију објеката пејзажне архитектуре јавног 
коришћења, тј. скверова. 

Од укупне површине објекта истраживања (212.000 m2), на зелене површине 
отпада око 107.600 m2 или 50,75%. Од овога на уређене зелене површине отпада око 
46.000 m2 или 42,75% (11,5 m2 по становнику). Структура категорија зелених површина 
као и њихов просторни однос у насељу Пећани нису на задовољавајућем нивоу. 
Истраживање је вршено у периоду од септембра 2007. до јула 2008. године. У сврху 
рекогносцирања терена коришћене су дигиталне геодетске подлоге града Приједора у 
размјери 1:1000. Током рекогносцирања терена вршено је уцртавање стабала у карту, 
што је рађено ортогоналним методом. На радној карти утврдили смо почетни положај 
након чега смо започели са евидентирањем положаја врста у оквиру објекта 
истраживања. Том приликом на карти се уписивала тачка која одговара положају врсте 
на терену, а истовремено је у обрасцу за рад на терену евидентиран: научни назив 
дендротаксона (врсте култивара); хортикултурни тип; геоботаничка припадност; 
висина стабла; обим стабла; опис и напомене. Детерминација врста вршена је на основу 
бројних литературних извора (Ј о в а но в и ћ , 1991; K r ü s s m a n n , 1984; Ви д а к о ви ћ , 
1982; В ук и ћ е ви ћ , 1987; Ст уп а р  и сар., 2005; Шили ћ , 1990, 2006). 
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На карти је свако стабло обиљежено бројем који одговара броју примјерка у 
обрасцу. Након рада на терену подаци из теренских образаца су уношени у ГИС базу 
података која је рађена у софтверу AutoCAD 2006. На основу података са радне карте и 
обрасца за рад на терену утврђен је број појединих врста, број стабала, као и њихов 
положај у оквиру објекта истраживања (Слика 2). 
 

 
Слика 2: Дио базе података 

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

У току истраживања зелених површина насеља Пећани у Приједору, 
забиљежено је укупно 1714 стабала, са 97 врста или 116 таксона (врста и унутарврсних 
таксона). Поред овога констатовано је 337 примјерака културних ружа које нису 
детерминисане, а које се састоје од петнаест сорти. Таксони су распоређени у 62 рода и 
32 фамилије, како слиједи: 
 

Subphyllum Coniferophytina 
 

Fam. Pinaceae: 
Abies alba Mill., Abies concolor (Gord.) Engelm., Abies grandis Lindl., Abies nordmanniana 
Spach., Larix decidua Mill., Picea abies (L.) Karsten, Picea omorika (Pančić) Purk., Picea 

pungens Engelm., Picea pungens Engelm. ’Argentea’, Pinus mugo Turra., Pinus nigra 
Arnold, Pinus silvestris L., Pinus strobus L., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. 
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viridis Asch. et Gr., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. caesia Asch. et Gr., 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. glauca Mayr 
Fam. Cupressaceae: 
Chamaecyparis lawsoniana Parl., Chamaecyparis lawsoniana Parl. ’Allumi’, Chamaecyparis 

lawsoniana Parl. ’Ellwoodii’, Juniperus communis L., Juniperus communis L. ’Hibernica’, 
Juniperus horizontalis Moench., Juniperus sabina L. ’Femina’, Juniperus sabina L. ’Glauca’, 
Juniperus sabina L. ’Tamariscifolia’, Juniperus squamata Lamb. ’Blue Star’, Thuja 

occidentalis L., Thuja occidentalis L. ’Aurescens’, Thuja occidentalis L. ’Smaragd’, Thuja 

orientalis L., Thuja orientalis L. ’Aurea Nana’, Thuja plicata Don. 
 

Subphyllum   Magnoliophytina 
 Dicotyledonae 
 

Fam. Magnoliaceae 
Magnolia liliflora Desr., Magnolia x soulangeana Soul.-Bod. (M. denudata x M. liliflora) 
 

Fam. Calycanthaceae 
Calycanthus occidentalis Hook. et Arn. 
 

Fam. Berberidaceae 
Berberis pratti Schneid., Berberis thunbergii DC. "Atropurpurea", Berberis vulgaris L. 
’Atropurpurea’, Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. 
 

Fam. Platanaceae 
Platanus x acerifolia Willd. (P. orientalis x P. occidentalis) 
 

Fam. Betulaceae 
Betula pendula Roth. 
 

Fam. Corylaceae 
Corylus avellana L., Carpinus betulus L. ’Pendula’ 
 

Fam. Fagaceae 
Quercus rubra L. 
 

Fam. Juglandaceae 
Juglans regia L. 
 

Fam. Hydrangeaceae 
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., Philadelphus coronarius L. 
 

Fam. Rosaceae 
Cerasus avium Moench., Cerasus vulgaris Mill., Chaenomeles speciosa Nakai, Cotoneaster 

divaricatus Rehd. et Wils., Kerria japonica DC. ’Pleniflora’, Laurocerasus officinalis Roem. 
’Otto Luyken’, Laurocerasus officinalis Roem. ’Serbica’, Malus domestica Borkh., Persica 

vulgaris Mill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasifera Ehrh. ’Atropurpurea’, Prunus 

domestica L., Prunus spinosa L., Pyrus pyraster Borkh., Rosa canina L., Rosa sp., Rubus 

caesius L., Rubus fruticosus L., Sorbus torminalis (L.) Cr., Spiraea japonica L. 
 

Fam. Fabaceae 
Robinia pseudoacacia L. 
 

Fam. Elaeagnaceae 
Elaeagnus commutatа Bernh. 
 

Fam. Anacardiaceae 
Rhus typhina L 
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Fam. Aceraceae 
Acer campestre L., Acer dasycarpum Ehrh., Acer negundo L., Acer platanoides L., Acer 

platanoides L. ’Schwedleri’, Acer pseudoplatanus L., Acer pseudoplatanus L. 
’Atropurpureum’, Acer pseudoplatanus L. ’Opulifolium’ 
Fam. Hippocastanaceae 
Aesculus hippocastanum L. 
 

Fam. Celastraceae 
Evonymus japonicus Thunb. 
 

Fam. Vitaceae 
Vitis vinifera L. 
 

Fam. Buxaceae 
Buxus sempervirens L. 
 

Fam. Cornaceae 
Thelycrania alba (L.) Pojark., Thelycrania sanguinea Fourr. 
 

Fam. Araliaceae 
Hedera helix L. 
 

Fam. Salicaceae 
Populus nigra L. ’Italica’, Salix alba L., Salix alba L. var. vitelina L. f. pendula Lasch.,  
Salix fragilis L. 
 

Fam. Malvaceae 
Hibiscus syriacus L. 
 

Fam. Tiliaceae 
Tilia argentea Desf., Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop. 
 

Fam. Apocynaceae 
Vinca major L. "Variegata" 
 

Fam. Caprifoliaceae 
Lonicera japonica Thunb., Lonicera nitida Wils., Sambucus nigra L., Symphoricarpos albus 

Blake, Symphoricarpos orbiculatus Mnch., Symphoricarpos x chenaultii Rehd., Viburnum 

opulus L., Viburnum opulus L. ’Roseum’, Viburnum rhytidophyllum Hemsl., Weigela florida 

DC. 
Fam. Oleaceae 
Forsythia x intermedia Zab. (F. suspensa x F. viridissima), Fraxinus americana Marsh., 
Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus excelsior L., Ligustrum ovalifolium Hassk., Ligustrum 

vulgare L., Syringa vulgaris L. 
Fam. Bignoniaceae 
Catalpa bignonioides Walt., Tecoma radicans A. L. Juss. 
Fam. Lamiaceae 
Salvia officinalis L. 
Fam. Asteraceae 
Artemisia sp. 
 

 Monocotyledonae 
Fam. Agavaceae 
Yucca filamentosa L. 
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Табела 1: Поријекло и заступљеност врста на подручју истраживања 

Врста Ареал Бр. Врста Ареал Бр. Врста Ареал Бр. 

Rosa sp. Култ. 337 Acer negundo Алох. 7 
Juniperus sabina 
‘Tamariscifolia‘ Ауто. 2 

Thuja occidentalis Алох. 268 Berberis pratti Алох. 7 Lonicera japonica Алох. 2 

Picea abies Ауто. 177 Pinus strobus Алох. 7 
Magnolia x 
soulangeana Култ. 2 

Betula pendula Ауто. 88 
Symphoricarpos 
orbiculatus Алох. 7 Pinus mugo Ауто. 2 

Tilia argentea Ауто. 72 Abies nordmanniana Алох. 6 
Pseudotsuga menziesii 
var. caesia Алох. 2 

Tilia cordata Ауто. 39 
Aesculus 
hippocastanum Алох. 6 

Pseudotsuga menziesii 
var. glauca Алох. 2 

Prunus cerasifera Ауто. 30 
Chamaecyparis 
lawsoniana Алох. 6 

Salix alba var. vitelina 
f. pendula Ауто. 2 

Acer pseudoplatanus 
‘Atropurpureum’ Ауто. 29 Juniperus horizontalis Алох. 6 Salix fragilis Ауто. 2 

Buxus sempervirens Ауто. 29 Mahonia aquifolium Алох. 6 Sambucus nigra Ауто. 2 

Pinus nigra Ауто. 28 Rhus typhina Алох. 6 
Thuja occidentalis 
‘Aurescens‘ Алох. 2 

Acer dasycarpum Алох. 25 Spiraea japonica Алох. 6 
Thuja occidentalis 
‘Smaragd‘ Алох. 2 

Syringa vulgaris Алох. 20 
Symphoricarpos x 
chenaultii Култ . 6 Tilia platyphyllos Ауто. 2 

Larix decidua Алох. 19 
Hydrangea 
macrophylla Алох. 5 

Vinca major 
‘Variegata‘ Ауто. 2 

Picea pungens Алох. 19 

Laurocerasus 
officinalis ‘Otto 
Luyken‘ Алох. 5 Abies grandis Алох. 1 

Acer pseudoplatanus 
‘Opulifolium‘ Ауто. 18 Rosa canina Ауто. 5 Acer campestre Ауто. 1 
Berberis thunbergii 
‘Atropurpurea‘ Алох. 18 Salix alba Ауто. 5 Artemisia sp. Алох. 1 

Juglans regia Ауто. 17 Weigela florida Алох. 5 
Cotoneaster 
divaricatus Алох. 1 

Laurocerasus 
officinalis ‘Serbica‘ Алох. 17 Acer pseudoplatanus Ауто. 4 Eleagnus commutata Алох. 1 

Platanus acerifolia Култ. 17 Lonicera nitida Алох. 4 Fraxinus angustifolia Ауто. 1 

Abies concolor Алох. 16 Pinus silvestris Ауто. 4 Hedera helix Ауто. 1 

Cerasus vulgaris Ауто. 16 
Populus nigra var. 
pyramidalis Ауто. 4 

Juniperus communis 
‘Hibernica‘ Ауто. 1 

Chaenomeles speciosa Алох. 15 Rubus fruticosus Ауто. 4 
Juniperus squamata 
‘Blue star‘ Алох. 1 

Ligustrum ovalifolium Алох. 15 
Viburnum 
rhytidophyllum Алох. 4 

Kerria japonica 
‘Pleniflora‘ Алох. 1 

Pseudotsuga menziesii Алох. 14 
Acer platanoides 
‘Schwedleri‘ Ауто. 3 Ligustrum vulgare Ауто. 1 

Forsythia x intermedia Култ. 13 
Carpinus betulus 
‘Pendula‘ Ауто. 3 Prunus domestica Ауто. 1 

Picea omorika Ауто. 13 Catalpa bignonioides Алох. 3 Prunus spinosa Ауто. 1 

Thelycrania alba Алох. 13 Corylus avellana Ауто. 3 Pyrus pyraster Ауто. 1 
Berberis vulgaris 
‘Atropurpurea‘ Ауто. 12 Evonymus japonicus Алох. 3 Quercus rubra Алох. 1 

Malus domestica Ауто. 12 
Philadelphus 
coronarius Алох. 3 Rubus caesius Ауто. 1 

Fraxinus americana Алох. 11 
Picea pungens 
‘Argentea‘ Алох. 3 Sorbus torminalis Ауто. 1 

Magnolia liliflora Алох. 11 
Prunus cerasifera 
‘Atropurpurea‘ Ауто. 3 Symphoricarpos albus Алох. 1 

Hibiscus syriacus Алох. 10 Robinia pseudoacacia Алох. 3 Tecoma radicans Алох. 1 
Juniperus sabina 
‘Glauca‘ Ауто. 10 Salvia officinalis Ауто. 3 Thelycrania sanguinea Ауто. 1 
Chamaecyparis 
lawsoniana ‘Allumii‘ Алох. 8 Abies alba Ауто. 2 

Thuja orientalis 
‘Aurea Nana‘ Алох. 1 

Juniperus communis Ауто. 8 Acer platanoides Ауто. 2 Viburnum opulus Ауто. 1 
Juniperus sabina 
‘Femina‘ Ауто. 8 

Calycanthus 
occidentalis Алох. 2 

Viburnum opulus 
‘Roseum‘ Ауто. 1 

Persica vulgaris Ауто. 8 Cerasus avium Ауто. 2 Vitis vinifera Ауто. 1 

Thuja orientalis Алох. 8 

Chamaecyparis 
lawsoniana 
‘Ellwoodii‘ Алох. 2 Yucca filamentosa Алох. 1 

Thuja plicata Алох. 8 Fraxinus excelsior Ауто. 2    
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Из Табеле 1 је видљиво да су са највећим бројем примјерака, ако изузмемо 
украсне руже, заступљене: западна туја (Thuja occidentalis) са 268 стабала, смрча (Picea 

abies) са 177, те бреза (Betula pendula) са 88 и липе са 111 (Tilia argentea 72, T. cordata 
39 и T. platyphyllos 2 стабла). Веома интересантан је мали број стабала пајавца (Acer 

negundo – 7), као и потпуно одсуство киселог дрвета (Ailanthus glandulosa). Четинари су 
заступљени са 32 таксона и 656 примјерака, док на лишћаре отпада 84 таксона и 1058 
примјерака. 
 

Табела 2: Дистрибуција таксона по поријеклу 

Поријекло А
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н
а  

Б
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ан
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Ј.
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С
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С
р
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њ
а 
Е
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а  

У
к
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н
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Број врста 54 1 2 1 1 4 3 1 11 6 30 1 1 116 

Број примјерака 691 20 22 6 3 50 14 6 53 376 441 13 19 1714 
 

Као што се види у табели 2, највећи број стабала и таксона су аутохтоног 
поријекла (54 таксона (46,5%) и 691 (40,3%) стабло), затим из Сјеверне Америке (30 
таксона (26%) и 441 стабло (25,7%)) и из културе (6 таксона (5%) и 376 стабала (22%)). 
Значајно је присуство врста из Кине (14 таксона (12%) са 67 стабла (3,9%)) и Јапана (7 
таксона (6%) са 64 стабла (3,7%)). Остале географске регије су заступљене појединачно 
са незнатним бројем стабала. 
 

     Табела 3: Дистрибуција таксона по хортикултурном облику 

Хортикултурни 
облик Д

р
во

, 1
. р
ед
а  
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р
во

, 2
. Р
ед
а  

Д
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. р
ед
а  

П
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ао

 ж
бу
н  

П
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П
ов
и
ју
ш
а  

С
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ул
ен
та

 

Ж
бу
н

 

Ж
и
ви
ц
а  

У
к
уп
н
о  

Број врста 34 18 4 6 2 6 1 44 1 116 
Број примјерака 658 371 25 28 4 8 1 604 15 1714 

 

Највећи дио таксона отпада на жбунове (44 (38%) са 604 примјерака (35%)), а 
највећи број примјерака отпада на дрвеће 1. реда (34 (29%) таксона са 658 (38,4%) 
стабала). Укупно на дрвеће отпада 56 таксона (48%) са 1054 примјерака (61,5%). 
Полегли жбунови долазе са 6 таксона (5%) и 28 примјерака (16%), полужбунови са 2 
таксона (1,7%) и 4 примјерка (0,2%), док повијуше долазе са 6 таксона (5%) и 8 
примјерака (0,46%). Сукуленте су заступљене са 1 врстом и 1 примјерком, док док су 
живе ограде заступљене са 1 таксоном и 15 примјерака. 

 

ДИСКУСИЈА 
 

Укупан број врста у истраживаном подручју је 97, а ако се узму у обзир и 
инфраспецијски таксони број је 116. Већина врста, па и оне аутохтоне су уношене на 
ово станиште у посљедњих тридесетак година. Поред аутохтоних, врсте су уношене из 
цијелог свијета (сјеверне хемисфере), а значајно је и присуство култивара.  

Структура дендрофлоре насеља Пећани одговара оној уобичајеној код нас, што 
значи да су највише заступљене: смрча, липе и бреза. Међутим занимљиво је да у 
дрворедима нема стабала негундовца (Acer negundo) што је са естетског становишта за 
сваку похвалу јер врста својим хабитусом и осталим особинама не испуњава захтјеве 
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урбаних средина, као што је видљиво у многим дрворедима Приједора и Бање Луке 
(Ступар, 2009). Такође је интересантно одсуство киселог дрвета (Ailanthus glandulosa), 
које има статус инвазивне врсте у већини градова Републике Српске. Свакако је 
занимљив недостатак врста из родова Spiraea и Cotoneaster који су заступљени са по 
једном врстом и једним примјерком. Нису забиљежени тиса (Taxus baccata), 
божиковина (Ilex aquifolium), ни гледичија (Gleditsia triacanthos), као ни врсте из рода 
Cedrus, што је све веома занимљиво јер одудара од уобичајене слике у осталим 
градовима. 

Од остатака аутохтоне дендрофлоре забиљежени су појединачни примјерци 
сљедећих врста: Fraxinus angustifolia, Ligustrum vulgare, Acer campestre, Prunus spinosa, 
Prunus cerasifera, Pyrus pyraster, Rosa canina, Rubus caesius, Rubus fruticosus, Salix alba, 
Salix fragilis, Sambucus nigra, Thelycrania sanguinea, Viburnum opulus. Већина ових 
примјерака се налази у подивљалом стању. Примјетно је и присуство воћака као што 
су: Prunus domestica, Persica vulgaris и Malus domestica, која је такође у подивљалом 
стању. 

Током истраживања оцјењено је да је виталност овако разноврсне дендрофлоре 
доста добра, због чега се намеће закључак да се ради о изузетно повољном станишту на 
коме може да се гаји већина врста умјереног појаса.  
Такође, може се рећи да је еколошка свијест грађана на задовољавајућем нивоу јер су 
незнатно присутна оштећења биотичке природе, посебно у оној мјери која се односи на 
антропогене утицаје. Јасно је да овакво стање дендрофлоре не би било могуће без 
активне улоге човјека, доказ за ово су често веома лијепо уређена дворишта стамбених 
објеката (блоковко зеленило) испуњена разноликом дендрофлором. 

Примарна улога ове дендрофлоре је естетска, са функцијом да становништву 
пружи угодније услове живота у граду. Међутим, не могу се све функције дендрофлоре 
у неком урбаном подручју свести на естетске. Посматрајући прикупљене податке 
примјећује се да је највећи број стабала западне тује. Засади тује су овдје постављени 
као заштитни појас од вјетра и буке око основне школе у оквиру објекта истраживања, 
што се може видјети на карти, а само по себи говори о значају дендрофлоре за ово 
насеље и њеним заштитним функцијама. Када говоримо о функцијама дендрофлоре у 
оквиру овог насеља морају се споменути и дрвореди поред најфреквентнијих 
саобраћајница, што говори да имају улогу заштите од штетних издувних гасова.  
Али, и поред добрих особина ГИС анализа је открила и неке недостатке: 

Како је оптимум озелењености у урбаним срединама 25 m2 уређених зелених 
површина свих намјена по становнику (Kučerâvyj, 1981), насеље Пећани не задовољава 
критеријуме озелењености јер има свега 11,5 m2 уређених зелених површина по 
становнику. Како је утврђено анализом у ГИС-у, зелена површина која није уређена 
износи 61.600 m2, што у односу према броју становника (око 4.000), износи 15,4 m2 по 
становнику. Уређене и неуређене зелене површине дају 27 m2 по становнику што је 
близу оптимума степена озелењености од 25 m2. Имајући у виду наведено, перспектива 
развоја дендрофлоре Пећана је у подизању насада у неуређеном дијелу зелених 
површина. Анализом података у ГИС-у, може се закључити да је потребно посадити 
укупно око 1500 стабала (једно стабло на 40 m2). 

Будући да је констатована добра виталност стабала на истраживаном подручју, 
за подизање нових насада пожељно би било користити постојећу дендрофлору. Ради 
повећања разноврсности могу се унијети и нове врсте. Узимајући у обзир еколошке 
карактеристике насеља Пећани, као и особине и функције које поједине врсте требају 
задовољавати у урбаном окружењу може се предложити уношење сљедећих врста: 
Taxus baccata L., Liquidambar styraciflua L., Calocedrus decurrens Florin., Cedrus atlantica 
Man., Cryptomeria japonica Don., Taxodium distichum Rich., Metasequoia glyptostoboides 
Cheng et Hu, Seqoiadendron giganteum Buchh., Pinus wallichiana A.B.Jacks., Corylus 

colurna L., Betula papyrifera Marschall., Cerasus serrulata Sokolov, Deutzia scabra Thunb., 
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Ilex aquifolium L., Juglans nigra L., Lonicera tatarica L., Magnolia kobus DC., Padus 

racemosa Gilib., Paulownia tomentosa Steud. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Циљ овог рада био је евидентирати и приказати зелену матрицу насеља Пећани 
у Приједору и ГИС анализиом доћи до препорука за будући развој дендрофонда. 
Прикупљање података вршено је у периоду од септембра 2007. до јула 2008. 

На објекту истраживања константовано је 97 врста или 116 таксона дрвенастих 
биљака од чега је 32 таксона и 656 примјерака четинара, а 84 таксона и 1058 примјерака 
лишћара. Највећи број стабала и таксона су аутохтоног поријекла (54 таксона и 691 
стабло), затим из Сјеверне Америке (30 таксона и 441 стабло) и из културе (6 таксона и 
376 стабала). Значајно је присуство врста из Кине (14 таксона са 67 стабла) и Јапана (7 
таксона са 64 стабла). Остале географске регије су заступљене појединачно са 
незнатним бројем стабала. Највећи дио таксона представљају жбунови (38%), а највећи 
број примјерака има дрвеће 1. реда (29%).  

Како је оптимум озелењености у урбаним срединама 25 m2 уређених зелених 
површина свих намјена по становнику, насеље Пећани не задовољава критеријуме 
озелењености јер има свега 11,5 m2 уређених зелених површина по становнику. Због 
тога је перспектива развоја дендрофлоре у подизању насада у неуређеном дијелу 
зелених површина. Анализом података у ГИС-у утврђено је да је потребно посадити 
око 1500 стабала (једно стабло на 40 m2). Подизање и уређивање нових зелених 
површина може се наставити са постојећим дендрофондом, али ради повећања 
разноврсности предложено је и неколико додатака 

Овакви пројекти, којима се уз помоћ ГИС технологије врши инвентаризација 
дендрофлоре, а самим тим и зелених површина требало би у блиској будућности да 
постану пракса. На овај начин се долази до значајних закључака о структури и 
карактеристикама дендрофлоре урбаних средина и зелених површина уопште. Што 
већим бројем оваквих истраживања повећава се могућност поређења и анализе чиме се 
долази до оптималнијих мјера за подизање и управљање зеленим површинама у 
урбаним подручјима. Све ово може помоћи у стварању боље и угодније животне 
средине. 
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УГРОЖЕНИ, РИЈЕТКИ И ЕНДЕМИЧНИ БИЉНИ 
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78000 Бања Лука Карађорђева 397, 78000 Бања Лука 

 

Abstract 
 

STUPAR V., MILANOVIĆ ð., BRUJIĆ J., BUZADŽIJA S. & TRAVAR J.: ENDANGERED, 
RARE AND ENDEMIC PLANT TAXA OF THE BANJALUKA CITY AREA. [Forestry faculty, 
University of Banjaluka, S. Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka, Karañorñeva 397, 78000 Banjaluka] 

In the times when the man realized what was its environmental impact, publicity started to be 
engaged into the conservation of the mentioned. There are many institutions across the world, which 
are in the business of the biodiversity conservation, global, regional and national level ecological 
networks are being made. Serials of the Red data books which contain lists of endangered and 
vulnerable species along with the threatening factors are being published. Republic of Srpska is still at 
the beginning of this battle, and does not possess its own Red data book, or cadastre of the protected 
natural objects or developed monitoring system. This paper gives the list of the plant taxa in the area 
of Banjaluka City, for which some level of endangerment was determined, by some of the criteria 
available. All available sources were used during the research: Red data books of the world, Europe 
and our neighboring countries. Also the preliminary list of plant species for the Red data book of 
Bosnia and Hercegovina (Šilić, 1996) was consulted. Along with the species list, the known localities 
for the City of Banjaluka, as well as factors and category of endangerment on national level were 
given.      

Key words: Endangered plants, endemic plants, rare plants, red data book, Banjaluka, 
Republic of Srpska 

 

Сажетак 
 

У ери којој је човјек спознао колики је његов штетан утицај на околину, пажња јавности 
је се окреће ка њеном очувању. У свијету настају многе институције које се баве очувањем 
биодиверзитета, стварају се еколошке мреже на глобалном, регионалном и националном нивоу. 
Издају се серије црвених књига, у којима се налазе пописи угрожених и рањивих врста, са 
наглашеним факторима који их угрожавају. Република Српска је тек на почетку овог процеса, и 
нема своје црвене књиге, развијен систем мониторинга или катастар заштићених објеката 
природе. У овом раду даје се преглед биљних таксона на подручју Града Бање Луке, за које је 
по неком од критеријума утврђено да су на неки начин угрожени. При раду су коришћени сви 
расположиви извори: од глобалне црвене листе, црвене листе Европе до националних црвених 
књига наших сусједа. Такођер је консултована и прелиминарна листа биљних врста за црвену 
књигу Босне и Херцеговине (Шилић, 1996). Поред списка врста дата су и позната налазишта на 
подручју Града, као и фактори и категорија угрожености на националном нивоу. 

Кључне ријечи: Угрожене биљке, ендемичне биљке, ријетке биљке, црвена књига, 
Бања Лука, Република Српска 

УВОД 
 

У модерном добу све је већи антропогени притисак на биодиверзитет, како 
екосистемски, тако и специјски. Због тога се у свијету на глобалном и националном 
нивоу публикују црвене књиге угрожених врста, и доносе се закони који формално 
правно штите угрожене врсте.  

Босна и Херцеговина, па тако и Република Српска на самом су почетку овог 
процеса, наиме не постоје ни црвене листе ни црвене књиге ни за једну групу 
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организама. Стога је разумљива потреба да се започне са радом на овој проблематици 
како би и БиХ и РС дала допринос очувању свјетске природне баштине. 

Са друге стране, европске интеграције намећу доношење правне регулативе која 
се бави проблемом заштите биодиверзитета, па су почетне инстанце већ уграђене у 
ентитетске законе. Међутим недостаје практичан рад тј. прикупљање података о 
потенцијално угроженим врстама. Због свега наведеног покушано је да се на примјеру 
Града Бање Луке, а кориштењем свих расположивих извора података о угрожености 
појединих врста у свијету и код наших сусједа, а такође и о статусу заштите, направи 
једна почетна база угрожених врста васкуларне флоре овог подручја. 

Град Бања Лука (некадашња Општина Бања Лука) налази се у сјеверозападном 
дијелу Републике Српске. Подручје Града обухвата 1239 km2 висинског распона од 139 
m (на улазу у Лијевче поље) до 1338 m (врх Голи вис на Чемерници) и простире се на 
неколико рељефних цјелина. У сјеверном дијелу подручја истраживања налази се 
бањалучка котлина која лежи на алувијалним наносима и у којој је смјештен и сам град 
Бања Лука. Котлина се према сјеверу отвара кроз лакташко сужење према Лијевче 
пољу и Панонској низији. Према југу котлина нагло прелази преко флишног побрђа 
Старчевице и Шибова у динарске кречњачке планине Мањачу, Осмачу, Тисовац и 
Чемерницу (Слика 1). Геотектонску цјелину ових планина пресијеца кањон Врбаса који 
се пружа правцем југ-сјевер и само се на неким мјестима шири у мање или веће 
котлине. Према сјеверозападу подручје се ослања на југоисточне падине планине 
Козаре, док се према западу пружа палеозојско побрђе Бронзаног Мајдана. На истоку 
издижу се сјеверозападни обронци Црног врха изграђени претежно од јурског 
офиолитског меланжа, са мањим комплексима базичних стијена (спилити, амфиболити, 
дијабази), те ултрабазита (перидотити и серпентинити) на ободу. На цијелом подручју 
заступљени су већи или мањи комплекси доломита (Мојићевић и др., 1976). 

На офиолитском меланжу, рожњаку и флишу са значајном силикатном 
компонентом најчешћи тип земљишта је дистрични камбисол, док се рјеђе јављају 
лувисол и псеудоглеј на заравњеним положајима. На флишу са претежно карбонатном 
компонентом јавља се комплекс калкокамбисол-еутрични камбисол. На кречњацима се 
поред калкокамбисола, јављају и калкомеланосол на стрмијим и скелетнијим 
положајима, као и лувисол на заравнима и у днима вртача. На доломиту се поред 
калкокамбисола и лувисола јавља калкомеланосол или доломитна рендзина у 
зависности од типа доломита. 

На перидотиту и серпентину најчешћи тип земљишта је еутрични камбисол са 
неповољним односом Ca:Mg у адсорптивном комплексу. На серпентиниту се рјеђе 
јављају лувисол и псеудоглеј на заравнима, те ранкери на стрмијим положајима. На 
миоценским слатководним седиментима, у зависности од њиховог састава, јављају се 
вертисол, дистрични камбисол и псеудоглеј. На алувијалним наносима Врбаса и већих 
притока заступљен је флувисол (Ћирић, 1991; Бурлица и Вукореп, 1980). 
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Слика 1: Објекат истраживања 

 

Подручје Бањалуке одликује умјереноконтинентална клима, са нешто топлијим 
љетом, док са порастом надморске висине опада вриједност средње годишње 
температуре, тако да се према југу на висовима Чемернице и Мањаче може говорити о 
прелазу према планинској клими. Према подацима метеоролошке станице Бања Лука за 
период 1930-2005. год. средња годишња температура ваздуха износила је 10,9°C, а 
средња годишња количина падавина 1054 mm, од чега половина падне у вегетационом 
периоду (Милосављевић, 1980). 

 

Велики диверзитет станишта као и повољан однос температуре и падавина 
узроковали су велики диверзитет вегетације. Она је у хоризонталном смислу 
представљена климазоналном заједницом китњака и обичног граба, која порастом 
надморске висине прелази поступно преко брдских шума букве до горске шуме букве и 
јеле. Остали типови шумске вегетације представљени су едафски или орографски 
условљеним шумама, нпр. шуме врба и топола или јохе уз ријечне токове, лужњакове 
шуме на алувијумима, шуме бијелог граба, црног граба и медунца на изложеним југу 
кречњачким падинама, те шуме смрче узроковане микроклиматом на Мањачи и 
Чемерници. У кањону Врбаса развијена је специфична кањоска вегетација са бројним 
ендемичним и ријетким врстама. Бројни секундарни и терцијарни екосистеми 
заступљени су разним типовима ливада, пашњака, ораница итд. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

У раду су приказани таксони васкуларних биљака на подручју Града Бања Луке 
који су угрожени на локалном, националном или глобалном нивоу, или имају статус 
заштите на овим нивоима. Такође су приказане и ендемичне врсте без обзира на статус 
угрожености и заштите. 

У раду је као полазна основа кориштен приједлог врста васкуларне флоре за 
црвену листу БиХ који је дао Шилић (1996).  
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Овај аутор је у поменутом раду користио старе (класичне) IUCN-ове 
(International Union for Conservation of Nature) категорије угрожености: 
Ex – ишчезла; 
Ex? – вјероватно ишчезла; 
E – угрожена (у опасности да ишчезне); 
V – рањива (осјетљива) врста; 
R – ријетка врста; 
I – недовољно позната врста у погледу угрожености; 
K – недовољно познате биологије; 
nt – није угрожена.  

У раду је такође кориштена Европска црвена листа глобално угрожених биљних 
и животињских врста из 1991 и IUCN-ова Црвена листа угрожених биљака (Walter и 
Gillett, 1998), а обе користе горе наведене категорије. 

Ради јаснијег сагледавања ситуације у погледу угрожености одређеног таксона у 
БиХ консултоване су црвене листе и књиге Србије (такође са класичним категоријама) 
(Стевановић, В. и др, 1995) и Хрватске (Николић, Т., Топић, Ј. ур., 2005) у којој се 
користе IUCN-ове категорије угрожености из 1994. године: 
EX – ишчезла у дивљини; 
CR – критично угрожена; 
EN – угрожена; 
VU – осјетљива; 
NT – скоро угрожена; 
LC – најмање забрињавајућа; 
DD – недостају подаци на основу којих би се извршила евалуација угрожености; 
NE – врста није процјењивана.  

Уз категорије угрожености разматрани су и статуси заштите врста на глобалном, 
регионалном и националном нивоу. Бројне међународне конвенције и уговори као и 
легислатива одређене врсте ставља под заштиту. 

Директива о стаништима Европске уније (1992) у својим анексима даје преглед 
врста од интереса за заједницу према мјерама за очување повољног статуса 
конзервације: 

II – анекс II директиве даје списак врста од интереса за заједницу чија заштита 
захтијева оснивање специјалних подручја заштите; 

IV - анекс IV директиве даје списак врста од интереса за заједницу које 
захтијевају строгу заштиту; 

V – анекс V директиве даје списак врста од интереса за заједницу чија 
експлоатација захтјева посебне мјере управљања. 
Вашингтонском конвенцијом о међународној трговини угроженим врстама дивљих 
животиња и биљака – CITES (Convention on international trade with endangered species of 

wild flora and fauna), тј. апендиксом II ове конвенције заштићене су врсте којима у овом 
тренутку не пријети исчезавање, али могу постати угрожене ако се трговина не стави 
под контролу. На овај начин заштићене су све врсте фамилије Orchidaceae, све врсте 
рода Cyclamen и све врсте рода Galanthus, а заштићене су у оквиру подкатегорије II#1 – 
заштићени су сви дијелови и деривати осим: сјемена, полена и спора 

На регионалном нивоу консултовани су законски акти о заштити природе 
Србије (Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих 

врста биљака, животиња и гљива) и Хрватске (Правилник о проглашавању дивљих 

својти заштићеним и строго заштићеним). Кориштене су категорије: 
SZ - строго заштићена; 
Z - заштићена. 
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На локалном нивоу само се Закон о шумама Републике Српске (2008) бави овом 
проблематиком, иако Закон о заштити природе (2008) предвиђа компилацију црвених 
листа и књига и заштиту врста које су од националног значаја, па се чак и позива на 
усклађивање са међународном легислативом у овој области. Уколико је врста 
заштићена Законом о шумама обиљежавана је ознаком „З“. 

У недостатку Црвене листе васкуларне флоре БиХ дате су категорије 
угрожености ових врста према критеријумима IUCN-а из 2001. У резултатима сваку 
врсту прати ова ознака, након које у загради долазе респективно: 

• ознаке из приједлога врста васкуларне флоре за црвену листу БиХ (Шилић, 
1996) - означене као „Шилић“; 

• ознаке из европске црвене листе из 1991 - означене као „European Redlist 
1991“; 

• ознаке из IUCN-ове глобалне црвене листе из 1997 - означене као „IUCN Redlist 
1997“; 

• ознаке припадности анексу Директиве о стаништима - означене као „EUHD“; 
• ознаке припадности анексу Вашингтонске конвенције - означене као „CITES“; 
• ознака заштићености врсте Законом о шумама Републике Српске - означене као 

„Закон о шумама РС“; 
• ознаке категорије угрожености и статуса заштите у Србији - означене као 

„Србија“; 
• ознаке категорије угрожености и статуса заштите у Хрватској - означене као 

„Хрватска“. 
• ако је врста ендемична означена је као „ендем“. 

Уз сваку врсту дат је преглед досадашњих налазишта при чему су подаци 
дијелом из доступних литературних извора, а дијелом су допуњени сопственим 
истраживањем. У том смислу подаци о распрострањености неких врста се у овом раду 
дају по први пут. Ако иза навода о налазишту врсте не стоји референца значи да је 
локалитет констатован властитим истраживањем. 

Листа врста и њихових налазишта комплетирана је подацима из Beck-
mannagetta, (1903-1983), Брујић и сар. (2007  и 2007а), Бузаџија (2009) и Ritter-Studnička 
(1963). 
Након списка налазишта дато је образложење додјељивања одређене категорије 
угрожености одређеној врсти, при чему смо најчешће примјењивали критеријум А, 
нешто рјеђе критеријум B, а у једном случају критеријум D (IUCN – The world 
Conservation Union, Gland, Switzerland, 2001). 

Таксономија врста је усаглашена према дигиталној онлајн бази (Flora Europaeа 
(2010) (http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html)).  У случају када таксон није признат овим 
извором означен је звјездицом.  

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Истраживањем је на подручју Града Бање Луке констатовано укупно 98 таксона 
који задовољавају бар један од горе наведених услова. Преглед је дат систематски: 
 

Equisetaceae 

*Equisetum hyemale L.: VU, (Хрватска: VU, SZ) 
Врста пјешчаних, влажних и хладовитих мјеста. У Босни доста ријетка, на подручју 
истраживања нађена спорадично у кањону Врбаса и долини Крупе и Сутурлије. 
Врста је угрожена измјеном станишта. 
 

Adiantaceae 

*Notholaena marantae (L.) Desv.: LC, (Шилић: R; Србија: SZ) 
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На огољелим камењарима серпентинског комплекса Врбање. 
*Adiantum capillus-veneris L.: NT, (Шилић: V; Србија: CR, SZ; Хрватска: NT, Z) 
Kod Gornjeg Šehera (Beck, 1903).  
Потенцијално угрожена врста у континенталном подручју због изразито осјетљивог 
станишта. 
 

Aspleniaceae 

*Asplenium adulterinum Milde: DD, (Шилић: R; European Redlist 1991: R; IUCN Redlist 
1997: R; EUHD: II, IV; Србија: R, SZ)  
Према подацима које даје Ritter-Studnička (1963) ова папрат расте на скоро свим 
серпентинским комплексима, и то од Врбање код Бање Луке па све до источне Босне. 
Ми је до сада на подручју истраживања нисмо забиљежили. 
За ову врсту нема довољно података о угрожености. 
*Asplenium cuneifolium Viv.: LC, (Шилић: R) 
На серпентинима Врбање (Beck, 1903). 
*Asplenium lepidum C.Presl: NT, (Шилић: R) 
Риједак у поткапинама кањона Врбаса. 
Врста је потенцијално угрожена због осјетљивог станишта. 
 
Taxaceae 
*Taxus baccata L.: EN, (Шилић: R; Закон о шумама РС: Z; Србија: SZ; Хрватска: VU, 
SZ) 
Веома ријетка врста у природи. Неколико примјерака у кањону Врбаса и испод Голог 
виса на Чемерници. 
Врста је угрожена прекомјерном експлоатацијом, тако да је у природи у БиХ постала 
малобројна.   
 
Salicaceae 
*Populus canescens (Aiton) Sm.: LC, (Закон о шумама РС: Z) 
Спорадично се јавља у полоју Врбаса.  
*Salix triandra L.: DD, (Закон о шумама РС: Z) 
Уз воде на мочварним мјестима. Код Бањалуке (Beck, 1916). 
Не постоје ваљани подаци о распрострањењу ове врсте. 
 
Fagaceae 

*Castanea sativa Mill.: EN, (Србија: Z) 
Термофилна, ацидофилна врста, раширена на југоисточним обронцима Козаре, а 
спорадично по флишном побрђу у околини Бање Луке. 
Врста је угрожена патогеном гљивом изазивачем рака коре питомог кестена. 
*Quercus robur L.: VU 
Врста едификатор едафски условљених заједница на периодично плављеним теренима 
око Врбаса. Јавља се спорадично и на кречњацима око Крупе и у Бочцу. 
Врста је угрожена прекомјерном експлоатацијом. У посљедњих 100 година ареал јој је 
смањен за око 90%. 
 

Ulmaceae 
*Ulmus minor Mill.: CR 
По влажним пољима око ријека. Некада веома раширена, сада само спорадично. 
Врста је критично угрожена због холандске болести бријестова. Некада веома 
распрострањена, данас је на ивици нестанка. 
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Caryophyllaceae 
*Minuartia bosniaca (G. Beck) K.Malý: LC, (Шилић: R); ендем. 
На каменитим кршевитим мјестима. На серпентинима Врбање.  
*Moehringia malyi Hayek*: EN, (Шилић: E; Србија: Z); ендем. 
По стјеновитим, кршевитим мјестима. Код Бочца (Beck, 1916). Тијесно. 
Угрожена због осјетљивог станишта. Поред тога врста је ограниченог ареала и ријетка. 
*Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert: DD, (Хрватска: CR, SZ) 
По усијевима и пустим мјестима низина. Око Бањалуке (Beck, 1916). 
*Dianthus giganteus dUrv. subsp. croaticus (Borbás) Tutin: LC, (Шилић: V; Хрватска: 
VU); ендем. 
По брдским ливадама и рубовима шума. Код Ивањске, Бањалуке, Врбање  (Beck, 1916); 
Стричићи, Локвари, цијелом дужином кањона Врбаса. 
*Dianthus petraeus Waldst. & Kit.: NT, (Шилић: R; Хрватска: VU) 
На кречњачком кршу. У кањону Врбаса између Бочца и Бањалуке. 
Потенцијално угрожена због осјетљивог станишта. 
 

Ranunculaceae 
*Eranthis hyemalis (L.) Salisb.: CR, (Шилић: Ex?; Србија: CR, SZ; Хрватска: NT, Z) 
У свијетлим шумама и шикарама побрђа. Код Бањалуке и у брдима око Бањалуке 
(Beck, 1916); Крупа на Врбасу, Бреница (Брујић и др., 2007). 
Ова врста је једно вријеме сматрана ишчезлом из БиХ. Међутим у посљедње вријеме 
потврђена су нека стара налазишта и откривена нова, но врста остаје у категорији 
критично угрожених због малих популација и спорадичног јављања. 
*Consolida ajacis (L.) Schur: DD, (Хрватска: CR, SZ) 
По њивама. Код Бањалуке (Beck, 1916) 
Hepatica nobilis Schreb.: LC, (Шилић: V; Хрватска: Z) 
У мезофилним шумама. Честа на подручју истраживања.  
 *Thalictrum flavum L.: NT, (Шилић: R; Хрватска: Z) 
По влажним ливадама. Код Бањалуке (Beck, 1916); Крупа на Врбасу. 
Врста је потенцијално угрожена због осјетљивог станишта. 
 

Papaveraceae 

*Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén subsp. leiosperma (P.Conrath) Lidén: NT; ендем. 
По кречњачким сипарима. Око Бањалуке и у кланцу Врбаса (Beck, 1916). 
Врста је потенцијално угрожена због осјетљивог станишта.  
  
Brassicaceae 
*Cardamine kitaibelii Becherer: VU, (Шилић: V; Хрватска: SZ); ендем. 
У мезофилним шумама на Мањачи, Чемерници и др. 
Врста угрожена због величине ареала, као и због нерационалног газдовања шумама. 
*Thlaspi goesingense Halácsy: LC, (Шилић: R) 
У свијетлим шумама, на каменим, травнатим мјестима брдског и предалпинског 
подручја. 
Крупа на Врбасу, Бочац, у цијелом кањону Врбаса. 
Malvaceae 
*Kitaibela vitifolia Willd.: EX?, (Шилић: Ex?; Србија: R; Хрватска: CR, SZ); ендем. 
На влажним, шикарастим мјестима, око путева. Близу Бањалуке (Beck, 1916). 
Интензивним претраживањем наведених локалитета у БиХ ова врста није констатована. 
*Hibiscus trionum L.: LC, (Хрватска: EN, SZ) 
У њивама, по угарима и на необрађеним мјестима. Веома честа на подручју. 
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Aquifoliaceae 
*Ilex aquifolium L.: VU, (Шилић: V; Закон о шумама РС: Z; Србија: SZ; Хрватска: VU, 
SZ) 
По мезофилним шумама са влажнијим микроклиматом. Око Бање Луке (Beck, 1920). 
Мањача, Осмача, Тисовац, Чемерница и др. 
Врста је угрожена због прекомјерне експлоатације. 
 

Crassulaceae 
*Sedum album L.: DD, (IUCN Redlist 1997: R; Србија: R) 
По серпентинским камењарама. Серпентини Врбање. 
Не постоје ваљани подаци о распрострањењу и биологији ове врсте. 
 

Rosaceae 
*Spiraea cana Waldst. & Kit.: NT, (European Redlist 1991: R; Хрватска: DD, SZ); ендем. 
По стјеновитим кречњачким мјестима изложеним југу. Пајновача на Чемерници. 
Врста је угрожена због малог броја популација. 
*Sorbus semipinata (Roth) Hedl.*: CR, (Шилић: V) 
Хибрид између S. aria и S. aucuparia. Ђотлук на Чемерници. 
Овај таксон је у групи критично угрожених јер је досада на територији БиХ познато 
само неколико примјерака. 
 

Fabaceae 

*Trifolium pannonicum Jacq.: LC, (Хрватска: VU, SZ) 
По скоро свим брдским ливадама у подручју истраживања. 
*Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.: LC, (Шилић:V) 
Врста високих зелени и шума горског појаса. Неочекивано нађена у Врбањи! 
*Vicia oroboides Wulfen: LC, (Шилић: R); ендем. 
Мезофилне шуме илирског појаса. Мањача, Чемерница, Старчевица. 
 

Thymelaeaceae 
*Daphne laureola L.: EN, (Шилић: R; Србија: SZ; Хрватска: NT, Z) 
Врста широке еколошке амплитуде. Од термофилних до горских шума. Старчевица,  
Бијели Поток, Буквалек. 
Врста је угрожена нерационалним газдовањем, а уз то је и ријетка. 
 

Apiaceae 

*Seseli bosnense K. Maly*: VU, (Шилић: V); ендем. 
Кречњачке стијене. Кањон Врбаса (Beck, 1927). 
Врста је угрожена због осјетљивости станишта. 
 

Primulaceae 

*Cyclamen purpurascens Mill.: NT, (Шилић: V; CITES: II#1; Србија: R, Z; Хрватска: NT, 
Z) 
Распрострањена у топлијим шумама цијелог подручја. 
Врста је потенцијално угрожена због експлоатације. 
 

Gentianaceae 
*Gentianella ciliata (L.) Borkh.: LC, (Шилић: R; Србија: Z; Хрватска: Z) 
На сувим кречњачким пашњацима од низина до субалпског појаса. Равнице на Мањачи, 
Голи вис на Чемерници. 
 

Boraginaceae 
*Onosma stellulata Waldst. & Kit.: NT, (Шилић: R; Хрватска: SZ); ендем. 
У пукотинама стијена и на сувим каменитим стаништима. Кањон Врбаса. 
Врста је потенцијално угрожена због осјетљивости станишта. 
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Lamiaceae 
*Micromeria thymifolia (Scop.) Fritsch: LC, (Шилић: R; Хрватска: Z); ендем. 
Пукотине распуцалих стијена, претежно на кречњаку, али се популације налазе и на 
серпентину, као што је случај у Врбањи. Околина Бањалуке, Новоселија, Горњи Шехер 
(Beck, 1983). Раширена у кањону Врбаса. 
 

Scrophulariaceae 
*Scrophularia bosniaca Beck: DD, (Шилић: R; European Redlist 1991: R; IUCN Redlist 
1997: R; Србија: R, Z; Хрватска: DD, SZ); ендем. 
На стјеновитим, каменитим мјестима до претпланинског појаса. Змијска раван, 
Чемерница. 
*Scrophularia heterophylla Willd. subsp. laciniata (Waldst. & Kit.) Maire & Petitm.: DD, 
(Шилић: R) 
У пукотинама стијена и међу блоковима камења, претежно у субалпском појасу. Честа 
у кањону Врбаса. 
*Scrophularia scopolii Hoppe: DD, (Шилић: R) 
На влажним мјестима, по шумским пропланцима. Релативно честа на подручју 
истраживања.  
*Digitalis ferruginea L.: NT, (Хрватска: VU, SZ) 
У шумама, шикарама и на травним мјестима. Карановац (клисура Врбаса), Звечај град. 
Врста је потенцијално угрожена због нестанка станишта.  
*Rhinanthus rumelicus Velen.: DD, (Хрватска: EN, SZ) 
На ливадама, пашњацима и обрађеним пољима. Ивањска (Beck, 1967). 
 
Dipsacaceae 
*Dipsacus pilosus L.: DD, (Шилић: V) 
На влажним пољима, у грмљу и шумама у нижим положајима. Бијела Раван на 
Чемерници.  
*Knautia dinarica (Murb.) Borbás: LC, (Шилић: R); ендем. 
На ливадама и пашњацима у монтаној и субалпској зони. Врбања. 
*Scabiosa cinerea Lapeyr. ex Lam. subsp. cinerea: LC, (Шилић: R); ендем. 
На сувљим ливадама и пашњацима, нарочито на оним скелетним. Врбања, Чемерница. 
 
Campanulaceae 

*Campanula sibirica L.: LC, (Шилић: R; SR: Z) 
На сувим каменитим пашњацима. Цијелом дужином кањона Врбаса и у Сутурлија. 
*Symphyandra hofmannii Pant.: NT, (Шилић: R; European Redlist 1991: R; IUCN Redlist 
1997: R); ендем. 
Расте само у клисурама ријека централне Босне. Горњи Шехер, Сутурлија, Реповац, 
Бараковац, цијелом дужином клисуре Врбаса (Beck, 1983); Кањон Швракаве. 
Врста је потенцијално угрожена због осјетљивости станишта. 
 

Asteraceae 
*Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.: LC, (Шилић: V) 
Поред потока у шумама и шумским чистинама. Ђотлук на Чемерници, Дракулин бунар 
на Осмачи, Мањача. 
*Hieracium waldsteinii Tausch: LC, (Шилић: R); ендем. 
Кречњачке или доломитне литице. Кањон Врбас у најужнијем дијелу подручја 
истраживања. 
 
 

Poaceae 
*Alopecurus aequalis Sobol.: DD, (Хрватска: VU, SZ) 
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По мочварним мјестима, воду и у води. Код Бањалуке (Beck,1903). 
*Alopecurus geniculatus L.: DD, (Хрватска: VU, SZ) 
По мочварним мјестима, воду и у води. Код Бањалуке (Beck,1903). 
*Alopecurus rendlei Eig: DD, (Хрватска: VU, SZ) 
По влажним ливадама и пјесковитим мјестима. Честа у подручју истраживања. 
*Glyceria fluitans (L.) R.Br.: DD, (Хрватска: VU, SZ) 
Уз воде по влажним мјестима. Код Врбање и Бањалуке (Beck, 1903); Бочац. 
*Glyceria plicata (Fr.) Fr.: DD, (Хрватска: VU, SZ) 
Уз воде по влажним мјестима. Раширена у околини Бањалуке (Beck, 1903). 
 

Cyperaceae 

*Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link: EN, (Хрватска: EN, SZ) 
Присутна по замочвареним стаништима на Мањачи. 
Врста је угрожена због нестанка станишта. 
 

Liliaceae 
*Anthericum liliago L.: NT, (Шилић: V) 
По каменитим шикарама и ливадама. Јејин дочић код Бочца. 
Врста је потенцијално угрожена због осјетљивости станишта. 
*Lilium martagon L.: NT, (Шилић: V; Србија: Z; Хрватска: VU, SZ) 
Релативно чест у шумама истраживаног подручја. 
Потенцијално угрожена због експлоатације. 
*Fritillaria orientalis Adams: VU, (Шилић: R; Србија: Z) 
По каменитим травнатим мјестима. Мала Гаковица изнад Врбање. 
Веома ријетка врста која расте на осјетљивим стаништима. 
*Erythronium dens-canis L.: NT, (Шилић: V; Хрватска: Z) 
Раширена у мезофилним шумама храстовог појаса подручја истраживања. 
*Ruscus aculeatus L.: VU, (Шилић: V; EUHD: V; Закон о шумама РС: Z; Србија: Z) 
Релативно честа у топлијим шумама припанонског побрђа бањалучке регије, одакле се 
кањоном Врбаса шири према југу, до топлијих шума Чемернице. 
Врста јако угрожена прекомјерном експлоатацијом. 
*Ruscus hypoglossum L.: EN, (Шилић: E; Закон о шумама РС: Z; Србија: Z; Хрватска: NT, Z) 
Ријеђа од претходне врсте, припанонско побрђе, Осмача, Тисовац и Мањача. 
Врста изванредно угрожена прекомјерном експлоатацијом. 
*Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt: VU, (Шилић: V; Србија: Z) 
По тамнијим шумама са дебелим слојем сировог хумуса, Мањача, Чемерница, 
китњакове шуме на серпентину око Врбање. 
Угрожена губитком станишта. Веома ријетка. 
*Convallaria majalis L.: VU, (Шилић: V; Хрватска: Z) 
По шумама око Бањалуке, са спорадично великом бројношћу. Крчмарице, Крупа на 
Врбасу, Катуниште, Старчевица. На Голом вису на Чемерници обилна по камењарима. 
Угрожена због прекомјерне експлоатације. 
 

Amaryllidaceae 
*Galanthus nivalis L.: NT, (Шилић: V; EUHD: V; CITES: II#1; Србија: Z; Хрватска: Z) 
Честа у шумама и на пропланцима у цијелом подручју. 
Потенцијално угрожена прекомјерном експлоатацијом.   
*Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker: LC, (Шилић: V; Србија: Z) 
По сувим и каменитим ливадама. Крупа на Врбасу. 
 

Iridaceae 
*Iris bosniaca Beck*: VU, (Шилић: V; Хрватска: SZ); ендем. 
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На серпентинима Врбање. 
Угрожена због малог ареала и малобројних популација. 
 

Orchidaceae 
*Ophrys apifera Huds.: EN, (CITES: II#1; Србија: V, SZ; Хрватска: EN, SZ) 
По травнатим мјестима и у шипражју. Око Бањалуке (Beck, 1903); Ситари (Бузаџија, 
2009). 
Врста угрожена због редукције бројности и угроженог станишта. 
*Ophrys scolopax Cav. subsp. cornuta (Steven) E.G.Camus: LC, (CITES: II#1; Србија: R, 
SZ; Хрватска: SZ) 
По травњацима, ливадама и шумским прогалама. Око Бањалуке (Beck, 1903); 
Отпочиваљка, Куријино брдо (Бузаџија, 2009). 
*Ophrys sphegodes Mill.: VU, (CITES: II#1; Србија: R, SZ; Хрватска: VU, SZ) 
По сунчаном шипражју. Око Бањалуке (Beck, 1903). 
Врста угрожена због редукције бројности и угроженог станишта. 
*Orchis morio L.: LC, (CITES: II#1; Србија: NT, Z; Хрватска: NT, SZ) 
По ливадама. Веома чест у подручју истраживања.  
*Orchis ustulata L.: VU, (CITES: II#1; Србија: R, SZ; Хрватска: VU, SZ) 
По сувљим ливадама. Крај Бањалуке (Beck, 1903); Јовин вис, Велики Понир, Бјељевине 
(Бузаџија, 2009); изнад Бочца. 
Узрок угрожености нестанак станишта. 
*Orchis tridentata Scop.: VU, (CITES: II#1; Србија: R, Z; Хрватска: VU, SZ)   
По ливадама, испод жбуња. Код Бањалуке (Beck, 1903). Честа. 
Узрок угрожености нестанак станишта. 
*Orchis simia Lam.: VU, (Шилић: V; CITES: II#1; Србија: R, Z; Хрватска: VU, SZ)   
По сунчаним, каменитим мјестима, испод жбуња и по травњацима. Око Бањалуке 
(Beck, 1903); Расадник, Крчевине (Бузаџија, 2009); клисура Врбаса код Крупе, Кола на 
Мањачи, Борковићи. 
Узрок угрожености фрагментација станишта.  
*Orchis militaris L.: VU, (CITES: II#1; Србија: V, SZ; Хрватска: VU, SZ)   
По каменитим ливадама и шипражју. Код Бањалуке (Beck, 1903); Локвари на Мањачи. 
Веома ријетка врста, узрок угрожености фрагментација станишта. 
*Orchis purpurea Huds.: VU, (Шилић: V; CITES: II#1; Србија: R; Хрватска: VU, SZ)   
По термофилним шумама. Код Бањалуке (Beck, 1903). Честа. 
Врста угрожена због промјене станишта. 
*Orchis coriophora L.: VU, (CITES: II#1; Србија: R, SZ; Хрватска: VU, SZ) 
По ливадама. Велики Понир (Бузаџија, 2009). 
Врста угрожена због промјене станишта. 
*Orchis mascula (L.) L. subsp. signifera (Vest) Soó: NT, (CITES: II#1; Србија: NT, SZ; 
Хрватска: NT, SZ) 
По брдским ливадама. Код Бањалуке (Beck, 1903).  
*Orchis pallens L.: VU, (CITES: II#1; Србија: NT, SZ; Хрватска: VU, SZ) 
По свијетлим шумама и шикарама. Код Бањалуке (Beck, 1903); Отпочиваљка, Куријино 
брдо, Ситари (Бузаџија, 2009). 
Врста угрожена због промјене станишта. 
*Traunsteinera globosa (L.) Rchb.: NT, (Шилић: V; CITES: II#1; Србија: R, SZ; Хрватска: 
SZ) 
По сувим ливадама. Велики Понир (Бузаџија, 2009); Локвари, Равнице, Стричићи. 
*Dactylorhiza sambucina (L.) Soó: LC, (CITES: II#1; Србија: R; Хрватска: SZ) 
По брдским ливадама. Код Бањалуке (Beck, 1903); Јовин вис, Велики Понир, Бјељевине 
(Бузаџија, 2009). 
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*Dactylorhiza maculata (L.) Soó: NT, (Шилић: V; CITES: II#1; Србија: R, SZ; Хрватска: 
SZ) 
Мезофилне шуме. Јовин вис (Бузаџија, 2009). 
*Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó: LC, (CITES: II#1; Хрватска: SZ) 
Мезофилне шуме. Јовин вис. 
*Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. calcaratum (Beck) Soó: EN, (Шилић: V; 
CITES: II#1; Србија: V, SZ; Хрватска: SZ). 
По свијетлим шумама и шикарама. Изразито ријетка. Код Бањалуке (Beck, 1903); Кола 
на Мањачи. 
Врста веома ријетка, са малим популацијама.  
*Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.: NT, (Шилић: V; CITES: II#1; Србија: R, Z; Хрватска: 
NT, SZ) 
По каменитим мјестима и шипражју, рјеђе по ливадама. Око Бањалуке (Beck, 1903); 
Бијелнице, Ситари, Старчевица (Бузаџија, 2009). 
Coeloglossum viride (L.) Hartm.: NT, (CITES: II#1; Србија: R, SZ; Хрватска: SZ) 
По горским ливадама. На Мањачи. 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.: NT, (CITES: II#1; Србија: NT, Z; Хрватска: SZ)   
По ливадама и шипражју. Око Бањалуке (Beck, 1903); Велики Понир (Бузаџија, 2009). 
Platanthera bifolia (L.) Rich.: NT, (Шилић: R; CITES: II#1; Србија: R, Z; Хрватска: VU, 
SZ) 
По шумама и ливадама. Честа. Отпочиваљка, Крчевине, Катуништа, Траписка шума 
(Бузаџија, 2009). 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.: LC, (Шилић: R; CITES: II#1; Србија: R, SZ; 
Хрватска: NT, SZ) 
По шумама, под грмљем. Честа. Старчевица (Бузаџија, 2009). 
Cephalanthera rubra (L.) Rich.: NT, (Шилић: R; CITES: II#1; Србија: R, Z; Хрватска: NT, 
SZ).  
На свијетлим и топлим положајима, по шипражју. Шљивно на Мањачи, Крчмарице. 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce: NT, (Шилић: R; CITES: II#1; Србија: Z; 
Хрватска: NT, SZ) 
У термофилним шумама. Око Бањалуке (Beck, 1903); Куријино брдо, Крчевине 
(Бузаџија, 2009). 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch: LC, (Шилић: R; CITES: II#1; Србија: R, Z; Хрватска: 
NT, SZ) 
По свијетлим шумама и шипражју. Честа. Крчевине, Старчевица, Јовин вис, Бјељевине 
(Бузаџија, 2009). 
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.: DD, (CITES: II#1; Србија: R, SZ; Хрватска: SZ) 
У шипражју и шумским прогалама. Код Раковца близу Бањалуке (Beck, 1903). 
Limodorum abortivum (L.) Sw.: VU, (Шилић: E; CITES: II#1; Србија: R, Z; Хрватска: SZ) 
По шикарама, рубовима шума и ливадама. Куријино брдо, Катуништа (Бузаџија, 2009). 
Врста угрожена због промјене станишта. 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.: EN, (Шилић: E; CITES: II#1; Србија: R, SZ; Хрватска: 
SZ)  
По ливадама. Код Бањалуке (Beck, 1903); Расадник, Старчевица (Бузаџија, 2009). 
Врста угрожена због промјене станишта. 
Listera ovata (L.) R.Br.: LC, (CITES: II#1; Србија: R, Z; Хрватска: SZ) 
По влажним ливадама, рубовима шума. Релативно честа. Куријино брдо, Старчевица 
(Бузаџија, 2009). 
Neottia nidus-avis (L.) Rich.: LC, (CITES: II#1; Србија: NR, Z; Хрватска: SZ) 
По шумама. Честа.  Отпочиваљка, Старчевица, Велики Понир, Катуништа, Траписка 
шума (Бузаџија, 2009). 
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Истраживањем је обухваћено укупно 32 фамилије са 80 родова. У табели 1 је 
приказан број врста по фамилијама. Најбројнија је фамилија Orchidaceae са 30 врста, 
слиједе Liliaceae са 8 врста итд.  
 

Табела 1: Број врста по фамилијама 
Фамилија Бр. Фамилија Бр. Фамилија Бр. Фамилија Бр. 

Orchidaceae 30 Fabaceae 3 Rosaceae 2 Gentianaceae 1 

Liliaceae 8 Adiantaceae 2 Salicaceae 2 Iridaceae 1 

Caryophyllaceae 5 Amaryllidaceae 2 Apiaceae 1 Lamiaceae 1 

Poaceae 5 Asteraceae 2 Aquifoliaceae 1 Papaveraceae 1 

Scrophulariaceae 5 Brassicaceae 2 Boraginaceae 1 Primulaceae 1 

Ranunculaceae 4 Campanulaceae 2 Crassulaceae 1 Taxaceae 1 

Aspleniaceae 3 Fagaceae 2 Cyperaceae 1 Thymelaeaceae 1 

Dipsacaceae 3 Malvaceae 2 Equisetaceae 1 Ulmaceae 1 
 

У табели 2 је приказан број врста по разним критеријумима угрожености и 
статусу заштите.  

По критеријуму коришћеном у овом раду категорију вјероватно ишчезла има 
једна врста, критично угрожене су 3, угрожених је 9, рањивих 19, скоро угрожених 23, 
незабрињавајућих 27, и 16 врста са непотпуним подацима. У Републици Српској 
Законом о шумама је заштићено 6 врста, а Вашингтонском конвенцијом 32 врсте. 
 

Табела 2: Број врста по разним критеријумима угрожености и статусу заштите 
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Највећи број угрожених врста налази се у јужном дијелу подручја истраживања, 
што можемо приписати кањону Врбаса. Велики број врста отпада на фамилију 
Orchidaceae, чије распрострањење је релативно равномјерно на цијелом подручју. Ово 
се може приписати чињеници што су CITES-ом (Вашингтонском конвенцијом) 
заштићене све врсте ове фамилије. Присутно је укупно 16 ендемичних врста. 
 

ЗАКЉУЧАК 
  

Подручје истраживања је релативно богато угроженим, ријетким и ендемичним 
врстама узимајући у обзир еколошке факторе и положај подручја истраживања. 
Констатовано је укупно 98 таксона који су по неком критеријуму угрожени или имају 
неки статус заштите. 

Таксони су сврстани у 32 фамилије са 80 родова. Најбројнија је фамилија 
Orchidaceae са 30 врста, слиједе Liliaceae са 8 врста итд. Категорију вјероватно ишчезла 
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(EX?) има једна врста, критично угрожене (CR) су 3, угрожених (EN) је 9, рањивих 
(VU) 19, скоро угрожених (NT) 23, незабрињавајућих (LC) 27, и 16 врста са непотпуним 
подацима (DD). Законом о шумама је заштићено 6 врста, а Вашингтонском 
конвенцијом 32 врсте. Највећи број угрожених врста налази се у јужном дијелу 
подручја истраживања, што можемо приписати кањону Врбаса. Велики број врста 
отпада на фамилију Orchidaceae јер су севе врсте ове фамилије заштићене 
Вашингтонском конвенцијом. Присутно је укупно 16 ендемичних врста;  
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Abstract 
 

PAVLOVIĆ, Nevenka, Boro P. PAVLOVIĆ, Dejan DMITROVIĆ: SPRINGS – SUBSISTENCE 
OF COENOECONS. I Симпозијум еколога Републике Српске, Бања Лука 4-6.11.2010. Скуп, 5.: 
[University of Banja Luka – Faculty of Science, Mladen Stojanovića 2, 78000 Banja Luka]. 

The water sources arise in higher part of rivers was subterranean water flow out on earth’s 
surface. They represent borderland between two biotopes, biotope of subterranean water and above 
grand water. Water sources occupy a special place between types of water habitat of their specific 
quality. They present natural laboratories, optimal refuge of faun, because their temperature is 
constantly. The water source area represents crenon. The typical inhabitants of water sources keep 
marking like crenobiont. Water source cenoekon is union of water source biocoenose achieved in long 
time subsist in water sources. 

Key words: water source, crenon, cenoekon, subsist 
 

Сажетак 
 

Извори се јављају у горњем дијелу текућице гдје подземне воде излазе на земљину 
површину. Они представљају гранично подручје између два биотопа, биотопа подземних и 
надземних вода. Извори заузимају посебно мјесто међу типовима водених станишта по својим 
специфичностима. То су природне лабораторије, најпогоднији рефугијуми фауне, јер им се 
температура мало колеба. Изворишно подручје представља кренон. Типични становници извора 
се означавају појмом кренобионти. Ценоекон извора је јединство изворских биоценоза остварено 
у дугом времену опстајања у изворима. 

Кључне ријечи: извори, кренон, ценоекон, опстајање 
 

УВОД 
 

Водена средина одувијек јe привлачила пaжњу човјека. Заузима 2/3 Земљине 
површине или 71% (99,5% морска вода и глечери, 0,5% копнене воде). Човјек се веже 
за воду јер је вода колијевка живота, пружа основу за живот и представља извор хране. 
То је разлог зашто човјек уз мора и ријеке оснива своја насеља. Снабдијевање водом је 
основни услов човјековог опстанка. Прве високе цивилизације свој успон су доживјеле 
уз ријеке (Тигрис и Еуфрат) прије пет хиљада година, јер је становништву била  
неопходна питка вода. Убрзо су се воде загадиле, а да би се становништво спасило од 
заразе морала су се проналазити одговарајућа рјешења. Почиње изградња аквадукта (l. 
aqua - вода; l. ducere - водити) првог водовода постављеног на грађевини сличној мосту 
790. год. п. н. е. Са истим проблемом се сусрео у старом вијеку Велики Рим, пошто је 
ријека Тибер била загађена, па је за потребе становништва за питком водом изграђен 
задивљујући надземни водовод.  

Недовољне залихе питке воде, данас, узрокују читав низ проблема за 
становништво. Недостатак питке воде у аридним областима поприма застрашујуће, 
катастрофалне посљедице. У будућности недостатак ће бити све израженији јер се 
неразумно односимо према резервама питке воде. Земље које тренутно имају довољно 
питке воде, такође, ће доћи усљед неразумног човјековог односа према овом 
природном добру у стање еколошке кризе. То је разлог што сваку капљу ове воде треба 
да чувамо као бисер на длану. 
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Извори, изворишта, ценоекони 
 

Посебно мјесто међу водама заузимају извори, најљепши дијелови горњег тока 
ријека који плијене пажњу љубитеља природе, умјетника и научника својом 
дјевичанском љепотом, својом свјежином, и саставом живог свијета. Извори 
представљају гранична подручја између подземних и надземних вода, усљед чега се у 
њима могу наћи организми оба екосистема. Они се разликују од осталог дијела тока 
или ритрона. Њихов ток се креће од једног метра, па до 5 односно 10 метара као што су 
брдско – планински извори Србије (Мар ко в и ћ , 1998). Извори су праве природне 
лабораторије с обзиром на сталну температуру, брзину воде и хемијски састав. 
Извориште, кренон је прва зона у склопу лонгитудиналног рашчлањења текућице 
(I l l i e s , 1961). Кренон, као дио текућице може да се дијели на три одсјечка. Он почиње 
са избијањем подземне воде, а завршава се гдје почиње ритрон. Његова рашчлањеност 
зависи од масе воде која извире, брзине тока, услова који су својствени подземном току 
у односу на надземне екосистеме. Води која избија на површину потребно је вријеме за 
интеракцију са надземним екосистемом, а брзини успостављања равнотеже са њим 
доприноси већа брзина воде на пр. ако се ради о гасовима (Слика 1.). 

 
Слика 1. Извор Пливе – слап у изворишном дијелу и маховина мијењају однос кисеoника и 

угљен - диоксида; 24.5.2007. 16:55:40 (ориг. Б. П. Павловић) 

Успостављају се просторне и еколошке границе кренона, а оне током времена 
могу или да се смањују или проширују, што неминовно утиче на величину животног 
простора који користе популације извора. Кренони су мали биотопи, за разлику од 
других екосистема на земљи; изоловани су и разликују се од биотопа у окружењу. Од 
једног или више извора могу да се образују изворишни краци, завршеци ледника и др. 
Подземне воде, воде које долазе из дубоких слојева, извори, обично су без патогених 
микроорганизама, па становништво такву воду користи без икакве припреме за пиће. 
Мала насеља могу да користе воду изворишта која је потребно адекватно заштитити, да 
не би дошло до њиховог загађења. Велика насеља захтијевају огромну количину воде за 
своје потребе, па их мала изворишта не могу да задовоље, усљед тога користе 
изворишта слабијег микробиолошког квалитета чију је воду потребно припремити за 
пиће. Површинске воде чија се вода користи за пиће захтијевају све фазе припреме, 
обраду, јер је снабдијевање хигијенски исправном водом основни предуслов доброг 
здравља становништва. Према подацима (СЗО) међу дванаест показатеља здравственог 
стања становништва једне земље један је квалитет воде за пиће.  
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У биотопима кренона живе кренобионти (типични становници кренона). Са 
условима кренонског станишта еколошки спектар кренобионата је високо усаглашен. 
Састав биоценоза кренона је устаљен, број популација мали, а њихова густина велика. 
Популације које су чланови биоценоза извора припадају „острвском типу“. Оне имају 
слабије изражене дисперзионе појаве. Извори су интересантни за проучавање, па се 
њима бавио и бави велики број научника. Посебно је занимљиво изучвање фауне 
извора, односно зообентоса који чини главну компоненту изворских биоценоза. На 
подручју Србије и Македоније фауном извора се бавио Синиша Станковић 
(Ст ан к о ви ћ , 1924); у Македонији Икономов (Ико н о м о в , 1959); Матоничкин и 
Павлетић (Ма т о н и ч ки н , Па в л е т и ћ  1964) у Босни и Хрватској; Миловановић и 
Филиповић (Ми ло в а н о ви ћ ,  Фи ли п о ви ћ , 1974) у Црној Гори; Мотас (M o t a s  и 
сар., 1962), Busnita (Busnita и сар., 1970) на подручју Румуније; Андерсон и Андерсон 
(Anderson, A n d e r s o n ,  1995) итд. Амфиподним рачићима фамилије Gammaridae 
бавило се више научника (Кар ам ан , 1964, 1967; Пља ки ћ , 1952, 1962; Филиповић 
1967; Ј а н к о ви ћ , 1983, 1983a). Посебну пажњу проучавању изворских Gastropoda, 
пужева фамилије Hydrobiidae je посветио Радоман. 

На подручју Босне и Херцеговине велику пажњу изучавању кренонских 
популација посветио је тим истраживача који је оформила Смиља Мучибабић на 
Природно-математичком факултету Универзитета у Сарајеву и Биолошком Институту 
Универзитета у Сарајеву. У овом погледу истичу се радови обједињених проучавања 
изворских популација малих притока Сутјеске у подручју Маглића, Волујака и 
Зеленгоре. Тако се изучавањем Plecoptera бавила Каћански (Ка ћ а н с ки , 1970), редом 
Ephemeroptera Танасијевић (Т а н а с и ј е ви ћ , 1970), редом Trichoptera Маринковић - 
Господнетић (Мар и нк о ви ћ  - Го с по д н е т и ћ ,  1970), фамилијом Simulidae реда 
Diptera Каћански (Ка ћ а н с ки , 1970a), фамилијом Psychodidae Крек (Кр е к , 1970), 
Чепић и Маринковић - Господнетић (Ћеп и ћ ,  Мар и н ко ви ћ  – Го с п о дн е т и ћ ,  
1978). 

Другачији приступ проучавању кренонских припадника биоценоза налази се у 
радовима (Пав ло в и ћ , Па в ло ви ћ , 1999, 2000; Па в ло ви ћ  и сар., 2006, 
Па в ло в и ћ  и сар., 2008, Пав ло ви ћ  и сар.,  2009) који анализе задржавају на нивоу 
таксоцена. Таксоцен је скуп јединки популације одабраног таксона, изнад нивоа врсте, 
који се налази у истој биоценози (C h o d o r o w s k i, 1959). У изворским биотопима 
развили су се и егзистирају посебни ценоекони (Па в ло ви ћ ,  1988). 

Ценоекон је јединство ценозе (заједнице) са њеним окружењима у пуном 
временском трајању обједињености демоса (припадника врста) који сачињавају 
ценозу. Опстајање ценоекона је повезано са учесталошћу и са трајањем биотопа у 
којима се обавља обједињавање биоценоза које припадају ценоекону. При малом 
капацитету биотопа или у фази његовог минималног капацитета долази до екстинкције 
популације кренобионата. У вези са капацитетом средине, однос дисперзионих 
способности кренобионата и мале вјероватноће површине изворског станишта (у 
односу на површину осталих екосистема копна) има за резултат малу вјероватноћу да 
се поново населе кренобионти из блиских биоценоза у којима су присутни. Ценоекон, 
као систем природе из оквира екона (Пав л о в и ћ , 1988, 1990, 1995; Пав ло ви ћ , 
Па в ло в и ћ , 2001), обухвата сукцесије (временске смјене) и дисперзије (истовремене – 
синхроне просторне распореде) екосистема. Ови екосистеми односно њихове 
конкретизације – геобиоценозе - биогеоценозе (С ук а ч е в , 1958) са временско 
просторним координатама на Земљи улазе у одржавање остварене (достигнуте) 
сингенезе ценоекона. Синхроне геобиоценозе, које улазе у оквире одржавања датог 
сингенетског остварења кренонског ценоекона, карактеришу мале запремине – мале 
површине Земље, са тачкастим распоредом. Унутар тих појединачних тачака 
обезбјеђено је потпуније или дјелимично одржавање компоненти интегритета. Када се 
то разматра у годишњем трајању онда су то пулсирања повезана сезонама. Пулсирања 
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укључују не само промјену величине тачака него и њихове нестанке и појављивања. 
Ове крајности су још више изражене у дугогодишњој ритмици и флуктуацијама. 
Таксоцени који улазе у интеграције геобиоценоза извора су са посебним адаптацијама 
које обезбјеђују активациона, миграциона или дисперзиона попуњавања недостајућиx 
чланова јединства. 

 

Извори, подјела и њихове биоценозе 
 

Извори имају непроцјењиву вриједност, посебно за снабдијевање становништва 
питком водом, па је због тога неопходно њихово боље познавање. Подјела извора се 
обавља по начину избијања воде на површину, њеној температури, струјању воде, 
њеној издашности, геолошким и геоморфолошким одликама терена, хемијском саставу 
растворених соли изворске воде (Мар и ћ ,  Р а к о ч е ви ћ , 2009). С обзиром на начин 
избијања воде на површину изворе дијелимо на: 

1. реокрене или текуће 
2. лимнокрене или језерасте 
3. хелокрене или мочварне 
Међутим, нова класификација заснована на начину избијања воде на површину 

коју је дао Gerecke прихвата наведену подјелу, али јој додаје још три групе извора: 
хигропетричне, реопсамокрене и реохелокрене, па укупно, дакле, постоји 6 група 
извора (G e r e c k e , 1996). 

Реокрени или текући извори - представљају изворе чија вода по избијању на 
површину одмах отиче. Они се одликују стјеновитом подлогом и недовољном 
количином свјетлости јер се јављају у шумовитим подручјима. Реокрени извори могу 
бити воклишки или крашки, крашка врела (настају у кречњачким теренима). 
Одликују се температуром испод 10ºC, брзином воде и до 2m/s. Њихова вода се 
сакупља у пукотинасте резервоаре, одакле нагло избија на површину. Ерозивним 
дјеловањем воде ових извора долази до разарања, дробљења кречњачких стијена усљед 
чега се у овим изворима јавља раздробљени материјал, односно веће или мање камене 
громаде. Позадинске стијене ових извора усљед ерозивног подлокавајућег дејства се 
често урушавају на извориште, па у залеђу настају стрме стијене у виду клифова (могу 
да буду високи и до неколико десетина метара). Они су карактеристични за средњу и 
јужну Европу. Међу њима су познати слиједећи извори: Пливе (Слика 2), Крупе, Буне, 
Плитвица, Крке, врела Цетињске ријеке (највећи подземни водоток слива Скадарског 
језера). Иначе слив Скадарског језера посједује велики број реокрених извора и врела. 
Посебан тип воклишких извора су повремени извори мукавице или потајнице који се 
одликују сиромаштвом живог свијета. Међу њима су познати извори у Никшићком 
пољу. За реокрене изворе су каректеристични организми кренофили који се поред 
извора јављају и у ријечним токовима. У њима се јављају маховине (Cinclodotus 

aquaticus, Fontinalis antipyretica), алге у зависности од типа подлоге: дијатомеје 
(Achnantes minutissima, Diatoma mesodon), на кречњачкој подлози (Navicula, Cymbella), 
на силикатној подлози (Eunotia, Pinnularia). Мјеста гдје је присутно јако струјање воде 
и гдје се интензивним таложењем карбоната јављају водопади на карбонатној подлози 
доминантна је зелна алга Oocardium stratum (Desmidiaceae). Такође, у кречњачким 
изворима живе Vaucheria, Tribonema (жутозелене алге) и Chamesiphon, Phormidium, 

Homeothrix (Cyanophycae). Животињски свијет је представљен организмима дна или 
бентоса, односно зообентоса (Niphargus, рачић подземних вода из реда Amphipoda, кога 
вода при избијању на површину избаци). Међу инсектима јављају се представници 
фамилије Elmidae, те ларве инсеката који су развићем везани за воду из фамилије 
Chironomidae (Diptera), реда Plecoptera (Protonemura), реда Trichoptera (Baetis), водене 
гриње (Hydrachnidaе), Oligochaeta и пужеви (Ancylus, Theodoxus, Bithynella).  
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У фауни извора подножја Врањине (Скадарско језеро) Шундић је утврдио 
присуство доминантне кренобионтске врсте пужа Anagastina zetaevalis (62,4%) и 
кренофилне врсте амфиподног рачића Laurogammarus scutariensis (30,7%) са 
максималном бројношћу у октобру и априлу (Шунд и ћ ,  2007). 

 
Слика 2. Плива – велики извор са мало воде, студенти на теренској настави 23.5.2008 

14:47:21 (ориг. Б.П.Павловић) 
 

Хигропетрични извори - представљају тип реокрених извора који се одликују 
отицањем воде из неколико тачака изворишта са стјеновите литице и настајањем првог 
поточића у подножју стијене. 

Реопсамокрени извори – представљају изворе који се одликују извирањем воде 
из неколико тачака косе површине која потом дифузно цури кроз слојеве пијеска и 
шљунка са органским детритусом, формирањем поточића који отиче ламинарним 
током са веће површине и дубље натопљеног супстрата. За ове изворе су 
карактеристични кренобионти пр. Hydrachnida – водене гриње. Оне веома брзо освајају, 
колонизују нове просторе јер проширују ареал преко ларви, паразита инсеката и 
одраслих – адулта, предатора. 

Реохелокрени извори – тип извора, чест у шумском подручју, чија вода извире 
на косој површини на више тачака, а потом дифузно цури кроз слојеве муља и 
органског детритуса. 

Лимнокрени извори – извори чија вода извире полако, углавном са једне тачке 
са дна, сакупља се у локву, базен, а потом прелијева преко његове ивице и отиче. Чести 
су у равничарском подручју, а могу да се јаве, усљед крашких феномена, и на 
кречњачким теренима. Њихова температура је током године стална, струјање воде 
слабо, па у њима преовладавају креноксени организми (организми прилагоћени 
мирнијим водама који се у извору јављају само повремено), нема представника 
подземне фауне. Они се одликују присуством макрофитске вегетације (Mentha aquatica, 
Apium repens), маховина (Calliergon cuspidatum, Calliergon giganteum), и алги (Zygnema, 

Vaucheria, Tribonema). У њима су заступљени и зообентоски организми – ларве 
Plecoptera, Ephemeroptera, Diptera, пуж Radix sp., водоземaц Salamandra salamandra, а 
могу да се јаве и рибе. Овом типу извора припада на Проклетијама Савино око, извор 
Саве Долинке, извор Марезе (код Подгорице) итд. 

Хелокрени извори – мочварни или подвирни извори, пиштевине, чија вода 
извире на већој хоризонталној површини, дифузно цури кроз муљевите слојеве 
органског детритуса, натапа земљиште чинећи га мочварним, забареним, из чега се 
формира изворски поточић са спорим отицањем воде.  
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Одликују се вриједношћу pH<7, па су у њима доминантни ацидофилни 
организми: маховине Sphagnum, Scapania undulata, алге Desmidiales и Zygnemales, а од 
животињских представника пуж Pisidium. Овакав тип извора се јавља у околини 
Босанског Грахова, Ливна итд. 

Сублакустрични извори - подводни језерски извори који не остварују везу са 
ријечним токовима, често најважнија компонента воденог баланса. Скадарско језеро је 
богато овим изворима насталим из крашких вртача (настале крашком ерозијом у 
терцијeру) потонулих заједно у квартару са Скадарском плочом, а неке од њих су се 
нашле и више од 50м испод нивоа мора. Формирањем Скадарског језера ове вртаче 
почињу да раде као сублакустрични извори или „ока“ (има их преко 30), и напајају 
језеро водом. Ова ока се још називају „риболовна ока“ јер за вријеме зиме у њих 
мигрирају различите врсте риба; Alburnus scoranza (укљева на сјеверозападу и западу 
Скадарског језера), а Rutilus sp., Pachychilon pictum, Scardinius knezevici, Cyprinus carpio 

(младе јединке) у јужном дијелу Скадра. У прољеће ова ока могу да служе за мријест 
риба (поред Мораче у којој се иначе мријесте). Позната „ока“ Скадарског језера су: 
Радуш, Ђурино око, Волач, Граб, Плоча, Крњачко око, Вашкант, Бјаца, Бобовиште, 
Базагур, Модра ока итд. Око поменутих извора састав бентоса је другачији у односу на 
околна станишта. 

Еставеле – предстaвљају изворе крашких поља. За вријеме кишног периода 
појављују се уз ријеке (понорнице), а током сушног периода они се губе, пониру или 
потпуно нестају. Често може да се појави и извор и понор на малом простору у 
удубљењима спуштени неколико метара испод околног земљишта. Има их нпр. у 
Дабарском пољу, Никшићком пољу – Горњепољски вир (на десној старни тока ријеке 
Сушице), највећа еставела Европе која треба да се заштити.  

Еставеле одликују представници подземне фауне, односно присуство ендема. Ту 
се јавља рачић Niphargus и ендемичне врсте риба: Telestes metohiensis, Telestes croaticus, 

Telestes tursky, Deminichtys ghetaldi, Deminichtys adspersus, Phoxinellus (Paraphoxinus) 
alepidotus, Squalius tenellus, Squalius svallize итд. 

Термални извори или терме - представљају изворе чија је температура виша од 
просјечне годишње температуре. Подземна вода ових извора (у подручју вулкана) се 
загријава долазећи у контакт са лавом и због повећаног хидростатичког притиска 
избија кроз пукотине на земљину површину носећи са собом H2S, H2SO4, или силикате. 
Воде ових извора су сиромашне органским  материјама, а богате раствором минералних 
материја које дају специфичан укус и мирис, а често и љековита својства. У термама 
живе хемосинтетске бактерије (користе H2S за хемосинтезу) до темпертуре 86ºC - 90ºC 
на којима обављају све животне процесе, Thiobacillus thiooxidans, Sulfolobus 

acidocaldarius (ацидофилна бактерија). У овим водама живе до 80ºC модрозелене алге 
као што је једноћелијска Synechococcus (оптимум раста на 60ºC), Mastigocladus 

laminosus, те Oscillatoria (оптимум раста 45 - 50ºC). У овим изворима се налазе и 
представници еукариота као што су: гљивице (на температури 620C), алге (на 60ºC), те 
протозоа Cerosulficer, Velkampfia (на температури 57 - 60 ºC) итд. Како вода из ових 
извора отиче њена температура се снижава, а са тим долази до сукцесија биоценоза, па 
се при температури од 45 - 50 ºC јављају рачићи Ostracoda и ларве инсеката (мушице), 
васкуларне биљке при температури приближно 45 ºC, а представници кичмењака на 38 
ºC. Посебан тип термалних извора су гејзири. Постоје и термоминерални извори са 
љековитом водом Слатина (Љешљани) код Новог града, Илиџа код Сарајева, 
Мљечаница под Kозаром, Врућица код Теслића, Љешница (Бијело Поље) итд. 

Поред топлих постоје и хладни извори на чију температуру су се прилагодили 
стенотермни организми (грч. stenos – узак) који су адаптирани на уско варирање 
температуре. Ови извори се најчешће снабдијевају водом усљед отапања леда или 
снијега. Температура њихове воде је између 4 – 5 ºC пр. Свињача (Колашин).  
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Постоје и друге подјеле извора које су дали Милојевић (Мило ј е ви ћ , 1967), 
Дукић (Д ук и ћ , 1984, 2006), Петровић и Богдановић (Пет р о ви ћ , 
Б о гд а н о ви ћ ,1995),  Црногорац  (Цр н о го р а ц , 2009): 

I. Извори према времену трајања могу да буду: 
1. Стални извори - извиру, односно дају воду цијеле година без обзира на вријеме 

и падавине. 
2. Периодични извори – извиру, односно воду дају само док постоји обнављање 

подземних вода (кишни период, отапање снијега) и карактеристични су за 
крашке предјеле. 

3. Повремени извори - појављују се за вријеме обилних падавина (киша, јаког 
топљења снијега) у крашким изданима, разбијеним изданима, карактеристични 
за суптропске и умјерене области, а нема их у тропским и субполарним. 
 
II. Према мјесту појављивања извори се дијеле на: 

1. Долинско – котлинске – појављују се у кориту ријеке, на обали ријеке, на 
странама долина или котлина или у долинској равни. 

2. Планинско – падински су извори планинских падина, а воду добијају из 
крашке или разбијене пукотинске издани.  

3. Подводни – вруље на дну морских базена, ока на дну језерских базена. 
 
III. По начину кретања воде у односу на топографску површину извори су: 

1. Силазни или гравитациони који могу да буду: 
a. Депресиони или оцједни извори - настају откривањем изданске воде 

ерозивним процесима.  
б. Преливни извори – добили су име по прелијевању воде по топографској 

површини усљед вододржљивих баријера које спречавају да се изданска вода креће. 
в. Контактни извори – најзаступљенији извори који се појављују на мјестима 

пресијецања контакта (контакт кречњака и флиша; кречњака и пјешчара) водоносног 
хоризонта и вододржљивог слоја топографском површином. 

г. Пукотинасти извори – извори у стијенама са пукотинском порозношћу 
пресјечени топографском површином. 

2.  Узлазни извори  се дијеле на: 
а. Пукотински извори узлазног типа - извори настали уз тектонске расједе 

чија вода избија на површину усљед јаког хидростатичког притиска, гасова или водене 
паре. 

б. Гасни или гасирани извори – извори са дубинском водом који функционишу 
уз помоћ гасова који у њих долазе са стране, крећу се пукотинама гдје влада најмањи 
отпор до топографске површине, а таква вода се одликује уочљивим мјехурићима 
гасова.  

в Артешки извори – јављају се при пресјецању горњег нивоа артешке издани 
природним путем. (ако се то уради вјештачки) настаје артешки бунар.  

г. Гејзири – термални извори (завршна фаза вулканске активности) за које је 
везано периодично избацивање водоскока вреле воде (температура на површини 80ºC, а 
у унутрашњости 120 – 130ºC) и паре. Најпознатији се јављају на Исланду «Велики 
гејзир» активан више од 3000 година који избацује кључалу воду у интервалу 20 – 30 
сати, а избацује млазеве висине 10м током 10 минута. У САД се јавља око 100 гејзира у 
Јелоустонском националном парку (на просјечној нв 2400м, на територији три савезне 
државе (Вајоминг 91%; Монтана 7,6% и Ајдахо 1,4%) 3400 термалних извора на 
површини 898 km², те на Камчатки (22 гејзира откривена 1941. у долини ријеке 
Гејзерне) и на Новом Зеланду (гејзир Вајмангу - јавио се 1899. и угасио у октобру 1904. 
након отицања језера Таравера).  
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Издашност извора 
 

Важна особина извора је њихова издашност која представља средњу вриједност 
количине воде коју у одређеном временском интервалу (обично година дана) дају 
извори. Колика ће да буде издашност извора зависи од количине воде којом се извор 
храни тј. од стања дијела подземних вода које се обнављају (Слика 3).  

 
Слика 3. Извор на падинама Сњежнице према ушћу Сутјеске; 2.7.2007. 17:57:23  

(ориг. Б. Б. Павловић) 
 

На издашност извора утичу: рељеф, хидрологија, клима, рељеф, те геолошко – 
литолошке карактеристике подручја. Извори мoгу да имају минималну издашност 
(Qmin) према максималној издашности (Qmax). Према издашности и постојаности 
извори могу да буду:  

а. Веома постојани извори са издашношћу (Qmin: Qmax= 1:1)  
б. Постојани извори (Qmin: Qmax= 1:2)  
в. Промјенљиви извори (Qmin: Qmax= 1:2 до 1:10)  
г. Веома промјенљиви извори (Qmin: Qmax= 1:10 до 1:30, и више)  

Према Петровићу (1997) клима, односно падавине утиче на храњење извора, 
па он изворе дијели на четири групе: 

а. Дубински извори – извори стабилне издашности са уједначеним 
храњењем. 
б. Нормални извори – извори са постојаном издашношћу. 
в. Пукотински извори – извори промјенљиве издашности јер се хране из 
разбијених издана. 
в. Карстни извори - извори промјенљиве издашности што је посљедица 
храњења и кретања подземних вода кроз карст (Слика 4). 

 
Слика 4. Локвице на Дурмитору; поглед од извора ка „локвици“ коју напаја, 1.7.2007. 14:35:29 

и мали извор 14:43:31 (ориг. Б. П. Павловић) 
Meinzer према издашности, односно на основу средње вриједности количине 

воде коју дају извори у одређеном временском интервалу разликује осам (8) група 
извора (издашност нижа од 10cm3/s до 10 m3/s и више). Извори крашких предјела имају 
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највећу издашност, а средња вриједност им се креће око 30m3/s. Тако на пр. врело Љута 
у Боко-которском заливу има индекс (Qmax=170 m3/s; Qmin=20 m3/s).  

Мање издашним и каптираним изворима издашност се одређује тако што се 
цијели млаз воде ухвати у избаждарени суд, а уз помоћ хронометра се забиљежи 
вријеме пуњења и потом се издашност добије преко обрасца:  

Q=V/t,  (Q – издашност у l/s; V - запремина суда у литрима; t – 
вријеме пуњења у секундама). 

Издашношћу извора на подручју Македоније се бавио Милосевски 
(Milosevski, 2008) у сврху њиховог кориштења за водоснабдјевање и заштите. Он је 
измјерио издашност у октобру мјесецу 2007. за 125 извора у западном дијелу 
Македоније (17 општина) у сливном подручју Вардара, Треске, Црног Дрима и 
Охридског језера (од укупно 4414 извора на подручју цијеле Македоније). 

 

Режим извора 
 

Петровић (Петровић, 1995) разликује три основна типа режима извора са 
више посебних варијанти: 

1. Режим уједначене издашности извора (дубинско - термална варијанта; кишно 
– тропска варијанта) 

2. Режим сезонских промјена издашности (кишно – монсунска варијанта; кишно 
– средоземна варијанта; субполарно – планинска варијанта) 

3. Режим периодичних промјена издашности (кишна варијанта, кишно – сњежна 
варијанта; сњежно – кишна варијанта) 

 

Екосистемска, ценотичка и популациона проучавања кренонских 
подручја 

 

Различити аспекти екосистемских ценотичких и популационих проучавања 
кренонских подручја имају дугу традицију на просторима бивше Југославије. Синиша 
Станковић се бавио проучавањем прибрежних извора уз Охридско језеро, истраживао 
је планарије и описао њихов нови род Neodendrocoelum (пет нових врста) у раду 
“Слатководне трикладе западног Балкана и зоогеографски проблеми овог краја“ 
објављеном са чешким зоологом Комареком у Јени 1927. У хладним изворима уз 
Охридско језеро живи Neodendrocoelum adenodactylosum (у Охриду до дубине 108m). 
Изворе јужне обале Охридског језера са температуром 8 – 11ºC насељава 
Neodendrocoelum maculatum, у изворима Св. Наума живи Neodendrocoelum St. Naumi и 
Fonticola ochridana као и у извору Шум (уз Стругу) гдје се јавља Neodendrocoelum 

jablanicense са Neodendrocoelum maculatum и Planaria montenegrina (јавља се и на врелу 
Босне). Такође, у Македонији (централној и западној) на већој надморској висини (Шар 
планина, Бабун, Жеден, Скопска црна гора, Јакупица, околина Кичева) налази се 
Albiplanaria macedonica.  

Станковић је описао и нову врсту Fonticola dalmatica у изворима „Косинац“ (код 
Сињског Хана). Планарије:  Albiplanaria macedonica, Fonticola bosniaca, Fonticola 

dalmatica и Fonticola ochridana су бијеле планарије које су остаци старе фауне језера, а 
секундарно су се уселиле у изворе. 

Карактеристична форма наших хладних планинских извора (крајње границе 
температуре 3 – 17ºC) је Planaria montenegrina која живи у зони од 600 – 700m (према 
Ж. Ђорђевић и на већим висинама), а испод ове границе и у хладним изворима крша. 
Познавање богатства кренобионата Балканског полуострва посебно је употпуњено 
Радомановим проучавањем водених пужева (Hydrobiidae). 

На подручју Србије З. Марковић, је у брдско – планинском дијелу, од 1989. до 
1996. истражио 234 извора, од којих је двадесет пратио сезонски, у трајању од двије до 
шест година, све у циљу утврђивања њихове важности, квалитета итд. Обавио је 



Невенка Павловић, Боро П. Павловић, Борис Б. Павловић*, Дејан Дмитровић, (2010) 
______________________ 

190 

 

анализу макрозообентоса за наведене изворе и констатовано да их настањује 198 
таксона. Детерминисани таксони су из 6 раздјела, односно 23 групе различитих 
таксономских категорија (Мар ко ви ћ , 1998).  

Kомплексна лимнолошка проучавања горњег дијела слива ријеке Босне 
покренула је С. Мучибабић. Она представљају почетак деценијског плодотворног рада 
неколико генерација истраживача, чији су резултати обогатили знања о лимнофауни 
Европе (Маринковић-Господнетић, Каћански, Крек, Танасијевић). Опсежна проучавања 
микрофита (посебно дијатомеја и модрозелених алги) кренонских подручја обавили су 
Јерковић и Благојевић и са фундаменталног становишта, али и са становишта 
кориштења изворишта за водоснабдјевање. При тим проучавањима процјењиване су 
најчешће вриједности и квалитет воде изворишта за водоснабдјевање.  

Повратни утицаји кориштења водних потенцијала кренонских подручја, на 
функционалност екосистема и на ценотичке и популационе карактеристике, веома су 
мало анализирани. Како расте степен кориштења водних потенцијала изворишта тако у 
већој мјери долазе до изражаја проблеми угрожавања опстанка посебних, често и 
уникатних еконских и биотичких система, кренонских подручја. Тиме не само да се 
угрожавају системи природе, него се угрожава функционисање и опстанак 
антропосистема повезаних са тим подручјима. Локални регионални и шири нивои 
проблема у овој области, изразито актуелизирају ову истраживачку проблематику. 
Фундаментални аспекти проучавања биоценотичких и фаунистичких спектара 
изворских биоценоза укључени су у подпројекат «Акватични таксони и таксоцени 
Републике Српске», тема «Становници извора и изворишта слива Врбање, Стрижне и 
Сутјескe», (руководилац Невенка Павловић) у пројекату «Биолошка и еколошка 
проучавања Републике Српске» (координатор Боро Павловић) те у пројекту 
„Екосистемске, ценотичке и популационе основе кориштења хидропотенцијала 
Републике Српске“ (координатор Невенка Павловић). Координатори пројеката и 
чланови истраживачког тима посвећују значајну пажњу овој проблематици и настоје да 
ова истраживања буду заступљена у потребној мјери унутар природних наука и у 
развојним и примјењеним истраживањима Републике Српске како не би заостајали за 
проучавањима у сусједним земљама.  

Истраживања извора на подручју РС, односно БиХ (кроз наведене пројекте) се 
врше у подручјима изворишта Пливе (Слика 5), Рибника (Слика 6), (Унца), Бање 
Љешљани, Пливе, Балкане, Угра, Врбање, Иломске, Паљанске Миљацке, Праче, Говзе, 
Сутјеске, Бистрице, Топлице. 

 
Слика 5. Плива – при мањем извирању воде, 24.5.2007. 16:44:34 (ориг. Б.П.Павловић) 
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Слика 6: Рибник - са мало воде која избија из кречњачко – доломитне трошине,  

24.5.2007. 12:12:08 (ориг. Б.П.Павловић) 
 

У кренонским подручјима обављају се посматрања, мјерења и узимања проба за 
лабораторијске обраде и анализе. Одговарајућим избором објеката који се укључују у 
проучавања остварују се услови за поређење екосистемских ценотичких и 
популационих показатеља стања у условима различито остварених облика кориштења 
водних потенцијала кренона (нулта кориштења, и кориштења за водоснабдјевање, 
рекреацију, производњу електричне енергије или за гајење риба). Узимањем проба (три 
- четири изласка годишње), анализом и обрадом података, остварује се увид у сезонску 
динамику посматраних екосистемских, ценотичких и популационих карактеристика и 
региструје различитост утицаја при посматраним начинима кориштења водних 
потенцијала кренонских подручја. Ратна дејства на територији БиХ оптеретила су 
многе изворе најтежим обликом загађења радиоактивним материјама, па с тога треба да 
се обавља мониторинг изворске воде како би становништво било обавијештен о њеном 
квалитету. За утврђивање стања извора поред низа метода користи се и анализа 
зообентоса. Посебно су се анализирале и анализирају одлике одабраних таксоцена 
(Gammaridae; Plecoptera; Trichoptera: Rhyacophylidae, Limnephilidae; Coleoptera: 
Elmidae). Извори загађени усљед радиоактивне полуције доводе до ишчезавања неких 
осјетљивих организама, привремено или заувијек. Резултати су од великог значаја за 
науку јер овом проблему на подручју БиХ, РС није посвећено довољно пажње. На 
основу прикупљања свих наведених података о изворима процјењују се основе 
различитог кориштења хидропотенцијала кренона подручја стављеног под 
истраживачку лупу.  

Истраживања су обављена и на Врелу Босне ради утврђивања стања таксоцена 
кренона, односно квалитета воде за пиће (Слика 7). 

 
Слика 7. Врело Босне, 16.6.2007. 13:34:37 (ориг. Б. П. Павловић) 
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Истраживање зообентоса подручја изворишта Усоре (2006. године) показала су 
да је квалитет воде задовољавајући, да нема индиција о оптерћењу загађујућим 
материјама, нити о радиоактивном оптерећењу те да може да се користи за снабдјевање 
становништва питком водом. (Pavlovi,  исар., 2008). Провјера квалитета воде 
Виленских врела у сливу ријеке Врбање преко анализе макрозообентоса обављено је у 
јулу 2007. и априлу 2009. године при чему је утврђено присуство карактеристичних 
изворских облика из таксоцена Gammarus (Amphipoda), Elmis (Coleoptera) 2007., a 2009. 
Gammarus и Brachiptera (Plecoptera). Примјеном метода за процјену трент биотичког 
индекса утврђено је присуство 10 таксоцена значајних за утврђивање степена 
сапробности, односно квалитета воде. Резултати су показали да се ради о води прве 
класе бонитета (индекс IX), односно незагађеној води Виленских врела, који имају 
непроцјењиву вриједност за снабдјевање становништва питком водом (Фили п о ви ћ  и 
сар., 2009). Значајна истраживања су урађена у кренонским подручјима десних притока 
Сутјеске (јула 2007.) са падина Сњежнице (према Ћуреву три локалитета са ознакама 
Боровно) и четврти Суха (чесма поред пута Тјентиште - Гацко), те Клобучарице – 
лијеве притоке Сутјеске (септембра 2008.). У десним притокама Сутјеске је утврђено 
присуство 16 систематских група са поретком: Diptera, Amphipoda, Gastropoda, Bivalvia, 
Trichoptera итд. У квалитативној проби узетој са чесме Суха, у маховини доминантне су 
биле јединке Coleoptera i to Elmis, а у квантитативној Chironomidae (Diptera) i 
Hidrobiidae (Mesogastropoda). У лијевој притоци Сутјеске – Клобучарици је утврђено 
присуство 7 систематских група са поретком по бројности: Coleoptera, Plecoptera, 
Amphipoda, Trichoptera итд. Констатоване су значајне разлике биоценотичких спектара 
добијених анализом квалитативних и квантитативних проба узетих истовремено из 
истог изворишта, а још израженије у истом извору након једне године. Разлике у 
биоценотичким спектрима се огледају и по обухваћеним таксонима и по њиховом 
удјелу у укупном броју јединки. Закључено је да је у кренонима са мањом количином 
воде, постојећа изразита варијација у биоценотичком саставу зообентоса повезана са 
карактеристикама микростаништа, са успостављањима и повлачењима животињских 
насеља, односно пулсирања стања таксоцена. Популације кренобионата, на тај начин, 
су под високим ризиком екстинкције (Па в л о ви ћ  и сар, 2009). Истраживања стања 
таксоцена зообентоса кренона у сливу Стрижне и Војскове у прољеће 2007. и 2009. на 
подручју општине Нови Град показала су изразиту доминантност таксоцена Gammarus, 

Trichoptera и Plecoptera. Утврђено је да се ради о простору велике биолошке 
разноврсности, ненарушеног стања кренона која би требало очувати (Мрши ћ  и сар., 
2009).  

 

Закључна разматрања 
 

• Изворишта или кренони су екосистемске посебности како по облицима 
интеграције биотопа и биоценозе, тако и по својим структуралним и 
динамичким одликама популација и појединих абиотичких фактора. Из 
наведеног разлога морају се појединачно истраживати и пратити, јер човјекове 
дјелатности веома често (опртерећењима или кориштењима) доводе до 
нарушавања, угрожавања или уништавања ових посебности.  
• Присутно је угрожавања природе, а и човјека, усљед растућег кориштења 
водних потенцијала кренонских подручја за снабдјевање питком водом, за 
изградњу малих хидроелектрана и за гајење риба, па у том погледу садашња и 
будућа истраживања треба да доведу до процјена за изборе мјера и поступака 
човјекових дјеловања. 
• Извори су подложни промјенама како своје физиономије, тако и састава 
својих заједница и квалитета воде. Ове промјене се дешавају усљед дејства 
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човјека који настоји све у природи да потчини себи ради задовољавања 
властитих потреба.  
• Да би човјек очувао изворе требало би да своје потребе усклади са њиховим 
природним амбијентом јер само тако ће очувати изворску питку воду значајну за 
нас и за наше потомке. Чувајући изворе човјек чува њихове уникатне ценоеконе, 
помаже њиховом опстајању, чува питку воду која ће у будућности бити 
ријеткост скупља од злата. Само боље познавање извора, њихова научна 
валоризација, чување и заштита могу да ријеше проблеме њиховог рационалног 
искориштавања. 
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Abstract 

PAVLOVIĆ Nevenka, Boro P. PAVLOVIĆ, Boris B. PAVLOVIĆ, Dejan DMITROVIĆ, 
Radojka PAJČIN, Slaven FILIPOVIĆ: ZOOBENTHOS OF VRBANJA IN CONDITIONS OF 
WORK OF SMALL HYDRO POWER PLANTS. I Симпозијум еколога Републике Српске, 
Бања Лука 4-6.11.2010. Скуп, 5.: 197-12. [University of Banja Luka – Faculty of Science, Mladen 
Stojanovića 2, 78000 Banja Luka]. 

Activities around the construction of number of small power plants on small flowing waters 
hill-mountain areas of Republic Serpska intensely develop. The initial two were built on the river in a 
short slot of Vrbanja gorge - canyon, flow full of waterfalls between Divič and Šepirice, a highland 
river below. It is a small space refuge of diverse relicts of ecosystems, of syntaxons, of species and 
variety of special populations within the geomorphological, hydrological and climatic phenomena that 
constitute specific biotopes. This area is known for small number of persons, but during the period of 
Austria-Hungary close to to the Second World War, transport of timbers went from the exploited 
powerful complexes of spruce forest (Ljuta greda - Kraljevo guvno - Duge - Prosječenika - Šepirice) 
down the streams to this area by the usages of riža-s (kilometres roads, like trough, made of along laid 
down timbers). There is no study of zoobenthos for this part of the flow Vrbanja before the 
construction of the mini power plants. About the former wealth of zoobenthoses has talked wealth and 
a specific feature of  trout population. This population has been guarded the enclosed field of fishing 
during a few decade (in the time of socialism) and in that way were realized restorations of 
downstream populations in the confluence Vrabanje in which fishing have been permitted. For the 
purposes of this study, samples of zoobenthos were taken on April 25th and October 10th 2009th in 
the part of reduced flow and downstream of the mini power plant. Samples from affluents, both side of 
the explored part of Vrbanja, from sources, as well as from streams have been taken too. Capacities of 
the ecosytems of the flow dramatically have been disturbed, in this part of Vrbanja, because the mini 
power plants have been reduced quantity of water free flowing.  

Key words: river Vrbanja, small hydro power plant, zoobenthos, mountain stream, capacity of 
ecosystems 

 

Сажетак 
 

На малим текућицама брдско-планинског подручја Републике Српске теку послови око 
изградње великог броја малих електрана. Прве су изграђене на ријеци Врбањи у кратком одсјечку 
клисурско-кањонског слаповитог тока између Дивича и Шепирица, а испод висије Речице. То је 
мали рефугијални простор разноликих реликтних екосистема, синтаксона, таксона и посебних 
популација унутар мноштва геоморфолошких, хидролошких и климатских феномена који творе 
посебне биотопе. Мало је оних којима је то подручје знано, мада је довде низ потоке рижама 
(коритастим километарским путевима, направљеним од балвана) ишао транспорт балвана 
експлоатисаних моћних комплекса смрчевих шума (Љуте греде – Краљевог гумна – Дуга – 
Просјеченика – Шепирица) још од периода Аустроугарске до Другог Свјетског рата. Проучавања 
зообентоса Врбање у овом дијелу тока није било прије изградње мини електрана. О ранијем 
богатству зообентоса говорило је посебно богатство и особеност популације поточне пастрмке. 
                                                        
* пошту адресирати на првог аутора 
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Она је неколико деценија у вријеме социјализма чувана забраном риболова у том дијелу тока, 
чиме је обезбјеђивана обнова низводних изловљаваних популација у сливу Врбање. За потребе 
овог рада, пробе зообентоса узимане су 25.4.2009. године, те 10.10.2009. у дијелу кориштеног 
тока и низводно од мини електране. Такође су узета пробе извора, односно потока, који притичу 
у ове дијелове тока. Капацитети екоситема текућице драстично су нарушени у овом дијелу 
Врбање послије захватања вода за мини електране. 
            Кључне ријечи: ријека Врбања, мале хидроелектране, зообентос, брдско-планиске 
текућице, капацитет екосистема 

УВОД 

Изградња великог броја малих хидроелектрана (МХЕ) обавља се на малим 
текућицама брдско-планинског подручја Републике Српске, односно Босне и 
Херцеговине. Прве су изграђене на ријеци Врбањи у кратком одсјечку клисурско-
кањонског слаповитог тока у подручју Крушева Брда, између Дивича и Шепирица, а 
испод висије Речице на планини Влашић. Заузеле су мали рефугијални простор 
разноликих реликтних екосистема, синтаксона, таксона и посебних популација унутар 
мноштва геоморфолошких, хидролошких и климатских феномена који творе посебне 
биотопе. Мало је оних којима је то подручје знано, мада је довде низ потоке рижама 
(коритастим километарским путевима, направљеним од уздужно пореданих балвана) 
ишао транспорт балвана експлоатисаних моћних комплекса прекрасних смрчевих шума 
(Љуте греде – Краљевог гумна – Дуга – Просјеченика – Шепирица) још од периода 
Аустро-Угарске до Другог Свјетског рата. Око стрмина, греда и сипара Дивича 
завлачила се пруга уз Врбању и њоме је даље свакодневно возовима ишао транспорт 
балвана од Крушева Брда до Бања Луке. Пред II Свјетски рат почело је дизање пруге. 
Повезано са наставком кориштења шума трасом пруге изграђена је цеста у седмој 
деценији 20. вијека. Међутим, послије минулог рата у БиХ, након дуге паузе, 
настављено је са експлоатисањем богатих шума овог краја.  

Ради изградње МХЕ „Дивич“ пут је продужен до највишег водозахвата на висији 
Речице у првој деценији трећег миленијума. Тиме су такође обезбјеђене могућности 
експлоатације преостале шуме са недоступних стрмих дијелова око Врбање. То је 
допринјело измјени изгледа овог предјела и негативно се одразило на хидролошко 
стање извора у горњем сливу ријеке Врбање, као и на саму Врбању. Поред тога, 
пројекат изградње МХЕ је условио још већи поремећај еколошке равнотеже у овом 
подручју. Узимањем воде у цјевоводе малих хидроелектрана смањује се количина воде 
у току. На основу тога очекују се јачи утицаји на стање зообентоса у дијелу 
редуцираног тока. Мање или никакве промјене зообентоса могу да се очекују у 
низводном дијелу Врбање односно у притокама.  

Задовољавање парцијалних интереса, за комбиновану сјечу и извлачење 
постојеће дрвне масе са успостављањем „проточног“ система за кориштење 
енергетског потенцијала у овом дијелу слива Врбање, обавља се без разумијевања 
мноштва новонасталих проблема у обухваћеним биогеоценозама, чак и уз искључивање 
интереса антропосистема тог подручја. Анализа тих проблема превазилази оквире рада 
у коме покушавамо да сагледамо улогу МХЕ као новог еколошког фактора у 
промјенама стања и одржавању квантитативног и квалитативног састава зообентоса 
припадајућих биогеоценоза. 

Проучавања зообентоса Врбање у овом дијелу тока није било прије изградње 
мини електрана. О ранијем богатству зообентоса говорило је посебно богатство и 
особеност популације поточне пастрмке – Salmo trutta-fario. Популација је неколико 
деценија у вријеме социјализма чувана забраном риболова у том дијелу тока. Тако је 
обезбјеђивана обнова низводних изловљаваних популација у сливу Врбање. 

Стања богатства лимнофауне овог дијела Врбање може да се процјењује 
екстраполацијом резултата комплексних лимнолошких проучавања која су обављана 
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раније на сливу ријеке Босне (Благојевић и сар., 1969, Каћански, 1971; Мучибабић и 
сар., 1973, 1979),  појединим дијеловима слива Дрине (Каћански, 1970, 1970a; Крек, 
1970; Маринковић - Господнетић,1970) и Врбаса (Каћански и сар., 1984), као и на 
основу новијих истраживања започетих 1997.(Павловић, Павловић, 1999, 2000; 
Павловић и сар., 2006), у сливу Сутјеске (Павловић и сар., 2008; Павловић и сар.,2009), 
те на ријеци Говзи (Павловић и сар.,2009). У горњем сливу ријеке Врбање присутан је 
велики број извора, који саставом живог свијета и својом љепотом заслужују да буду 
предмет истраживања. 

Циљ овог рада је да се сагледају утицаји рада малих хидроелектрана на стање 
зообентоса: Врбање у подручју редуцираног тока (очекиван јак утицај) и низводно од 
доњих енергетских обејката (очекиван слаб утицај), те у притокама Врбање у подручју 
МХЕ „Дивич“ које нису укључене у енергетску експлоатацију (очекивање да нема 
утицаја). Ова сагледавања треба да се повежу са планирањима изградње МХЕ на 
водотоцима Републике Српске и да дају орјентацију за даљња истраживања ради 
процјене утицаја и нивоа ризика за опстанак припадајуће лимнофауне. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

Узорковање материјала обављено је у горњем сливу ријеке Врбање гдје је 
изграђена мала хидроелектрана (МХЕ) „Дивич“ испод Дивича, огранка планине 
Влашић, по коме је и добила име. За потребе овог рада узето је 14 проба зообентоса (12 
квантитативних и 2 квалитативне) у априлу и октобру 2009. године. Квантитативне 
проба зообентоса узете су са Surber-овом мрежом (површине 34 cm x 33.5 cm чији је 
дијаметар окаца 350 µm), а квалитативне прикупљене руком заједно са дијелом подлоге 
(маховина и опало лишће) приближно са површине као Surber-ова мрежа. 

Квантитаивне пробе зообентоса Врбање узете су: 
- у клисурско-кањонском дијелу редуцираног тока, „јак утицај“ означен 

бројем 2, на три мјеста (поредано низводно): испод Томине луке, изнад 
Мандића вира, на ушћу извора „Запотци“;  

- низводно од МХЕ „Дивич“, у проширеном дијелу уз Луке (проток 
одговара интензитету пражњења цијеви при раду агрегата и вода 
неколико низводних притока) „слаб утицај“ означен бројем 1, једно 
пробно мјесто: Врбања изнад моста код извора „Дуги точак“.  

Пробе зообентоса притока Врбање (4 квантитативне, 2 квалитативне), у дијелу 
гдје производња електричне енергије нема утицаја на проток воде („нулти утицај“ знак 
0), узете су на три мјеста: извор „Запотци“ мала кратка лијева притока у клисурско-
кањонском дијелу,  извор „Ланишће“ и из потока Килавац изнад моста (којим 
прелази цеста).  

Сакупљени материјал је пренесен у стаклене теглице, етикетиран са 
убиљеженим  подацима (локалитет, датум, сат), а потом фиксиран 70% етил-
алкохолом. Узорци су потом допремани у лабораторију Природно-математичког 
факултета Универзитета у Бањој Луци, обрађивани уз кориштење лупе Leica EZ4D. 
Јединке су пребројане и сортиранe по систематској припадности (M a c a n , 1959; 
Ке р о в е ц , 1986,  F i t t e r  и  M a n u e l , 1986; N i l s s o n , 2005, 2005a). Систематизоване 
јединке припадајућих узорака су похрањене у пластичне флакончиће и послужиће за 
даљње анализе и проучавања. 

За статистичку обраду узорака кориштен је рачунарски програм Microsoft Office 
Excel и Microsoft Office Word. Током анализе узорака формирана је електронска база 
фотодокуменатa.  

 
 



Невенка Павловић, Боро П. Павловић, Борис Б. Павловић*, Дејан Дмитровић, Радојка Пајчин, Славен Филиповић (2010) 
______________________ 

200 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Мале хидроелектране 

У Републици Српској одређено је 100 локације за изградњу МХЕ, чија би се 
укупна снага кретала од 150 до 180 МWh. До сада су реализована два пројекта 
изградње двије МХЕ. Једaн је МХЕ „Дивич“ на ријеци Врбањи концесионара „Елинг 
инжењеринг“ из Теслића, а реализован је у периоду 2003. до 2006. године. Према  
подацима из 2006. године инсталисана снага МХЕ „Дивич“ на ријеци Врбањи износи 
1.4 МW за планирану годишњу производњу од 2500 МWh (2.5 милиона kW часова). 
Тек у октобру 2008. године добијена је дозвола за производњу струје МХЕ „Дивич“, 
која укупно има пет агрегата, а инсталисана снага је 2.807 МVA (мега волт ампера). 
Према подацима из 2010. годишња производња МХЕ износи 5 милиона kW часова, што 
је по садашњој цијени недовољно за годишњу отплату кредита наведене фирме, па у 
задње четири године МХЕ послује као губиташ. Такође, у Федерацији је изграђена 
МХЕ „Витез I“ на ријеци Лашви, али је тамо цијена kW часa већа, па је ова МХЕ 
рентабилнија. Изградњом МХЕ „Дивич“ дошло је до нарушавања стања екосистема у 
подручју горњег тока Врбање (Слика 1), па је из тог разлога и одлучено да се посвети 
већа пажња овом проблему кроз израду овог рада и текућег пројекта: „Екосистемске, 
ценотичке и популационе основе кориштења хидропотенцијала Републике Српске“ 
(координатор Н. Павловић). 

 

Зообентос и утицаји малих хидроелектрана 

Међу 14 обрађених проба зообентоса из горњег подручја Врбање са 
процјењеним нултим утицајем је 6 (4 квантитативне и 2 квалитативне), слабим 
утицајем 2 квантитативне, те са јаким утицајем МХЕ 6 квантитативних проба. У раду 
су табеларним приказима спајани локалитети по нивоу утицаја.  

Локалитети са нултим утицајем (Табела 1) су: извор Запотци – (прољетни 
аспект - II и јесењи аспект - XI), извор испод Ланишћа (VII) и поток Килавац (VIII). На 
извору Запотци су узете двије квалитативне пробе (III, X - прољетњи и јесењи аспект 
које нису бројчано приказане). 

 
 

 
Транспорт посјечених стабала 

околине Дивича – 
свакодневна слика  

(ориг. Б. Б. Павловић) 

Девастирани шумски екосистем 
око ријеке Врбање - падине 

Дивича  
(ориг. Б. Б. Павловић) 
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Врбања и цијеви МХЕ 

“Дивич” са “заробљеном” 
водом Врбање, поглед на 
мјесто испод ушћа извора 

„Запотци“ (ориг. Б. Б. 
Павловић) 

 
Цијеви и преливна решетка над 
отвором за додатно захватање 
воде сакупљене од притока 

(ориг. Б. Б. Павловић) 

Слика 1. Нарушавање стања екосистема у подручју 
горњег тока Врбање изградњом МХЕ „Дивич“ 

 

Извор Запотци (II) по броју таксона (15) је на првом мјесту, а по броју јединки 
(601) на другом мјесту у прољетњем аспекту, док је у јесењем аспекту (XI) по броју 
јединки (644) на првом мјесту, а по броју таксона (10) на другом мјесту. Уколико 
спојимо извор испод Запотака из прољетњег аспекта са извором испод Запотака из 
јесењег аспекта у њему констатујемо присуство 16 таксона са просјечном вриједношћу 
12,50 и укупним просјечним бројем јединки 622,50. Међу њима на прво мјесто долазе 
водени пужеви из фамилије Hydrobiidae са просјечном вриједношћу од 289,50, на 
другом је род Gammarus са 156,50, а на трећем ларве Trichoptera 38,50, док остали 
таксони показјују нижу просјечну вриједност. 

Поређењем проба зообентоса сакупљених у прољеће и јесен констатујемо да 
јесењи аспект има већу густину насеља зообентоса јер водостај постаје нижи, а простор 
за живот заједнице се смањује, па се јединке концентришу својим присуством у 
преосталом простору. Број јединки појединих таксона се повећао у јесењем аспекту у 
односу на прољетњи. Тако се број јединки из фамилије пужева Hydrobiidae повећао са 
107 у прољетњем аспекту на 472 у јесењем аспекту. Број рачића Gammarus-a се смањио 
са 260 на 53 што се десило и са ларвама Trichoptera са 48 на 29, Plecoptera са 49 на 4, 
док ларве неодређених Diptera потпуно одсуствују у јесењем аспекту. За инсекте који 
су само развићем везани за воду, ово се објашњава првенствено излијетањем одраслих. 

 

Табела 1. Стање зообентоса на локалитетима са нултим утицајем (0) 
  
  
  

ТТааккссоонн  

  
ИИззввоорр   
ЗЗааппооттцции  

ИИззввоорр   
ииссппоодд   

ЛЛаанниишшћћаа  

  
ИИззввооррии  
((IIII,,  VVIIII,,  

XXII))  

  
ППооттоокк  
ККииллаавваацц  

  
ССррееддњњаа  

вврриијјеедднноосстт  
ззаа  ссввее  

ллооккааллииттееттее  
IIII  XXII  ССрр..  вв..  VVIIII  ССрр..  вв..  VVIIIIII  IIII,,  VVIIII,,  XXII,,  

VVIIIIII  
  

Turbellaria 2  1.00  0.67  0.50 
Cochlostoma sp. 11  5.50  3.67  2.75 
Hydrobiidae 107 472 289.50 4 194.33  145.75 
Planorbis sp. 3  1.50 5 2.67  2.00 
Lymnaea sp.   1 1.00  0.50  0.33 
Oligochaeta 3  1.50  1.00  0.75 
Acarina 5  2.50  1.67  1.25 
Asellus 

aquaticus 2 4 3.00  2.00  1.50 
Gammarus sp. 260 53 156.50 83 132.00  99.00 
Ephemeroptera       14 4.67 
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Trichoptera - 
ларве 48 29 38.50 6 27.67 9 23.00 
Plecoptera 49 4 26.50 10 21.00 18 20.25 
Diptera – ларве 9  4.50 4 4.33  3.25 
Chironomidae 50 1 25.50 5 18.67 3 14.75 
Psychodidae 21 1 11.00  7.33  5.50 
Simulidae       1 0.33 
Coleoptera - 
адулти 23 27 25.00  16.67  12.50 
Elmis sp. 8 52 30.00  20.00  15.00 
ББрроојј  јјееддииннккии  601 644 622.50 117 454.00 45 351.75 
ББрроојј  ттааккссооннаа  15 10 12.50 7 10.67 5 9.25 
 

Извор испод Ланишћа (VII) уз каптажу „Елинг“ је по броју јединки (117) на 
трећем мјесту у прољетњем аспекту, као и по броју таксона (7). Поток Килавац (VIII) 
долази на посљедње мјесто по броју јединки (45) и по броју таксона (5) у прољетњем 
аспекту. Разлози сиромаштва бентоса нису јасни. Могуће разлог је серпентинитски тип 
подлоге слабо обрасле алгама, те смањена примарна продукција која узрокују мању 
густину насеља зообентоса, што није случај на осталим локалитетим. Састав 
зообентоса показује добар квалитет воде.  

Обједињавањем проба обрађених извора тачке II и XI (извор испод Запотака – 
прољетнии јесењи аспект) и тачке VII (извор испод Ланишћа уз каптажу „Елинг“ – 
прољетњи аспект) добијамо укупно 16 таксона, са просјеком: 10,67 таксона и 454 
јединке у проби. Међу таксонима по просјечном броју јединки на пробну површину на 
прво мјето долазе Hydrobiidae 194,33, на друго Gammarus sp. 132,00, а на треће ларве 
Trichoptera 27,67 те Plecoptera са просјечним бројем  јединки 21,00. 

Посматрањем свих локалитета заједно са нултим утицајем (0), тј. контролних 
проба зообентоса долазимо до укупно 18 таксона, просјечно 9,25 таксона и просјечно 
351,75 јединка у проби (Табела 1). 

На основу анализе проба зообентоса и присуства карактеристичних таксона 
констатујемо да је извор Запотци са најбољим квалитетом воде, потом слиједи извор 
Ланишће, а на крају поток Килавац. 

Јак ниво утицаја (2) МХЕ „Дивич“, одузимањем воде у одсјечцима текућица, 
сагледава се из анализе шест (6) проба зоoбентоса прољетног и јесењег аспекта на три 
тачке идући узводно (Таб. 2): Врбања испод Запотака (IV, IX), Врбања изнад Мандића 
вира (V, XIII) и Врбања испод Томине луке (VI, XIV). Међу њима по броју јединки на 
прво мјесто долази проба XIII (Врбања изнад Мандића вира, испод централе, јесен) са 
969 јединки из 11 таксона. На локалитету изнад Мандића вира најмања је локална 
брзина тока што доприноси да се одржи велики број организама, у таквим условима, 
праћен њиховим већим биодиверзитетом. На другом мјесту је проба IX (Врбања испод 
извора Запотци, јесен) са 755 јединки из 11 таксона, а на трећем проба IV (Врбања на 
ушћу извора Запотци, прољеће) са 303 јединке из четири таксона, то јест са трећином 
јесењег броја таксона (најмањи број таксона међу шест обрађених проба). Потом 
слиједе Врбања изнад Мандића Вира испод објекта „Елинг“ (V), а на посљедњем мјесту 
је брзак на десној страни Врбање испод Томине луке (VI и XIV), чему је могући разлог 
највећа брзине воденог тока Врбање, па организми вјероватно бивају однесени водом. 

Разматрањем проба зообентоса истог локалитета (Врбања испод Запотака), то 
јест (IV и IX) у два аспекта (прољетњи и јесењи) добијамо просјечне вриједности броја 
организама 529 из једанаест таксона са њиховим просјечним бројем 7,50. Прво мјесто 
заузимају ларве из реда Plecoptera, друго јединке из фамилије Chironomidae, а на трећем 
су ларве Trichoptera (просјечно и јесењи аспект), односно Ephemeroptera (прољетњи 
аспект). Густине насеља Plecoptera, Chironomida и Trichoptera су веће у јесењем аспекту 
него у прољетњем. 
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Друга тачка узводно је Врбања изнад Мандића Вира (испод објекта „Елинг“) са 
које су узете пробе зообентоса V и XIII, показује просјечан број јединки 625,50 из 13 
таксона чији је просјечан број 9. Plecoptera су са највећим просјечним бројем јединки у 
проби, затим Chironomidae, те припадници Ephemeroptera. На првом мјесту у 
прољетњем аспекту долазе ларве фамилије Chironomidae, на другом ларве Plecoptera, а 
на трећем Ephemeroptera. У јесењем аспекту, истог локалитета, су на првом мјесту 
ларве Plecoptera, на другом ларве Chironomida, а на трећем ларве Ephemeroptera. У сва 
три таксона густина је већа у јесењој него у прољетној сезони. 

 

       Табела 2. Стање зообентоса на локалитетима са јачим утицајем (2) 

 

Трећа тачка (узводно) је десна страна Врбање на брзаку испод Томине луке (VI и 
XVI) у оба аспекта са просјечним бројем јединки 164,50 из 12 таксона, чији је просјечан 
број 8. Бројност је ниска за све таксоне: у просјеку је присутно највише јединки 
Plecopterа, слиједе Chironomidae, те Ephemeroptera. На прво мјесто по густини у 
прољетном аспекту овог локалитета долазе ларве из фамилије Chironomidae (којих нема 
у јесењој проби), на друго ларве Plecopterа, а на треће ларве Trichoptera. У јесењем 
аспекту поредак је слиједећи: Plecoptera, Ephemeroptera и Trichoptera. 

Поређењем тачке изнад Мандића вира са тачком уз ушће извора испод Запотака 
у оба аспекта (V, XIII са IV, IX) констатоване су мање разлике просјечних густина 
насеља 625,50 према 529 јединки из 13, односно 11 таксона, или просјечно 9, односно 
7,5 таксона у проби. Од Мандића вира до пробне тачке испод Запотака нема узимања, 
али има нешто притицања воде. Услови биотопа (нагиб и водена струја) су слични, тако 

  
  
  
  
ТТааккссоонн  

  
ВВррббаањњаа  
ииссппоодд  

ЗЗааппооттааккаа  

ВВррббаањњаа  ииззннаадд    
ММааннддиићћаа  ввиирраа,,    
ииссппоодд  ооббјјееккттаа    

„„ЕЕллииннгг““  

ББррззаакк  ннаа  ддеесснноојј    
ссттррааннии  ВВррббаањњее    

ииссппоодд    
ТТооммииннее  ллууккее  

  
ССррееддњњаа  
вврриијјеедднноосстт  
ззаа  ссввее  

ллооккааллииттеетт
ее  IIVV  IIXX  

ССрр..  вв..  

VV  
XXIIII

II  
ССрр..  вв..  

VVII  XXIIVV  
ССрр..  вв..  

TTuurrbbeellllaarriiaa   1 0.50       0.17 
HHyyddrroobbiiiiddaaee     1  0.50    0.17 
LLyymmnnaaeeaa  sspp..   1 0.50       0.17 
OOlliiggoocchhaaeettaa        1  0.50 0.17 
HHiirruuddiinneeaa      2 1.00    0.33 
AAccaarriinnaa   1 0.50  2 1.00  2 1.00 0.83 
GGaammmmaarruuss  sspp..      3 1.50  1 0.50 0.67 
CCyypprriiss  sspp..   5 2.50  25 12.50  12 6.00 7.00 
EEpphheemmeerroopptteerraa  41 25 33.00 11 181 96.00 9 37 23.00 50.67 
TTrriicchhoopptteerraa  --  
ллааррввее  2 79 40.50 6 23 14.50 18 19 18.50 24.50 

PPlleeccoopptteerraa  
15

2 
32

0 
236.0

0 
10

6 516 
311.0

0 25 125 75.00 207.33 
DDiipptteerraa  --  ллааррввее   9 4.50  7 3.50 1 6 3.50 3.83 
DDiipptteerraa  --  ллууттккее      8 4.00  2 1.00 1.67 
LLiippoonneeuurraa  sspp..     2  1.00    0.33 

CChhiirroonnoommiiddaaee  
10

8 
28

6 
197.0

0 
14

6 198 
172.0

0 66  33.00 134.00 
PPssyycchhooddiiddaaee        1  0.50 0.17 
TTiippuulliiddaaee   17 8.50       2.83 
SSiimmuulliiddaaee     10 3 6.50 3  1.50 2.67 
CCoolleeoopptteerraa  --  
ааддууллттии   11 5.50       1.83 
EEllmmiiss  sspp..      1 0.50  1 0.50 0.33 

ББрроојј  јјееддииннккии  
30

3 
75

5 
529.0

0 
28

2 969 
625.5

0 124 205 
164.5

0 439.67 
ББрроојј  ттааккссооннаа  4 11 7.50    7 11 9.00 8 8 8.00 8.17 
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да се не очекују веће разлике. Низводно смањење броја таксона може да се повеже 
већим одстојањем на коме се одржава редуцирани проток у односу на екотонску 
позицију тачке изнад Мандића вира. Plecoptera и Chironomidae су доминантне 
просјечно, а и у прољетним и јесењим пробама на обје тачке. Трећа позиција је 
бројност Ephemeroptera или Trichoptera у појединим пробама и просјечно за ове тачке. 

Поређењем састава зообентоса на крајњим тачкама анализираног одсјечка 
Врбање са редуцираним током (највиша тачка брзак испод Томине луке, а најнижа на 
ушћу извора испод Запотака) уочавају се разлике бројева присутних таксона уз веће 
сезонско (прољеће, јесен) варирање на најдоњој тачки, а исти број таксона у обје сезоне 
на најгорњој тачки. Просјечан број јединки је већи за пробе испод Запотака него за 
пробе испод Томине луке, исто је и са разликама при поређењу проба исте сезоне. 
Plecoptera, Chironomidae и Ephemeroptera у просјеку доминирају на обје тачке, али у 
јесењој проби испод Томине луке нема јединки фамилије Chironomidae. 

Просјечна вриједност суме броја јединки за све побројане тачке (IV, V, VI, IX, 
XIII и XVI) истог нивоа утицаја (ниво утицаја 2) износи 439,67 из 19 таксона и 
просјечно 8,17 таксона у проби. На нивоу просјечног броја јединки, у проби су 
доминанирајући таксоцени Plecoptera, Chironomidae и Ephemeroptera, а на четвртој 
позицији су Trichoptera. Изненађујућа је пета позиција Ostracoda, што може да се 
повеже са укупним смањењем тока и импулсима преласка Врбање из стања 
континуиране текућице у стање низа проширења, са нешто више мирне воде, која су 
повезана одсјечцима тока са мало воде. То током љета и јесени омогућује 
успостављање популација из рода Cypris. 

Слаб ниво утицаја (1) рада МХЕ „Дивич“ сагледаван је обрадом материјала са 
локалитета Дуги Точак (точак је са лијеве стране Врбање, а пробе су узете на десној 
страни Врбање изнад моста). Констатовано је изразито веће богатство пробе XII (1455 
јединки зообентоса сврстаних у 12 таксона), узете у октобару, од пробе I узете априла 
2009. године, са једанест пута мањим бројем јединки (131) из мањенег броја таксона 
(9). Средња вриједност броја таксона за ове пробе је 10,50, а просјек броја јединки је 
793,00 (Табела 3). Plecoptera имају највећу густину (и просјечно, као и у јесењој и 
прољетњој сезони), Ephemeroptera (на исти начин заузимају) другу позицију, затим су 
Trichoptera и Chironomidae на трећој и четвртој позицији. 
 

Табела 3. Стање зообентоса на локалитету Дуги точак са слабијим нивоом утицаја (1) и 
поређење средњих вриједности по сезонама свих тачака на ријеци Врбањи са нивоом утицаја 1 
и 2 

    
ТТааккссоонн   

ДДууггии  ттооччаакк  
  

ССррееддњњаа  
вврриијјеедднноосстт  ззаа  
ссввее  ттааччккее  

ннииввооаа  ууттииццаајјаа  
11  
    

ССррееддњњее  
вврриијјееддннооссттии  

ннииввооаа  ууттииццаајјаа  11  ии  
22  

ССррееддњњее  
вврриијјееддннооссттии  ззаа  ссввее  
ттааччккее  ннииввооаа  
ууттииццаајјаа  22  

ППрроољљеећћее  
II  

ЈЈеессеенн  
XXIIII  ППрроољљеећћее  ЈЈеессеенн  ППрроољљеећћее  ЈЈеессеенн  

TTuurrbbeellllaarriiaa      0.25  0.33 

NNeemmaattooddaa   7 3.50  1.75   

CCoocchhlloossttoommaa  sspp..         

HHyyddrroobbiiiiddaaee  1  0.50 0.50  0.33  

PPllaannoorrbbiiss  sspp..         
LLyymmnnaaeeaa  sspp..      0.25  0.33 
OOlliiggoocchhaaeettaa  2 1 1.50 0.75 0.25 0.33  
HHiirruuddiinneeaa      0.50  0.67 
AAccaarriinnaa   6 3.00  2.75  1.67 
AAsseelllluuss  aaqquuaattiiccuuss         

GGaammmmaarruuss  sspp..      1.00  1.33 
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CCyypprriiss  sspp..      10.50  14.00 
EEpphheemmeerroopptteerraa  41 461 251.00 25.50 176.00 20.33 81.00 

TTrriicchhoopptteerraa  --  llaarrvvee  11 333 172.00 9.25 113.50 8.67 40.33 

TTrriicchhoopptteerraa  --  lluuttkkee  3  1.50 0.75    

PPlleeccoopptteerraa  57 493 275.00 85.00 363.50 94.33 320.33 

DDiipptteerraa  --  llaarrvvee  3 12 7.50 1.00 8.50 0.33 7.33 
DDiipptteerraa  --  lluuttkkee   2 1.00  3.00  3.33 
RRhhaaggiioonniiddaaee   16 8.00  4.00   
LLiippoonneeuurraa  sspp..     0.50  0.67  
CChhiirroonnoommiiddaaee  9 116 62.50 82.25 150.00 106.67 161.33 

PPssyycchhooddiiddaaee     0.25  0.33  
TTiippuulliiddaaee  1  0.50 0.25 4.25  5.67 

SSiimmuulliiddaaee   4 2.00 3.25 1.75 4.33 1.00 
CCoolleeoopptteerraa  --  aadduullttii  3 2 2.50 0.75 3.25  3.67 

EEllmmiiss  sspp..   2 1.00  1.00  0.67 

ББрроојј  јјееддииннккии  131 1455 793.00 210.00 846.00 236.33 643.00 

ББрроојј  ттааккссооннаа  9 12 10.50 7 10.,25 6.33 10 

 
Поређење сезона за нивое утицаја 1 и 2. Спајањем података за тачке на ријеци 

Врбањи у зони цјевовода и низводно од доњих испуста цјевовода (ниво утицаја 2 
спојен са 1), за прољетњи аспект, добијене су средње вриједности густине (210 јединки 
из 13 таксона) и просјечне заступљености 7 таксона по проби. У јесењем аспекту 
одговарајући бројеви су 846 јединки (из 19 таксона) и просјечним бројем 10,25 таксона. 
Ако разматрамо средњу вриједност посебно за нивоа утицаја 2, у прољетњем аспекту, 
долазимо до средње вриједности броја јединки 236,33 из 10 таксона, чија је просјечна 
вриједност 6,33. За јесењи аспект, средња вриједност броја јединки је 643 из 15 таксона 
са њиховим просјечним бројем 10 (Табела 3).  

Средња вриједност броја јединки, броја таксона којима припадају, као и 
просјечан број таксона у прољетњим пробама зообентоса Врбање су мањи у односу на 
јесење пробе. Раст популација од прољећа доприноси повећању густине насеља 
зообентоса до јесени, таксони са мањом густином или они чији стадијуми почињу 
касније да се развијају, у води, доприносе повећању броја таксона у јесен. Обрнуто је 
стање у извору испод Запотака: већи број таксона у прољеће него у јесен, већи број 
припадника фамилије Hydrobiidae доприноси да је број јединки мало већи у јесењој 
него у прољетној проби, с тим да је издашност извора изразито смањена у јесен. Разлог 
се може потражити у већем богатству воде у јесењем аспекту у односу на прољетњи 
аспект у коме дио корита ријеке Врбање остаје сув, што се одражава на присуство 
јединки, односно таксона чијој већини је вода потребна за развиће.  

Обједињени подаци за 8 проба Врбање (нивооима утицаја 1 и 2): указују на већу 
просјечну густина насеља зообентоса (528 јединки у оквиру 21 таксона) и на већи 
просјечан број таксона (8,75) него у 4 пробе притока (нивоа утицаја 0) (притоке) 
просјечно 351.75 јединки из 18 таксона, али са већим просјеком броја таксона (9,25). 
Одабране притоке као контролни екосистеми (нивоа утицаја 0) не могу да замијене 
недостајуће податке о нултом стању зообентоса Врбање прије изградње МХЕ „Дивич“.  

Констатовани су ниски коефицијенти корелације за израчунате пропорције 
присуства таксона између група проба по нивоима утицаја (0, 2, 1): r(0,2)=0.5326; 
r(0,1)=0.4122; r(2,1)=0.6391, нижи са 0 него између нивоа утицаја 1 и 2. 

Може се очекивати да импулсна прелијевања преко улазних решетаки, ради 
отплављивања наноса, у периодима рада МХЕ пуним капацитетом, посебно зими и у 
другим периодима смањених токова, Врбања остаје без (довољно) воде у кориту дуж 
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цјевовода. Тиме би могло да буде узроковано смањење густине насеља зообентоса у 
прољетњем периоду, а у јесењем периоду већа густина се односи на смањену површину 
дна, чиме су изразито измијењене продукционе могућности биоценоза на том дијелу 
тока. Присуство таксона који припадају у већој мјери биотопима стајаћих вода на 
дијелу тока са великим просјечним нагибом поуздан је показатељ изнесених процјена 
да корито Врбање повремено остаје без тока. Постојање периода када се цијеви празне 
и периода када је пражњење смањено (обустављено) такође доводи до неповљних 
утицаја на биоценозе Врбање и низводно од доњих постројења МХЕ. То је такође 
могло да доведе до бројчаног и таксонског осиромашења у прољетњој проби код Дугог 
Точка. Громаде камења, од несхватљиво велике масе разрушених стијена, уз тачку 
испод Томине луке уништиле су првобитне биоценозе слаповитих станишта које се још 
дуго неће обновити. На тим дијеловима стијене природно обрасту маховином у којој би 
требало да се налазе Gammaridae и Elmidae слично као у извору испод Запотака. 

Рад МХЕ производи изразите вибрације (објекат је позициониран на расједу уз 
рупу која је раније попуњена ријечним наносом), које даље неповољним звочним 
ефектима дјелују не само на особље и посјетиоце објекта него и на километарском 
одстојању ноћу ремете сан мјештана. Сасвим је извјесно да се то може сматрати 
фактором ризика у покретању тромба код особа које имају те здравствене проблеме. 
Само једна хаварија током првих проба покидала је дебело стабло усљед прскања цјеви. 
Стављање рампе и обавјештења о забрани приласка уводи додатне моменте на тасове 
интереса, узурпацији услова кретања, кориштења простора и опстајања становништва.  

Претходно наведени подаци о економским проблемима пословања МХЕ 
„Дивич“ постављају питање који су то други разлози који би оправдали такав ниво 
разарања изразито осебујних система природе у којима су десетине домаћинстава 
обезбјеђивале вјековна трајања, гдје су уточиште налазиле и задње средњевјековне 
српске владарске породице.  

ЗАКЉУЧАК 

• Прве мале хидроелектране (МХЕ) су изграђене на ријеци Врбањи од 2003. до 
2006. године. 

• МХЕ „Дивич“ је добила дозволу за производњу струје 2008. године, има укупно 
пет агрегата, а инсталисана снага јој је 2.827MVA (мега волт ампера). Према 
подацима из 2010. годишња производња МХЕ износи 5 милиона kW часова, али 
се усљед ниске цијене електричне енергије показала нерентабилном и послује 
као губиташ. 

• Прије изградње МХЕ проучавање зообентоса Врбање (у овом дијелу тока) није 
провођено, па се представа о ранијем његовом стању добијала на основу 
посебног богатства и особености популације поточне пастрмке. 

• Укупно је изанализирано 12 проба зообентоса: 4 са нултим нивоом утицаја, 2 са 
слабим нивоом утицаја и 6 са јаким нивоом утицаја МХЕ „Дивич“.  

• Сумирањем свих локалитета са нултим нивоом утицаја (у двије сезоне) добијамо 
просјечну суму броја јединки 351,75 са просјечним бројем таксона 9,25. 
Локалитет са слабим нивоом утицаја МХЕ (у двије сезоне) показује средњу 
вриједност броја јединки 793,00 и просјечан број таксона 10,50. Сумирањем свих 
локалитета са јачим нивоом утицаја МХЕ утврђен је просјечан број јединки 
439,67 и просјечан број таксона 8,17. 

• Утицај МХЕ на стање ценоекона горњег дијела ријеке Врбање је велики и 
довешће према добијеним подацима о стању зообентоса у питање опстајања 
неких од њих, што ће имати несагледиве посљедице за живи свијет и за 
доступност воде. Неопходно је наставити истраживања, мониторинг и покушати 
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да се заштите станишта са нултим утицајем у овом подручју, која су сада под 
јаким антропогеним утицајем  узрокованим сјечом шуме. 

• Капацитети екоситема текућице драстично су нарушени у овом дијелу Врбање 
послије захватања воде за мини електране. 
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Abstract 
 

POPOVIĆ D. Zeljko, Jelna PURAĆ, Danijela KOJIĆ, Elvira PAMER, Goradana GRUBOR-
LAJŠIĆ: POTENTIAL ROLE OF Ca-DEPENDANT SIGNALING PATHWAYS IN 
CRYOPROTECTIVE DEHYDRATION OF ARCTIC SPRINGTAIL Megaphorura arctica – 
MICROARRAY ANALYSIS [Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University 
of Novi Sad, Trg D. Obradovića 2, 21000 Novi Sad] 

Insects of temperate and polar regions have evolved many adaptations that enable them to 
survive harsh winter temperatures. Collembolan species, Arctic springtail Megaphorura arctica 
employs strategy known as cryoprotective dehydration. At low temperatures, this species lose water 
through semi-permeable cuticle and maintain high osmolarity of body fluids which subsequently 
enable them to keep the body freezing temperature always below the ambient temperature. During 
dehydration this species also accumulates trehalose, an important cryo/anhydro protector. 
Physiological basis of this adaptation is well-exploited while its regulation is poorly understood. 
In order to better understand molecular basis of cryoprotective dehydration, 16379 ESTs (Expressed 

Sequence Tags) and cDNA microarray were constructed. Gene expression of 6912 clones in different 
experimental conditions was analysed. These sequences represent the first publicly available data for 
this species (http://www.collembase.org/). 

EST and microarray analyses have revealed genes and biochemical pathways potentially 
involved in this cold hardiness. High expression of various genes whose protein products were similar 
to those involved in Ca-dependant signalling was observed. Some of the most abundant among 
detected proteins were: 1) enzymes of inositol phosphokinase and phosphatidylinositol phosphokinase 
family (metabolism of secondary messengers), 2) Ca-binding protein P22 (membrane traffic) and 3) 
calmodulin (which in complex with Ca2+ regulates the activity of various enzymes and proteins). 
Our results represent good base for further research on Ca-dependant signalling pathways involved in 
regulation of low temperature adaptations in M. arctica and other species, as well. 

Key words: Collembola, low temperatures, Ca signaling, EST, microarray 
 

 Сажетак 
 

Инсекти умерених и поларних подручја стекли су током еволутивног развоја бројне 
адаптације које им омогућују да преживе ниске температуре током зиме. Арктичка колембола 
Megaphorura arctica поседује стратегију познату као криопротективна дехидратација. На 
ниским температурама у присуству леда у окружењу, због разлике у притиску водене паре ова 
колембола постепено губи воду кроз полупропустљиву кутикулу. Последица је повећање 
осмоларности телесних течности и снижење температуре мржњења. Осим губитка воде, ова 
колембола синтетише и трехалозу која има улогу крио/анхидро протектора. Физиолошке 
основе ове адаптације су добро проучене, док су регулаторни механизми недовољно 
истражени. Са циљем бољег разумевања молекуларних механизама дехидратације, која је 
главна карактеристика криопротективне дехидратације конструисано је 16379 ЕСТ секвенци 
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(енгл. Еxpressed Sequence Tag - EST) и микроереј комплементарне ДНК (енгл. cDNA microarray) 
за праћење експресије 6912 клонова у различитим експерименталним условима. Ове секвенце 
представљају прве јавно доступне податке за М. аrctica (http://www.collembase.org/). 

Анализом ЕСТ секвенци и резултата микроереја идентивиковани су гени и 
потенцијални биохемијски процеси укључени у криопротективну дехидратацију код ове врсте. 
Утврђена је повећана експресија више гена чији су протеински продукти показали значајну 
сличност са протеинима укљученим у Ca-зависни сигналинг. Идентификован је велики број 
протеина од којих посебно истичемо: 1) ензиме из фамилије инозитол фосфокиназа и 
фосфатидилинозитол фосфокиназа (метаболизам секундарних гласника) 2) калцијум везујући 
протеин П22 (мембрански транспорт) и 3) калмодулин (који у комплексу са Ca2+ јонима 
регулише активности многобројних ензима и других протеина). 
Наши резултати су основа за даља истраживања Ca-зависних сигналних путева укључених у 
регулацију адаптација на ниске температуре, не само код ове него и код других врста. 

Кључне речи: Collembola, ниске температуре, калцијум сигналинг, ЕСТ секвенце, 
микроереј 

УВОД 
 

Утицај абиотичких фактора и разумевање начина на који организми одговарају 
на промене у спољашњој средини током краћег или дужег временског периода су од 
великог значаја за еволуциону физиологију, екологију и конзервациону биологију, али 
и за многе примењене области науке. Инсекти умерених и поларних подручја стекли су 
током еволутивног развоја бројне адаптације које им омогућују да преживе ниске 
температуре током зиме. Арктичка колембола Megaphorura arctica  (T u l l b e r g , 1876), 
у литератури позната и под старим називом Onychiurus arcticus, је била предмет 
интензивних проучавања у протеклих десетак година (C l a r k  и  с а р ., 2007, 2009; 
B a h r n d o r f f  и  с а р ., 2007, 2009; W o r l a n d , 1996; W o r l a n d  и  с а р ., 1998; 
H o l m s t r u p  и  S o m m e , 1998). Ова врста користи стратегију познату као 
криопротективна дехидратација да преживи температуре које се зими спуштају и испод 
-25°С. На ниским температурама ова колебола, у присуству леда у окружењу, због 
разлике у притиску водене паре, контролисано губи воду кроз полупропустљиву 
кутикулу коцентрујући своје телесне течности и одржавајући телесну температуру 
мржњења нижом од амбијенталне (H o l m s t r u p  и  S ø m m e , 1998; H o l m s t r u p  и  
с а р ., 2002). Осим губитка воде ова колембола синтетише трехалозу која има улогу 
крио/анхидро протектора. На метаболички пут синтезе трехалозе указује брзо 
разлагање гликогена индукцијом дехидратације и повећање активности трехалозо 6-
фосфат синтазе, кључног ензима синтезе трехалозе (W o r l a n d  и  с а р ., 1998). Процес 
криопротективне дехидратације је до данас описан само код неколико других врста: 
арктичке нематоде Panagrolaimus davidi (Wh a r t o n  и  с а р ., 2003, 2005), врсте 
Fridericia ratzeli (P e d e r s e n  и  H o l m s t r u p , 2003), ларве антарктичке врсте Belgica 

antarctica (E l n i t s k y  и  с а р ., 2008) и коконима Dendrobaena octaedra (H o l m s t r u p  
и  W e s t h , 1994). 

Недавним пројектом који је обухватио генерисање око 16000 ЕСТ секвенци 
(енгл. Еxpressed Sequence Tag - EST) (C l a r k  и  с а р ., 2007) и микроереј анализу 
(C l a r k  и  с а р ., 2009), идентификовани су многи гени и ћелијски процеси који се 
налазе у основи криопротективне дехидратације код врсте М. аrctica. Ове секвенце 
представљају прве јавно доступне податке за ову врсту (http://www.collembase.org/). 
Анализом клонова чија је експресија на микроереју била повећана током 
дехидратације, (било да је она изазвана излагањем ниским температурама било 
контролисаном влажношћу ваздуха) идентификован је већи број гена укључених у 
регулацију значајних ћелијских процеса као што су: синтеза и мобилизација трехалозе, 
заштита ћелијског система помоћу малих протеина топлотног стреса (енгл. Heat Shock 

Proteins - HSPs) и структурнa реорганизација ћелија и ткива. Насупрот овим процесима, 
продукција енергије, иницијација протеинске транслације и ћелијске деобе као и 
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ткивни репарациони процеси су доминирали међу генима који су идентификовани 
током рехидратације. Иако су овим резултатима по први пут идентификовани гени и 
ћелијски процеси који су пружили увид у молекуларне основе и регулаторне механизме 
криопротективне дехидратације, потпуно разумевање овог комплексног процеса 
захтева додатне анализе. Описани експеримент због великог обима информација које 
пружа представља драгоцен извор података и основу за многа будућа истраживања. 

Познато је да је Ca2+ веома важан ћелијски гласник укључен у регулацију 
основних ћелијских процеса као што су генска експресија и синтеза протеина. Такође, 
велики број различитих организама користи Ca-сигналинга да иницира ћелијски 
одговор на различите врсте стреса у сопљашњој средини: укључујући високу и ниску 
температуру, сушу, топлотни и оксидативни стрес (B a t i z a  и  с а р ., 1996; D e n i s  и  
C ye r t , 2002; G i o v i n e  и  с а р ., 2001; E r m a k  и  D a v i e s , 2001; Z h u , 2002). 
Резултати недавних истраживања су јасно показали да Ca2+ игра значајну улогу и код 
инсеката и то у брзом стицању отпорности на хладноћу врсте Belgica antarctica (T e e t s  
и  с а р ., 2008). 

Релативно ниска концентрација Ca2+ у цитосолу од око 100 nM (C l a p h a m , 
2007) одржава се активним пумпањем Ca2+ јона у ванћелијски простор или у 
унутарћелијске депое као што су ендоплазматични/саркоплазматични ретикулум и 
митохондрије, где представљају форму резерве овог јона. Осим јонских пумпи, неки 
протеини у цитосолу или ендоплазматичном ретикулуму везују Ca2+ и на тај начин 
одржавају његову актуелну концентарцију. Ово је од посебног значаја јер мале промене 
у концентрацији Ca2+ изазивају различите ћелијске одговоре. Пораст нивоа цитосолног 
Ca2+ може да настане након активације ИП3/ДАГ (инозитол 1,4,5-трифосфат/1,2-
диацилглицерол) сигналног пута. Овај пут може бити стимулисан активацијом неког Г 
протеин зависног рецептора, као и неких других рецептора који воде до активације 
фосфолипазе Ц која разлаже ПИП2 (фосфатидилинозитол 4,5-бисфосфат) до ДАГ и 
ИП3. ИП3 у цитосолу дифундује до ендоплазматског ретикулума, везује се за ИП3-
зависне канале за Ca2+ на њиховој мембрани чиме се омогућава дифузија Ca2+ из 
ендоплазматичног ретикулума у цитосол. Повећање концентрације Ca2+ у цитосолу 
може да доведе до различитих одговора у ћелији. Могуће је да Ca2+ заједно са ДАГ-ом 
aктивира протеин киназу Ц у плазма мембрани која даље може да фосфорилише 
различите ћелијске ензиме и рецепторе мењајући њихову активност. Јони калцијума су 
укључени и у регулаторни систем гликоген киназне каскаде, а у комплексу са малим 
цитосолним протеином калмодулином мењају активност многих ензима и протеина, 
укључујући и калцијум/калмодулин зависне протеин киназе (Анд р и ћ  и  Ко с т и ћ , 
2007). 

Са циљем бољег разумевања молекуларних механизама криопротективне 
дехидратације код М. аrctica као и потенцијалне улоге Ca2+ у овом процесу, у раду 
праћена је експресија неких клонова чији су протеински продукти повезани са Са-
сигналингом у ћелији. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 

Сакупљање експерименталних животиња и припрема за експеримент 

Експерименталне животиње Megaphorura arctica су сакупљане у маховини и 
испод камења у обалским подручјима и у подножју литица насељених птицама у 
близини Новог Алесунда, Краљевина Норвешка, након чега су транспортоване у 
Британски институт за истраживање Антарктика у Кембриџу (енгл. British Antarctic 

Survey). Адултни и јувенилни облици су заједно чувани на 4°C, у пластичним кутијама 
са малим отвором на поклопцу за вентилацију. У кутијама се налазила маховина, 
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лишајеви и земља сакупљена на истом месту где и узорци. Редовно прскање водом 
обезбеђивало је неопходну влажност, а као храна је додаван суви пекарски квасац. 
 

Конструкција, хибридизација и анализа резултата микроереја 
 

Клонови коришћени за конструкцију микроереја комплементарне ДНК (енгл. 
cDNA microarray) су добијени из претходне ЕСТ анализе (C l a r k  и  с а р ., 2007) у којој 
је из пет експерименталних група животиња генерисано и анализирано 16379 ЕСТ 
секвенци које су послате у dbEST базу података (B o g u s k i  и  с а р ., 1993). Приступни 
број за дате секвенце је 49109381-49125759 у dbEST бази или EW744731-EW761109 у 
GeneBank бази података. 

Микроереј је конструисан штампањем 6912 комплементарних ДНК које су 
претходно амплификоване ПСР-ом. Из комплементарне ДНК библиотеке потпуно 
дехидратисаних колембола узето је 3840 клонова, а делимично дехидратисаних 
колембола 3072 клона. Све ДНК су штампане у дупликату на плочицу уз додатак 
контролних секвенци (SpotReport Alien Array Validation System, Stratagene). 
Конструкција и хибридизација микроереја су урађени по методи описаној у Clark и 
сар., 2009. Експериментални дизајн је подразумевао хибридизацију пет различитих 
третмана експерименталних група међусобно и заједно са контролном групом 
колембола. Урађено је шест биолошких и три техничка понављања. Припремљене су 
следеће групе експерименталних животиња за хибридизацију:  

К) Контролне, живе колемболе, гајене на 4°C. 
М2) Делимично дехидратисане колемболе, које су са почетне температуре од 

4°C охлађене до -2°C стопом од 2°C недељно. Хлађене су у пластичним кутијама у 
којима се као подлога налазио влажни CuSO4 помешан са активним угљем у односу 4:1. 
Финални садржај воде у овим колемболама је био 1,10+0,20 g/g суве масе. 

М7) Потпуно дехидратисане колемболе, које су са почетне температуре од 
4°C охлађене до температуре од -7°C стопом од 2°C недељно (у истим условима као и 
М2 група). Финални садржај воде у овим колемболама је био 0,57+0,05 g/g суве масе. 

ПД) Делимично дехидратисане колемболе у условима константне релативне 
влажности ваздуха од 96 % (која је постигнута помоћу засићених раствора соли). 
Колемболе су дехидратисане у отприлике истој мери као и оне које су хлађене до 
температуре од -2°C. Финални садржај воде у овим колемболама је био 0,90+0,12 g/g 
суве масе. 

Д) Потпуно дехидратисане колемболе у условима константне релативне 
влажности ваздуха од 96 % (која је постигнута помоћу засићених раствора соли). 
Колемболе су дехидратисане у отприлике истој мери као и оне које су хлађене до -7°C. 
Финални садржај воде у овим колемболама је био 0,20+0,07 g/g суве масе. 

Х18) Рехидратисане колемболе, које су са температуре од -7°C остављене 18 
часова на 4°C у присуству влаге да се рехидратишу. 

Анализа резултата микроереја је описана у раду Clark и сар., 2009. Дизајну 
микроереја се може приступити у Array Express бази података 
(www.ebi.ac.uk/microarray-as/ae/) под бројем A-MEXP-1540 и E-MEXP-2105. 
 

РЕЗУЛТАТИ 

Са циљем да се прати промена експресије гена током криопротективне 
дехидратације код M. arctica, на микроереј је хибридизована комплементарна ДНК из 
пет различитих експерименталних група колембола заједно са контролом, као и 
међусобно. Наша анализа у овом раду је била усмерена на идентификацију гена чији су 
протеински продукти повезани са Са- зависним сигналингом у ћелији, а чија се 
експресија статистички значајно мења између различитих група. 
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Идентификован је већи број оваквих гена у свим експерименталним групама, као и 
велики број протеина од којих посебно истичемо: 1) ензиме из фамилије инозитол 
фосфокиназа и фосфатидилинозитол фосфокиназа (метаболизам секундарних гласника) 
2) калцијум везујући протеин П22 (мембрански транспорт) и 3) калмодулин (који у 
комплексу са Ca2+ јонима регулише активности многобројних ензима и других 
протеина). Део резултата приказан је у Табели 1 у којој су приказани клонови који су 
доминирали у свакој од пет експерименталних група Д, Х18, М2, М7, и ПД тј. клонови 
чија је експресија била статистички значајно повећана у датом третману у поређењу са 
другим третманима и контролом, а чији су протеински продукти потенцијално 
укључени у Са-сигналинг. 
 
Табела 1. Клонови чија је експресија статистички значајно повећана у Д, Х18, М2, М7 и ПД 
третманима у поређењу са другим третманима и контролом, а чији су протеински продукти 
потенцијално укључени у калцијум зависни сигналинг код M. arctica. 

БЛАСТ идентификација Бласт анотација 
Д  
Q8WVQ1|CANT1_HUMAN Солубилна калцијум-активирајућа нуклеаза 1 
P36609|NCS2_CAEEL Неуронални калцијум сензор 2 (NCS-2) 
Q5R7F0|CHP1_PONPY Калцијум везујући протеин П22  
Q9WU49|CHSP1_RAT Калцијумом регулисан топлотно стабилни протеин 1  
Q9R0I8|PI52A_RAT Фосфатидилинозитол-4-фосфат 5-киназа тип 2 алфа 
Q9ESM0|IP6K1_RAT Инозитол хексафосфат киназа 1 
Q64323|PIGA_MOUSE Н-ацетилглукозаминил-фосфатидилинозитол биосинтетички протеин 
Q9U9P7|PITC1_DROME Цитоплазматични фосфатидилинозитол трансфер протеин 
P53812|PIPNB_RAT Фосфатидилинозитол трансфер протеин бета изоформа  
O88763|PK3C3_RAT Фосфатидилинозитол 3- киназа каталитичка субјединица 
Q8R071|IP3KA_MOUSE Инозитол-трисфосфат 3-киназа А  
Q8STF0|CALM_STRIE Калмодулин 
Q95221|IP6K2_RABIT Инозитол хексакисфосфат киназа 2 
O08586|PTEN_MOUSE Фосфатидилинозитол-3,4,5-трисфосфат 3-фосфатаза 

Х18  
Q10131|CEX1_CAEEL Потенцијално калцијум везујући протеин цекс-1  
Q95266|KCC2D_PIG Калцијум/калмодулин – зависна протеин киназа тип II делта субјединица 
O08586|PTEN_MOUSE Фосфатидилинозитол-3,4,5-трисфосфат 3-фосфатаза  
P22700|ATC1_DROME Калцијум- транспортујућа АТПаза саркопл./ендопл. ретикуларни тип 
P53812|PIPNB_RAT Фосфатидилинозитол трансфер протеин бета изоформа  

М2  
P04569|SCP1_BRALA Саркоплазматични калцијум-везујући протеин I, III и IV 
Q8K4Y7|CANT1_RAT Солубилна калцијум активирајућа нуклеаза 1 
Q9WU49|CHSP1_RAT Калцијумом регулисани топлотно стабилни протеин 1 
Q9R0I8|PI52A_RAT Фосфатидилинозитол-4-фосфат 5-киназа тип-2 алфа 
O88763|PK3C3_RAT Фосфатидилинозитол 3-киназа каталитичка субјединица  
P20456|IMPA1_BOVIN Инозитол монофосфатаза  

М7  
P04569|SCP1_BRALA Саркоплазматични калцијум-везујући протеин I, III и IV  
Q9WU49|CHSP1_RAT Калцијумом регулисани топлотно стабилни протеин 1  
Q9R0I8|PI52A_RAT Фосфатидилинозитол-4-фосфат 5-киназа тип-2 алфа  
P53812|PIPNB_RAT Фосфатидилинозитол трансфер протеин бета изоформа 
O88763|PK3C3_RAT Фосфатидилинозитол 3-киназа каталитичка субјединица 
Q8K4Y7|CANT1_RAT Солубилна калцијум активирајућа нуклеаза 1 
ПД  
P22700|ATC1_DROME Калцијум- транспортујућа АТПаза саркопл./ендопл. ретикуларни тип 
Q9WU49|CHSP1_RAT Калцијумом регулисани топлотно стабилни протеин 1 
Q9R0I8|PI52A_RAT Фосфатидилинозитол-4-фосфат 5-киназа тип-2 алфа 
P53812|PIPNB_RAT Фосфатидилинозитол трансфер протеин бета изоформа 
P20456|IMPA1_BOVIN Инозитол монофосфатаза 
P04352|CALM_CHLRE Калмодулин  
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ДИСКУСИЈА 
 

Aктивирање Са зависног сигналинга као одговора на различите врсте стреса у 
спољашњој средини, укључујући високу и ниску температуру, сушу, осмотски или 
оксидативни стрес, описан је код многих организама (B a t i z a  и  с а р ., 1996; D e n i s  и  
C ye r t , 2002; G i o v i n e  и  с а р ., 2001; E r m a k  и  D a v i e s , 2001; Z h u , 2002). 

Познато је да је код биљака флукс Са2+ одговоран за отпочињање аклимације на 
хладноћу (M o n r o y  и  с а р ., 1993). Наиме, ниска температура смањује флуидност 
ћелијске мембране што дестабилизује актински цитоскелет доводећи до његове 
деполимеризације и даље до повећања цитосолног Са2+ неколико секунди након 
излагања хладноћи (О r v a r  и  с а р ., 2000). До повећања нивоа Са2+ долази због 
његовог инфлукса, како кроз плазма мембрану, тако и из унутарћелијских одељака 
(K n i g h t  и  с а р ., 1996). При томе активирају се Са-зависне протеин киназе и 
транскрипциони фактори који даље регулишу протеине и гене који се активирају на 
ниским температурама. Улога актинског цитоскелета у смислу да доводи до отпуштања 
Са2+ из унутарћелијских одељака описана је и у анималним ћелијама (W u  и  с а р ., 
1999), а и код инсеката предложен је сличан механизам. Познато је да излагање 
инсеката ниским температурама индукује промену у композицији и флуидности 
ћелијске мембране (L e e  и  с а р ., 2006; M i c h a u d  и  D e n l i n g e r , 2006; 
O v e r g a a r d  и  с а р ., 2005) што би могло да олакша флукс Са2+ из ванћелијских или 
унутарћелијских одељака преко интеракције са цитоскелетом и Са2+ каналима. Значај 
Са2+ у отпорности инсеката на ниске температуре није много изучаван. Недавно је 
показано да је Са2+ неопходан за отпорности на ниске температуре код врсте Belgica 

antarctica (T e e t s  и  с а р ., 2008). Резултати указују да је флукс Са2+ укључен у 
ћелијско регистровање хладноће и сигналну трансдукцију током брзог стицања 
отпорности на хладноћу, као и да је калмодулин интегрални део Са-сигналинга. 
Резултати овог рада по први пут указују на улогу Са2+ и калмодулина у одговору на 
ниске температуре код инсеката. Поред ових истраживања, резулати микроереј анализе 
код Sarcophaga crassipalpis показали су да хладни третман индукује између осталог 
повећану експресију 13 сигналних трансдукционих молекула, посебно Са-везујућих и 
протеина повезаних са Г протеинским сигналингом (M i c h a u d  и  D e n l i n g e r , 2004). 

Резултати наших анализа су показали повећану експресију гена чији су продукти 
повезани са Са-сигналингом у различитим експерименталним групама током процеса 
криопротективне дехидратације код арктичке колемболе, што указује на одређену 
улогу Са2+ у одговору на хладноћу код ове врсте. У овој анализи је помоћу кључних 
речи у БЛАСТ анотацијама претражен само део протеина који интерагују или су битни 
за метабилизам калцијума. 

Посебно бисмо истакли повећану експресију гена чији је протеински продукт 
идентификован као калцијумом регулисан топлотно стабилан протеин 1 
(Q9WU49|CHSP1_RAT), а који је имао повећану експресију у свим анализираним 
дехидратисаним групама колембола. Оно што је занимљиво је постојање хладног шок 
домена у овом протеину (енгл. Cold Shock Domain - CDS). Протеини са овим доменом 
представљају велику суперфамилију протеина, а домен је веома конзервисан од 
бактерија до човека, састоји се од око 70 аминокиселина и садржи мотиве за везивање 
нуклеинских киселина. Суперфамилија је класификована у 5 група, а до сада је описана 
структура само неколико бактеријских протеина  (W e b e r  и  с а р . ,  2002). Ови 
протеини су укључени у различите ћелијске процесе укључујући адаптацију на ниске 
температуре, ћелијски раст, недостатак нутријената и стационарну фазу (G r a u m a n n  
и  M a r a h i e l , 1998). Функционишу тако што утичу на секундарну структуру РНК, 
омогућују купловање транскрипције и транслације функционишу као транскрипциони 
активатори и слично. Иако постоји доста информација, већина карактеристика 
протеина ове фамилије тек треба да се истражи, стога овај ген представља занимљивог 
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кандидата за будућа истраживања криопротективне дехидратације. Поред овог гена, 
занимљива је и повећана експресија клона који потенцијално кодира калцијум везујући 
протеин П22 (Q5R7F0|CHP1_PONPY) у Д групи. Овај протеин садржи четири Са-
везујућа домена (eнгл. ЕF hand domain) карактеристична за велику фамилију Са-
везујућих протеина. Неопходан је за конститутивни транспорт кроз мембрану, 
инхибира ГТП-азом стимулисану размену Na+/H+, а инхибира и калцинеурин 
фосфатазну активност (http://www.uniprot.org/uniprot/Q5R7F0). 

Резултати анализе указују и на значај секундарних гласника који настају 
фосфорилацијом и дефосфорилацијом мембранског молекула фосфатидилинозитола, а 
називају се фосфоинозидити у процесу који води криопротективној дехидратацији. 
Наше анализе показале су повећану експресију ензима из фамилије инозитол 
фосфокиназа и фосфатидилинозитол фосфокиназа у различитим експерименталним 
групама што указује на могућност активирања фосфоинозитидног сигналног пута који 
се разликује од ИП3/ДАГ сигналног пута (Ан д р и ћ  и  Ко с т и ћ , 2007). Овај сигнални 
пут се активира регрутовањем ПИ3-киназе (фосфатидилинозитол 3-киназе) и настанка 
ПИ-3 фосфата који су везани за плазма мембрану и представљају важно место за 
различите сигналне протеине који преносе сигнале у оквиру неколико значајнијих 
сигналних путева. 

Потребно је нагласити да око 50% потенцијалних гена нису имали сличне 
секвенце у базама података. Могуће је да су неки од њих укључени у Са-зависни 
сигналинг у процесима карактеристичним за испитиване експерименталне групе, 
међутим детаљније анализе, као и добијање секвенци пуне дужине су неопходни за 
потенцијалну идентификацију домена и додељивање функција. Такође је потребно 
нагласити да промене у транскрипционом нивоу иРНК не указују увек на промене на 
протеинском нивоу, међутим представљају индикатор ћелијских процеса који су 
изазвани експерименталним условима који се анализирају. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Микроереј анализа се показала као моћна техника за разумевање процеса и гена 
укључених у криопротективну дехидратацију. Идентификован је одређен број гена за 
протеине повезане са метаболизмом калцијума који представљају обећавајуће 
кандидате за будуће функционалне анализе и боље разумевање ћелијске дехидратације. 
Наши резултати су основа за даља истраживања Ca-зависних сигналних путева 
укључених у регулацију адаптација на ниске температуре, не само код М. аrctica него и 
код других врста. 
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Abstract 

Ž. ZOVKO, N. TEŠIĆ: ECOLOGY OF 21TH CENTURY - NEW SCIENCE, NEW 
DEFINITION, NEW GOALS [MIORA d. o. o. Banja Luka, Sime Šolaje 3, 78 000 Banja Luka] 

This paper aims to prove that ecology can no longer be linked to the notion of environment or 
nature as is often written and maintained. The findings of our research will confirm that it is a new 
science, with a new definition and new tasks, which need to serve the purpose of protecting human 
beings from themselves. It is a new scientific area of a new character and new dimension, which needs 
to deal with new issues that have not been recognized so far. The reason lies in the fact that ecology is 
one of the new sciences that has seen ample changes over a short period of time. Moreover, as such it 
has proved to be incapable of dealing with those problems that, in the given context and in light of 
emerging challenges, could not be resolved as expected. This paper argues that the current 
environmental solutions and concepts are obsolete, outdated and have nothing to do with the 
protection of environment or nature but preservation of the species known as homo sapiens in its own 
habitat. Finally, on the basis of the findings, the paper will prove that is indeed a new science with a 
new definition and new tasks. The research in question was conducted in the areas of water supply, 
sewage systems and landfills. 

Сажетак 

Овај рад доказује да се екологија више не може везати за појам човјекове околине или 
природе, како се најчешће пише и прича. Резултати наших истраживања су потврдили да је 
ријеч о новој науци, новој дефиницији и новим задатцима, који треба да задовоље циљ заштите 
човјека од човјека. То је нова научна област, новог карактера, нових димензија и нових 
проблема који до сада нису били препознати. Разлози су скривени у чињеници да је екологија 
једна од најмлађих наука која је у најкраћем временском периоду доживјела велике промјене. 
Осим тога неспремно се суочила са таквим проблемима који у консталацији са затеченим и 
надолазећим нису били покривени очекиваним рјешењима. Овај рад егзактно осликава да су 
постојећа еколошка рјешења и концепти застарјели, превазиђени те да немају   никакве везе са 
заштитом човјекове околине или заштитом природне средине већ са опстанком врсте хомо 
сапиенс у простору који је настанио. На крају у раду ће се на основу добивених резултата 
истраживања доказати да је ријеч о новој науци, новој дефиницији и новим задатцима. 
Истраживања о којима је ријеч су рађена у области водоснабдијеванја, канализације и депонија. 

 

УВОД 
 

У раду се пише о екологији, као примијењеној науци, у којој су почев од 
дефиниције, задатака и циљева сви појмови остали и прихваћени у смислу основног 
тумачења те ријечи. Овај рад утемељен на резултатима проведених анализа и 
истраживања, инситу, доказује и егзактно потврђује, да је оваква или досадашња 
примијењена екологија до краја 20. вијека заказала. То значи да није испунила 
очекивано у смислу понуђених ријешења у пракси, која су имала задатак и циљ да 
обезбиједе квалитетан живот у миљеу и околини врсте хомо спиенса. Од када постоји 
хомо сапиенс присутно је питање људског здравља и медицине. Исто тако је била  
присутна и екологија, премда не у људској свијести и општој спознаји (1).  

Каже се или пише да је генерални задатак медицине људско здравље.  
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Ми кажемо да је задатак примијењене екологије 21. вијека такође људско 
здравље, али у једном другом смислу или тумачењу. Медицина и екологија су кроз 
историјски преглед проблема везани за људско здравље и значајно повећање истих, 
имале различите путеве развоја, при чему су достигнућа у области примијењене 
екологије значајно заостајала наспрам области медицине. Овај рад полази од егзактно 
доказане и неминовне потребе да примијењена екологија 21. вијека треба да буде 
посебна наука, са новом дефиницијом, новим задацима и новим циљевима, при чему је 
основна потреба заштита човјека од човјека. 

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЕ РАДА 

Предмет рада су анализе и истраживања историјског прегледа човјековог односа 
према просторима у којима врста хомо сапиенс живи и дјелује. У том смислу је 
анализиран и развој екологије као науке која се бави питањима из домена тих односа. 

У раду се посебан акцент даје посљедицама човјековог живљена (градови) и 
дјеловања (индустрија) у простору. Те посљедице су дале посебно обиљежје 
човјековом односу према околини. 

Ови аспекти су анализирани у односу на све врсте отпада (чврсти, комунални, 
инертни и опасни индустријски), који настају као посљедица живљења и дјеловања 
човјека у простору. Отпад је једна област или проблем кроз који се може анализирати 
однос човјека према његовој околини. Ми смо пошли од чињенице да су у најстаријим 
урбаним центрима биле присутне три основне потребе, као предуслови опстанка врсте 
хомосапиенс (2). То су: 

• снабдијевање питком водом, 
• каналисање отпадних вода и 
• збрињавање отпада. 

У овим писаним траговима се не спомиње чиста вода, пречишћавање отпадних вода 
нити санитарно збрињавање отпада, јер је то био одраз тадашњих прилика и времена. 

Ови најстарији критеријуми цивилизације, који се у том времену нису стављали 
под призму екологије, присутни су све до данашњег времена, као неријешена питања у 
потпуности, с том разликом да екологија и еколози треба да се баве тим проблемима и 
уопштено проблемима заштите околине или животне средине. 
Методе рада су преузете из директива ЕУ, закона у Њемачкој и ДИН-норми (3). 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА 
 

Резултати анализирања историјског прегледа човјековог односа према околини и 
с тим у вези екологије, показали су да се човјек израбљивачки понашао, а да се 
екологија генерално бавила прво питањима заштите околине, па онда и питањима 
заштите здравља људи. У односу на примијењену област или у пракси, екологија се 
прилагођавала захтјевима тадашњег начина живота, под „изреком“ да околину треба 
заштитити од негативних утицаја, а мало ишла у корак са стварним потребама заштите 
околине у смислу практичних рјешења. То је имало за посљедицу окретање ка 
захтјевима заштите здравља људи. Ако је екологија испунила задатке у области 
заштите околине, онда није било основе ка заокрету у другом правцу тј. заштити 
здравља људи. У прилог овој констатацији, кад је ријеч о депонијама отпада, пошто је 
негативан утицај на околину већ доказан  и присутан (4), задатак екологије може бити 
само да се заштити здравље људи, кроз мјере смањења штетних утицаја. Потенцијал 
опасности се не може елиминисати, чак ни санационим захватима који имају основни 
задатак да се зауставе повећања степена утицаја и степена угрожености (5). 

Анализирајући историјски преглед односа човјека према околини, закључено је 
да постоје два основна процеса, који су везени за овај однос. Први процес је да се 
човјек организовао да живи у насељеним мјестима или градовима, који су просторно 
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испуњавали три основна предуслова опстанка, тј. питка вода, каналисање отпадних 
вода и уклањање отпада. Други процес је да човјек дјелује у простору у смислу рада и 
производње продуката које користи и треба за одржање и побољшање квалитета 
живљења.  

Ова два процеса су генерално речено резултирала настанком градова и 
стварањем индустрије. Градови као посљедица живљења у простору, а индустрија као 
посљедица дјеловања у простору. 
Проблем питке воде је у почецима људске цивилизације био најмањи проблем, јер је 
вода била чиста и питка. Кроз историју развоја хомо сапиенса ово је постао највећи 
проблем и данас важи као такав, под епитетом „питка вода“ (6). Каналисање градских 
отпадних вода је било логично, односно у јаму или природни водоток. Отпад је 
уклањан по принципу нађи јаму или увалу у близини, транспортуј и истреси у њу. То је 
било стварно стање, које у почетним фазама развоја људске цивилизације није имало 
епитет проблема, већ „доброг рјешења“. Нажалост, овакав однос је трајао веома дуго, 
односно до половине 20. вијека, а на нашим просторима до 90-их година 20. вијека (7).  

Тек у другој половини 20. вијека је такав начин уклањања отпада постао 
проблем, који је друштвено-политичке заједнице постакао на доношење закона о 
одлагању отпада.  

Прије доношења комплетних закона, правила понашања у пракси су била 
дефинисана одређеним комуналним одлукама или парцијалним прописима. 

Један од првих потпуних закона о одлагању отпада у земљу (јаму или увалу) 
појавио се тек 1976. године у САД (8). У овом закону се јасно раздваја „старо“, тј. 
насљеђена отворена одлагалиста (сметљиста) и „ново“, односно санитарно пуњење тла 
или санитарне депоније. У Њемачкој је комплетан закон о отпаду усвојен 1986. године 
(9).  

 Историјски преглед односа човјека према околини, фаза I приказан је y прилогу 
1. 

Како се може видјети у прилогу 1, човјек је кроз процес живљења и дјеловања у 
простору имао за посљедицу настанак комуналног и индустријског отпада. У почетним 
фазама развоја не може се говорити о индустрији у правом смислу те ријечи као данас. 

Конкретно, човјек је постао извор евентуалне или потенцијалне опасности по 
човјека, или уобичајено речено по људско здравље. Наравно, тада није било присутно 
питање заштите околине. О људском здрављу се водило рачуна. То потврђују три 
основна предуслова опстанка и свијест о потреби уклањања отпада из градова и од 
индустрије. Зато је процес уклањања отпада стар као и човјек. 

О утицајима на околину се није размишљало ни бринуло, јер је то био одраз 
тадашњег стања. Утицаји на околину су почели заокупљати пажњу кад је човјек 
схватио да толико угрожава своју околину, да то може представљати велику опасност 
за здравље људи. Тако препознајемо зачетке примијењене екологије, али је релативно 
касно, јер она је имала задатак да води бригу о заштити човјекове околине или животне 
средине која је већ била значајно угрожена. Кажемо примијењене екологије, јер је 
задатак био заштитити човјекову околину, а то подразумијева рјешење насталих 
проблема у пракси, на терену. Човјек у својој свијести уопште није имао јасан појам 
примијењене екологије. У прилог овој тврдњи говори споменути закон о одлагању 
отпада у САД из 1976. године, који у општим одредбама прво пише о природној 
средини и здрављу. Дакле, јасно се наглашава и препознаје да су чиста околина и 
здравље људи нераздвојиве компоненте. Са овим се у потпуности мијења досадашњи 
став да се насељена мјеста одржавају чистим, да буду снабдјевена питком водом са 
каналисањем отпадних вода изван насељених мјеста и да индустријски развој иде 
напријед.   

То значи да је развој, до тог периода био одраз егоистичког приступа човјека 
према околини (незнање), којој није придавао пажњу док није закључио да је директно 
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угрожен. То се може окарактерисати и као израбљивачки приступ, којег је сам човјек 
настојао промијенити кроз различите законске прописе. Закључује се да су потребе 
биле јасно одређене и дефинисане, међутим, могућности комплетног рјешења „старог“, 
односно насљеђених проблема, нису биле јасно препознате и имале су значајно 
негативан утицај на имплементацију. 

Кроз историјски преглед може се препознати уплитање и значајан утицај нових 
критеријума, који су уско повезани са развојем људске цивилизације. Ти нови 
критеријуми, који су посебно заокупирали пажњу човјека и одвојили га од суштине 
проблема, су: 

• степен развоја, 
• стандард живота, 
• култура становања и 
• квалитет живљења. 

Ови нови критеријуми су проблем човјековог односа према околини учинили 
значајно сложеним и комплексним. Уклањање отпада из градова и индустрије се 
одвијало на већ описан начин. То је имало за посљедицу настанак неуређених 
одлагалишта-депонија и повећање штетних утицаја на квалитет површинских водотока, 
подземних вода, земљишта, ваздуха, итд. 

Зато је квалитет живљења био веома прецизно и искључиво везан на ужи 
простор око човјека. Са дефинисањем ових проблема загађивања околине, почиње 
потпуно „уплитања“ екологије као научне дисциплине, али веома ограничено, како и 
само тумачење те ријечи каже. У раду користимо појам „уплитање“ екологије, јер та 
екологија општег или фундаменталног карактера није могла испунити очекивано. 
Другим ријечима, то је услиједило као евентуално очекивано рјешење, али више у 
смислу оправдања, да је нађен пут излаза из проблема, који су умјесто да се ријеше још 
више кулминирали. Зашто? Зато што је екологија била у застарјелим оквирима, а појам 
примијењене екологије, далеко од човјековог сазнања, односно знања. Овај рад то 
сликовито означава као „лутање“ у лавиринту с надом да ће се наћи излаз. Овако 
„иронично“ представљање слиједи из чињенице да се квалитет живљења у ширем 
смислу-глобални оквири, кроз развој или повећање степена развоја, почео смањивати, 
умјесто побољшавати. Тако је екологија, иако без понуђених рјешења, све више 
добијала на значају и ширини спектра проблематике. Међутим, њен развој није ишао у 
складу са захтјевима, са којима се сусретала и требала понудити рјешења. Разлог за то 
је веома споро или нерадо излажење из застарјелих оквира. Практично, то значи да су 
обучавани општи еколошки кадрови у склопу природних наука.  

Нажалост, ова прва фаза односа човјека према околини се одржала све до 20. 
вијека. Наредна фазе историјског прегледа односа човјека према околини, фаза II 
приказана је у прилогу 2. 

Из овог историјског прегледа односа човјека према околини, фаза II, може се 
закључити да је у тој фази  значајно присутно питање заштите човјекове околине, али 
још увијек релативно уско у пракси, са значајним присуством различитих програма и 
планова заштите у теоријским оквирима. Ова фаза узима маха почетком 60-их година 
20. вијека. У пракси су се све потребе односиле на обавезу уклањања индустријског 
отпада и одржавање чистоће у насељеним мјестима, док се појам прописног уклањања 
(санитарног) задржао само у теоријским оквирима. Ово је реалан одраз постојећег 
стања, јер ову фазу II карактерише веома интензивно трагање за рјешењима, која су 
могла или требала заживјети у пракси, али нажалост нису (10). С тим у вези, екологија 
се поступно устоличавала на мјесто водеће науке у области заштите околине и постаје 
директно везана за човјека као главног узрока. Нажалост, то устоличење се није још 
увијек односило на примијењену екологију. 

Ова друга фаза је трајала скоро до 90-их година 20. вијека (11).  
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Анализирајући ову фазу историјског прегледа односа човјека према околини, 
закључили смо да је човјека требало заштитити од штетних утицаја његових 
сопствених нус-продуката, насталих кроз процес живљења и дјеловања у простору (12, 
13).  

У овом раду се уноси један нови појам „хигијенизације“ простора, гдје човјек 
живи - градови и гдје дјелује, ради - индустрија. Хигијенизација ових простора је 
сложен и међузавистан процес који је условљен континуираним промјенама потреба и 
могућности. Дакле, искуства из праксе су доказала присуство двају елемената, који су 
прије били непознати. То су потребе или потреба да се насељена мјеста и индустрија 
одржавају чистим (санитарно уклањање отпада), с једне стране, и могућности или 
начин на који то треба прописно извршити, с друге стране. То је утицало на доношење 
законских прописа и трагање за новим рјешењима, којих још увијек није било у пракси, 
осим на теоријском нивоу. Теоријски ниво има највише упоришта у преузимању других 
или страних рјешења из земаља или простора у којима су учињени одређени позитивни 
помаци у пракси. Екологији је требало дуго времена, да би еколози схватили да се не 
могу преузимати, релативно добра рјешења, из других земаља, и да је то погрешно. 
Једино добро рјешење је везано за резултате истраживања и анализа тог истог простора. 
То значи, не интернационализацију стандарда и критеријума доброг рјешења, већ, како 
овај рад потврђује, на националне услове који су много ужег карактера и одређени су 
карактеристикама сваког простора понаособ. Примјену интернационалних стандарда и 
критеријума значајно спутавају следећи фактори, као што су: степен развоја, стандард 
живота и култура становања. Ови фактори су утицали на појаву највеће погрешке у 
екологији, која се десила у преузимању дотичних „наводно“ добрих концепта из других 
развијених земаља. То, нажалост, живи и данас. Често се пише о уклањању отпада у 
свјетлу приступања ЕУ, дакле условљено према директивама ЕУ у овој области. Земље, 
суочене са тим, прихватају у циљу приступања ЕУ или евентуалног добијања 
финансијске подршке (14). Такво условљавање се именује као транспонована ЕУ 
директива о отпаду, те примјени закона о отпаду и припадајућих правилника. То јесу 
реалне потребе, али далеко од реалних могућности. Реалне могућности потврђују 
рјешења примијењене екологије, којих до данашњих дана још увијек, нажалост, нема. 

Поставља се питање: Зашто ? 
Ово питање је карактеристично за трећу фазу односа човјека према околини, 

која је приказана у прилогу 3. 
Ова фаза почиње почетком 90-их година 20. вијека и није се значајно измијенила 

све до данашњег времена. У прилог овој констатацији постављају се питања: „колико 
постоји изграђених и стављених у погон, уређаја за пречишћавање комуналних и 
индустријских отпадних вода, колико постоји, у погону и да су самоодрживи, 
изграђених санитарних депонија, колико градова има изграђен систем дугорочног 
снабдијевања чистом и питком водом“, мисли се на Републику Српску и Федерацију, 
Босне и Херцеговине.  Са позитивним одговором на ова питања може се похвалити 
мало градова у развијеним земљама. 

 Анализирајући трећу фазу закључено је, да екологију карактеришу двије 
одлике-спецификума. Први, постоји веома много рјешења изведбеног карактера, која се 
нису имплементирала, те су тако остала на теоријском нивоу (15, 16).  

Надаље, резултати анализа и истраживања су потврдили други спецификум, тј. 
да постоји мало рјешења која су могла да „живе“ или заживе у пракси. Штa то значи? 
Постоји веома обимна документација која налази завршно мјесто у бироима или 
канцеларијама. Разлог је у томе да нису испуњене могућности за имплементацију тих 
рјешења. Могућности су највише везане за степен развоја, стандард живота и културу 
становања. Степен развоја и стандард живота су као ограничавајући фактори присутни 
у земљама у развоју и земљама транзиције. Култура становања, као додатни фактор, 
веома је изражен у готово свим земљама Африке и великом броју земаља Азије. 
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Кроз неријешена питања снабдијевања питком водом, каналисање и 
пречишћавање отпадних вода, те прописно уклањање отпада, у свијету су постале 
присутне различите епидемије и болести са великим процентом смртности (17). Ова 
чињеница је највише узрокована хигијенским условима, тј. хигијенизацијом, како 
насељених мјеста, тако и индустрије. Због тога што најстарији и исконски услови 
опстанка човјека нису испуњени у великом дијелу свијета, овај рад говори о заштити 
човјека од човјека. Исто тако се уводи дефиниција примијењена екологија 21. вијека, 
која треба да нуди рјешења која морају испунити два основна услова, а то су потребе и 
могућности. Без њих нема реализације. 

 

ДИСКУСИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИМЈЕЊЕНЕ  
ЕКОЛОГИЈЕ 21. ВИЈЕКА 

 

Примијењена екологија 21. вијека је наука о заштити човјека од човјека. Задаци 
примијењене екологије 21. вијека су да анализира и истражује потребе и могућности 
„хигијенизације“ градова и индустрије у циљу смањења и елиминисања човјековог 
штетног утицаја на околину. Појам смањења се односи на „старао“, тј. насљеђене 
проблеме, а појам елиминисање на „ново“, односно нове потенцијалне изворе 
опасности. 

Циљ примијењене екологије 21. вијека је да кроз примјену практичних рјешења 
обезбиједи и подигне квалитет живљења на исконске нивое, тј. чиста околина. Овај 
циљ се може постићи само кроз одређено вријеме уз добре планове, програме и 
пројекте, који ће задовољити потребе и могућности на предметном простору или 
земљи. Примијењена екологија полази од интернационалних критеријума и стандарда, 
али их прилагођава и усклађује са потребама и могућностима на предметном 
националном нивоу. 

Потребе и могућности су на просторима гдје живи човјек различито дефинисане 
и суочене са различитом структуром проблема „хигијенизације“ урбаних подручја и 
индустрије. Потребе и могућности су уско повезане са степеном развоја, стандардом 
живота, културом становања и квалитетом живљења. Потребе и могућности (еко-еко 
или екологија-економија), са научног становишта су први пут, као елементи 
примијењене екологије, анализирани и евидентирани у облику писаних трагова 1986. 
године (18). 

Сходно резултатима тих истраживања, у овом раду се потребе означавају као 
еколошки нивои (услови), који у свим операцијама „хигијенизације“ требају осигурати 
заштиту здравља људи и заштиту околине. Могућности се дефинишу као економске 
основе, које у свим процесима „хигијенизације“ требају одредити и утврдити 
финансијски инжињеринг као подлогу имплементацији дугорочних рјешења.  

Резултати истраживања су доказали да су ова два фактора били толико 
дијаметрални, да имплементација рјешења није била могућа, премда су сви услови 
заштите околине и заштите здравља људи били испуњени у потпуности.  

Услови да, али надаље, анализа могућности примјене тих рјешења је била 
неизводљива због фактора именованог као финансијски инжињеринг.  
Зато су анализирана рјешења која су могла испунити еколошко-економске услове на 
националном нивоу. Након проведених  истраживања на конкретном примјеру (19) и 
понуђеног рјешења, које је подлегло веома исцрпној ревизији, приступило се извођењу 
радова, које је наложило републичко Министарство за просторно уређење и заштиту 
околине, бр.: 06-362-153/90., Сарајево. Премда је имплементација изведена према 
националном еколошко-економском моделу, контрола рада и резултати мониторинга 
околине, нарочито подземних вода, доказали су да нема негативних утицаја на околину 
(20, 21). Након тога је надлежно републичко Министарство у Сарајеву прихватило 



Екологија 21. вијека нова наука, нова дефиниција, нови задаци 
___________________________________________ 

225 

 

концепт и ауторима повјерило рад као експерти-вјештаци у 33 општине на проблемима 
уклањања отпада и депонија - сметљишта (22).  

Концепт је садржио сљедеће: 
1. Експертно вјештачење постојеће депоније. 
2. Извођење интервентних захвата у циљу превазилажења постојећег стања. 
3. Извођење истражних радова, истовремено са завршним депонирањем до 
затварања и санације или наставка кориштења као санитарна депонија. 
4. Израда пројектне документације и анализа еколошко-економских параметара и 
иплементације самоодрживости објекта у погону као дугорочно рјешење. 

Први реализовани пројекат по нашем еколошко-економском моделу потиче из 
1988. године (23). Овај пројекат је уједно био огледни полигон за комбиновану 
депонију шљаке и пепела, чврстог смећа, посебног отпада, јаловине од површинског 
копа рудника и муља из сепарације шљунка и пјеска. Резултати контроле рада, сталног 
мониторинга и истраживања су резултирала открићем у техници депонија, које је 
патентирано под бројем 88493 и прихваћено од свјетске организације за заштиту 
интелектуалне имовине (24). Иза свега стоји мултидисциплинарна стручна група која је 
у овој области (отпад) трасирала пут примијењеној екологији, премда је то схваћено 
послије, скоро, 20 година.  

Претходно наведени модел или концепт се показао еколошко-економски 
оправдан и функционисао је у пракси, а није забиљежен у писаном облику нигдје у 
свијету. По истом моделу након експертних мишљења-вјештачења (25) извођени су 
истражни радови, урађена пројектна документација и имплементација (26). У неким 
примјерима су након експертизе реализовани само интервентни захвати у циљу 
превазилажења постојећег стања (27), због фактора могућности или проблема у 
финансирању. 

Овакво образложење говори у прилог да примијењена екологија 21. вијека не 
може више бити само наука о односу човјека према околини и заштити околине. То је 
наука која се треба бавити истраживањима човјекових потреба и могућности у циљу 
заштите човјека од човјека.  

Ова дефиниција има ослонац у односима људско здравље и квалитета живљења 
у пракси. Дакле, зашто заштита човјека од човјека? Зато што човјек настоји да развој 
напредује у циљу побољшања квалитета живљења. То је разумљиво, али такав развој 
или значајно висок степен квалитета живљења може бити узак, једностран и дугорочно 
неоправдан, ако угрожава квалитет околине. Зато морамо нагласити да је ријеч о 
главним факторима именовани као људско здравље и квалитет живљења. При томе је 
људско здравље нераздвојиво од квалитета околине, а квалитет живљења од степена 
развоја. Ови фактори морају бити усклађени да не би били искључиви један наспрам 
другога.  

Зато ова екологија не прихвата интернационализацију стандарда и критеријума. 
Интернационализација би била оправдана под условом да у свијету имамо подједнак 
степен развоја и квалитет живљења. Пошто то није тако, интернационални стандарди и 
критеријуми се овим радом стављају на друго мјесто, иза потреба и могућности 
(екологија-економија). Јер, потребе и могућности су промјенљива категорија, усљед 
различитости наведених фактора, како у градовима и општинама с једне стране, тако на 
регионалном нивоу с друге стране. Различитост још више долази до изражаја кад је 
ријеч о различитим земљама или територијама, а да не говоримо о континентима. 
Интернационални нпр. ЕУ стандарди и критеријуми (директиве), крута су и 
непромјењива категорија, до доношења нових, који су у већини случајева још строжији, 
па тако и крући. Узрок крутости је непостојање категорија, различитост и могућности 
примјене. Та крутост је резултирала обимном документацијом у неразвијеним земљама 
и земљама транзиције, гдје су урађене студије и пројекти, али никад нису 
имплементирани. Недостатак интернационалних стандарда и критеријума је што су 
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само дефинисани услови у односу на потребе, али могућности нигдје нису предмет тих 
истих стандарда и критеријума у смислу одрживости и економске оправданости. О 
економској оправданости се говори, али уско и само са становишта инвеститора у циљу 
сигурности поврата средстава, кроз различите политичке опције или гаранције. 
Међутим, корисник средстава не располаже, а мора егзактно располагати са подацима, 
како у које вријеме и да ли, кроз самоодрживост објеката у погону, може бити враћена 
инвестиција. Ови проблеми су до сада занемаривани и средства су у већини случајева 
одобравана преко одређених договора између друштвено-политичке заједнице 
корисника и институција инвеститора које су такођер везане за друштвено-политичке 
заједнице земље одакле долазе средства, дакле политичке опције изнад еколошко-
економске оправданости (28).  

Зато примијењена екологија 21. вијека мора да има другачије полазиште, не 
против тих метода, стандарда и критеријума, већ да их оплемени оним што недостаје и 
што је узрок стања, какво данас имамо. Ако је један пројекат одржив, економски 
оправдан, и у погону самоодржив или профитабилан, нису потребне никакве опције 
или ''уплив'' друштвено-политичких заједница у циљу одобрења инвестиције. То је база 
примијењене екологије 21. вијека, тј. прописност наспрам здравља људи, одрживост, 
економска оправданост и профитабилан погон, укратко еколошко-економски. 

Значај овог рада је што ови проблеми нису били предмет обимнијих 
истраживања, до сада. Била је устаљена пракса покушаја примјене неких рјешења по 
концепту стандарда и критеријума, из неког позитивног примјера. Конкретно, ЕУ је на 
становишту да у земљама у развоју и земљама транзиције треба те проблеме (питка 
вода, отпадне воде, отпад, здравље људи и заштита околине) рјешавати према 
стандардима и критеријумима као у земљама ЕУ. При томе су свјесно или несвјесно 
занемарени фактори: степен развоја, стандард живота, култура становања и квалитет 
живљења. Ови фактори нпр. у Африци толико условљавају различитост потреба и 
могућности (екологија-економија) да није могућа имплементација као дугорочно 
рјешење. 

Овај рад тврди да овакав ЕУ приступ треба обавезно промијенити и доказује да 
кад једна земља, ЕУ или регион има квалитетно рјешење, то не значи да се тај концепт 
треба и може примијенити на неки други простор. Бројни су примјери уџбеничке 
литературе гдје се наводе различити примјери добрих рјешења које треба слиједити и 
настојати примјенити (29), али, на жалост, не наводи се како и на који начин 
примијенити. То је очита површност, јер слиједити један добар примјер подразумијева 
цјеловито испуњен фактор, о којем пише овај рад, а који се зове могућности.  

Овакво стање у примијењеној екологији се може сматрати дијелом и као 
недостатак фундаменталне екологије, која се развијала и именовала проблеме, али није 
имала слуха наспрам проблема примјене, па се стално бавила истраживањима 
квалитетног рјешења „заштита“, без детаљних анализа квалитетне примјене и 
квалитетног погона. Кажемо дијелом недостатак, јер фундаментална екологија, која 
именује проблеме и каже шта треба урадити, није довољно научно утемељила потребу 
за примијењеном екологијом као посебном и значајном науком, а управо та, 
примјењена екологија, даје одговор на питање како и под којим условима се 
имплементира једно рјешење проблема. Због тога нису ни обучавани стручни кадрови у 
области примијењене екологије.  

Проблем се продубио још више што је за екологе, општег образовања, 
квалитетно рјешење била подразумљива категорија, али се није потврдило у пракси. То 
је довело до великог јаза између фундаменталне и примијењене екологије, али, 
значајно, на штету примијењене екологије, која није ишла у корак са развојем 
фундаменталне екологије. Зато примијењену екологији 21. вијека треба утемељити и 
поставити на мјесто које заслужује. Овај рад даје смјернице, доказане у пракси, како и 
на који начин то извести (у закључцима). 
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Исто тако у раду су установљене нове методе примијењене екологије 21. вијека. 
То значи, ако постоји један или неки добар концепт рјешења примијењене екологије, он 
треба бити прилагођен-измијењен, усклађен и допуњен у складу са потребама и 
могућностима (екологија-економија) предметног подручја. То потврђује да су 
националне потребе и могућности изнад интернационалних стандарда и критеријума и 
да национални нивои условљавају или омогућују имплементацију дугорочног рјешења. 
Овакав приступ примијењене екологије 21. вијека може једино бити еколошки и 
економски оправдан. Пошто овакав концепт није до сада живио у пракси, имамо мало 
примјера добре имплементације као дугорочно рјешење. Дугорочно рјешење еколошки 
и економски оправдано, подразумијева прописан погон и самоодрживост. Оваквих 
примјера је и у Републици Српској мало. Због тога примијењена екологија 21. вијека не 
прихвата теоријске нивое рјешења, тј. „систем који не живи“. Она може да каже како и 
на који начин један такав „теоретски систем може живјети у пракси“. 

Примјеном ових нових метода које уноси примијењена екологија 21. вијека, 
свако рјешење неког проблема из предметних области мора бити усклађено са 
утврђеним потребама (еколошки нивои-услови) и реалним могућностима (економске 
основе) на националном нивоу. У свему томе је циљ да се осигура санитарно-
епидемиолошка сигурност становништва и квалитет живљења (чиста околина на 
исконском нивоу).  

 

ЗАКЉУЧЦИ И УТЕМЕЉЕЊЕ ПРИМЈЕЊЕНЕ  
ЕКОЛОГИЈЕ 21. ВИЈЕКА 

 

Примијењена екологија 21. вијека у једној регији или земљи, нпр. Републици 
Српској, треба да буде утемељена оснивањем института за примијењену екологију у 
склопу бањалучког Универзитета, као мултидисциплинарни студији. Један такав 
институт, примијењене екологије, још не постоји у свијету. На том институту треба да 
се обучавају специјалистички кадрови с тежиштем на еколошки урбанизам, еколошко 
просторно планирање, прописну комуналну инфраструктуру и индустрију.  

Ово је нова наука, која се састоји од неколико различитих аналитичких 
елемената или дисциплина. То су: 
• научни инжењеринг (студије и истражни радови), 
• стручни инжењеринг (анализе инситу, пројектна документација, идејна рјешења, 
идејни пројекти и изведбени пројекти), 
• финансијски инжињеринг (бизнис план, анализе одрживости и економске 
оправданости), 
• инжењеринг сагласности (политичка подршка, регулациони план, урбанистичке 
сагласности, изведбене, еколошке и употребне дозволе), 
• инжењеринг изградње (имплементација), 
• инжењеринг контроле (нулто стање, контрола рада и мониторинг човјекове 
околине). 

Са научног становишта примијењене екологије, квалитетно рјешење проблема 
подразумијева анализирање проблематике по горе наведеним дијеловима у циљу 
израде концепта који ће испунити све услове који се односе на здравствену заштиту 
људи и заштиту околине. 

Овакав приступ важи за „ново“ или планове у будућности. Међутим, не смијемо 
заборавити „старо“ или насљеђене проблеме. У односу на њих приступ је другачији. 
То значи, прво треба утврдити и дефинисати проблеме. Друго утврдити и дефинисати 
циљеве и приоритете. Треће утврдити и образложити задатке. Конкретно, на територији 
РС проблеми су „хигијенизација“ градова и индустрије на начин да нема никаквог 
штетног утицаја. 
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Циљ је да „хигијенизација“ градова и индустрије треба бити еколошки 
оптимално, самоодрживо у погону и економски оправдано рјешење. Задаци се 
генерално могу дефинисати као чиста околина на исконским нивоима. 

Овакав еколошко-економски модел примијењене екологије 21. вијека полази од 
детаљног регистра насљеђених проблема које треба сложити по приоритетима. Ти 
насљеђени проблеми се могу означити као посебно угрожена подручја, која су кроз 
историјски развој на различите начине загађивана усљед непрописног уклањања 
комуналног смећа, посебног отпада и индустријског опасног отпада. Ово је посебан 
проблем због недостатка егзактних података, анализа и истраживања. Није довољно 
урадити само просторни регистар. 

У односу на нове потенцијалне изворе опасности примијењена екологија треба 
обезбиједити да се чиста вода не смије загађивати, отпадне воде морају се 
пречишћавати, а све врсте отпада морају бити прописно збринуте. Ниједан нови 
потенцијални извор опасности не смије се пустити у погон ако нису испуњени сви 
наведени критеријуми у односу на „ново“. То је основни предуслов за чисту околину у 
Републици Српској, најмање на нивоу постојећег стања. 

Под претпоставком да се изради регистар свих насљеђених проблема са 
егзактним доказима потенцијала опасности као подлоге листи приоритета, и да се 
околина одржава на садашњем стању квалитета, постигнут је, у позитивном смислу,  
значајан помак. С тим у вези закључујемо да је основни задатак примијењене екологије 
21. вијека „ново“, а да се са „старим“ или насљеђеним проблемима треба бавити 
поступно у складу са реалним потребама и могућностима. 
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Abstract 
 

Raising the environmental awareness of society has become important part of school 
education. The purpose of this study is to examine and evaluate the ecology - based environmental 
education program which was applied in Special Nature Reserve “Stari Begej / Carska Bara”. Our 
special target groups were school children that were aknowledged to the function of natural 
ecosystems and, especially, how human beings can manage their behaviour in order to live 
sustainable. In this paper we take the standpoint that environmental education provides a better 
understanding of local, regional as well as national environmental problems. 

Key words: environmental education program, Special Nature Reserve, school children 
 

Сажетак 
 

Подизање еколошке свести је битан део школског образовања. Циљ овог рада је да се еваулира 
едукативни програм спроведен у Специјалном резервату природе „Стари Бегеј/ Царска Бара“. 
Циљна група су ученици који су током програма спознавали функције екосистема и, посебно, 
како човек може да усклади своје понашање са концептом одрживог развоја. У раду се истиче 
да образовање у области заштите животне средине пружа боље разумевање локалних, 
регионалних, као и националних проблема везаних за животну средину. 

Кључне речи: едукативни еколошки програм, специјални резерват природе, ученици 
 

УВОД 

Интензиван раст броја светског становништва и константан развој технике и 
технологије све више доводе до нарушавања равнотеже која постоји на релацији 
савремено друштво – здрава животна средина. Континуиран процес деградације 
природе, који се огледа у енормном загађењу животне средине директан је узрочник 
уништења необновљивих природних ресурса. Управо ти ресурси представљају основу 
без које се не може одвијати даља човекова биолошка и социјална егзистенција на 
Земљи. Зато је потрбно предузети неопходне мере заштите у циљу спречавања 
нарушавања, оштећења и уништења ових значајних ресурса. Да би се друштво 
мобилисало на одређену активност, односно да би се предузеле неопходне мере 
заштите, као нужност претходно се намеће потреба за развојем еколошке свести и 
еколошког образовања (Игњ а т о ви ћ  и  Ди ми т р и ј е ви ћ , 2005). 

Систем еколошког образовања налази се у процесу генезе, а његова неопходност 
је очигледна. Еколошко образовање се може описати као разумевање проблематике 
глобалне екологизације свих друштвених сфера. Због великог радијуса еколошког 
образовања неопходна је синтеза знања, умећа и вештина како из природних, тако и из 
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друштвених наука. Образовно-васпитни процес у функцији заштите и унапређења 
животне средине представља свесно и планско развијање знања о човековој средини у 
току читавог живота, које има за циљ развијање свести о основним карактеристикама 
човекове средине, односа у њој и према њој, на основу које ће човек тежити очувању и 
унапређењу средине (Анд е в с к и , 2001). На еко-образовању појединац би требало да 
заснује критички став према растућој деградацији животне средине и спознаји 
неопходности рационалног коришћења природних ресурса. Јасно је следеће: ако се од 
индивидуа захтева еколошко понашање и очекује одређен ниво еколошке свести, 
потребно их је претходно образовати, а то се једино спроводи увођењем еколошких 
садржаја у све нивое образовног система васпитања и образовања. Такође, не треба 
ситуацију препуштати случају, већ се озбиљно и ефикасно мора прићи питању 
организоване наставе са тематиком екологије (Шехо ви ћ  и  с а р , 2008). 

Поред обавезних и изборних предмета2, у школама у Србији се садржаји са 
темама из екологије, реализују кроз слободне и факултативне активности, у виду 
едукативних еколошких програма. У такве активности спадају додатна настава у форми 
секција, као и кроз рекреативну наставу што су: Еко акције, Еколошки кутак, Еколошки 
излет, Еколошке радионице, Обележавање значајних датума, и сл. (Ј о к и ћ  и  с а р , 
2007). Један од примера едукативних еколошких програма, када су у питању излети 
јесте активност у основним и средњим школама Општине Зрењанин. 

Наиме, поводом акције Министарства животне средине и просторног планирања, 
„Очистимо Србију“ и према Програму заштите и развоја Специјалног Резервата 
Природе „Стари Бегеј-Царска бара“, током 2009. године организован је низ теренских 
активности под слоганом „Очистимо Царску бару“3. Примарни циљ акције „Очистимо 
Царску бару“ био је смањење оптерећености  терена отпадом, смањење могућности 
контаминације Резервата од евентуалних загађивача те очување амбијенталне вредност 
Царске баре. Организованим активностима прикључили су се, нарочито током 
пролећних и летњих месеци, многе школе из општине Зрењанин. (Извештај о 
извршеним акцијама чишћења „Очистимо Србију“-„Очистимо Царску бару“, 2009). 

Са друге стране, ученицима који су учествовали у акцији су представници 
Специјалног Резервата Природе „Стари бегеј – Царска бара“ приликом сваке посете 
држали предавање о вредностима овог заштићеног подручја и значају оваквих 
активности, док су наставници на терену едуковали ученике о пореклу и врстама 
отпада, његовог одлагања, утицају на животну средину и сличним садржајима везаним 
за ову проблематику. 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 

На основу литературних података, доступне електронске литературе, усмених 
саопштења наставника и учесника у акцији „Очистимо Царску Бару“, као и на основу 
„Извештаја о извршеним акцијама чишћења „Очистимо Србију“-„Очистимо Царску 
бару“ (2009) дат је табеларни приказ школа Општине Зрењанин које су учествовале у 
акцији. Хронолошки, за акције на месечном нивоу дат је опис учинка, као и едукативни 
садржај који је ученицима – активистима том приликом презентован. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
                                                        
2 У основној школи то су: Свет око нас, Природа и друштво, Биологија и изборни предмет Чувари природе. 

3 Подручје Старог Бегеја и Царске баре карактерише спонтан развој биљних и животињских заједница од нарочитог 
еколошког, научног, васпитног, образовног, туристичког и другог значаја. Због наведених вредности је ово подручје, 
према  међународно прихваћеним принципима заштите природе, 1994. проглашено за Резерват природе I категорије 
– Природно добро од изузетног значаја (www.ribnjakecka.com/Istorijatzastite.html). 
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По доласку на подручје Специјалног Резервата Природе (СРП) „Стари Бегеј-
Царска бара“, ученике су дочекивали представници Газдинства. Пре саме акције 
чишћења, имали су прилику да чују од домаћина уводно предавање о СРП, његовим 
вредностима, јединственом диверзтету, флори и фауни како водене, тако и копнене 
средине, о ретким и угроженим врстама које се у резервату штите, конзервационим 
активностима и наравно, значају акције којој својим доласком ученици помажу. 

У излагању које су приређивали домаћини, најпре је описан кратак историјат 
самог подручја, као и локација на којој се резерват налази. Затим су ученици упознати 
са представницима биљног света кроз преглед основних биљних заједница. Објашњена 
је разноврсност флористичког састава, коју карактерише постојање око 500 биљних 
врста, међу којима је десетак врста на листи природних реткости. Начињен је и кратак 
осврт на неколико заступљених група вегетацијских типова, што су шумска, зељаста, 
ливадска, слатинска и степска вегетација. Напоменуто је да су неки делови Резервата 
трајно под водом, док се друге површине повремено плаве, те да они представљају 
значајан водени простор за природну репродукцију рибе које овде долазе на мрест и 
исхрану из Старог Бегеја. Самим тим, рибља фауна је богата и разноврсна, што 
потврђује констатовано присуство 24 врсте риба из 7 фамилија. Као неизоставна карика 
ланца исхране барско-мочварних станишта, ливада и ритских шума, споменута је и 
херпатофауна везана првенствено за воду, а у оквиру ње као најзначајније зелене жабе. 
Посебна пажња је посвећена фауни птица, пошто је ово познато стециште птица. 
Орнитолошку вредност подручја чини богатство од 250 врста, од којих су 140 условно 
гнездарице, а значајан је и број угрожених врста, чак и глобално угрожених са 
Европске Црвене листе. Неизоставни су сисари, најпре због видре и дивље мачке, које 
представљају природне реткости и на попису су Црвене књиге, па се као такве морају 
штитити. Наведене су и конзервационе мере које се спроводе ради очувања ових врста. 
Од сисара су још споменути и они широког распрострањења као што су јеж, кртица, 
ровчица, ласица, твор и други (www.ribnjakecka.com). 

Након уводног предавања, ученици су са наставницима и претставницима 
Газдинства – чуварима природе, одлазили до локалитета предвиђених за акцију 
чишћења тог дана. 

Чувари природе СРП „Стари Бегеј-Царска бара“ уз помоћ ученика из општине 
Зрењанин су у склопу акција обиласка терена и његовог чишћења вршили чишћење 
подручја око насипа (дужине 22 км), подручја излетишта и стазе здравља, еко стазе у 
СРП „Стари Бегеј-Царска бара“ и чишћење корита Старог Бегеја (чамцима). Ове 
активности су спровођене у фебруару, марту и априлу 2009. године. У мају и јуну је, 
поред наставка наведених акција, вршено чишћење дивљег сметлишта у близини 
Резервата и дела обале „Трактор баре“. Током јесењег периода септембар-новембар, 
ученици - активисти су приликом посета СРП највећу пажњу посветили чишћењу 
дивљих депонија. 

У Табели 1. дат је приказ школа чији су ученици учествовали у акцији „Очистимо 
Царску Бару“. 
 

Табела 1. Основне и Средње школе- учесници акције „Оћистимо Царску Бару“ 

Време одржавања акције Школа 
Број ученика - 
активиста 

Фебруар - април Средња Пољопривредна школа из Зрењанин 35 

Мај 

ОШ „Др Александар Сабовљев“ из Ечке 21 

ОШ  „Свети Сава“ из Стајићева 39 
Хемијско – прехрамбено - текстилна школа „Урош Предић“ из 
Зрењанина 

75 

ОШ „Доситеј Обрадовић“, из Зрењанина 15 
ОШ „2. октобар“ из Зрењанина 14 
ОШ „Соња Маринковић“ из Лукиног Села 11 
ОШ „Братство и јединство“ из Белог Блата 17 
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Јун 
Хемијско – прехрамбено - текстилна школа „Урош Предић“ из 
Зрењанина 

31 

ОШ „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина 34 

Септембар - новембар Средња Пољопривредна школа из Зрењанина 35 

 

У предвиђеном (приказано у табели) периоду ученици су чистили део обале 
„Трактор баре“ и леву обалу Старог Бегеја, као и подручје око насипа, а групе ученика, 
углавном нижих разреда (Слика 1), стазу здравља и излетиште. У годишњем Извештају 
о извршеним акцијама чишћења наводи се да је уз помоћ ученика – активиста 
сакупљено око 50 м³ отпада4, превасходно папира и пластичне амбалаже. Смеће је 
сакупљено у џакове са стаза и растиња, а потом трактором изнето из Резервата и 
однешено на градску депонију у Зрењанину. Чувари природе и ренџери су очистили 10 
км-а тока Старог Бегеја. Они су са чамаца сакупљали и износили амбалажни отпад. 
Потреба и успешност акције потврђена је у количини отпада који је пренесен на 
зрењанинску депонију. 

 

                
        Слика 1. Ученици у акцији чишћења               Слика 2. Едукативни део Еко-екскурзије 
       (Фото: Марков Марија)                                      (Фото: Марков Марија) 
 

Након акције, ученицима су њихови наставници одржали предавања о значају 
њиховог учинка тога дана (Слика 2).Предавања су углавном била заснована на 
базичним подацима о отпаду. У кратким цртама представљено је: дефиниција отпада, 
подела отпада према карактеристикама и месту настанка, поступање са отпадом 
(одлагање, сакупљање, прерада), о депонијама и сметлиштима, њиховом негативном 
утицају у спољној средини, контаминантима који се могу појавити у природи услед 
испаравања или оцеђивања депонија различитог типа. По избору, наставници су бирали 
и друге садржаје за овај део предавања, тако да није био искључиво везан за тематику 
отпада. Посебан акценат је стављен на развој еколошке свести код ученика и 
усмеравање ка екоцентричним ставовима и начину размишљања, као основи за 
спречавање деградације животне средине. 

На основу разговора са наставницима који су учествовали у овом едукативном 
еколошком програму и преноса њиховог искуства, констатовано је да је програм 
позитивно ефектуирао у смислу развоја еко-свести и еко-образовања код ученика. 
Запажена је и интензивнија заинтересованост ђака за ову проблематику. То је био један 
од начина на који би ученици на основу теоретских сазнања и практичног искуства 
спознали континуиране процесе настанка загађења и деградације природе. Такође, 
овакав програм води сагледавању неопходности и могућности мера заштите у циљу 
спречавања загађења и оштећења природе. 

 

 

                                                        
4 Од укупно 150 м3 сакупљеног отпада током свих акција одржаних у 2009. години.  
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ЗАКЉУЧАК 

Услед растућег тренда дисеквилибријума између савременог техничко-
технолошки експанзивног друштва и здраве животне средине и услед интензивног 
процеса деградације природе, јавља се незаобилазна потреба за подизањем еколошке 
свести на свим друштвеним нивоима. Оперативни корак ка том циљу било би еколошко 
образовање деце у предшколским установама. У Србији тај процес је у фази генезе, 
увођењем поред обавезних и изборних предмета разних облика рекреативне еколошке 
наставе. Пример такве праксе је еколошки излет који је, на обострану корист, 
реализован између основних и средњих школа општине Зрењанин и Специјалног 
Резервата Природе „Стари Бегеј – Царска Бара“, током Акције „Очистимо Србију – 
Очистимо Царску Бару“. У акцији је учествовало око 250 ученика који су током 2009. 
године помагали у уклањању отпада на неколико локалитета у оквиру Резервата. 
Такође, едукативни садржај ученицима је презентован од стране домаћина (о СРП 
„Стари Бегеј – Царска Бара“) и од стране њихових наставника – о проблематици 
отпада. Ученици су на овом едукативно – еколошком програму, поред стеченог еко-
образовања које ће моћи да примене у свакодневном животу и на тај начин допринесу 
побољшању стања животне средине, дали свој допринос заштити природе уклањањем 
око 50 м3 отпада са подручја Резервата.  

Одрживим коришћењем и добрим менаџментом природних ресурса, те 
адекватним конзервационим поступцима уз помоћ и разумевање активиста из локалних 
општина и школа, што је у овом примеру случај кроз едукативни еколошки програм, 
али и уз помоћ ресорних институција једино је могуће очување природних ресурса за 
будућа поколења. 
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Abstract 
 

MANDIC, Sreten:BIODIVERSITY AND PROTECTION OF SHALLOW LITTHORAL OF 
MONTENEGRIN COAST [ ] 

Due to the specific features and differences in bioecological characteristics and their 
fluctuations in the coastal area, data for Bokakotorska Bay are presented separately from the data for 
the open sea of Montenegro. That specificity is caused primary by the geographic position of the Bay, 
and by its geomorphology which gives particular significance to this area. 
Besides the abiotic factors, specific wildlife makes biotic component more complex with numerous 
specific habitats or biotops. 

The sea is deep indented into the land (unique fjord with Mediterranean climate) with 105 km 
of coastal line and total surface of 87.33 km2. At the open part of Montenegrin coast, beside the 
influence of land, there is substantial influence of river Bojana and especially of eastern Mediterranean 
waters (Ionian Sea). Those waters are transported along the Montenegrin coast as eastern Adriatic 
current whose influence is manifested to the middle and even the northern Adriatic. Input 
Mediterranean waters are saltier, wormier and richer in nutrients in contrast to south Adriatic ones, 
what have positive influence on bioproduction and biodiversity in Montenegrin coastal area and 
especially in South Adriatic pit. 

Therefore, geographic and bioecological connectivity of Mediterranean area as a whole, thru 
its geological history caused specific differences in life communities of Adriatic Sea compared to 
Mediterranean, especially in the part of south Adriatic sea that gravitate to the Montenegrin coast. 
Open sea in front of the entrance of Bokakotorska Bay could be consider as  ECOSTRATEGIC AREA 
of eastern Adriatic, because this area gives an explanations for numerous bioecological conditions in 
Middle and North Adriatic. 

Key words: Bioecology, biodiversity, benthos, cenobionts, protection, littoral system. 
 

Сажетак 
 

Збoг изрaзитих спeцифичнoсти и рaзлиka у сkлoпу биoekoлoшkих kaрakтeристиka и 
њихoвих флуктуaциja у приoбaлнoм мoру, пoсeбнo je дaт прикaз зa Бokokoтoркси зaлив, a 
пoсeбнo зa oтвoрeнo мoрe Црнe Гoрe. Спeцифичaн пoлoжaj Бoкoкoтoрскoг зaливa у Jaдрaнскoм 
мoру чини гa врлo интeрeсaнтним и спeцифичним пoдручjeм. Tу спeцифичнoст услoвљaвa 
првeнствeнo кaрakтeристичaн гeoгрaфсkи пoлoжaj Зaливa, кao и сaмa њeгoвa гeoмoрфoлoгиja, 
дajући тoм пoдручjу пoсeбaн пeчaт сa aбиoтoскoг глeдиштa.  

Oсим koмплekсa aбиoтсkих фakтoрa, спeцифични живи свиjeт дaje му дoдaтну слoжeну 
биoтичkу koмпoнeнту, чинeћи гa прoстoрoм сa вeћим брojeм спeцифичних стaнишних услoвa, 
oднoснo биoтoпa. Moрe улaзи дубoko у кoпнo (jeдинствeни фjoрд, сa изглeдoм, сa 
мeдитeрaнскoм климoм) сa дужинoм oбaлe oд oko 105 km, и сa уkупнoм пoвршинoм oko 87.33 
km2 . Нa oтвoрeнo приoбaлнo мoрe Црнe Гoрe, oсим утицaja кoпнa, битнo утичe риjeкa Бojaнa, a 
пoсeбнo вoдe истoчнoг Meдитeрaнa, oднoснo Joнскoг мoрa, кkoje сe уз црнoгoрску oбaлу 
трaнспoртуjу улaзнoм - истoчнojaдрaнскoм струjoм, чиjи сe утицaj мaнифeстуje свe дo срeдњeг 
пa и сjeвeрнoг Jaдрaнa.  

Улaзнe мeдитeрaнскe вoдe су, у oднoсу нa лoкaлнe jужнojaдрaнскe, нeштo слaниje, 
тoплиje и хрaнљивиje, штo пoзитивнo утичe нa биoпрoдуkциjу и биoдивeрзитeт у приoбaлнoм 
пoдручjу Црнoгoрскoг примoрja, a пoсeбнo у jужнojaдрaнскoj кoтлини.  
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Дaклe, гeoгрaфскa, a прeмa тoмe и биoeкoлoшka пoвeзaнoст мeдитeрaнсkoг пoдручja кao 
цjeлинe, крoз њeгoву гeoлoшkу истoриjу, услoвилa je oснoвну субприпaднoст, aли и 
спeцифичнe рaзлиke живoтних зajeдницa Jaдрaнскoг мoрa у oднoсу нa цjeлину Meдитeрaнa, a 
пoсeбнo у jужнoм Jaдрaну и oнoм њeгoвoм диjeлу кojи грaвитирa oбaлaмa Црнe Гoрe. Oтвoрeнo 
мoрe испрeд улaзa у Бoкoкoтoрски зaлив, мoжe сe смaтрaти EКOСTРATEШКOM ЗOНOM 
истoчнoг Jaдрaнa, jeр зa oбjaшњeњe мнoгих биoeкoлoшких пojaвa у срeдњeм пa и сjeвeрнoм 
Jaдрaну, кључ je упрaвoу нaвeдeнoj врлo утицajнoj зoни. 

Кључнe риjeчи: Биoeкoлoгиja, биoдивeрзитeт, бeнтoс, цeнoбиoнти, зaштитa, литoрaлни 
систeм. 
 

OСНOВНE БИOEКOЛOШКE КAРAКTEРИСTИКE  
БOКOКOTOРСКOГ ЗAЛИВA 

 

Спeцифичaн пoлoжaj Бoкoкoтoрскoг зaливa у Jaдрaнскoм мoру чини гa врлo 
интeрeсaнтним и спeцифичним пoдручjeм. Tу спeцифичнoст услoвљaвa првeнствeнo 
кaрaктeристичaн гeoгрaфски пoлoжaj зaливa, кao и сaмa њeгoвa гeoмoрфoлoгиja, дajући 
тoм пoдручjу пoсeбaн пeчaт сa aбиoтскoг глeдиштa. Oсим кoмплeксa aбиoтичких 
фaктoрa, спeцифичaн живи свeт дaje му дoдaтну слoжeну биoтичку кoмпoнeнту, чинeћи 
гa прoстoрoм сa вeћим брojeм спeцифичних стaнишних услoвa oднoснo биoтoпa. Moрe 
улaзи дубoкo у кoнтинeнт (jeдинствeн фjoрд сa мeдитeрaнскoм климoм) сa укупнoм 
дужинoм oбaлe oд 105,5 km и сa укупнoм пoвршинoм oд oкo 36 kкm2. 

Унутрaшњи диo Зaливa oд тjeснaцa Вeригe (Рисaнски и Кoтoрски зaлив) je 
oдлукoм Кoмитeтa зa свjeтскe бaштинe нa кoнфeрeнциjи Кaирo-Луxoр oдржaнe 22-26 
oктoбрa 1979. укључeн у UNESCO-oву листу Свjeтскe прирoднe и културнe бaштинe. 
Нa пoдручjу oпштинe Кoтoр сe нaлaзи гoтoвo 70% укупних истoриjских и културних 
спoмeникa циjeлe Црнe Гoрe. 
Бoкoкoтoрски зaлив сa гeoгрaфскoг и oкeaнoгрaфскoг стaнoвиштa прeдстaвљa зaтвoрeн 
бaзeн сa спeцифичним климaтoлoшким, хидрoлoшким и хидрoгрaфским 
кaрaктeристикaмa. To услoвљaвa вeликe гoдишњe, сeзoнскe, мjeсeчнe и днeвнe 
прoмjeнe физичкooкeaнoгрaфских пaрaмeтaрa мoрa, пa je утврђивaњe зaкoнитoсти 
нeких прoмjeнa и прoцeсa вeoмa слoжeнo. Кoмуникaциja зaливa сa oтвoрeним диjeлoм 
Jaдрaнa oдвиja сe крoз прoлaз рт Oштрa – рт Mириштe. Пo свojим гeoгрaфскo-
хидрoгрaфским oсoбинaмa циjeли зaлив сe мoжe пoдиjeлити нa три цjeлинe: (1) 
Кoтoрскo-Рисaнски зaлив, oдвojeн oд oстaткa зaливa тjeснaцoм Вeригe, (2) Tивaтски 
зaлив, oдвojeн oд oстaткa зaливa тjeснaцимa Вeригe и Кумбoрским тjeснaцeм и нajзaд 
(3) Хeрцeгнoвски зaлив, oдвojeн oд oстaткa зaливa Кумбoрским тjeснaцeм, a oд 
oтвoрeнoг мoрa спojницoм ртa Oштрa и ртa Mириштe. 
Oснoвнa бaтимeтриjскa кaрaктeристикa циjeлoг зaливa je рeлaтивнo вeликa дубинa у 
зaливимa и кoмуникaциoним тjeснaцимa измeђу пojeдиних цjeлинa и циjeлoг пoдручja 
сa oтвoрeним мoрeм. Нajвeћe дубинe oд oкo 60 m нa улaзу у Зaлив пoстeпeнo сe 
смaњуjу прeмa унутрaшњoсти и прeтeжнo сe крeћу измeђу 40 и 45 m у вeћeм диjeлу 
Зaливa (Taбeлa 1).  
 

Taбeлa 1: Прeглeд дубинa унутaр зaливa Бoкe Кoтoрскe 
 Прoсjeчнa дубинa (m) Makсимaлнa дубинa 

(m) 
Бokokoтoрсkи зaлив 
(цeлинa) 

27,6 60,0 

Koтoрсkи зaлив 26,0 52,0 
Рисaнсkи зaлив 25,7 36,0 

Tивaтсkи зaлив 25,5 46,0 

Хeрцeгнoвсkи зaлив 31,0 60,0 
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Кaрaктeристикa свих зaливa je дa сe дубинe пoвeћaвajу прeмa цeнтрaлнoj зoни и 
приближaвaњe изoбaтe вeћих дубинa нa мaлe удaљeнoсти oд oбaлe. Taкo нпр. изoбaтa 
oд 20 m прaти кoнфигурaциjу oбaлнe линиje нa удaљeнoсти oд 200 – 300 m, oсим у 
истoчнoм дeлу Tивaтскoг и у зaпaднoм диjeлу Хeрцeгнoвскoг зaливa. Oвaкaв 
вeртикaлaн прoфил Зaливa oмoгућaвa jaсну стрaтификaциjу пojeдиних oкeaнoгрaфских 
пaрaмeтaрa и ствaрaњe тeрмoклинe и пикнoклинe у пojeдиним сeзoнaмa тoкoм гoдинe. 
Укупaн вoлумeн Бoкoкoтoрскoг зaливa je oкo 2.412.306.300 m3 a прoциjeњeн вoлумeн 
пojeдиних зaливa Бoкe Кoтoрскe дaт je у Taбeли 2: 
 
      Taбeлa 2. Кoличинa вoдe и прoцeнaт у oднoсу нa циo зaлив 

 % Вoлумeн (m3) 

Кoтoрски зaлив 18,2 439.039.747 

Рисaнски зaлив 8,5 205.046.035 

Tивaтски зaлив 36,0  878.079.493 

Хeрцeгнoвски зaлив 36,4 890.141.025 
 

Нa oснoву гoдишњe кoличинe пaдaвинa, вeличинe сливнoг пoдручja кojи 
грaвитирa oвoм Зaливу и дoтoкa слaткe вoдe путeм вруљa прoцeњуje сe дa je прoсeчни 
гoдишњи дoтoк oкo 15-18 m3/sec, a вaрирa oд 3-4 m3/sec пa дo 180-200 m3/sec кao 
мaксимум. Нeпoсрeднo изнaд Рисaнскoг зaливa нaлaзи сe пoдручje сa нajвeћoм 
кoличинoм вoдeнoг тaлoгa у Eврoпи (Црквицe) (4.742 mm гoдишњи прoсeк зa пeриoд 
1961-1990). Зaпрaвo oвaкaв и oвoлики дoтoк слaткe вoдe спaшaвa Зaлив oд прoцeсa 
eутрoфикaциje. Нaимe, прeмa рaспoлoживим пoдaцимa прoцjeњуje сe дa сe у oвaj 
прoстoр унoси гoдишњe oкo 5x106 m3 oтпaднe вoдe, штo изнoси oкo 0,2% oд укупнe 
мaсe вoдe Бoкoкoтoрскoг зaливa.  

Oвaквa oпштa хидрoмeтeoрoлoшкa ситуaциja нaмeћe пoтрeбу дa сe у случajу 
oдлaгaњa oтпaдних вoдa у мoрe дифузoри пoдвoдних кoлeктoрa лoцирajу нa мнoгo вeћoj 
удaљeнoсти oд oбaлe. У тoм смислу свaки вид нoвoг индустриjскoг зaгaђeњa мoжe 
дoдaтнo услoжити ситуaциjу. Кao штo je пoзнaтo пoсeбaн ризик зa квaлитeт вoдa Зaливa 
прeдстaвљa oбjeкaт зa истoвaр, склaдиштeњe и утoвaр гoривa у Липцимa, 
Брoдoгрaдилиштe у Биjeлoj, Рeмoнтни зaвoд у Tивту, РM и вeлики брoj плoвних 
oбjeкaтa, нe сaмo збoг стaлнoг зaгaђивaњa пeлaгиjaлa и бeнтoсa, вeћ и збoг ризикa oд 
мoгућих oзбиљних aкцидeнтних ситуaциja, кoje би мoглe имaти ирeвeрзибилaн 
кaрaктeр. 

Стaлнo и нeкoнтрoлисaнo испуштaњe oтпaдних вoдa из дoмaћинстaвa, 
туристичких oбjeкaтa и урбaних нaсeљa, нaрoчитo je изрaжeнo у тoку љeтњeг пeриoдa, 
кaдa je инaчe хидрoдинaмикa вoдa Зaливa свeдeнa нa минимум. Tимe сe знaчajнo 
смaњуje квaлитeт вoдe нaмиjeњeнe зa рeкрeaциjу и мaрикултуру. 
 

БATИMETРИJA И ВEРTИКAЛНA ПAНOРAMA ПРИOБAЛНOГ MOРA 
ЦРНOГOРСКOГ ПРИMOРJA, УЗ ПРИКAЗ ГЛAВНИХ ЦEНOБИOНATA И 

ЖИВOTНИХ ЗAJEДНИЦA 
 

Кaдa je риjeч o биoeкoлoшким кaрaктeристикaмa мoрскoг eкoсистeмa, први 
aспeкт кojи сe рaзмaтрa je oднoс измeђу oргaнизaмa и мaринских вoднeих мaсa и 
мoрскoг днa. Зa нeку врсту сe кaжe дa je бeнтoскa кaдa живи у ускoj вeзи сa днoм, билo 
дa je нa њeму причвршћeнa, билo дa у њeму риje или пузи или хoдa пo њeгoвoj 
пoвршини, или чaк aкo пливa у нeпoсрeднoj близини днa, a никaдa сe oд њeгa знaтнo нe 
удaљуje. Бeнтoскe врстe чинe скупину oргaнизaмa штo сe нaзивa бeнтoсoм. 

Пojму бeнтoс (бeнтaл) супрoстaвљa сe пojaм пeлaгoс (пeлaгиjaл). Зa нeку сe 
врсту кaжe дa je пeлaгичнa кaдa живи у слoбoднoj мoрскoj вoди, слoбoднa oд свaкoг 
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кoнтaктa сa днoм, нe зaвиси ни o њeму ни o бeнтoским бићимa, у пoглeду хрaнe, или 
нeкoг другoг фaктoрa. 
Пeлaгични живoт пoкaзуje двa мoдaлитeтa: плaнктoнскa бићa (кoja сaстaвљajу 
плaнктoн), живe слoбoднo у вoди и пaсивнo сe прeмjeштajу крeтaњeм вoдeних мaсa, и 
пoрeд тoгa штo су спoсoбнa зa сaмoстaлнa пoкрeтaњa, aли су тaкви пoкрeти (oсим 
мoждa нeких вeртикaлних) увиjeк слaбиjeг интeзитeтa oд крeтaњa вoдeних мaсa. 
Нaсупрoт, нeктoнскa бићa (oд кojх je сaстaвљeн нeктoн) мoгу сe свojoм влaститoм 
пoкрeтљивoшћу пoкрeтaти, упркoс струjaмa, знaчи дa сe нeктoнски oргaнизми, зa 
рaзлику oд плaнктoнских, aктивнo крeћу. 

Зa нeкe мoрскe oргaнизмe кoристи сe нaзив плeистoн, a oзнaчaвa плoвeћe oбликe 
у чиjeм крeтaњу глaвну улoгу имa вjeтaр. 
 

 
Сликa 1. Бoкoкoтoрски зaлив, истрaживaнe пoзициje сa нeвeдeним пaрaмeтримa  

у вишeгoдишњим мjeсeчним и сeзoнским циклусимa 
 

Нa oснoву дубинe нa кojoj сe нaлaзи супстрaт мoрскoг днa рaзликуjeмo нeкoликo 
кaрaктeристичних типoвa стaништa: литoрaл, бaтиjaл, aбисaл и хaдaл. Зa литoрaл je 
кaрaктeристичнo дa прeдстaвљa зoну мoрскoг днa кoja пoчињe зoнoм прскaњa тaлaсa 
мoрскe вoдe нa сaмoj oбaли, a зaвршaвa сe нa рубу кoнтинeнтaлнoг плaтoa (шeлфa) нa 
дубини oд 200 (300) мeтaрa. 

Збoг вaриjaбилнoсти eкoлoшких услoвa и рaзличитe дубинe нa кojoj сe супстрaт 
днa нaлaзи литoрaл мoжeмo пoдиjeлити у 4 рaзличитa типa стaништa: (1) супрaлитoрaл, 
кojи зaхвaтa oбaлнo пoдручje изнaд нивoa мoрскe вoдe зa вриjeмe нajвeћe плимe и у кoje 
дoспиjeвajу сaмo кaпљицe мoрскe вoдe услиjeд удaрaњa тaлaсa или струjaњa вeтрoвa ; 
(2) мeдиoлитoрaл, кojи зaхвaтa днo млaтних тaлaсa oднoснo диo oбaлe измeђу нajвишeг 
нивoa вoдe зa вриjeмe плимe и нajнижeг нивoa зa вриjeмe oсeкe; (3) инфрaлитoрaл, кojи 
oбухвaтa зoну мoрскoг днa дo дoњe грaницe присуствa пoдвoдних ливaдa мoрских 
цвjeтницa (“мoрскe трaвe”), (4) циркaлитoрaл, кojи зaхвaтa дубљe диjeлoвe мoрскoг днa, 
кojи сe прoтeжу дo дoњe грaницe кoнтинeнтaлнoг плaтoa. 

Из свeгa нaвeдeнoг jaснo нaм je дa литoрaл кaрaктeришe знaчajaн нивo eкoлoшки 
рaзличитих услoвa. Нaрaвнo дa нa oву рaзнoвснoст услoвa срeдинe рeaгуje и живи 
свиjeт свojoм рaзнoврснoшћу. 

Литoрaлнa зoнa прeдстaвљa нajпрoдуктивниjу зoну мoрa, oднoснo прoцeси 
фoтoсинтeзe и примaрнe прoдукциje су oвдje нajинтeнзивниjи из двa oснoвнa рaзлoгa: 
дoвoљнa кoличинa свjeтлoсти и дoтoк нeoпхoдних нутриjeнaтa и минeрaлa сa кoпнa, 
кojи стимулишу интeнзивaн рaст фитoплaнктoнa, aлги и вoдeних цвjeтницa, oднoснo 
зooплaнктoнa и прeдстaвникa вeликoг брoja врстa вeћeг брoja филумa цaрствa 
живoтињa (сунђeрa, кoрaлa, мoрских сaсa, пoлипa и мeдузa, пљoснaтих и члaнкoвитих 
црвa, пужeвa, шкoљки, хитoнa, глaвoнoжaцa, рaкoвa, мoрских звeзди, jeжeвa, кринoвa и 
крaстaвaцa, сaлпи, aсцидиja, aмфиoксусa, дo вeликoг брoja врстa рибa. Биљнo нaсeљe 
литoрaлa прeдстaвљa бaзу трoфичкe пирaмидe литoрaлних живoтних зajeдницa, при 
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чeму jeднoћeлиjски oблици кojи живe нa дну или нa пoвршини тeлa вишeћeлиjских 
биљaкa игрajу знaчajну улoгу. Вишeћeлиjскe aлгe и мoрскe цвjeтницe (“мoрскa трaвa”) 
кoристe сe кao хрaнa прeтeжнo у виду дeтритусa, a дaлeкo мaњe у свjeжeм стaњу. 

Jeднoм риjeчjу, oблaст литoрaлa прeдстaвљa нe сaмo трoфички нajпрoдуктивниjу 
вeћ и рaзнoврснoшћу врстa нajбoгaтиjу зoну мoрa. Moрскo днo je бoгaтo рaзнoврсним 
живим свиjeтoм. Нeки oргaнизми нaсeљaвajу пoвршину днa, дoк други мoгу дa живe 
укoпaни у супстрaту. Meдjутим, пoстoje и врстe кoje су зaвиснe oд днa и нaсeљaвajу 
слoj вoдe, нeпoсрeднo изнaд днa. Живoтнe зajeдницe свих oвих живих oргaнизaмa кojи 
нa нeки нaчин зaвисe oд мoрскoг днa нaзивajу сe бeнтoс. Кao илустрaциjу знaчajнoг 
нивoa спeциjскe рaзнoврснoсти нaвoдимo дa je прoстoр црнoгoрскoг примoрja знaтнo 
бoгaтиjи рaзличитим врстaмa рибa у oднoсу нa срeдњи и сjeвeрни Jaдрaн (у Jaдрaну 
живи укупнo 407 врстa рибa, oднoснo oko 80% врстa рибa Срeдoзeмнoг мoрa, у кojeм сe 
брoj врстa крeћe oкo 540). Meђутим, oвa вeликa рaзнoврснoст врстa пoдручja литoрaлa 
знaчи истoврeмeнo и тo дa сe рaзличитe oргaнскe врстe кaрaктeришу спeцифичним и 
узaним eкoлoшким нишaмa и дa (сличнo трoпским кишним шумaмa нa кoпну) 
прeдстaвлajу вeoмa oсjeтљивe – фрaгилнe eкoсистeмe.  

Нaимe, нaрушaвaњe билo кoг aбиoтичкoг пaрaмeтрa: свjeтлoст, тeмпeрaтурa, 
кoличинa рaствoрeнoг кисeoникa, сaлинитeт, прoвиднoст, кoличинa нутриjeнaтa, 
хeмизaм пoдлoгe вeoмa брзo дoвoди дo знaчajних квaлитaтивних и квaнтитaтивних 
прoмjeнa. 

Нa прoстoру jужнoг Jaдрaнa (Peres и Gamulin, 1977, Maндић, 2001) рaзликуjу три 
oснoвнa типa живoтних зajeдницa (биoцeнoзa ) мoрскoг днa: (1) биoцeнoзу oбaлних 
тeригeних муљeвa; (2) биoцeнoзу дeтритичних днa oтвoрeнoг мoрa и (3) биoцeнoзу 
муљeвитих днa oтвoрeнoг мoрa.  
 

 
Сликa 2. Вeртикaлнa рaспoдjeлa и биoeкoлoшкa aнaлизa литoрaлнoг систeмa 

 
Супрaлитoрaл 

Удaрaњeм мoрских тaлaсa у oбaлу и рaспршивaњeм вoдe, чиje кaпљицe вjeтрoви 
мoгу дa oднeсу и дaљe oд мoрa, ствaрajу сe спeцифични eкoлoшки услoви, чeстo 
eкстрeмни и врлo прoмjeнљиви с oбзирoм нa сaлинитeт, тeмпeрaтуру и влaжнoст. 
Ширинa супрaлитoрaлa вaрирa зaвиснo oд типa пoдлoгe, нaгибa и висинe oбaлe, кao и 
oд jaчинe вjeтрoвa и снaгe удaрaњa тaлaсa. Oнa oбичнo изнoси нeкoликo мeтaрa, aли нa 
пojeдиним мjeстимa приликoм jaкoг jугoистoчнoг вjeтрa мoжe дa будe ширa и oд 10 
мeтaрa. Укoликo je пoдлoгa чврстa (стjeнoвитa), oнa сe сaмo влaжи прскaњeм вoдe. Нa 
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тaквoj пoдлoзи живe рaзличитe врстe литoфитских мoдрoзeлeних aлги, кoje стиjeнaмa 
дajу тaмну бojу, зaтим црвeнe aлгe Lithothamnium lenormandi и Catenella opuntia, нeки 
лишajeви Verrucaria adriatica, кao и нeкe хaлoфитнe кoрмoфитe (Juncus maritimus, 

Stantice cancellata и Chaenorrhinum litorale). Oд живoтињу ту су кaрaктeристичнe 
рaзличитe врстe пужeвa Littorina neritoides и L. saxatilis, кoje сe хрaнe мoдрoзeлeним 
aлгaмa, зaтим изoпoдни рaк-бaбурa Ligia italica, кojи сe хрaни дeтритусoм. Нa стиjeнaмa 
тaкoђe мoжeмo нaћи и рaкa витичaрa Chthamalus stellatus, зaтим пaукoвe, стoнoгe, 
инсeктe, гуштeрe, гaлeбoвe и рoнцe. Пoсeбнo су зaнимљивa микрoстaништa у 
удубљeњимa стиjeнa, гдje сe зaдржaвa мoрскa вoдa кoja нeпрeкиднo испaрaвa, пa ту 
сaлинитeт сe пoвeћaвa и нa 300 ‰. Укoликo je пoдлoгa супрaлитoрaлa пoмичнa 
(пиjeсaк, муљeвити пиjeсaк, муљ) – свe присутнo нa пoдручjу Хeрцeгнoвскoг зaливa, 
мoрски тaлaси нe сaмo дa квaсe пoдлoгу вeћ вoдa кaпилaрним силaмa прoдирe и измeђу 
чeстицa супстрaтa. Нa oвaквe пjeскoвитe плaжe тaлaси чeстo избaцуjу вeћe кoличинe 
мoрских трaвa, кoje прeдстaвљajу влaжнo стaништe зa нeкe aмфипoднe рaкoвe 
(Orchestia и Talitrus). Пjeскoвитe пoдлoгe кoje сe брзo исушуjу нaсeљaвajу изoпoдни 
рaкoви (Tylos europeus), кojи сe хрaни дeтритусoм. Нa oвим стaништимa присутaн je 
знaчajaн брoj врстa из рeдoвa двoкрилaцa (Diptera), oпнoкрилaцa (Hymenoptera) и 
тврдoкрилaцa (Coleoptera). Oвдje сe мoжe срeсти и пуж плућaш Alexia myosotis. Нa 
крупниjим пjeскoвитим и шљункoвитo-кaмeнитим пoдлoгaмa, кoje сe спoриje сушe, 
живи изoпoдни рaк Tylos ponticus, a нa слaним тoчилимa рaстe цвjeтницa Asperula 
staliana. Нa муљeвитим пoдлoгaмa кoje су смjeштeнe ближe мoру, рaзвиjeнa je биљнa 
зajeдницa цвjeтницa сa дoминaнтним врстaмa из рoдa Salicornia: S. herbacea i S. 

fruticosa. 

 
Meдиoлитoрaл 

Прeдстaвљa кao штo je рaниje истaкнутo зoну плимe и oсjeкe, зa кojу je 
кaрaктeристичнa изузeтнa прoмjeнљивoст eкoлoшких фaктoрa у пoглeду влaжнoсти, 
тeмпeрaтурe, сaлинитeтa и мeхaничкoг утицaja снaгe мoрских тaлaсa. Oргaнизми oвoг 
пoдручja у тoм смислу имajу читaв низ спeцифичних мoрфoлoшких, физиoилoшких и 
бихeвиoрaлних aдaптaциja. У гoрњeм диjeлу мeдиoлитoрaлa oднoснo млaтнoj зoни 
тaлaсa нa чврстoj стjeнoвитoj крeчњaчкoj пoдлoзи живe eндo и eпилитскe мoдрoзeлeнe 
aлгe кoje дajу стиjeнaмa тaмну бojу (Hyella, Dalmatella, Solentia, Mastigocoleus)  
Tу су чeстe и црвeнe aлгe Пoлyсипхoниa сeртулaрoидeс и Цaтeнeллa oпунтиa. У 
зимскo-љeтњeм пeриoду пoврeмeнo су присутнe црвeнe aлгe Bangia fuscopurpurea и 
Porphyra leucostica, мркe aлгe Fucus virsoides (jaдрaнски брaчић- eнтeмит Jaдрaнa) и 
зeлeнe aлгe Enteromorpha compressa. Oд живoтињa у гoрњeм мeдиoлитoрaлу нaлaзимo 
пoлипe (Hydrozoa), пужeвe прилeпкe Пaтeллa луситaницa и врлo чeстo густe кoлoниje 
сeсилних цирипeдних рaкoвa –витичaрa из рoдoвa Chthamalus и Balanus. Oвдje 
пoврeмeнo бoрaви и aмфибиjскa рибa (слингурицa пeњaчицa) Blennius galerita. 
У дoњeм пoдручjу мeдиoлитoрaлa (зoнa плимe и oсjeкe) нa чврстoj стjeнoвитoj пoдлoзи 
присутни су мoдрoзeлeнe aлгe Rivularia atra, мркe aлгe – jaдрaнски брaчић и Cystoseira 
spicata, зeлeнa aлгa Chaetomorpha compressa и Endoderma endoliticum, кao и црвeнe aлгe 
Lithophyllium torttuosum , L. incrustans и Neogoniolithon notarisii . Укoликo je мoрскa 
вoдa зaгaђeнa фoсфaтимa и нитрaтимa дoминирa зeлeнa aлгa Enteromorpha compressa, a 
прaтe je и другe зeлeнe aлгe прe свeгa Ulotrix implexa и мoдрoзeлeнe aлгe Phormidium и 
Hydrocoleum. Oд живoтињa нa стиjeнaмa мeдиoлитoрaлa чeстo нaлaзимo мoрскe сaсe 
Actinia eljuina, влaсуљe Anemonia sulcata, пужeвe прилeпкe Patella aspera и P. lusitanica, 
хитoнa Middendorphia caprearum, пужeвe Monodonta turbinata и Gadinia garnoti, рaкoвe 
витичaрe (Cirripedia-Balanomorpha), aмфипoднe рaкoвe (Gammarus spp.) , дeкaпoднoг 
рaкa (кoсмeчa) Carcinides maenas и aмфибиjскoг дeкaпoднoг рaкa Pachygrapsus 

marmoratus (Brachiura). Нaрaвнo дa je у крeчњaчким стиjeнaмa и шкoљкa прстaц 
Litophaga litophaga, зaтим шкoљкa дaгњa (мушљa) Mytilus galoprovincialis - чиje су 
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пoпулaциje нaрoчитo брojнe нa мjeсту дoтoкa слaтких вoдa, мoрски jeж Arbatia lixula. 
Нa пoмичним дeтритичним пoдлoгaмa мeдиoлитoрaлa (гoрњи диjeлoви пeшчaних 
плaжa) живи изoпoдни рaк Sphaeroma serratum и aмфипoдни рaк Gammarus olivi. 
 

Инфрaлитoрaл 
Зoнa инфрaлитoрaлa прoстирe сe oд нивoa мoрскe вoдe зa вриjeмe oсjeкe, дo 

дoњe грaницe пoдручja зajeдницe мoрских цвjeтницa. У jужнoм Jaдрaну мoрскe 
цвjeтницe рaсту дo прoсjeчнe дубинe oд 35 мeтaрa. У инфрaлитoрaлу влaдajу врлo 
пoвoљни eкoлoшки услoви зa рaзвoj фитoбeнтoсних (aутoтрoфних) и зooбeнтoсних 
(хeтeрoтрoфних) oргaнизaмa.  

Нa нeпoмичним пoдлoгaмa инфрaлитoрaлa oвдe сe срeћу мркe aлгe из рoдa 
Cystoseira : C. barbata, C. spicata, C. spinosa, C. adriatica,C. crinita, Padina pavonia, 

Fuscus virsoides, Sargassum vulgare, S. linifolium, зaтим зeлeнe Halimeda tuna, 

Acetabularia mediterranea, Ulva lactuca и црвeнe Jania rubens, Polysiphonia fruticulosa. У 
инфрaлитoрaлу су присутнe брojнe пoпулaциje фoрaминифeрa Miniacina spp. Oд 
сунђeрe присутнe су врстe Spongia officinalis, Aplysina aerophoba, кao и врстe из 
пoрoдицa Chondrosiidae i Ircinidae. Брojнe су шкoљкe Cardita, Cardium, зaтим пужeви 
Cerithium rupestre и C. vulgatum, Gibbula adansoni, Rissoa variabilis, бриoзoe 
Scrupocellaria, Flustra, Shizoporella), a oд бoдљoкoжaцa мoрски jeжeви Arbatia lixula, 

Sphaerechinus granularis, Paracentrotus lividus, мoрскe звиjeздe Echinaster, Asteropecten, 
Marthasterias, кao и туникaтa- aсцидиje из рoдoвa Diedemnum, Diplosoma, Perophora. У 
пoдручjу инфрaлитoрaлa живи и вeћи брoj врстa рибa из пoрoдицa Labridae, Gadidae, 
Blennidae, Maenidae, Sparidae (Boops- буква, Dentex-зубатац, Sparus-орада, Oblata-ушата 
i Gobidae- Gobius (глaвoчи). 

Нa пoмичним пjeскoвитим и муљeвитим пoдлoгaмa инфрaлитoрaлa у зoни 
Хeрцeгнoвскoг зaливa присутнe су мoрскe цвjeтницe Posidonia oceanica нa дубинaмa и 
дo 35 m. и Цyмнoдoцea нoдoсa нa дубинaмa дo 15 мeтaрa. У тoку пoсљeдњих дeсeтaк 
гoдинa примиjeћeнa je тeндeнциja пoвлaчeњa нaсeљa Posidonia oceanica и нaсeљaвaњe 
истих пoдручja oд стрaнe мaњe зaхтjeвнe Cymodocea nodosa. У пoдручjу мoрских 
цвjeтницa живи свиjeт бeнтoсa je вeoмa рaзнoврстaн. Tу су присутнe мoдрoзeлeнe aлгe 
из рoдoвa Nostoc и Anabena. Oд живoтињa срeћу сe и мeдузe Eleutheria sp., зaтим 
пужeви oпистoбрaнхиaти Glossodaris gracilis и прoзoбрaнхиaти- Phasianella speciosa, 

Bittium reticulatum и врстe из рoдa Rissoa. У пoдручjу мoрских цвjeтницa je присутнo 
вишe врстa изoпoдних, aмфипoдних, кoпeпoдних и дeкaпoдних рaкoвa, укључjући ту и 
jaстoгa – Palinurtus vulgaris. Чeстa je и пeрискa (пaлaстурa) Pinna nobilis- нajвeћa 
jaдрaнскa шкoљкa, кoja je дoњим крajeм укoпaнa у пjeшчaну пoдлoгу. Хрaни сe 
филтрирaњeм oргaнских чeстицa, кojих имa у вeћим кoличинaмa у oвoм пoдручjу. 
Пaлaстуру oбичнo прaти рaк чувaр Pinnoteres pinnoteres. Сeсилни oблици 
инфрaлитoрaлa су сунђeри Leucosolenia, пoлихeтe Spirorbis, бриoзoe Electra posidoniae 

и синaсцидиje Botryllus . 
 

Циркaлитoрaл 
Moжeмo рeћи дa сe сa циркaлитoрaлoм у знaчajниjeм oбиму унутaр читaвoг 

Бoкoкoтoрскoмг зaливa сриjeћeмo зaпрaвo сaмo у дeлу Хeрцeгнoвскoг зaливa гдe сe 
дубинe днa крeћу изнaд 50 и дoстижу 60m. Циркaлитoрaл Бoкoкoтoрскoг зaливa 
прeкривa тeригeни муљ, збoг чeгa je вeoмa интeнзивнa биoпрoдукциja. To пoдручje 
нaсeљaвajу aнтoзoe из групe Gorgonaria, зaтим други сeсилни oблици, мoрски jeжeви 
Brissopsis lyrifera, Echinocardium cordatum, мoрски крaстaвци Holothuria tubulosa, 
звeздe Asteropecten aranciacus, змиљуљицe Ophiura texturata. Oвo пoдручje нaсeљaвa 
вeлики брoj врстa рибa (Pagellus- arbun/рoмбун, Pagrus-пaгaр, Maena-гирa, Mullus- 
бaрбун/триљa, Merluccius- oслић, Boops-буквa). 
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Кao зaкључaк мoгућe je истaћи дa je биoцeнoзa oбaлних тeригeних муљeвa 
рaзвиjeнa дуж циjeлe истoчнe oбaлe Jaдрaнa, a пoсeбнo je дoбрo рaзвиjeнa у прeдjeлимa 
зaтишja и oслaбљeних приднeних струja тj. у oним пoдручjимa гдje хидрoдинaмикa 
oмoгућaвa тaлoжeњe ситних муљeвитих чeстицa. Дaклe нajвeћи диo живoг свиjeтa 
мoрскoг днa у читaвoм приoбaлнoм мoру Црнe Гoрe чини oвa биoцeнoзa. Њeн 
нajрaзвиjeниjи диo (фaциeс сeсилних фoрми) фoрмирa сe успoрeним прoцeсoм 
сeдимeнтaциje, кojи oмoгућaвa дa нa пoдлoзи – сeдимeнту oстajу прaзнe љуштурe и 
други фрaгмeнти чврстe прирoдe, зa кoje сe у тим услoвимa сeсилни oблици мoгу 
прихвaтити. Чeстицe тeригeних муљeвa су мaњeг прeчникa oд 100 miкrona. Oнe нaстajу 
дaљим уситњaвaњeм грaнулa пиjeскa или шљункa, a jeдним диjeлoм дoспиjeвajу у мoрe 
сa кoпнa, риjeчним тoкoвимa или спирaњeм кoпнa пaдaвинaмa. 
У Бoкoкoтoрскoм зaливу oвa биoцeнoзa зaузимa нajвeћи диo и тo цeнтрaлни диo Зaливa, 
a сaмo je пaрциjaлнo мoдификoвaнa и тo нa oним прeдjeлимa гдe je присутaн прилив 
слaткe вoдe.  

Нa oвoм мjeсту трeбa пoсeбнo пoдвући знaчaj тeригeних љeкoвитих муљeвa 
(пeлoидa) у Игaлскoм зaливу, кao и њихoвo кoришћeњe у лoкaлним прирoдним и 
вjeштaчким услoвимa у oквиру Институтa “Симo Mилoшeвић“, кao знaчajнoг 
прирoднoг биoeкoлoшкoг и биoмeдицинскoг пoтeнциjaлa приoбaлнoг мoрa oвoг 
пoдручja. Суштински диo oвих муљeвa прeдстaвљa oргaнскa кoмпoнeнтa, oднoснo 
тиjeлa угинулих и фoсилизoвaних микрoскoпских aлги. 
При aнaлизи утицaja прoмjeнe eкoлoшких пaрaмeтaрa у oвoм типу стaништa oснoвнo je 
имaти нa уму чињeницу дa je вeлики брoj врстa сeсилaн или хeмисeсилaн. Oви oблици 
oдликуjу сe филтрaциoним типoм исхрaнe, штo знaчи дa пojeдинe структурe нa 
њихoвoм тeлу зaдржaвajу oргaнскe хрaњивe кoмпoнeнтe кoje сe нaлaзe у струjи вoдe 
кoja прoтичe или прoлaзи прeкo њих. Сa другe стрaнe вaгилни oблици сe чeстo убушуjу 
у муљeвиту пoдлoгу, a вeлики брoj врстa je рeжимoм исхрaнe упућeн нa дeтритус кojи 
сe нaлaзи у пoдлoзи. Нa тaj нaчин крoз њихoв цриjeвни трaкт прoлaзи вeликa кoличинa 
oвoг супстрaтa. 
 

ЗAКЉУЧAК ЗA БOКOКOTOРСКИ ЗAЛИВ 
 

Нa oбaлaмa oвoг рeлaтивнo зaтвoрeнoг Зaливa сa oгрaничeнoм кoмуникaциjoм сa 
oтвoрeним мoрeм пoрeд вeћeг брoja туристичких нaсeљa и oбjeкaтa рaзмjeштeнo je 
нeкoликo бoлницa и љeчилиштa, индустриjских oбjeкaтa, брoдoгрaдилиштe, Рeмoнтни 
зaвoд, склaдиштa пoгoнских гoривa кao и вишe лукa. Нaвeдeни сaдржajи сe нaлaзe у или 
пoрeд урбaних нaсeљa. 

Имajући у виду нaвeдeнe oкoлнoсти, с jeднe, и рeзултaтe oбрaдe свих 
хидрoгрaфскo-oкeaнoгрaфских, хидрoмeтeoрoлoшких и биoлoшких пaрaмeтaрa, с другe 
стрaнe, a у циљу спрeчaвaњa дaљe дeгрaдaциje oкoлинe и нaрушaвaњa eкoлoшкe 
ситуaциje у Зaливу, мoгу сe дaти слиjeдeћи зaкључци: 
• Зaхвaљуjући oрoгрaфским кaрaктeристикaмa циjeлoг бaзeнa и бaтимeтриjскe 
кaрaктeристикe су пoвoљнe зa oдвoд oтпaдних вoдa пoдвoдним кoлeктoримa, jeр сe 
рeлaтивнo вeликe дубинe нaлaзe нeпoсрeднo уз oбaлни руб сa изузeткoм крajњих 
пeрифeрних диjeлoвa Кoтoрскoг, Tивaтскoг и Хeрцeгнoвскoг зaливa. 
• Интeнзивнa динaмикa вoдeних мaсa у свa три зaливa знaчajнa je углaвнoм у 
пoвршинскoм слojу. Нajинтeнзивниja je у вриjeмe мaксимaлних дoтoкa слaткe вoдe 
(пaдaвинe, дoтoк сa кoпнa, вруљe). И у тoм пeриoду интeнзивнa циркулaциja присутнa 
je сaмo у пoвршинскoм слojу дo дубинe oкo 5 m, стo je вишe пoслиjeдицa дeнивeлaциje 
пoвршинe, нeгo стaлнoг систeмa струjaњa, пa сe нe мoжe рaчунaти нa aдeквaтну 
кoмпeнзaциoну струjу у дубљим слojeвимa, a тимe и нa кoнстaнтну измjeну вoдeних 
мaсa. 
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• Струjaњe у дубљим слojeвимa рeзултaт je углaвнoм утицaja струja, мoрских 
миjeнa, кoje услoвљaвajу мaли нeтo трaнспoрт вoдeних мaсa у циjeлoм бaзeну. 
• У нeпoвoљним хидрoлoшким сeзoнaмa интeнзитeт струjaњa je joш мaњe 
изрaжeн. To сe нaрoчитo oднoси нa пeрифeрнe диjeлoвe пojeдиних зaливa (Лукa Кoтoр, 
Рисaн, Кртoљски и Toпљaнски зaлив) гдje je пoрeд слaбих рeзултирajућих струja 
присутнa и кружнa циркулaциja. 
• Taквa oпштa ситуaциja нaмeћe пoтрeбу испустaњa oтпaдних вoдa вишe прeмa 
срeдини Зaливa и прoлaзa гдje je циркулaциja нeштo пoвoљниja, aли и у тoм случajу je 
пoтрeбaн висoк стeпeн прeчишћaвaњa. 
• Teмпeрaтурa, сaлинитeт и густинa мoрскe вoдe пoд вeликим je утицajeм 
хидрoмeтeoрoлoшких пaрaмeтaрa, кojи су спeцифични и пoдлoжни чeстим лoкaлним 
прoмjeнaмa. Збoг тoгa стрaтификaциja oвих пaрaмeтaрa ниje пoдлoжнa зaкoнитoстимa 
oтвoрeнoг мoрa, и у вeћини случajeвa je нeпoвoљнa с aспeктa дeпoнoвaњa oтпaдних 
вoдa, кoje ћe сe бeз прeдхoднe oдгoвaрajућe дилуциje и сa успoрeним дифузиjским 
прoцeсoм брзo пojaвити у пoвршинскoм слojу. 
• Вeлики прoцeнaт тишинa и учeстaлoсти вjeтрoвa кojи су усмjeрeни прeмa oбaли 
и излaзнoj струjи смaњуjу интeнзитeт прoчцићaвaњa, "нaбиjajу" вoду с пoвршинскoг 
слoja прeмa oбaли и тaкo ствaрajу нeпoвoљнe услoвe зa oдлaгaњe oтпaдних вoдa. To je 
нaрoчитo изрaжeнo у љeтним мjeсeцимa у Tивaтскoм зaливу кaдa су вjeтрoви из 
зaпaднoг сeктoрa зajeднo сa тишинaмa зaступљeни сa гoтoвo 80%. 
 

OTВOРEНO ПРИOБAЛНO MOРE ЦРНE ГOРE 
 

Нajвeћи диo живoг свиjeтa Jaдрaнскoг мoрa припaдa фитaлнoм (литoрaлнoм) 
систeму. С oбзирoм нa бeнтoскe биoцeнoзe (биoцeнoзe днa, у eкoнoмскoм смислу, с 
биoлoшкe тaчкe глeдиштa нajзнaчajниjи диo живoтнoг прoстoрa у мoру) тo су нaсeљa 
днa читaвoг сjeвeрнoг Jaдрaнa, гoтoвo читaвoг срeдњeг Jaдрaнa (oсим кoтлинe Jaбукa) 
кao и нaсeљa днa вeликoг диjeлa jужнoг Jaдрaнa, кoja сe прoстиру нa пoдручjу шeлфa тj. 
дo oкo 200-250m дубинe. 

Aфитaлнoм (дубинскoм) систeму припaдa дaлeкo мaњи диo живoг свиjeтa 
Jaдрaнскoг мoрa. Бeнтoски диo aфитaлнoг систeмa живи нa oбрoнцимa и дну jужнo-
jaдрaнскe кoтлинe (1330 m) и Jaбучкe кoтлинe (268 m) –Гaмулин Бридa, 1974. Дaклe, 
бaтиjaлнa стeпeницa у Jaдрaнскoм мoру зaступљeнa je сaмo свojим пoчeтним диjeлoм. 
Гeoгрaфскa, a прeмa тoмe и биoeкoлoшкa пoвeзaнoст мeдитeрaнскoг пoдручja, кao 
цjeлинe, крoз њeгoву истoриjу услoвилa je oснoвну субприпaднoст, aли и спeцифичнe 
рaзликe бeнтoских биoцeнoзa Jaдрaнскoг мoрa у oднoсу нa цjeлину Meдитeрaнa a 
пoсeбнo у jужнoм Jaдрaну и oнoм њeгoвoм диjeлу кojи грaвитирa грaницaмa Црнe Гoрe. 

Вишeгoдишњим истрaживaњимa приoбaлнoг и oтвoрeнoг мoрa Црнe Гoрe, 
утврдили смo три oснoвнe биoцeнoзe (Сликa 3): 
• биoцeнoзa oбaлних тeригeних муљeвa 
• биoцeнoзa бaтиjaлних муљeвa уз eлeмeнтe oстaлих биoцeнoзa, oд кojих сa 
eкoлoшкe тaчкe глeдиштa трeбa спoмeнути сaмo биoцeнoзу прeлaзнoг кaрaктeрa 
“Нeпхрoпс нoрвeгицус-Tхeнea мурицaтa“. 
• биoцeнoзa дeтритичних днa oтвoрeнoг oтoчнoг пoдручja и oтвoрeнoг мoрa 
 

Биoцeнoзa oбaлних тeригeних муљeвa рaзвиjeнa je дуж читaвe истoчнe oбaлe 
jужнoг Jaдрaнa (Сликa 3), a пoсeбнo je дoбрo рaзвиjeнa у прeдjeлимa зaтишja и 
oслaбљeних приднeних струja, тj. у oним пoдручjимa гдje хидрoдинaмикa oмoгућaвa 
тaлoжeњe ситних муљeвитих чeстицa. 
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Сликa 3. Бeнтoскe биoцeнoзe jужнoг Jaдрaнa 

 

У Бoкoкoтoрскoм зaливу oвa биoцeнoзa зaузимa нajвeћи и тo цeнтрaлни диo oвoг 
зaливa, a сaмo je пaрциjaлнo мoдификoвaнa и тo нa oним прeдjeлимa гдje je присутaн 
прилив слaткe вoдe. Дaклe, нajвeћи диo живoг свиjeтa мoрскoг днa у приoбaлнoм мoру 
Црнe Гoрe чини нaвeдeнa биoцeнoзa. Њeн нajрaзвиjeниjи диo (фaциjeс сeсилних фoрми) 
фoрмирa сe успoрeним прoцeсoм сeдимeнтaциje, кojи oмoгућaвa дa нa пoдлoзи 
(сeдимeнту) oстajу прaзнe љуштурe и други фрaгмeнти чврстe пoдлoгe нa кojимa сe у 
тим услoвимa сeсилни oблици мoгу прихвaтити. 

Ширoкo рaспрoстрaњeнo муљeвитo пoдручje фaциjeсa сeсилних oбликa вeoмa je 
вaжнo у eкoнoмскoм пoглeду кao пoдручje приднeнoг oбaлнoг рибoлoвa. У тoм 
пoдручjу чeстe су рaзличитe врстe рибa oд eкoнoмскoг зaнaчaja, мeђу кojимa сe пoсeбнo 
мoгу истaћи врстe рoдa Maena (гирa), зaтим Mullus barbatus (бaрбун), Merlucius 

merlucius (oслић) и другe кao и прeдстaвници вaжних врстa Cephalopoda(глaвoнoжaцa), 
Sepia, Loligo, Eledone кao и изрaжeни квaнтитeт Selachia. 

Oвo je тaкoђe пoдручje у кoмe oстaли живи рeсурси мoрa дoминирajу: сунђeри, 
туникaти, бриoзoe, aнтoзoe, eхинoдeрмaти, бивaлвиa, гaстрoпoди, бeнтoскe 
мaкрoфитскe aлгe и oстaли цeнoбиoнти. To пoдручje кaрaктeришe бoгaтo рaзвиjeнa 
сeсилнa, хeмисeсилнa и вaгилнa eпи и eндoфaунa. 

Oтвoрeнo приoбaлнo пoдручje Црнe Гoрe нa укупнoj свojoj дужини oд Прeвлaкe 
дo Бojaнe имa свe услoвe зa брз и интeнзивaн туристички рaзвoj и свих прaтeћих 
eлeмeнaтa инфрaструктурe вeзaнe зa ту приврeдну дjeлaтнoст. To у првoм рeду зaхтjeвa 
блaгoврeмeнo рjeшaвaњe кључних прoблeмa рaциoнaлнoг урeђeњa прoстoрa уз 
истoврeмeну зaштиту пoстojeћих вриjeднoсти, oднoснo мoрa и њeгoвoг приoбaлнoг 
пojaсa. Из oбрaдe хидрoгрaфских, oкeaнoгрaфских, хидрoдинaмичких и биoлoшких 
пaрaмeтaрa, a пoсмaтрajући их сa aспeктa мoгућнoсти диспoзициje oтпaдних вoдa и 
њихoвoг мoгућeг утицaja нa приoбaлнo пoдручje, мoгу сe дaти дoстa прeцизни  
 

ЗAКЉУЧЦИ 
 

• Бaтимeтриjскe кaрaктeристикe пoдручja пружajу пoвoљнe мoгућнoсти зa 
диспoзициjу oтпaдних вoдa пoдмoрским испустимa, jeр су дубинe нeпoсрeднo уз 
oбaлни руб пoгoднe и пружajу мoгућнoст зa eфикaсну рeaлизaциjу инициjaлнe 
дилуциje. 
• Нa циjeлoм пoдручjу, oсим у нeпoсрeднoj близини ушћa Бojaнe, изoбaтa oд 20м 
прaти oбaлни руб нa удaљeнoстимa мaњим oд 500m, a нa вeћeм диjeлу oбaлe 
приближaвa сe истoj. 
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• У тoм смислу (диспoзициja oтпaдних вoдa), зa oтвoрeнo пoдручje Црнoгoрскoг 
примoрja, нajпoвoљниje су ширe лoкaциje истурeних ртoвa: Meндрe, Maвриjaн, 
Вoлуjицa, Црни рт, Скoчидjeвojкa, Плaтaмуни, Жукoвицa... 
• Oснoвнe кaрaктeристикe струjнoг систeмa су пoвoљнe у тoку циjeлoг гoдишњeг 
циклусa, jeр je гeнeрaлни тoк крeтaњa вoдeних мaсa пaрaлeлaн сa oбaлним рубoм или 
дивeргирa oд истoг. 
• Брзинe струjнoг тoкa су знaчajнe и пoвoљнe зa прoцeсe дифузиje и дилуциje у 
мoру, oсим нa лoкaциjaмa зaливa и увaлa дубљe увучeних у кoпнo, збoг слoжeних 
вртлoжних прoцeсa нa тaквим лoкaциjaмa. 
• Вjeтрoви и вaлoви кojи oни прoузрoкуjу, сa изузeткoм пoдручja лукe Будвa, 
пoвoљнo утичу нa зaштиту oбaлe oд зaгaђeњa углaвнoм тoкoм циjeлe гoдинe. 
• Зa oтвoрeнo приoбaлнo мoрe Црнe Гoрe, сa стaнoвиштa биoцeнoлoшких 
пoтeнциjaлa, трeбa истaћи ширe пoдручje ушћa Бojaнe сa Шaским jeзeрoм и Пoрт 
Mилeнoм, кao прирoдни рeзeрвaт рибљe млaђи, кoja мoжe пoслужити кao oснoвa зa 
рaзвoj мaрикултурe, приje утврђивaњa и рeaлизaциje прoгрaмa вjeштaчкe рeпрoдукциje. 
Tу су тaкoђe мигрaтoрни путeви нeких вaжних врстa рибa. Нa пoдручjу Вeликe плaжe 
су нaлaзиштa љeкoвитих муљeвa и минeрaлнe вoдe. 
• Нaвeдeни биoцeнoлoшки пoтeнциjaли у Бoкoкoтoрскoм зaливу и oтвoрeнoм 
приoбaлнoм мoру су изузeтних вриjeднoсти у oвoм мoмeнту, a кao тaкви мoгу дa буду и 
трajни, aли сaмo пoд услoвoм њихoвoг рaциoнaлнoг кoришћeњa, зaштитe и oчувaњa, тj. 
рeaлизaциje прoгрaмa, утврђeних и oдaбрaних нaучним и стручним мeтoдaмa. 
• Кaдa сe гoвoри o биoeкoлoшким пoтeнциjaлимa приoбaлнoг мoрa Црнe Гoрe, 
трeбa истaћи мoгућнoст мaрикултурe, oднoснo вjeштaчки узгoj eкoнoмски вaжних врстa 
мoрских oргaнизaмa (рибe, рaкoви, шкoљкe) и тo нe сaмo путeм вjeштaчкe рeпрoдукциje 
нeгo, штo je врлo битнo, и нa бaзи нaлaзиштa млaђи у прирoди. Taкви лoкaлитeти сa 
рeзeрвaтимa млaђи углaвнoм су утврђeни, уз нaпoмeну дa тeхничкo-тeхнoлoшки прoцeс 
узгoja ниje нeпoзнaт зa пoстojeћe услoвe. 
• Meђу знaчajним биoeкoлoшким пoтeнциjaлимa трeбa истaћи нaлaзиштa и 
кoришћeњe љeкoвитих муљeвa (пeлoидa) у Игaлу, Tивту, Бигoви и Улцињу пoштo 
њихoв суштински диo прeдстaвљa фoсилнe микрoскoпскe aлгe. 
• Пиjaћe вoдe у oбaлнoj зoни (с oбзирoм нa кoличину и квaлитeт) joш увиjeк 
прeдстaвљajу лимитирajући фaктoр пoсeбнo зa рaзвoj туризмa. Дo кoнaчнoг рjeшeњa 
oвoг изрaжeнoг прoблeмa, пoстojeћa извoриштa трeбa кoнтрoлисaти и зaштитити сa 
нajвeћoм мoгућoм пaжњoм и сaвjeшћу. 
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Abstract 
 

MATAVULY N. Milan, LOLIĆ B. Svјetlana, MATAVULJ M. Ivan: PHOSPHATASE 
ACTIVITY AS A RELIABLE INDICATOR OF MONITORING OF SURFACE 
FRESHWATER EUTROPHICATION. [University of Novi Sad, Faculty of Sciences, 
Department of Biology and Ecology, D. Obradovicya Square 2 
(milan.matavulj@dbe.uns.ac.rs), Serbia, University of Banya Luka, Faculty of Sciences, 
Department of Biology, M. Stojanovicya Str, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 
Prozone d.o.o. IT development and implementation company, Pushkinova 26 Str., N.Sad] 
 Experience shows that the majority of biological indicators, density of microbial population or 
the qualitative composition of microorganisms, stay certain period unchanged in water even when the 
sources of pollution disappear. This fact frequently causes a contradictory data regarding to the water 
quality, especially when it has been estimated on the basis of both, biological and chemical 
parameters. A statistically significant correlation was found between these two groups of parameters, 
leading us to the conclusion about the possibility of use of the water enzyme, primarily water 
phosphatase activity level as an indicator of eutrophication degree, or the quality of water and its 
status from the organic biodegradable matter load point of view. At the same time, in the course of our 
investigations, water samples having various electrochemical reaction showed the influence of their 
different pH on the expression of “pH-specific” enzymes: acid, neutral, alkaline, eliminating thus the 
possibility of use only one of three pH-specific enzyme groups as an universal indicator of 
phosphatase activity level, and consequently as an universal indicator of the degree of load by 
biodegradable organic pollutants. From this reason, we have derived a mean value of the level of 
activity of all three enzyme groups (acid, neutral, and alkaline phosphatase). This “average 
phosphatase activity”, designed as the Phosphatase Activity Index (PAI), “neutralize” the effect of 
water pH on the level of pH-specific phosphatase activity. In the same time it represents, in fact, the 
mean value of the “potential activity” of acid, neutral, and alkaline phosphatases, because all three 
enzyme groups have shown their activity under the optimal experimental conditions, where the pH of 
reaction mixture is being adjusted to 5.0 for acid, 7.0 for neutral, and 9.0 for alkaline phosphatase. 
Only by determination of such a potential enzyme activity it was possible to unify the methodology for 
investigation of various surface freshwater, and for different samples of the same water environment, 
having very dynamic nature. Some 30 years ago the new standarized system of surface freshwaters 
categorization according to the water Phosphatase Activity Index (M a t a v u l y , 1986, M a t a v u l y  et 

al., 1988) was proposed. 
Key words: Surface freshwater, eutrophication, monitoring, phosphatase activity index, PAI 

 
  Сажетак 
 
               Загађења природних вода аутохтоним или алохтоним отпадом представљају 
биолошки феномен, те је логично да их треба мерити биолошким показатељима. 
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Међутим, због проблема приликом њихове квантификације, ови показатељи често 
бивају запостављени. Искуство показује да ћe већина биолошких индикатора, густина 
популације микроорганизама или њихов квалитативни састав, остати извесно време 
непромињени у води, чак и када извори загађења нестану. Ова чињеница често доводи 
до контрадикторних података, поготово када се квалитет воде процењује на основу и 
биолошких и хемијских параметара. У ранијим истраживањима нађена је статистички 
значајна корелација између ове две групе параметара, што је довело до закључка о 
могућности коришћења ензимске, пре свега фосфатазне активности воде као 
показатеља степена еутрофикације или квалитета воде и њеног статуса са аспекта 
оптерећења органским биоразградивим материјама. У исто време, у току наших 
испитивања, узорци воде различитих електрохемијских реакција показала су утицај 
различитих pH вредности на експресију "pH-специфичних" ензима: киселих, 
неутралних и алкалних фосфатаза, елиминишући на тај начин могућност коришћења 
само једног од три pH-специфичне групе ензима, као универзалног индикатора нивоа 
фосфатазе активности, а самим тим и као универзалног показатеља степена оптерећења 
воде биоразградивим органским загађујућим материјама. Из тог разлога, изведена је 
средња вредност нивоа активности све три групе ензима (киселих, неутралних, и 
алкалних фосфатаза). Ова "просечна фосфатазна активност", дефинисана као „Индекс 
фосфатазне активности“ (ИФА), "неутралише" ефекат различитих електрохемијских 
реакција воде на активност pH-специфичних фосфатаза. У исто време ова вредност 
представља, средњу вредност "потенцијалних активности" киселиих, неутралних и 
алкалних фосфатаза, јер су све три групе ензима показале своје дејство под оптималним 
експерименталним условима, где се pH реакционе смеше прилагођава на 5,0 за киселе, 
на 7,0 за неутралне, и на 9,0 за алкалне фосфатазе. Само одређивањем те потенцијалне 
активности ензима било је могуће обједињавање методологије за истраживање 
различитих узорака различитих површинских слатководних екосистема, иначе веома 
динамичне природе.  
               Кључне речи: Слатке воде, еутрофикација, мониторинг, индекс фосфатазне 
активности, ИФА 
 

УВОД 
 

Не тако давно прокламовани орживи развој упућује нас да још више пажње 
посветимо загађењима површинских вода, као и њиховој заштити, очувању и 
унапређењу квалитета површинских слатких вода. У току последњих деценија све већи 
број еколошких студија бави се сложеним процесима у акватичним екосистемима. 
Један од резултата је повећано интересовање за улогу водених микроорганизама и за  
биохемијске процесе којима се загађујуће органске материје преводе у  
микроорганизмима доступне нутријенте. Метаболизам сапротрофних микроорганизама 
представља кључну тачку на којој се одигравају битни  процеси метаболизма 
хранљивих материја, као што су циклуси кружења нутријената, трансформације и 
минерализације органске материје и проток енергије кроз екосистеме. Мерење 
активности хетеротрофних микроорганизама у природним водама је стога веома важно 
за разумевање путева и динамике трансформације органског угљеника и других 
органских материја између различитих трофичких нивоа у површинским слатким 
водама. Метаболичка активност сапротрофних микроорганизама важна је и из других 
разлога: мали организми, као што су бактерије, микроалге и микрогљиве имају кратко 
време генерације и најинтензивније метаболчке процесе по јединици биомасе. 

Оптерећења природних вода аутохтоним или антропогеним отпадом 
представљају биолошки феномен, те је логично да их треба мерити биолошким 
показатељима (James, 1979). Праћење квалитета површинских вода, међутим, врши се 
најчешће или само са биолошког или пак само са физичко-хемијског аспекта. Такви 
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искључиви приступи не узимају у обзир различитост информација које те две врсте 
анализа пружају. Већина биолошких параметара су индикатори еколошке равнотеже 
или степена неравнотеже, проузроковане дуготрајнијим или комплексним деловањем 
различитих фактора. Хемијским методама мере се резултантне, тренутне концентрације 
појединих полутаната који су само потенцијално одговорни за стање и квалитет воде. 
Према нашим искуствима, независтан физичко-хемијски, или независан биолошки 
приступ, често ограничен само на санитарни бактериолошки аспект, из много разлога 
су недовољни и неадекватни за процену стања и квалитета воде.  

На основу концентрације полутаната не може се проценити стање биоценозе 
воденог екосистема као значајног фактора стања воде и ресурса водоснабдевања; с 
друге стране, биолошки индикатори, нарочито показатељи санитарног статуса, не 
мењају се квантитативно и квалитативно напоредо са променом концентрације других 
контаминаната.  

Управо због тога се често добијају контрадикторни подаци о стању воде. Отуд 
се биохемијски приступ приликом мониторинга стања и квалитета вода намеће се као 
карика која ће повезати биолошке и хемијске методе у оваквим истраживањима. Оваква 
повезаност могућа је из разлога што индикаторски организми остају присутни у води 
још извесно време након нестанка хранљивог супстрата; што са појавом веће 
концентрације нутријената не долази до истовремене и истопросторне промене 
квалитативог и квантитативног састава  популација индикаторских организама; и што 
је биохемијски одговор затечене популације, заснован на индуковању продукције и 
активности адаптивних ензима скоро тренутачан. 

Савремене биохемијске методе, од којих је једна мерење ензимске активности 
воде, омогућавају квантификацију трансформације органских полутаната присутних у 
испитиваном узорку воде од стране органотрофне компоненте водене микрофлоре. 
Оваква информација повезује концентрацију органских загађујућих материја и брзину 
њихове минерализације с једне, са физиолошким стањем хетеротрофних сапротрофа с 
друге стране, што обезбеђује увид у “екофизиолошко стање воде” уколико је 
посматрамо као специфичан “биосистем”. Резултати наших ранијих истраживања 
(M a t a v u l ѕ  и сар., 1976, 1978, 1990; G a j i n  и M a t a v u l y , 1977), указују на 
универзално присуство фосфомоноестар-хидролаза (киселих, неутралних и алкалних 
фосфатаза) код водених микроорганизама. Фосфатазе се код њих јављају као слободни 
у њиховом воденом окружењу (егзоензими), или причвршћени за ћелију (ектоензими), 
или за честице супстрата, тзв. партикуларни ензими. Такође се налазе и као 
интрацелуларни ендоензими; конститутивни и/или адаптивни. 

Будући да повећана концентрација комплексних органских полутаната индукује 
продукцију и повећан ниво активности ових ензима, степен њихове активности у води 
одражава ниво хетеротрофне активности присутних микроорганизама и посредно 
указује на концентрацију органофосфатних полутаната. Пошто је овај тип органских 
једињења релативно пропорционално заступљен у укупним комплексним полутантима, 
ниво фосфатазне активности воде осликава стање укупног органског оптерећења 
водених екосистема.   

Упоредним анализама квалитета вода класичним микробиолошким и модерним 
биохемијским (ензимолошким) методама установили смо висок степен подударности 
микробиолошких и ензимолошких индикатора оптерећења воде органским 
контаминантима (M a t a v u l y , 1986; M a t a v u l y  и F l i n t , 1987; M a t a v u l y  и сар., 
1982, 1984b, 1988, 1989).  

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
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Одређивање фосфатазне активности воде 
Предност биохемијских, ензимолошких метода у одређивању степена 

оптерећености воде органским полутантима над другим, посебно микробиолошким 
методама, је у томе што се релативно брзо (највише за два сата од приспећа узорка у 
лабораторију) долази до резултата на основу којих је могуће извршити прелиминарну 
процену стања воде. Уз елементарно опремљену покретну лабораторију, снабдевену 
спектро-фотометром и воденим купатилом, овакве анализе могуће су и на терену. 

Потребан материјал: стерилне епрувете или реагенс бочице; стерилне пипете 
(1 ml и 10 ml); стерилна дестилована вода; стерилан ТТА пуфер (раствор који се састоји 
од: 0,33 mol/dm3 Трис (трис-хидроксиметил-аминометан - Tris-Hydroxymethyl-
Aminomethane), 0,33 mol/dm3 TES (N-трис-хидроксиметил-метил-2-
аминоетансулфонска киселина - N-tris-Hydroxymethyl-Мethyl-2-Аminoethanesulfonic 
Acid) и 0,33 mol/dm3 глацијалне сирћетне киселине) pH 5,0, 7,0 и 9,0, које треба 
подесити помоћу 2N HCl и 2N NaOH; 10N раствор NaOH за прекидање ензимске 
реакције; водено купатило; центрифуга, спектрофотометар; стерилан 5% раствор пара-
нитрофенилфосфата (pNPP) у дестилованој води (прави се непосредно пред употребу 
хладном стерилизацијом кроз милипор-филтре); шприц боца са дестилованом водом. 
 Поступак: У три реагенс бочице или епрувете додати по 2,4 ml узорка воде, по 
0,3 ml стерилног раствора пуфера одговарајућег pH (редом 5, 7 и 9) и по 0,3 ml раствора 
pNPP. За сваки  узорак ово урадити у три понављања (по три пута за сваки pH). Као 
контролу, уместо узорка користити стерилну дестиловану воду. Промућкана мешавина 
у бочицама се инкубира један сат у воденом купатилу на 30оC. Реакцију прекинути 
додавањем 0,1 cm3 10N NaOH. Центрифугирати 5-10 минута на 3000 рпм. Као 
последица реакције, смеша ће се обојити у жуто услед настанка пара-нитрофенола 
(pNP). Интезитет жуте боје сразмеран је нивоу фосфатазне активности узорка. 
Екстинкцију очитати на 420 nm за узорке и контроле при чему се као слепа проба 
користи стерилна дестилована вода. 
Фосфатазна активност воде се изражава као индекс фосфатазне активности - ИФА који 
се израчунава применом коефицијента моларне екстинкције према следећој 
формули:(Flint, 1974) при чему је:  

D= разлика у екстинцији на 420 nm између пробе и контроле; 

V = укупна запремина реакционе смеше (cm3); 

C = коефицијент моларне екстинкције (за pH изнад 8,5 он износи 90,9); 

v = запремина узорка (cm3); 

t = време трајања реакције у секундама ; 

d = дужина пута светлости кроз кивету (cm); 

Поштујући горе описани поступак, при чему се очитавање врши у киветама код 
којих је d=1 cm формула добија скраћени облик: 

Јединица ензимске активности дефинише се као количина трансформисаног супстрата 

(pNPP u pNP) у µmol у секунди по јединици запремине од 1 dm3. 

dtv

CVD
dmsmolpNPIFA

⋅⋅

⋅⋅⋅
=

1000
)//( 3µ

DdmsmolIFA ⋅= 667,33)//( 3µ
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Будући да повећана концентрација комплексних органских полутаната индукује 
продукцију и повећан ниво активности ових ензима, степен њихове активности у води 
одражава ниво хетеротрофне активности присутних микроорганизама и посредно 
указује на концентрацију органофосфатних полутаната. Пошто је овај тип органских 
једињења релативно пропорционално заступљен у укупним комплексним полутантима, 
ниво фосфатазне активности воде осликава стање укупног органског оптерећења 
водених екосистема као реципијената.  

Статистички значајну корелацију између класичних микробиолошких (укупан 
број бактериопланктона, број хетеротрофних и број факултативно олиготрофних 
бактерија, број продуцената фосфатаза, T/H индекс сапробности, O/H индекс), 
хемијских (количина органских фосфата, количина ортофосфата) и биохемијских 
(BPK5) показатеља квалитета површинских вода, сматрали смо релевантном основом за 
предлагање и увођење нивоа фосфатазне (фосфомоноестар-хидролазне) активности 
воде као допунског биохемијског индикатора у мониторингу квалитета вода. 
Пошто је код вода са варијабилном електрохемијском реакцијом уочен утицај pH на 
активност pH-специфичних ензима за индиковање органског оптерећења, израчунат је 
индекс фосфатазне активности као средња вредност активности киселих, неутралних и 
алкалних фосфомоноестар-хидролаза, и то њихове потенцијалне активности, пошто је 
одређивана при подешеним pH оптимумима и температури од 30oC. 
Одређивањем овакве “потенцијалне активности” униформисана је методологија за 
испитивање различитих вода, као и динамичке природе вода истог станишта и 
локалитета. 

Упоредним анализама квалитета вода класичним микробиолошким и модерним 
биохемијским (ензимолошким) методама установљен је висок степен подударности 
микробиолошких и ензимолошких индикатора оптерећења воде органским 
контаминантима (M a t a v u l y , 1986; M a t a v u l y  и сар., 1982, 1984b, 1987, 1988, 
1989a,b). Статистички сигнификантну корелацију између класичних микробиолошких 
(укупан број бактериопланктона, број хетеротрофних и број факултативно 
олиготрофних бактерија, број продуцената фосфатаза, Т/H индекс сапробности, О/H 
индекс), хемијских (количина органских фосфата, количина ортофосфата) и 
биохемијских (БПК5) показатеља квалитета површинских вода, сматрали смо 
релевантном основом за предлагање и увођење нивоа ензимске (фосфатазне) 
активности воде као допунског биохемијског индикатора у мониторингу квалитета 
вода.. 

Будући да је код вода са варијабилном електрохемијском реакцијом уочен 
утицај pH на активност pH-специфичних ензима за индиковање органског оптерећења  
израчунат је “Индекс фосфатазне активности” као средња вредност активности 
киселих, неутралних и алкалних фосфомоноестар-хидролаза, и то њихове потенцијалне 
активности пошто је одређивана при подешеним pH оптимумима и температури од 
30оC. Одређивањем овакве “потенцијалне активности” униформисана је методологија 
за испитивање различитих вода, као и веома динамичке природе вода истог станишта и 
локалитета. 

Поређењем са раније установљеним системима класификације и карактеризације 
слатких површинских вода на основу микробиолошких и других индикатора 
(M a t a v u l y  и сар., 1982, 1984a,b), пре око 30 година објавили смо први 
стандардизован систем за одређивање квалитета површинских вода у смислу њиховог 
оптерећења биоразградљивим, нетоксичним органским полутантима, а на основу 
индекса фосфатазне активности (ИФА) (M a t a v u l y , 1986), или PAI (Phosphatase 
Activity Index) (M a t a v u l y  и сар. 1990) (Табела 1). Током протеклих деценија ова нова 
биохемијска мотода коришћена је у мониторингу стања и квалитета воде река (G a j i n  
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и сар., 1982, 1984, 1985, 1987, 1989a, b, 1990a,c, 1992b, 1993a, b, 1995;  M a t a v u l y  и  
сар., 1989a,b;  P e t r o v i c y  и сар. 1996)  и језера  (M a t a v u l y  и сар., 1984;  G a j i n  и 
сар. 1989, 1990b, 1991, 1992a, 1994a, b;  M a t a v u l y  и F l i n t, 1987; D yu k i c y  и сар., 
1991) наших географских простора. Фосфатазна активност хетеротрофне микрофлоре 
испитивана је и као показатељ процеса пречишћавања отпадних вода, како у 
лабораторијским уређајима, тако и у системима за пречишћавање отпадних вода 
производних погона (P e t r o v i c y  и сар. 1982, 1985, 1995; M a t a v u l y  и сар., 1983, 
G a n t a r  и сар., 1986). 
Сазнања и уверења истраживача о недоречености и мањкавости постојећих система 
процене стања и квалитета површинских вода резултовала су предлозима увођења 
нових, и по мишљењу предлагача комплетнијих и поузданијих. Један од таквих система 
је и Water Quality Index (WQI), предложен од стране Engineering Division of the Scottish 
Development Department (1976) (Ћир и ћ  и Ни ко л и ћ , 1995). Значајно је и 
интересантно нагласити да је висок степен подударности фосфатазне активности и 
класичних микробиолошких показатеља квалитета воде уочен код различитих типова 
испитиваних површинских вода (реке, реципијентне воде, отпадне воде итд. – 
P e t r o v i c y  и сар., 1982., P e t r o v i c y  и сар.,1995; 1996; 1997b). 
 
Табела 1. Категоризација воде према оптерећености органским полутантима а на основу индекса 
фосфатазне активности воде ИФА (PAI) (M a t a v u l y , 1986, M a t a v u l y  и сар., 1990) 

Индекс фосфатазне Предлог Особине одговара класификацији по 

активности (ИФА) 

(µmol/s/dm3 pNP)  

30 oC 

назива 

категорије 

воде 

(условно) 

Kohl-у 

(1975) 

Тümpling-у 
(1969) 

Pantle-Buck-у 

(1955) 

испод 0.01 IA максимално чиста    

0.01-0.10 IB веома чиста I  катаробна 
зона 

0.10-0.25 I-II чиста  I  

0.25-0.50 IIA задовољавајуће чиста I-II  олигосапробна 

0.50-1.00 IIB слабо загађена II  зона 

1.00-2.50 II-III умерено загађена II-III II β-
мезосапробна 

2.50-5.00 IIIA загађена III  β-α 

5.00-7.50 IIIB веома загађена III-IV III мезосапробна 

7.50-10.00 III-IV прљава   α-
мезосапробна 

10.00-15.00 IVA веома прљава IV IV полисапробна 

15.00-20.00 IVB максимално прљава    

изнад 20.00 V изван категорија за воде 
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Лабораторије неких земаља које припадају Међународној асоцијацији за 
истраживање Дунава (IAD) већ су објавиле системе за процену квалитета воде са 
санитарне тачке гледишта. Један од таквих система објавили су Кавка и сарадници 
(K a v k a  и сар., 1996), предлажући β-глукуронидазну активност воде као специфичног 
показатеља присуства колиформних бактерија. Према другим подацима у литератури 
(M i k o v i c y  и сар., 1984, G a r d i n o v a c h k i  и сар., 1995.), предлажу ниво активности 
ензима, као што су β-глукозидазе, дехидрогеназе, аминопептидазе, протеиназе, липазе, 
целулазе, и друге, који такође могу да буду од користи као показатељи специфичних 
загађења вода. 

Као закључак, подвлачимо наша позитивна искуства у коришћењу метаболичке 
активности акватичних микроорганизама у виду нивоа њихове фосфатазе активности у 
води као добар и поуздан индикатор за брзу прелиминарну процену процеса 
еутрофикације површинских слатких вода, што потврђују и радови других истраживача 
(O l s s o n , 1990; N e w m a n  и сар., 2003; T r o j a n o w s k a , 2005; Sо n g  и сар., 2006; 
T o u c h e t t e  и сар., 2007; T o d o r o v a  и T o p a l o v a , 2009; Z l a t k o v i ć  и сар., 2010). 
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УТИЦАЈ ОСЦИЛАЦИЈА ВРБАСА НА РАСПОРЕД 
БЕНТОСКИХ ARTHOPODA НИЗВОДНО ОД ГРАДСКОГ 

МОСТА У БАЊА ЛУЦИ 
 

Лидија Матијашевић, Невенка Павловић, Дејан Дмитровић, Славен Филиповић 
 

Природно – математички факултет 
Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука 

Abstract 

MATIJAŠEVIĆ Lidija, Nevenka PAVLOVIĆ, Dejan DMITROVIĆ, Slaven FILIPOVIĆ: THE 
INFLUENCE OF RIVER VRBAS OSCILATION TO BENTHOS ARTHROPODA 
DISTRIBUTION DOWNSTREAM OF BANJA LUKA TOWN'S BRIDGE. I Симпозијум 

еколога Републике Српске, Бања Лука 4-6.11.2010. Скуп, 5: [Faculty Natural Sciences and 
Matematics of Banjaluka University, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banjaluka]. 

During the day the river Vrbas oscilates in the part of the river downstream Bocac hydro-
electric power plant. In this analysis we could see the influence of oscilation on zoobenthos colony. 
Distribution of this benthos Arthropoda were monitoring on more points distance 1m, 4m, 5m, 7m, 
10m, 13m and 15m from riverside on location under the Town's Bridge in Banja Luka. The samples 
were taken on April 2008. and two times on July 2008. On these issues we presented qualitative and 
quantitative organisms presence in springtime and summertime on the profile between the riverside 
and the middle of the river. In springtime aspect we enstablished 9 groups of organisms, and in 
summertime aspect 11 groups. We noticed the differences on the colony comosition and density, per 
spots distanses from the riverside. The differences especialy express from the spot 7m far from the 
riverside (in the middle saple spots). The river Vrbas level oscilation have substantially affected on 
Arthropoda distribution. We have presented original photos of some taxons members. All of 
individuals which are separated from samples keep in colection for the future analysis. 

Key words: Distribution of zoobenthos, Arthropoda, oscilation of the river Vrbas, hydro-
electric-power plant 
 

Сажетак 
 

Ријека Врбас осцилира током дана у дијелу тока низводно од хидроелектрана Бочац. У 
овом раду сагледаван је утицај тих осцилација на насеља зообентоса. Дистрибуција насеља 
Arthropoda праћена је на више тачака удаљених  1m, 4m, 7m, 10m, 13m i 15m од обале, на 
локалитету испод градског моста у Бањој Луци. Узорковање проба је обављено у априлу 2008. 
године и два пута у јулу 2008. године. На основу тога презентирана је квалитативна и 
квантитативна заступљеност организама у прољетњем и љетњем аспекту на профилу од обале 
ка средини ријеке. У прољетњем аспекту установљено је присуство 9 група организама, а у 
љетњем 11. Констатоване су разлике у саставу и густини насеља по тачкама удаљености од 
обале. Разлике су посебно изражене на тачки удаљеној 7m од обале (на средини између крајњих 
обухваћених тачака). Осцилације нивоа Врбаса знатно утичу на дистрибуцију Arthropoda. У 
раду су презентиране оригиналне фотографије неких припадника таксоцена. Све јединке које су 
издвојене из проба чувају се у колекцији за даљње анализе. 

Кључне ријечи: дистрибуција зообентоса, Arthropoda, осцилације Врбаса, 
хидроелектране 

 

УВОД 
У овом раду пажња је посвећена ријеци Врбас, десној притоци Саве у западном 

дијелу Босне и Херцеговине. Настаје од два врела на планини Зец на 1535m надморске 
висине (југозападни огранак Вранице) 20-ак km источно од Горњег Вакуфа. За ток 
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ријеке Врбас карактеристично је да је горњи дио планинско подручје, средњи 
брежуљкаст, а сјеверни (доњи) ток је равничарски. Притоке Врабаса су: Врбања, Плива, 
Угар и друге. Он пролази кроз Горњи Вакуф, Бугојно, Доњи Вакуф, Јајце и Бања Луку 
све до Српца, гдје се улијева у Саву. Богатство његове воде је искориштено за потребе 
неколико хидроцентрала, које условљавају промјену нивоа воде у току режима рада, 
односно осцилације. У зависности од осцилација нивоа Врбаса дешавају се промјене, 
које се одражавају  на састав његовог живог свијета, па према томе и организаме дна 
или бентоса, који су предмет испитивања овог рада.  

У текућицама, владају специфични услови. Водени организми су у тијесној вези 
са карактером водене средине, јер од брзине воде, температуре, врсте подлоге, 
количине кисеоника зависи њихов опстанак. Један од најважнијих фактора је и 
протицање воде, тј. њена брзина (П уј ин , 1998). 

Организми бентоса су се прилагодили на најразличитије начине на брз водени 
ток, спречавајући одплављивање повећањем тјелесне масе, изградњом кућица, 
спљоштеним обликом тијела, развијањем органа за причвршћивање (Stanković , 1962). 

 Поједини чланови зообентоса само дио свог животног циклуса проводе у води, 
а остатак ван воде, као што су неки водени инсекти.  

Хидроелектране на ријеци Врбас (ХЕ Јајце I, Јајце II, Бочац) су значајне у 
производњи хидроенергије, односно електричне енергије. Количина воде у 
хидроакумулацијама служи за: регулисање ријечног тока у периоду суше, у рибарству, 
у туризму, пољопривреди, а посебно за добијање питке воде послије прераде у фабрици 
воде Бања Лука. У зависности од режима рада ХЕ „Бочац“ ниво воде ријеке Врбас се 
подиже или спушта усљед подизања бране, односно наступа његова осцилација. То се 
неминовно одражава на састав живог свијета дуж ријечног корита, односно доводи до 
измјена низа биолошких процеса. Осцилацијама нивоа Врбаса ремети се природна 
еколошка равнотежа дуж тока, што је забиљежено и на обрађеном локалитету. 
Процјена хидролошких услова игра важну улогу у просторном распореду организама 
(L i n d s t r ö m  и  сар . ,  1984 ; S t a t z n e r  и  сар .,  1988; D a v i s  и  сар . ,  1989; Y o n g , 
1992). 

Циљ рада је да се утврди постоје ли разлике у дистрибуцији насеља бентоских 
Arthropoda на профилу од средишта корита ка обали, те да ли те разлике могу да се 
објасне осцилацијама нивоа воде Врбаса узрокованим режимом рада хидроелектране 
„Бочац“. 
  

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
Теренска истраживања за потребе овог рада обављана су на ријеци Врбас (са 

десне стране према средишту корита) око 200m низводно од Градског моста, гдје је 
водостај омогућио узимање проба. Теренски рад је реализован у прољетњем аспекту 
01.04.2008. у 10 часова при водостају Врбаса H=180cm, очитаном на водомјерној летви 
узводно од Градског моста. У љетњем аспекту излазак на терен је био два пута 
14.07.2008. у 10:30 часова при водостају H=124cm и 27.07.2008. године у 11 часова када 
је дневни водостај Врбаса износио H=165cm. При првом изласку брана је била 
затворена па није било могуће прикупити узорке са плављеног дијела обале јер је остао 
„сув“, односно без воде (Слика1).  
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Слика 1. Десна страна Врбаса наспрам Кастела низводно од градског моста у љетњем аспекту 

(14.07.2008. у 10:30 часова) - мјесто узимања узорака 
 

У сваком аспекту је узето по седам узорака, трансверзално од средишта корита 
ка обали. Максимална удаљеност је износила 15m. Мјерење је вршено на основу 
конопца на коме су регистроване тачке на сваки метар. Узорци су узети са 15m, 13m, 
10m, 7m, 4m, 1m, те са плављеног дијела обале, при чему је као референтна тачка 
послужио стално присутан издигнути дио рељефа дна ријечног корита, што се види на 
слици (Слика 2).  

 

 
Слика 2. Корито Врбаса на мјесту узорковања проба са референтном тачком  

(издигнути дио дна корита на средини) 15m од обале 
 

Узорци су сакупљани са подлоге, која је била пуна муља, траве и различитог 
ситног отпада (у прољетњем аспекту), док је подлога била чиста и пуна ситног пијеска 
(у љетњем аспекту). За сакупљање узорака кориштена је Surber-ова мрежа (Слика 3), са 
рамом површине 34x33.5cm и дијаметром отвора 350µm. Узорци су спремљени у 
стаклене посуде са одговарајућим затварачима, фиксирани и конзервирани са 96% 
алкохолом. Посуде су етикетиране са свим потребним подацима (датум, мјесто 
узорковања итд). 

 

Слика 3.  Узимање узорака помоћу Surber-ове мреже 
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Узорци су потом транспортовани до лабораторије Природно-математичког 
факултета, гдје је вршена анализа. Организми су под бинокуларном лупом (објектив 2x 
окулар 10x) издвајани, пребројавани и разврставани у флаконе према систематској 
припадности. Садржај сваког флакона је послије раздвајања организама конзервисан 96 
% алкохолом. За детерминацију организама кориштени су одговарајући кључеви и 
приручници (Nilsson, 2005, 2005a; Fitter  и  Manuel, 1986; Macan, 1959; Керовец , 
1986). На сваком флакону је исписана етикета са вјеродостојним подацима о 
локалитету, удаљености од обале и систематској припадности организама. Одређени 
организми су фотографисани стереомикроскопом „LEICA EZ4D“.  
 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Теренским истраживањем на подручју ријеке Врбас у прољетном периоду, 
одрађеном 01.04.2008. године установљено је присуство 9 група организама, са 1707 
јединки. Међу њима су заступљенe слиједеће групе: Chironomidae (764), Gammarus sp. 
(458), Trichoptera (272), Ephemeroptera (116), Diptera (48), Coleoptera (42), 
Hydropsichidae (3), Plecoptera (2) и Tipulida (2). На основу наведененог види се да на 
прво мјесто долазе јединеке из фамилије Chironomidae (764 ili 44.76%), на друго 
Gammarus sp. (458 ili 26.83%), и на треће јединке из реда Trichoptera (275 ili 16.11%), 
док су остали таксони заступљени са мањим бројем јединки (таб. 1). 

 

Табела 1. Квалитативни и квантитативни састав зообентоса у прољетњем (01.04.2008. године) 
аспекту по тачкама узорковања на ријеци Врбас – низводно од Каменог моста у Бањој Луци 

  
ТТааккссоонн   

ТТааччккее  ууззооррккоовваањњаа  УУккууппнноо  
  

ППррооццееннаатт  
%%  1155mm  1133mm  1100mm  77mm  44mm  11mm  ППллаа..  

Gammarus sp. 291 67 39 32 12 11 6 458 26.83 % 
Ephemeroptera 50 26 16 19   2 3 116 6.80 % 
Plecoptera       2       2 0.12 % 
Trichoptera 45 172 10 12 17 13 3 272 15.93 % 
Hydropsichidae 2 1           3 0.18 % 
Diptera - ларве 10 7   2 5 19 5 48 2.81 % 
Chironomidae - ларве 288 130 32 80 18 169 47 764 44.76 % 
Tipulidae - ларве 2             2 0.12 % 
Coleoptera 8 26 2 1 2 3   42 2.46 % 
УУккууппнноо  696 429 99 148 54 217 64 1707 100.00 % 

 

Узорковање проба, у љетњем аспекту (14.07.2008. i 27.07.2008. године) 
обављено је на истом локалитету. Анализом прикупљеног материјала утрврђено је 
присуство 11 група организама (таб. 2). У прикупљеним пробама пребројано је 7549 
јединки. Поредак таксона према укупној заступљености издвојених јединки је: 
Chironomidae (5713 или 75.68%), Gammarus sp. (615 или 8.15%), Trichoptera (286 или 
3.79%), што је идентично по доминантности са узорцима из прољетњег аспекта. Рачић 
Gammarus у љетњем аспекту је бројнији у односу на прољетни аспект (458 : 615). 
Такође, исти је случај са представницима фамилије Chironomidae (764 : 5713), док се 
бројност ларви Trichoptera (укључујући фамилију Hydropsichidae)  у два аспекта 
незнатно разликује (275 : 287). Остали таксони показују знатно нижу бројчану односно 
процентуалну заступљеност: Tipulidae (244), Ephemeroptera (217), Acarina (177), 
Psychodidae (160), Coleoptera (82), Diptera (38), Plecoptera (16).  
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Табела 2. Квалитативни и квантитативни састав зообентоса у љетњем аспекту (14.07.2008. и 
27.07.2008. године) по тачкама узорковања на ријеци Врбас – низводно од Каменог моста у 
Бањој Луци 

ТТааккссооннии  
  

ТТааччккее  ууззооррккоовваањњаа  
    
УУккууппнноо  

    
ППррооццееннаатт  

1144..0077..22000088..  2288..0077..22000088..  
1155mm  1133mm  1100mm  77mm  44mm  33mm  ППллаа..  

Gammarus sp. 102 170 98 126 82 29 8 615 8.15 % 
Acarina 16 30 43 40 15 18 15 177 2.34 % 
Ephemeroptera 41 28 28 54 32 20 14 217 2.87 % 
Plecoptera 13  3     16 0.21 % 
Trichoptera 33 44 39 49 73 31 17 286 3.79 % 
Hydropsichidae 1       1 0.01 % 
Diptera 37    1   38 0.50 % 
Psychodida  25 23 63 26  23 160 2.12 % 
Chironomidae 1425 977 692 1758 292 168 401 5713 75.68 % 
Tipulidae 44 42 29 76 33 11 9 244 3.23 % 
Coleoptera 19 15 7 10 9 19 3 82 1.09 % 
УУккууппнноо  1731 1331 962 2176 563 296 490 7549 100.00 % 

 

Након обраде узорака зообентоса њихови представници су таксономски 
разврстани, збринути у збирку за чување, фотографисани, а дио фотодокументације дат 
је на Слика 4.  

   
Chironomidae - ларве, 1m од 
обале, 28.07.2008. године 

Trichoptera – ларва, у кућици, 
13m од обале, 01.04.2008. 
године 

Trichopterа - ларва, 13m од 
обале, 01.04.2008. године 

   
Gammarus sp., 7m од обале, 
01.04.2008. године 

Ephemeroptera - ларва, 15m 
од обале, 01.04.2008. године 

Coleoptera – larve (Elmis sp.), 
15m од обале, 14.07.2008. 
године 

Слика 4. Неки представници филума Arthropoda који су пронађени у узорцима сакупљеним у 
ријеци Врбас низводно од градског моста у Бањoj Луци (ориг. Л. Матијашевић). 

 

На основу добијених података за сакупљене узорке урађени су графици (Слик. 
5-7) о квантитативној заступљености доминантиних таксона у прољетњем и љетњем 
аспекту Врбаса, трансверзално од средине ријечног корита ка обали, низводно од 
Каменог моста у Бањој Луци. Поредак графика тече од најбројнијих таксона ка најмање 
бројним. Међу њима се истичу таксони који су заузели прва три мјеста. На првом 
мјесту је ред Diptera са фамилијама (Chironomidae, Tipulidae, Psychodidae) у којима је 
пребројано 6969 јединки, на другом је Gammarus (1073), а на трећем су ларве 
Trichoptera (558).  

Од укупног броја представника реда Diptera (6969) већа бројчана вриједност 
припада узорцима сакупљеним у љетњем аспекту (6155) у односу на прољетни аспект 
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(814). Међу узорцима љетњег аспекта највећу бројчану вриједност је показао узорак 
сакупљен на 7m од обале (1897), а најмању узорак прикупљен на 1m од обале (179), док 
у прољетњем аспекту највећу бројчану заступљеност је имао узорак на 15m од обале, 
тј. у средишту корита (Слика. 5), а најмању бројчану вриједност узорак узет на 
четвртом метру од обале (23). У оба аспекта бројност Chironomida износи 6477 
(прољетни – 754; љетњи – 5713), које су заступљене на свим тачкама узорковања дуж 
профила. Међу припадницима реда Diptera јединке фамилије Tipulidae у прољетњем 
аспекту пронађене су само на удаљености 15m од обале, а у љетњем на свим тачкама 
профила. Вјероватно се у овом аспекту ради о крупнијим јединкама, у поодмаклој фази 
развића, које бирају најповољнији дио станишта за разлику од љетњег аспекта, гдје су 
јединке у различитим стадијумима развића и мање су селективне за расположива 
микростаништа. 

 

 

Слика 5. Квантитативна заступљеност ларви Diptera у прољетњем и љетњем аспекту у ријеци 
Врбас – трансверзално од средине ријечног корита ка обали 

 

Амфиподни рачићи рода Gammarus заступљени су у свим пробама прољетњег 
аспекта са интервалом бројности од 6 до 291, од чега тачки удаљеној 15m од обале 
припада прво мјесто (291 јединка на пробну површину). Пробе сакупљене у љетњем 
аспекту одликују се далеко већим бројем организама у односу на прољетни аспект 
(615), међу којима је највећи број на тачки удаљеној 13m од обале (170), што је и 
графички приказано (Слика 6).  
 

 

Слика 6. Квантитативна заступљеност рачића рода Gammarus у прољетњем и љетњем 
аспекту у ријеци Врбас – трансверзално од средине ријечног корита ка обали 

 

На треће мјесто по бројности организама долазе ларве реда Trichoptera, коме 
припада и фамилија Hydropsychidae (562). Бројност ларви Trichoptera у прољетњем 
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аспекту, идући од средишта ријечног корита ка обали (Слика 7), највећа је на тачки 
удаљеној 13m од обале (173), а најмања у плављеном дијелу обале (3). У љетњем 
аспекту највише је пребројано организама на тачки удаљеној четири метра од обале 
(73), а најмања вриједност у плављеном дијелу (17). 
 

 

Слика 7. Квантитативна заступљеност ларви реда Trichoptera у прољетњем и љетњем 
аспекту у ријеци Врбас – трансверзално од средине ријечног корита ка обали 

 

До сличних података се дошло испитивањем воде у прољетњем аспекту 2007. 
године (мања бројност организама усљед осцилација нивоа Врбаса) за разлику од 
љетног аспекта гдје је дошло до енормног повећања бројности свих група које су 
налажене у ранијим пробама (Па в ло ви ћ  и  сар . , 2008). 

Бројност јединки припадника филума Arthropoda опада од средишта ријечног 
корита ка обали са изузетком тачке на седмом метру, гдје је уочено одступање. Могуће 
објашњење ове појаве је то што је у питању тачка која је током прољетњег и љетњег 
аспекта стално под водом, упркос осцилацијама нивоа воде Врбаса. Организми из 
плављеног дијела обале вјероватно мигрирају ка средишту корита јер су прве три тачке 
од обале привремено под водом. Када се ниво воде повећа организми се крећу према 
обали. Међутим, због брзине смјењивања водостаја која је већа него брзина њиховог 
кретања они савладавају мале раздаљине, што је могући разлог концентрације великог 
броја Arthropoda око седмог метра (Слика 8). 

Висина воденог стуба ријеке Врбас се посебно мијења усљед режима рада 
хидроелектране „Бочац“ што утиче на брзину струјања воде односно дистрибуцију 
организама. Осцилације нивоа воде узроковане подизањем нивоа воденог стуба и 
бржим протоком воде утичу на распоред бентоских Arthropoda. Спуштањем нивоа воде 
дио ријечног корита се суши, па организми мигрирају од обале ка средишту корита у 
потрази за водом, чиме се мијења њихова густина насеља на појединим тачкама 
узорковања. 
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Слика 8. Укупна квантитативна заступљеност припадника филума Arthropoda по 
тачкама узорковања у прољетњем и љетњем аспекту на ријеци Врбас – низводно од 

градског, Каменог моста у Бањој Луци 

 
До сличних констатација се дошло изучавањем просторног распореда заједнице 

перифитона на профилу ријеке Свратка испод бране акумулације Брно (K o u d e l k o v á , 
1999). Ријечно корито се суши у периоду када прође максимална висина воденог стуба 
до слиједеће максималне тачке и она се мијења са режимом рада хидроелектране 
(L i n d s t r ö m  и  T r a a e n , 1984), што је потврђено и у овом раду. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Узорковање проба зообентоса, Surber-овом мрежом, за потребе овог рада 
обављано је низводно од градског моста у Бањој Луци; у прољеће (01.04.2008. год.; 
H=180 cm) и у љетњем аспекту (14.07.2008. год.; H=124cm и 27.07.2008. год.; 
H=165cm). 

У сваком аспекту је узето по седам узорака трансферзално од средишта корита 
ка обали (15m – референтна тачка, 13m, 10m, 7m, 4m, 1m и плављени дио обале). 

Укупно је у оба аспекта избројано 9256 јединки из различитих таксона: љетњи 
7549, прољетни 1707. 

За вријеме ниског водостаја (H=124cm; 14.07.2008. год.) пребројано је 6210 
јединки; при вишем водостају (H=165cm; 27.07.2008. год.) пребројано је 1349 јединки. 

У прољетњем аспекту све тачке узорковања у кориту ријеке су биле под водом. 
У љетњем аспекту (14.07.2008. год.), при вишем водостају, четири тачке су биле под 
водом (15m, 13m, 10m и 7m), а 28.07.2008. године (при нижем водостају) све тачке су 
биле под водом (укључујући и тачке на 4m, 3m и плављеном дијелу), што се неминовно 
одразило на бројност Arthropoda. 

У оба аспекта доминирају припадници три таксона: Diptera, Gammarus sp., 
Trichoptera. Они су присутни у свим тачкама дуж профила од обале ка средишту ријеке, 
али са различитом густином насеља.  

Осцилације нивоа воде ријеке Врбас узроковане режимом рада хидроелектране 
утичу на дистрибуцију Arthropoda. Растом нивоa воде јединке мигрирају ка обали, што 
је утврђено њиховим повећаним бројем односно већом густином насеља на половини 
дужине профила од обале ка средишту корита (7m). Спуштањем нивоa Врбаса дио 
ријечног корита остаје без воде „сув“ усљед чега и организми крећу за водом ка 
средишту ријеке што се објашњава повећањем густине њиховог насеља (поново) на 7m 
од обале. 
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Abstract 
 

LOLIĆ Svjetlana, Milan, MATAVULJ, Tanja MAKSIMOVIĆ: Comparative analysis of water 
quality of the river Matura and the basin Prevlaka at the area of Bardacha. (1University of Banya 
Luka, Faculty of Science; 2University of Novi Sad, Faculty of Science)  

Since 2007. the area of Bardacha has been in the world's list of protected wetland areas 
(known as "Ramsar Site"). There is a very intensive anthropogenic impact on this extremely sensitive 
protected area because of all eleven accumulations are used for fish farming. The analysis of the water 
quality were performed during the year 2010 in the basin Prevlaka that contains the greatest amount of 
fish and in the river Matura from which this pool is suplied by water. The results point that the water 
basin Prevlaka has significantly lower quality compared to the river Matura in almost all tested 
characteristics. While the basin Prevlaka had a water quality class III-IV according to the Kohl, water 
of the river Matura belonged to the II and II-III-class of water quality. The increase of the number of 
bacteria in the water of basin Prevlaka can be explained with larger amounts of available organic 
matter in standing water in which the processes of photosynthesis are more intensive, as well as with 
the additional input of organic matter by a man in the process of fish farming. 

Key words: water quality, The basin Prevlaka, The river Matura, Bardacha 
 

Сажетак 
 

Од 2007. године Бардача је уврштена у свјетску листу заштићених мочварних подручја 
(тзв. „Рамсарско подручје“). Будући да се свих једанаест акумулационих базена користи за 
узгој рибе, присутан је веома интензиван антропогени утицај на ово изразито осјетљиво 
заштићено подручје. Током 2010. године вршена је анализа квалитета воде базена Превлака у 
ком се налази највећа количина рибе и ријеке Матуре из које се овај базен напаја водом. 
Резултати микробиолошке анализе указују да базен Превлака има воду знатно лошијег 
квалитета у односу на Матуру по готово свим испитиваним карактеристикама. Док Превлака 
има воду III-IV класе по Kohl-у, вода Матуре би припадала II, oдносно II-III kласи квалитета. 
До повећања бројности бактерија у води Превлаке долази због веће количине доступних 
органских материја у стајаћој води у којој су интензивнији процеси фотосинтезе, као и због 
додатног уношења органских материја од стране човјека у процесу узгоја рибе.  

Кључне речи: квалитет воде, базен Превлака, ријека Матура, Бардача 
 

УВОД 
 
Бардача се налази под заштитом државе још од 1969. године, а 2007. године је 

уврштена у свјетску листу заштићених мочварних подручја (тзв. „Рамсарско 
подручје“). Koмплекс се састоји од једанаест акумулационих базена који се водом 
напајају из три мање ријеке: Матуре, Стублаје и Брзаје. Будући да се свих једанаест 
акумулационих базена користи за узгој рибе, присутан је веома интензиван 
антропогени утицај на ово изразито осјетљиво заштићено подручје. Циљ овог рада је 
био да се изврши физичко-хемијска и микробиолошка анализа квалитета воде базена 



Свјетлана Лолић, Милан Матавуљ, Taња Максимовић (2010) 
________________________________________ 

270 

 

Превлака, у ком се налази највећа количина рибе, и ријеке Матуре из које се овај базен 
напаја водом. Поређењем квалитета воде на ова два локалитета смо покушали показати  
до каквих промјена долази приликом забаривања воде, будући да се Превлака пуни 
водом искључиво из Матуре, као и на које параметре квалитета воде утичу активности 
које се спроводе приликом узгоја рибе. Током године се поред житарица којима се риба 
прихрањује у воду убацује ђубар који подстиче раст пожељних врста алги, али и креч,  
хлор и модра галица који треба да униште пренамножене штетне модрозелене алге, 
бактерије и разне паразите који изазивају различита обољења код риба. Све ово у 
знатној мјери утиче на ионако осјетљиву равнотежу барских екосистема..  

 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

 
Узорци воде су сакупљени у периоду од марта до септембра 2010. године на 

мјесечном нивоу. Вода је узета најмање десет метара од обале при чему је сакупљано 
по 250 ml узорка под асептичним условима из површинског слоја, 10 до 15 cm испод 
површине (Пе т р о ви ћ  и  с а р . 1998). Поред узорака за бактериолошку анализу узето 
је и по 1,5 литара узорка за одређивање концентрације хлорофила “а” и 1,5 литара за 
одређивање физичко-хемијских параметара. Паралелно са узимањем узорака извршено 
је мјерење температуре воде и ваздуха, pH вриједности, електропроводљивости, 
турбидитета, концентрације раствореног кисеоника и сатурације (Д а лм а ци ј а , 2000; 
Да лм ац и ј а  и  с а р ., 2004), а затим су помоћу секи диска одређени провидност и 
дубина воде. Узорци су транспортовани на леду и у року од 24 сата је извршена 
хемијска и микробиолошка анализа воде. 

У лабораторији Природно-математичког факултета у Бањалуци су помоћу 
спектрофотометра НАСН DR2800 одређене концентрације нитрата и фосфата у води. 
Помоћу истог спектрофотометра су одређене и укупне суспендоване материје у води, 
концентрација хлорофила „a“ (APHA-AWWA-WPCF, 1995) и индекс фосфатазне 
активности (Мат а в уљ , 1986; Мат а в уљ  и  с а р ., 1982, 1984, 1997, 1998, 1999, 
2001).  

Бројност појединих група бактерија је одређена индиректним одгајивачким 
методама (B e n s o n , 1998; Хр иб а р , 1978; Ка р а к аш е в и ћ , 1967; Пет р о в и ћ  и  
с а р ., 1998; Шк унц а -Ми ло в а н о ви ћ  и  с а р ., 1990). Одређена је бројност 
аеробних психрофилних и мезофилних хетеротрофа, факултативних олиготрофа, 
укупних колиформних бактерија и колиформних бактерија фекалног поријекла, као и 
бројност протеолитских, липолитских, сахаролитских и нафта-оксидујућих бактерија.  
 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Teмпература воде ријеке Матуре се кретала од 10.1˚С, колико је измјерено у 
марту, до 26.9˚С измјерених у септембру (Табела 1). рН вриједност није знатно 
варирала у току године. Вода је била благо алкална са просјечном рН вриједношћу 7.71. 
Вриједност електропроводљивости се кретала од 575 до 657 µS/cm. У периоду од марта 
до јуна вода Матуре је била релативно богата кисеоником и у мају је забиљежено 
пресићење воде кисеоником од 137.4%. Међутим, крајем љета су забиљежене ниске 
вриједности раствореног кисеоника па је у августу сатурација износила свега 54.3%. У 
марту је након периода обилних падавина у води забиљежена највиша концентрација 
нитрата од 7.7 mg/l, док су у осталим узорцима вриједности нитрата биле знатно ниже. 
Концентрација ортофосфата у води од којих зависи органска продукција је у марту 
износила свега 0.07 mg/l. Међутим, већ у априлу је њихова вриједност износила 0.63 
mg/l, а будући да се користе као ђубриво на пољопривредном земљишту 
највјероватније су у воду Матуре доспјели отицањем падавина.  
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Табела 1. Физичко-хемијски показатељи квалитета воде ријеке Матуре и базена 
Превлака 

 

    Матура Превлака 

параметар минимум максимум минимум максимум 

температура воде (˚С) 
10.

1 
26.9 8.8 31.7 

рН вриједност 
7.5

7 
7.80 

6.6
0 

8.04 

електропроводљивост (µS/cm) 575 657 383 740 

растворени кисеоник (mg/l) 
4.7

5 
12.2

3 
3.9

9 
12.5

0 

сатурација (%) 
54.

3 
137.

4 
49.

4 
152.

4 

нитратни азот (mg/l) 0.3 7.7 0.0 2.9 

ортофосфати (mg/l) 
0.0

7 
0.63 

0.0
1 

0.85 

 
Базен Превлака је имао нешто нижу минималну измјерену температуру воде у 

односу на Матуру (8.8˚С у марту), а љети се и брже загријавао будући да се ради о 
стајаћој води, па је у августу у површинском слоју измјерена температура воде од чак 
31.7˚С. За разлику од Матуре која је током године имала релативно стабилну рН 
вриједност, вода Превлаке је у јулу била благо алкална (рН 8.04), а већ у августу благо 
кисела (рН 6.60). Оваква варирања рН вриједности су посљедица убацивања креча у 
воду како би се сузбио прекомјеран раст модрозелених алги у љетном периоду, што 
доводи до повећања садржаја угљене киселине у води, а тиме и до обарања рН 
вриједности. Вриједности електропроводљивости такође варирају током године. У 
априлу је измјерена највиша вриједност од 740 µS/cm, а у јулу најнижа од 383 µS/cm. У 
прољеће и почетком љета, када су интензивни процеси фотосинтезе, вода Превлаке је 
била богата раствореним кисеоником и у јуну је измјерено пресићење од 152.4%. 
Међутим, са интензивним развојем фитопланктона троше се доступни нутријенти па су 
у јулу у води забиљежене веома мале концентрације доступних ортофосфата, док 
нитрата уопште није ни било. Недостатак основних нутријената има за посљедицу 
масовно одумирање алги чијом се разградњом троши кисеоник из воде па је у августу 
забиљежена сатурација од свега 49.4%.  

Највише вриједности мутноће воде и суспендованих материја у ријеци Матури су 
измјерене у марту након периода обилних киша које су спирањем околног земљишта 
нанијеле различите честице у воду што је довело до њеног замућења. Током године 
концентрација суспендованих честица у води опада и мутноћа воде са 6.60 NFU колико 
је измјерено у марту опада до 0.33 NFU измјерених у септембру (Слика 1). У базену 
Превлака је ситуација обрнута. У марту је измјерена најнижа вриједност мутноће (6.31 
NFU) која затим током године расте усљед интензивног развоја фитопланктона и у 
августу достиже максимално измјерених 35 NFU.  
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Слика 1. Мутноћа воде ријеке Матуре и базена Превлака 

 
Концентрација хлорофила „а“ је на оба локалитета расла током године и 

максималну вриједност је имала у јулу, након чега је постепено опадала (Табела 2). На 
основу највише измјерене вриједности вода Матуре је била мезотрофична (5.61 mg/m3), 
а вода Превлакеје са измјерених 87.21 mg/m3 била еутрофична (F e l f ö l d y , 1980).  

 
Табела 2. Концентрација хлорофила „а“ у води ријеке Матуре и базена Превлака 

мјесец III IV V VI VII VIII IX 

М
ат
ур
а 

хлофорил 
а (mg/m3) 2.14 2.89 3.25 3.87 5.61 4.84 2.82 

степен 
трофи-
чности 

олиго-
мезо-

трофичан 

олиго-
мезо-

трофичан 

мезотро-
фичан 

мезотро-
фичан 

мезотро-
фичан 

мезотро-
фичан 

олиго-
мезо-

трофичан 

П
ре
вл
ак
а хлофорил 

а (mg/m3) 11.24 21.16 23.61 56.09 87.21 62.18 27.34 

степен 
трофи-
чности 

мезотро-
фична 

мезоеу-
трофична 

мезоеу-
трофична 

еутро-
фична 

еутро-
фична 

еутро-
фична 

мезоеу-
трофична 

 
Поред концентрације хлорофила „а“ у јулу су на оба локалитета измјерене и 

највише вриједности индекса фосфатазне активности (Слика  2). Ријека Матура је у 
већини извршених мјерења имала умјерено загађену воду II-III класе квалитета по 
Матавуљу, а у јулу је одговарала загађеној води IIIA класе квалитета. У води базена 
Превлака индекс фосфатазне активности је растао од марта до маја, а затим је у јуну 
нагло опао, након чега опет расте и у јулу достиже максималну измјерену вриједност 
од 14.42 µmol/s/dm3, што одговара веома прљавој води IVA класе квалитета по 
Матавуљу. Пад вриједности ИФА у јуну је вјероватно посљедица масовног развића 
модрозелених алги чији токсини инбирају активност фосфатаза.  
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Слика 2. Индекс фосфатазне активности воде ријеке Матуре и базена Превлака 

 

Што се тиче микробиолошке анализе воде ријеке Матуре, број хетеротрофних 
бактерија у јуну и јулу је одговарао води II-III класе (K o h l , 1975), а у свим осталим 
мјерењима је одговарао II класи (Табела 3). Бројност факултативних олиготрофа је била 
знатно изнад бројности аеробних хетеротрофа што указује на добру, односно 
задовољавајућу способност аутопурификације (Г а ј и н  и сар, 1990). 

 

Табела 3. Микробиолошки показатељи квалитета воде ријеке Матуре 
мјесец III IV V VI VII VIII IX 

хетеротрофи (kol/ml) 2000 2650 8150 12.333 16.400 3000 9048 

класа по Kohl-у II II II II-III II-III II II 

факултативни 
олиготрофи (kol/ml) 

22.600 27.200 36.220 54.667 87.300 11.000 61.528 

индекс ФО/Х 11.3 10.26 4.44 4.43 5.32 3.67 6.80 

способност 
аутопурификације 

добра добра 
задово-
љавајућа 

задово-
љавајућа 

задово-
љавајућа 

задово-
љавајућа 

задово-
љавајућа 

протеолитске 
бактерије (kol/ml) 

300 900 1250 4933 5165 2800 2800 

амилолитске бактерије 
(kol/ml) 

255 633 864 2250 1500 320 1285 

нафта-оксидујуће 
бактерије (kol/ml) 

1000 260 280 365 300 333 300 

липолитске бактерије 
(kol/ml) 

185 333 275 1800 2040 667 3119 

укупни колиформи 
(kol/100ml) 

900 1867 3550 4120 9000 2450 4267 

фекални колиформи 
(kol/100ml) 

300 <1 2100 455 467 <1 <1 
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санитарни статус 
(Kavka, 1994) 

умјерено 

загађена 

врло 
слабо 
загађена 

загађена 
умјерено 

загађена 

умјерено 

загађена 

врло 
слабо 
загађена 

врло 
слабо 
загађена 

 

Бројност испитиваних физиолошких група бактерија указује на комплексност 
загађења воде ријеке Матуре. Присутна су загађења протеинске, угљенохидратне, 
липидне и угљоводоничне природе, с тим да су у марту доминирале нафта-оксидујуће, 
у септембру липолитске, а у свим осталим мјесецима протеолитске бактерије. Што се 
тиче бактерија које су показатељи санитарног статуса укупни колиформи су били 
присутни у води у знатном броју. Највише их је забиљежено у јулу (9000 kol/100ml), a 
најмање у марту (900 kol/100ml). У априлу, августу и септембру у води нису изоловани 
фекални колиформи. Међутим, у марту, јуну и јулу је њихов број указивао на умјерено 
загађену, а у мају чак и на загађену воду по Кавки (Кав к а , 1994).  

На основу броја хетеротрофних бактерија базен Превлака је имао воду III-IV 
класе по Kohl-у (Табела 4). Највише их је забиљежено у мају (340.216 kol/ml), а најмање 
у априлу (20.000 kol/ml). У свим мјерењима број факултативних олиготрофа је био већи 
од броја аеробних хетеротрофа. Индекс ФО/Х се кретао од 4.38 у јуну до 9.74 у јулу 
што указује на задовољавајућу способност аутопурификације воде.  

 

Табела 4. Микробиолошки показатељи квалитета воде базена Превлака 

мјесец 
III IV V VI VII VIII IX 

хетеротрофи (kol/ml) 47.350 20.000 340.216 185.667 25.667 119.000 54.833 

класа по Kohl-у II-III II-III III-IV III-IV II-III III-IV III 

факултативни 
олиготрофи (kol/ml) 

290.500 185.000 2.680.000 813.333 250.000 532.500 366.667 

индекс ФО/Х 6.13 9.25 7.88 4.38 9.74 4.47 6.69 

способност 
аутопурификације 

задово-
љавајућа 

задово-
љавајућа 

задово-
љавајућа 

задово-
љавајућа 

задово-
љавајућа 

задово-
љавајућа 

задово-
љавајућа 

протеолитске бактерије 
(kol/ml) 

11.250 7100 92.667 34.445 6.000 20.000 29.355 

амилолитске бактерије 
(kol/ml) 

7.333 4200 72.000 12.500 1.600 8.250 5.500 

нафта-оксидујуће 
бактерије (kol/ml) 

1700 6500 54.500 34.650 8.800 9.750 6.000 

липолитске бактерије 
(kol/ml) 

9.500 6.455 42.333 18.250 1.800 9.645 30.509 

укупни колиформи 
(kol/100ml) 

650 1950 4.000 2333 3000 5500 8000 

фекални колиформи 
(kol/100ml) 

300 <1 150 287 400 250 333 

санитарни статус (Kavka, 
1994) 

умјерено 
загађена 

врло слабо 
загађена 

умјерено 
загађена 

умјерено 
загађена 

умјерено 
загађена 

умјерено 
загађена 

умјерено 
загађена 

 

Бројност присутних физиолошких група бактерија указује на комплексност 
органског загађења воде. Од испитиваних физиолошких група протеолитске бактерије 
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су доминирале у марту, априлу, мају и августу. Највише нафта-оксидујућих бактерија је 
изоловано у јуну и јулу, док је у септембру било највише бактерија са липолитским 
дејством. Најмање бактерија које су индикатори фекалног загађења воде је изоловано у 
марту (650 kol/100ml), а највише у септембру (8000 kol/100ml). Међу укупним 
колиформима су у свим узорцима, осим у узорку из априла, изоловани фекални 
колиформи чија је бројност указала на умјерено загађену воду по Кавки.  
 

ЗАКЉУЧАК 

Резултати анализе квалитета воде указују да базен Превлака има воду знатно 
лошијег квалитета у односу на Матуру по готово свим испитиваним карактеристикама. 
Док вода базена Превлака има изражена варирања рН вриједности и 
електропроводљивости усљед израженог антропогеног утицаја, вриједности ових 
параметара у ријеци Матури су релативно стабилне. На оба локалитета је у августу 
забиљежена ниска концентрација раствореног кисеоника. Вриједност мутноће у ријеци 
Матури током године опада, док у базену Превлака усљед интензивне органске 
продукције и развоја фитопланктона у топлијим мјесецима расте. Матура је имала 
мезотрофичну воду по Felföldy-ју и загађену по Матавуљу, а Превлака еутрофичну 
воду по Felföldy-ју и веома прљаву по Матавуљу. На основу броја аеробних 
хетеротрофа Превлака има воду III-IV класе по Kohl-у, а Матура би припадала II, 
oдносно II-III класи квалитета. Само је санитарни статус лошији у ријеци Матури него 
у Превлаци. У води Матуре је забиљежен већи број укупних и фекалних колиформа и 
она спада у загађене воде, док је вода Превлаке умјерено загађена. Повећан број 
бактерија које су индикатори фекалног загађења воде се може објаснити чињеницом да 
Матура од свог извора пролази крај бројних сеоских домаћинстава, фарми свиња и 
перади које немају изграђену канализациону мрежу и чије отпадне воде завршавају у 
овој ријеци.  

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. APHA-AWWA-WPCF (1995): Standard methods for the Examination of Water and 
Wastewater. 19th Edition. Washington: American Public Health Association,.  

2. B e n s o n ,  H . J . (1998): Microbiological applications. McGraw-Hill, New York. 
3. Д а лм ац и ј а ,  Б . (2000): Контрола квалитета вода у оквиру управљања 

квалитетом. Институт за хемију, Природно математички факултет 
Универзитета у Новом Саду. 

4. Д а лм ац и ј а  Б . ,  И . Ив ан ч е в -Т ум б а с  ( 2004): Анализа воде - контрола 
квалитета, тумачење резултатата. Катедра за хемијску технологију и заштиту 
животне средине, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, 
Будућност, Нови Сад. 

5. F e l f ö l d y ,  L . (1980): A biolόgiai vizminösités. 3. javitott és bövittet kiadás. Vizugyi 
Hidrobiologia, 9. Budapest. 

6. Г а ј и н ,  С . ,  М .  Га н т а р ,  М .  Бо к о р о в ,  М .  Мат а в уљ ,  О .  Пе т р о ви ћ ,  
З .  Обр е х т ,  Д . Р а д н о ви ћ  ( 1990): Олиготрофна микрофлора површинских 
вода. Зборник радова II Југословенског симпозија микробне екологије: 3-12. 
Загреб. 

7. Хр и б а р ,  Ф . (1978): Упутство за биолошко истраживање вода. Савезни 
хидрометеоролошки завод, Београд. 

8. K a v k a ,  G .  G . (1994): Erfassung und Bewertung der bakteriologischen Beschaffenheit 
der Donau im Jahre 1993. Vergleich der Grenzprofile Deutschland-Österreich und 
Österreich-Slowakei. 30. Arbeitstagung der IAD, Wissenschaffliche Kurzreferate: 
296.1-296.7. 



Свјетлана Лолић, Милан Матавуљ, Taња Максимовић (2010) 
________________________________________ 

276 

 

9. Кар а к аш е в и ћ ,  Б . (1967): Приручник стандардних метода за 
микробиолошки рутински рад. Медицинска књига, Београд-Загреб. 

10. K o h l ,  W . (1975): Über die Bedeutung Bakteriologischer Untersuchungen für die 
Beurteilung von Fleissgewässern, Dargestellt am Beispiel der Österrecih Donau. Arch. 

Hydrobiol., 44, 4: 392-461. 
11. Мат а в уљ ,  М . (1986): Неспецифичне фосфомоноестар хидролазе 

микроорганизама и њихов значај у кружењу фосфора у акватичним 
стаништима. Докторска дисертација. Загреб. 

12. Мат а в уљ ,  М . ,  С .  Г а ји н ,  М .  Г а н т а р ,  О . Пе т р о ви ћ  ( 1982): Ензимска 
активност као параметар процене стања вода. Водопривреда, 14: 225-235. 
Београд.  

13. M a t a v u l j ,  M ,  S .  G a j i n ,  M .  G a n t a r ,  O .  P e t r o v i ć ,  M .  E r b e ž n i k ,  M .  
B o k o r o v ,  S . S t o j i l k o v i ć  ( 1984): Phosphatase activity as an additional 
parameter of water condition estimate in some lakes of Vojvodina Province. Acta 

biologica Iugoslavica. Mikrobiologija, Vol.21, No.1. Beograd. 
14. Мат а в уљ ,  М . ,  С .  Г а ј и н ,  О .  Пет р о в и ћ ,  Д .  Р а д н о ви ћ ,  З . Сви р ч е в  

( 2001): Ензимолошке методе у биомониторингу квалитета вода. Тематски 

зборник (монографија) семинара “Контрола квалитета вода”: 408-413. Нови 
Сад. 

15. Мат а в уљ  М . ,  С .  Г а ј ин ,  О .  Пе т р о ви ћ ,  Д .  Р а д н о ви ћ ,  И .  Т ам а ш ,  
М .  Б о к о р о в ,  Ј .  З е р ем с ки ,  М .  Кар а м ан ,  В . Пр о д ан о ви ћ  ( 1999): 
Ензимска (фосфатазна) активност као параметар процене органског оптерећења 
рибњачарских вода. Заштита животне средине при интензивном гајењу риба: 
22-24. Нови Сад . 

16. M a t a v u l j ,  M . ,  S .  G a j i n ,  O .  P e t r o v i ć ,  D .  R a d n o v i ć ,  I .   T a m a š . ,  J .  
Z e r e m s k i ,  M . B o k o r o v  ( 1998): Water phosphatase activity as a reliable 
indicator of organic bidegradable nontoxic load of the aquatic ecosystems of Banat 
region. 3

rd
 International Symposium Interdisciplinary regional research: 785-792. 

Novi Sad. 
17. M a t a v u l j ,  M . ,  S .  G a j i n ,  O .  P e t r o v i ć ,  D .  R a d n o v i ć ,  I .  T a m a š ,  J .  

Z e r e m i n s k i ,  M .  K a r a m a n ,  M . B o k o r o v   ( 1997): Determination of 
phosphatase activity of water – new approach for organic biodegradable contaminants 
of surface water monitoring. 32. Konferenz der IAD der SIL, Limnologische berichte:. 

137-146. Wien. 
18. Пет р о ви ћ ,  О . ,  С .  Г а ј и н ,  М .  Мат а в уљ ,  Д .  Р а д н о ви ћ ,  З . Сви р ч е в  

( 1998): Микробиолошка испитивање квалитета површинских вода. 
Институт за биологију, Нови Сад. 

 
 
 

 



Скуп 4: Зборник радова II Симпозијум биолога Републике Српске и I Симпозијум еколога Републике Српске  
Бања Лука 4-6.11.2010. Природно-Математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2011. 

 

UDK 556.5 (282.03)(497.6) 

_____________________________________ 
Оригинални научни рад 

277 
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Abstract 
 

ERIĆ Živojin, Radoslav DEKIĆ, Aleksandar IVANC, Svjetlana LOLIĆ, Nina JANJIĆ, Rajko 
GNJATO, Goran TRBIĆ: Water quality of springs in rural region of Eastern Herzegovina. 
(University of Banja Luka, Faculty of Science; Megatrend University Belgrade, Faculty of biofarming 
Backa Topola)  

The quality of drinking water from springs in the municipality Berkovici in Eastern 
Herzegovina was determined in March, July and September of the year 2010. The analysis of physical, 
chemical and microbiological characteristics of water was performed at three sites: at the source of the 
river Vrijeka and at springs Brestovik and Žukovik. Results of the analysis showed that only the 
source of the river Vrijeka had water whose features match to the drinking water. The spring Brestovik 
in March had water of adequate quality, but in July and September we found coliform bacteria in 
water which indicate fecal contamination. Тhere was an increasing number of aerobic mesophilic 
bacteria in water in July, and in September we found the bacterium Pseudomonas sp. The spring 
Žukovik does not correspond to the drinking water because of the high values of water turbidity and 
total suspended solids and also because of increased numbers of total coliforms and aerobic 
mesophilic bacteria and because of the presence of Pseudomonas sp. In water of the spring Žukovik 
was found several species of algae and Amphipods Gammarus sp. 

Key words: water quality, spring, rural region, Eastern Herzegovina 
 

Сажетак 
 

Квалитет воде за пиће са извора на подручју општине Берковићи у Источној Херцеговини 
је праћен у марту, јулу и септембру 2010. године. Извршена је анализа физичко-хемијских и 
микробиолошких карактеристика воде на три локалитета: на извору ријеке Вријеке и на 
изворима Брестовик и Жуковик. Резултати анализе су показали да само извор ријеке Вријеке 
има воду која по свим карактеристикама одговара води за пиће. Извор Брестовик је у марту 
имао воду одговарајућег квалитета, aли су у јулу и септембру у води пронађене колиформне 
бактерије које су показатељи фекалног загађења. У јулу је забиљежен и повећан број аеробних 
мезофилних бактерија, а у септембру је у води пронађен Pseudomonas sp.  Извор Жуковик 
поред високих вриједности мутноће воде и укупних суспендованих материја не одговара 
здравствено безбједној води за пиће ни због повећане бројности укупних колиформа и 
аеробних мезофила, као и због присуства бактерије Pseudomonas sp. У води Жуковика је 
пронађено и неколико врста алги као и amphipoda Gammarus sp.  

Кључне речи: квалитет воде, извор, рурални регион, Источна Херцеговина 
 

УВОД 
Становништво већих мјеста у Источној Херцеговини воду за водоснабдијевање 

добија из фабрике воде изграђене на Билећкој акумулацији, док се становништво 
руралних подручја водом снабдијева углавном са извора и каптирањем подземних вода.  

За подручје Источне Херцеговине је карактеристично да у јесењем и зимском 
периоду обилне падавине у знатној мјери подижу ниво вода, док у љетном периоду 
наступа суша, опада водостај и мањи токови у потпуности пресушују. Оваква годишња 



Живојин Ерић, Радослав Декић, Александар Иванц, Свјетлана Лолић, Нина Јањић, Рајко Гњато, Горан Трбић (2010) 
________________________________________ 

278 

 

дистрибуција падавина у великој мјери утиче и на количину доступне воде будући да у 
љетном периоду знатан број извора или у потпуности пресуши или им се проток знатно 
смањи. У марту, јулу и септембру 2010. године је извршена физичко-хемијска и 
микробиолошка анализа квалитета воде за пиће са три извора на подручју општине 
Берковићи. Анализиран је квалитет воде извора ријеке Вријеке, као и квалитет воде са 
два уређена извора на локалитетима Брестовик и Жуковик које користи локално 
становништво. Ови извори су изабрани јер не пресушују током читаве године, иако се 
проток на локалитетима Брестовик и Жуковик знатно смањује за вријеме топлих 
љетних мјесеци. У периоду суше највећи дио корита ријеке Вријеке у потпуности 
пресушује, али се само извориште одржава током читаве године (Гњ а т о , 2004). 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Узорци воде су узети у стерилне посуде у асептичним условима према 
прописаној процедури (K а р а к аш е ви ћ , 1967; Шкун ц а -Ми ло в а н о ви ћ  и  
с а р . ,  1990). На лицу мјеста су одређени температура воде и ваздуха, рН вриједност, 
електропроводљивост, концентрација раствореног кисеоника, сатурација воде 
кисеоником, турбидитет и проток (Д а лм а ци ј а ,  2000;  Д а лм а ц и ј а  и  с а р ., 2004). 
Кроз планктонску мрежицу је филтрирано по 100 литара воде ради утврђивања 
евентуалног присуства алги. Узорци су затим транспортовани на леду на температури 
до +4˚С. Хемијска анализа воде је извршена у року од 12 сати од момента узимања 
узорака, а засијавање за микробиолошку анализу је извршено у року од 24 сата. 

Помоћу спектрофотометра HACH DR2800 су одређене концентрације 
раствореног амонијака, нитрата, нитрита, ортофосфата и сулфата, као и укупне 
суспендоване материје. Концентрација амонијака је одређена методом помоћу Nessler-
овог реагенса. Нитрити су одређени методом са сулфанилном киселином, нитрати 
редукцијом кадмијума, а сулфати су одређени помоћу баријум-хроматног реагенса. За 
одређивање ортофосфата је кориштена метода са аскорбинском киселином, за 
одређивање концентрације мангана РАN метода, а за одређивање жељеза метода са 
фенантролином. Укупне суспендоване материје су одређене фотометријски. Бројност 
појединих група бактерија је одређена индиректним одгајивачким методама  
(Хр и б а р , 1978; М c K a n e  и  с а р . ,  1996; Пет р о ви ћ  и  с а р ., 1998,  Шк унц а -
Мило в а н о ви ћ  и  с а р . ,  1990). Одређивање укупног броја бактерија је извршено на 
подлози за укупан број након инкубације од 5 дана на температури од 22-26°C. 
Психрофилни хетеротрофи су одређени на храњивом агару са инкубацијом од 72 сата 
на 22°C, док су мезофили хетеротрофи одређени на истој подлози након инкубације од 
48 сати на 37°C. Факултативни олиготрофи су одређени на десет пута разријеђеном 
храњивом агару, са инкубацијом на 26°C у трајању од 7 дана. Укупни колиформи су 
одређени методом највјероватнијег броја након 48 сати инкубације на температури од 
37°C на подлози McConkey бујон. Потврдни тест за фекалне колиформе је урађен на 
подлози ендо агар након инкубације од 48 сати на 44°C. За одређивање присуства врсте 
Pseudomonas aeruginosa кориштен је цетримид агар. Присуство врста рода Salmonella и 
Shigella је одређено на подлози СС агар, док су за изолацију Clostridium врста 
кориштена хромогена подлога за изолацију клостридија и ТСН агар. Ентерококе су 
изоловане на Симонс-цитратном агару и азид декстрозном бујону (APHA-AWWA-
WPCF, 1995), а стрептококе на Slanetz-Bartley агару. За одређивање присуства алги у 
води је кориштен микроскоп Leica DSF245.  
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Вријека је ријека понорница и извире на 43˚04' 45" сјеверне географске ширине, 
18˚14' 34" географске дужине и на 484 метра надморске висине. Највиша измјерена 
температура воде извора ријеке Вријеке је износила 11.2˚С (Табела 1) и будући да се 
није значајно повећавала ни у топлим љетним мјесецима може се закључити да 
температура воде овог изворишта одговара води која се може користити за пиће. 
Концентрација раствореног кисеоника у води је задовољавајућа будући да је вриједност 
сатурације била изнад 80%. Вода је благо алкална без значајног варирања рН 
вриједности у току године. Концентрација растворених електролита се у току године 
повећавала, али се налази унутар граница дозвољених за воду која се користи за пиће 
(Службени гласник Републике Српске, 40/03). 

 

Табела 1. Физичко-хемијске карактеристике извора ријеке Вријеке 
 23.03.2010 04.07.2010 01.09.2010 

температура ваздуха (˚С) 14.0 21.0 17.1 

температура воде (˚С) 
11.0 10.5 11.2 

kонцентрација раствореног О2 (mg/l) 
- 8.73 9.15 

сатурација (%) - 82.3 88.4 

pH 
7.60 7.65 7.71 

електропроводљивост (µS/cm) 
438 484 550 

турбидитет (NTU) 0.89 0.81 1.99 

амонијачни азот (mg/l) 
0.00 0.01 0.00 

нитратни азот (mg/l) 
0.6 0.6 0.4 

нитритни азот (mg/l) 
0.000 0.001 0.000 

сулфати (mg/l) 0 0 0 

ортофосфати (mg/l) 
0.35 0.15 0.00 

суспендоване материје (mg/l) 
2 1 0 

 

У септембру је забиљежена нешто виша вриједност мутноће воде (1.99 NTU), али 
се и она налазила у дозвољеним границама за снабдијевањe водом до 5000 становника. 
Забиљежене концентрације амонијака, нитрата и нитрита у води су далеко испод 
максимално дозвољених концентрација, а сулфати у води уопште нису регистровани. У 
марту је забиљежена повећана концентрација ортофосфата (0.35 mg/l), а будући да је 
тад у води регистровано и нешто више суспендованих материја и да је узимању узорака 
претходило кишовито вријеме, вјероватно је усљед спирања околног земљишта дошло 
до блажег замуљивања воде и уношења ортофосфата. С обзиром да је у јулу 
концентрација ортофосфата значајно пала, а у септембру их уопште није било у води и  
како су сви остали параметри током читаве године били у дозвољеним оквирима за 
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воду која се користи за пиће (Службени гласник Републике Српске, 40/03), може се 
закључити да се са физичко-хемијског аспекта вода са извора ријеке Вријеке може 
користити за пиће. 

Што се тиче бактериолошке анализе воде укупан број бактерија одговара броју 
факултативних олиготрофа који су прилагођени опстанку у срединама са веома малим 
концентрацијама органских материја. Њихова бројност, као и бројност психрофилних 
аеробних бактерија у свим извршеним анализама не прелази 300 kol/ml (Табела 2) што 
је горња граница за воду која се користи за пиће. Потенцијално патогене аеробне 
мезофилне бактерије у марту нису уопште регистроване, а у јулу су биле присутне са 
свега 2 kol/ml. Њихова бројност се у септембру знатно повећала (95 kol/ml), али су се и 
даље налазиле унутар Правилником прописаних граница (Службени гласник Републике 
Српске, 40/03). Укупне колиформне бактерије су забиљежене само у марту и то помоћу 
методе највјероватнијег броја на MacConkey бујону, али се њихов број налазио унутар 
дозвољених граница. Међу присутним укупним колиформним бактеријама нису 
пронађене бактерије фекалног поријекла. Такође, нити у једном од узорака није 
забиљежено присуство патогених бактерија: Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa, 
нити бактерија из група Proteus, Salmonella и Shigella, сулфиторедукујућих 
клостридија, фекалних стрептокока и ентерокока. Планктонске алге у извору ријеке 
Вријеке такође нису пронађене.  

 

Табела 2. Микробиолошке карактеристике извора ријеке Вријеке 

 23.03.2010 04.07.2010 01.09.2010 

укупан број бактерија  
(kol/ml) 

195 100 244 

аеробне хетеротрофне психрофилне 
бактерије (kol/ml) 

24 100 215 

факултативно олиготрофне 
бактерије (kol/ml) 

130 100 250 

аеробне мезофилне бактерије 
(kol/ml) 

0 2 95 

укупне колиформне бактерије на 
ендо агару (kol/ml) 

0 0 0 

фекалне колиформне бактерије на 
ендо агару (kol/ml) 

0 0 0 

Escherichia coli (kol/ml) 0 0 0 

највјероватнији број укупних 
колиформних бактерија у 100 ml 

9 0 0 

протеус врсте  (kol/ml) 0 0 0 

Salmonella и Shigella (kol/ml) 0 0 0 

сулфиторедукујуће клостридије у 
100 ml 

0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa  

(kol/ml) 
0 0 0 

фекалне стрептококе и ентерококе 
(kol/ml) 

0 0 0 

алге 0 0 0 
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На основу посматраних физичко-хемијских и микробиолошких карактеристика се 
може закључити да вода са извора ријеке Вријеке задовољава Правилником (Службени 
гласник Републике Српске, 40/03) прописане услове за воду која се користи за 
водоснабдијевање становништва.   

Уређени извор Жуковик је смјештен на 43˚05' 18" сјеверне географске ширине, 
18˚12' 47" географске дужине и на 494 метра надморске висине. Највиша температура 
воде на овом извору је измјерена у јулу и износила је 16.8˚С (Табела 3). Вода је богата 
кисеоником, а вриједност сатурације је износила преко 90 %. рН вриједност се кретала 
у уском интервалу од 7.5 до 7.6, док је вриједност електропроводљивости расла у току 
године са 357 µS/cm колико је  забиљежено у марту, до 692 µS/cm у септембру. Ово 
повећање концентрације јона у води се може објаснити значајним смањењем протока 
воде. Наиме у марту је проток износио 1,7 l/s, да би у септембру након периода суше 
проток износио свега 0,035 l/s па је и разблажење присутних јона у води знатно мање.  

 
      Табела 3. Физичко-хемијске карактеристике уређеног извора Жуковик 

 23.03.2010 04.07.2010 01.09.2010 

температура ваздуха (˚С) 12.0 21.0 15.6 

температура воде (˚С) 12.1 16.8 15.2 

kонцентрација раствореног О2 (mg/l) - 8.72 8.75 

сатурација (%) - 93.8 92.7 

pH 7.50 7.51 7.60 

електропроводљивост (µS/cm) 357 423 692 

турбидитет (NTU) 1.91 10.84 12.81 

амонијачни азот (mg/l) 0.00 0.01 0.09 

нитратни азот (mg/l) 0.2 0.7 1.3 

нитритни азот (mg/l) 0.011 0.001 0.000 

сулфати (mg/l) 4 2 0 

ортофосфати (mg/l) 0.06 0.07 0.05 

суспендоване материје (mg/l) 3 8 8 

проток (l/s) 1.700 0.600 0.035 

 

У јулу и септембру су забиљежене и повећане вриједности концентрације 
суспендованих материја и мутноће воде која је знатно превазилазила максимално 
дозвољену вриједност (Службени гласник Републике Српске, 40/03). Амонијак, 
нитрати, нитрити, сулфати и ортофосфати су присутни у води у релативно малим 
концентрацијама.  

На основу резултата приказаних у Табели 4 се види да вода са извора Жуковик не 
задовољава услове неопходне за воду која се користи за пиће. Бројност психрофилних 
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бактерија се код сва три узорка налази унутар дозвољених 300 kol/ml. Meђутим, укупан 
број бактерија у септембру, као и број факултативних олиготрофа у марту и септембру 
показују да је број бактерија у води знатно већи. Бројност потенцијално патогених 
мезофилних бактерија се у марту и јулу кретао унутар дозвољених граница, али је у 
септембру дошло до повећања њихове бројности изнад дозвољених 100 kol/ml. У сва 
три узорка је забиљежено присуство укупних колиформних бактерија, међу којима је у 
марту регистровано присуство фекалних колиформа, као и Escherichia coli kojа се у 
води за пиће не би смјела налазити. Највећа бројност укупних колиформа је утврђена у 
септембру и то и помоћу методе највјероватнијег броја и на ендо агару. У љетним 
мјесецима је у води забиљежено присуство патогене бактерије Pseudomonas aeruginosa, 
док су у марту и септембру у води нађене фекалне стрептококе и ентерококе. 
Сулфиторедукујуће клостридије, протеус, салмонела и шигела нису пронађене нити у 
једном од узорака. Присуство наведених потенцијалних патогена указује да се вода са 
извора Жуковик налази у контакту како са старим, тако и са свјежим фекалним 
загађењем и као таква се не би смјела користити за пиће. У сва три узорка су у води 
пронађене алге из раздјела Bacillariophyta (Слика 1), као и цијанобактерије које води не 
само што дају мирис и укус већ и ослобађају различите токсине. Пронађени су и 
крупнији организми, као што су амфиподе из рода Gammarus (Слика 2).  

 

         Табела 4. Микробиолошке карактеристике уређеног извора Жуковик 

 23.03.2010 04.07.2010 01.09.2010 

укупан број бактерија (kol/ml) 261 200 386 

аеробне хетеротрофне психрофилне 
бактерије (kol/ml) 

53 100 184 

факултативно олиготрофне 
бактерије (kol/ml) 

740 100 1500 

аеробне мезофилне бактерије 
(kol/ml) 

11 10 120 

укупне колиформне бактерије на 
ендо агару (kol/ml) 

6 1 265 

фекалне колиформне бактерије на 
ендо агару (kol/ml) 

1 0 0 

Escherichia coli (kol/ml) 1 0 0 

највјероватнији број укупних 
колиформних бактерија у 100 ml 

4 2 45 

протеус врсте (kol/ml) 0 0 0 

Salmonella и Shigella (kol/ml) 0 0 0 

сулфиторедукујуће клостридије у 
100 ml 

0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa (kol/ml) 0 8 6 

фекалне стрептококе и ентерококе  присутне 0 присутне 

алге присутне присутне присутне 
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Извор Брестовик се налази на 43˚03' 73" сјеверне географске ширине, 18˚15' 01" 

географске дужине и на 479 метара надморске висине. Температура воде на извору се 
кретала од 12.5˚С у марту до 16.1˚С колико је измјерено у септембру (Табела 5). Вода је 
благо алкална, богата кисеоником и у септембру је забиљежено пресићење воде 
кисеоником од 101.3%. Вриједности електропроводљивости и турбидитета су се код 
сва три мјерења кретале у оквиру граница предвиђених за воду која се користи за пиће. 
Концентрације растворених нитрата, нитрита, амонијака и сулфата су релативно ниске 
током читаве године, али је забиљежена константно висока концентрација ортофосфата 
у води. Само је у марту њихова концентрација била унутар дозвољених граница, док је 
у јулу била виша него што је то дозвољено, а у септембру је била на самој граници 
(Службени гласник Републике Српске, 40/03).  

Табела 5. Физичко-хемијске карактеристике уређеног извора Брестовик 
 23.03.2010 04.07.2010 01.09.2010 

температура ваздуха (˚С) 12 21 17 

температура воде (˚С) 12.5 15.0 16.1 

kонцентрација раствореног О2 (mg/l) - 8.57 9.38 

сатурација (%) - 88.8 101.3 

pH 7.87 7.70 8.10 

електропроводљивост (µS/cm) 360 368 313 

турбидитет (NTU) 0.07 0.91 1.64 

амонијачни азот (mg/l) 0.06 0.01 0.00 

нитратни азот (mg/l) 0.6 1.1 0.7 

нитритни азот (mg/l) 0.007 0.002 0.002 

сулфати (mg/l) 2 3 3 

ортофосфати (mg/l) 0.12 0.20 0.15 

суспендоване материје (mg/l) 1 1 0 

проток (l/s)  6 4  0.14  
 

 

Слика 1. Melosira varians у 
води извора Жуковик 

 

Слика 2. Gammarus sp. у води извора Жуковик 
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Највећи проток од 6 l/s је као што је и очекивано забиљежен у прољеће након 
топљења снијега и када има доста падавина. Током године количина воде у извору 
опада па је у септембру забиљежен проток од свега 0.14 l/s. 

Резултати микробиолошке анализе воде извора Брестовик су представљени у 
Табели 6. Највише вриједности укупног броја бактерија, факултативних олиготрофа, 
као и броја психрофилних аероба су забиљежене у јулу. Док је у марту и септембру 
број психрофилних бактерија био знатно мањи, у јулу су биле заступљене са 415 kol/ml 
што је знатно изнад Правилником дозвољених вриједности за воду која се користи за 
пиће. Код сва три узорка су пронађене аеробне мезофилне бактерије, међутим њихов 
број се кретао унутар дозвољених граница. У узорцима из јула и септембра је 
забиљежено присуство укупних колиформних бактерија и помоћу методе 
највјероватнијег броја и на ендо агару, а у септембру је из воде изолован Pseudomonas. 
Међу колиформима из узорка узетог у јулу су изоловане фекалне бактерије, али није 
забиљежено присуство Escherichia coli. Нити у једном од узорака нису пронађене 
сулфиторедукујуће клостридије, протеус, салмонеле, шигеле, фекалне стрептококе 
нити ентерококе. 

 
Табела 6. Микробиолошке карактеристике уређеног извора Брестовик 

 23.03.2010 04.07.2010 01.09.2010 

укупан број бактерија (kol/ml) 43 1000 200 

аеробне хетеротрофне 
психрофилне бактерије (kol/ml) 

17 415 120 

факултативно олиготрофне 
бактерије (kol/ml) 

15 1300 150 

аеробне мезофилне бактерије 
(kol/ml) 

5 17 37 

укупне колиформне бактерије на 
ендо агару (kol/ml) 

0 15 26 

фекалне колиформне бактерије на 
ендо агару (kol/ml) 

0 9.2 0 

Escherichia coli (kol/ml) 0 0 0 

највјероватнији број укупних 
колиформних бактерија у 100 ml 

0 2 45 

протеус врсте (kol/ml) 0 0 0 

Salmonella и Shigella (kol/ml) 0 0 0 

сулфиторедукујуће клостридије у 
100 ml 

0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa (kol/ml) 0 0 2 
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фекалне стрептококе и ентерококе 
(kol/ml) 

0 0 0 

алге 0 0 0 

 

Иако у води извора Брестовик сем псеудомонаса нису пронађене друге патогене 
бактерије, присуство великог броја психрофилних и факултативно олиготрофних 
бактерија указује да су у води присутне органске материје (Пет р о ви ћ  и  с а р ., 1998; 
Шк ун ц а -Ми ло в а н о ви ћ  и  с а р . 1990). Будући да су у води присустне и укупне 
колиформне бактерије може се закључити да се међу органским материјама налазе и 
фекалне материје и таква вода се без додатног пречишћавања не смије користити за 
пиће.   

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Од три испитивана извора на подручју општине Берковићи само извор ријеке 
Вријеке задовољава основне физичко-хемијске и микробиолошке критеријуме 
постављене за воду која се користи за пиће. Извор Жуковик поред високих вриједности 
мутноће воде и укупних суспендованих материја не одговара здравствено безбједној 
води ни због повећане бројности укупних колиформа и аеробних мезофила међу којима 
су пронађени фекални колиформи, фекалне стрептококе и ентерококе, као и бактерије 
Escherichia coli  и Pseudomonas sp. У води Жуковика је пронађено и неколико врста 
алги као и amphipoda Gammarus sp. Високе вриједности мутноће и суспендованих 
материја, као и присуство алги, па чак и амфипода, указују да се у води налазе 
различите органске материје које погодују развоју бактерија и чијим се труљењем могу 
ослободити различите токсичне материје. На основу присуства наведених патогених 
бактерија се може закључити да је вода извора Жуковик у перманентном контакту са 
фекалним материјама и као таква није безбједна за здравље становништва које је 
користи. Извор Брестовик је у марту имао воду одговарајућег квалитета, aли је у јулу и 
септембру у води измјерена повећана концентрација ортофосфата и пронађене су 
колиформне бактерије које су показатељи фекалног загађења. У јулу је забиљежен и 
повећан број аеробних мезофилних бактерија, а у септембру је у води пронађен 
Pseudomonas sp. Сигнификантно је да оба уређена извора немају воду задовољавајућег 
квалитета, док једино извор ријеке Вријеке има здравствено безбиједну воду.  
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Природно-математички факултет, Универзитет у Бањалуци,  
Младена Стојановића 2, Бања Лука 

 

Abstract 
 

LOLIĆ, Svjetlana; Mirela BOROJA, R. DEKIĆ, Z. KOVAČEVIĆ, Maja MANOJLOVIĆ, 
Biljana KUKAVICA: ANALYSIS OF WATER QUALITY FROM THE SPRINGS ON THE 
MOUNTAIN MANJAČA. [Faculty of Science, University of Banja Luka, Mladena Stojanovića 2, 
78000 Banja Luka] 

This paper presents the results of physicochemical and microbiological analysis of water from 
the springs on the mountain Manjača. Water samples were taken from five locations: Kadijina voda, 
Stričići lake, Ponor, Zelenkovac and Krupa in the period from March to September 2010. Based on the 
pH values, the oxygen content and ammonia concentration, water from all springs belong to the first 
class of surface water. Measurements showed that water from a spring Ponor contains significantly 
higher amount of sulfate compared to other locations. At all sites concentrations of lead in water was 
below the detection limit  (<0.05 mg/l). 

 Microbiological analysis of water indicates that the spring Zelenkovac has the best water 
quality and belongs to the first class of quality according to the Kohl. Springs Kadijina Voda and the 
river Krupa belong to the I-II class, the river Ponor to the class II of water quality and the lake Stričići 
to the II-III class of quality according to the Kohl. Increased number of Escherichia coli indicates that 
the lake Stričići was contaminated with fecal material belonging to the very polluted water. Rivers 
Ponor and Krupa are moderately polluted, while at other localities the presence of fecal bacteria was 
not recorded. 

Key words: water quality, physicochemical analysis, microbiological analysis, Manjača 
springs 
 

Сажетак 
 

У раду су представљени резултати физичко-хемијске и микробиолошке анализе воде са 
извора на планини Мањача. Узорци воде су узети са пет локалитета:  Кадијина вода, Језеро 
Стричићи, Понор, Зеленковац и Крупа у периоду од марта до септембра 2010. На основу pH 
вриједности, садржаја кисеоника и амонијака вода са свих пет локалитета припада првој класи 
површинских вода.  Повећан садржај сулфата је измјерен у води са локалитета Понор. На свим 
локалитетима концентрација олова у води је била испод границе детекције (<0.05 mg/l).  

Микробиолошка анализа воде је показала да извориште Зеленковац има најбољу воду I 
класе квалитета по Kohl-у. Вода са локалитета Кадијина вода и Крупа имају воду I-II класе,  
Понор воду II класе, а језеро Стричићи воду II-III класе квалитета по Kohl-у. Повећана бројност 
Escherichia coli указује да је језеро Стричићи контаминирано фекалним материјама и спада у 
врло загађене воде, Понор и Крупа су умјерено загађени, док на осталим локалитетима није 
забиљежено присуство фекалних бактерија. 

Кључне ријечи: квалитет воде, физичко-хемијске анализе, микробиолошке анализе, 
извори Мањаче 
 

УВОД 
 

Истраживања која су 2005. године спровели на Институту за агроекологију и 
земљиште су показала да пољопривредно земљиште на подручју планине Мањачe 
садржи повећану концентрацију олова (Мар ко ви ћ  и сар., 2005). Спирањем помоћу 
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падавина токсичне супстанце се дренирају у површинске и подземне воде, 
угрожавајући на тај начин организме копнених и слатководних станишта. 
Посматрајући хидролошку и хидрографску слику подручја Мањаче, овај „феномен“ се 
може ставити у директну везу са хидроекосистемом Крупа који је повезан са Врбасом и 
у многоме утиче на водоснабдијевање Града Бањалуке. Управо због тога је током 2010. 
године извршено испитивање физичко-хемијских и микробиолошких параметара 
квалитета воде на планини Мањачи и у сливном подручју ријеке Крупе. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Анализа квалитета воде извора на подручју планине Мањаче је извршена по 
једном у марту, јулу и септембру 2010. године. Узорци су сакупљени са пет локалитета:  
Кадијина вода, jезеро Стричићи, Понор, Зеленковац и Крупа. Од физичко-хемијских 
параметара квалитета воде одређени су температура воде, рН вриједност, мутноћа, 
концентрација раствореног кисеоника, сатурација, концентрације раствореног 
амонијака, нитрата, нитрита, сулфата и ортофосфата. Температура воде је одређена 
помоћу живиног термометра, рН вриједност и мутноћа воде су одређени 
електрохемијски, концентрација раствореног кисеоника је одређена Winkler-oвом 
методом (Д алм ац и ј а , 2000; Мал е т и н  и сар., 1996; П у ј и н  и сар., 1982.), а сви 
остали параметри су одређени спектрофотометријски помоћу спектрофотометра HACH 
DR2800. За одређивање концентрације амонијака у води је кориштена метода са 
Nessler-овим реагенсом. Нитрити су одређени методом са сулфанилном киселином, а 
нитрати редукцијом кадмијума. За утврђивање концентрације сулфата у води је 
кориштена метода са баријум-хлоридним реагенсом, а за одређивање ортофосфата је 
кориштена метода са аскорбинском киселином (DR 2800, user manual). 

За микробиолошку анализу квалитета воде сакупљено је по 100 ml узорка у 
асептичним условима према прописаној процедури (Хрибар, 1978; Каракашевић, 1967). 
Узорци су затим транспортовани у фрижидеру на температури до +4˚С и засијавање на 
одговарајуће подлоге је извршено у року од 12 сати.Одређена је бројност укупних 
аеробних хетеротрофа, факултативних олиготрофа, аеробних психрофила и мезофила, 
укупних колиформних бактерија и колиформних бактерија фекалног поријекла, као и 
бројност бактерија из родова Salmonella, Shigella и Clostridium (APHA-AWWA-WPCF, 
1995; Ђук и ћ  и сар., 2000; М c K a n e  et all, 1996; Пет р о ви ћ  и сар., 1998, S i g e e , 
2004; Хри б а р , 1978; Шк унц а -Ми ло в а н о ви ћ  и сар., 1990). 
 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Вода извора Кадијина вода је била благо алкална, изузев у септембру када је 
измјерена рН вриједност 6.90 (Табела 1). Вриједност мутноће је расла у току године, 
али није прешла највишу дозвољену границу за воду која се користи за 
водоснабдијевање до 5000 становника (Службени гласник 40/03). У марту су у води 
забиљежене нешто више концентрације раствореног амонијака и нитрата. У септембру 
је измјерена виша концентрација ортофосфата него што је дозвољено за воду која се 
користи за пиће. Олово у води није регистровано нити у једном од узорака. На основу 
броја аеробних хетеротрофних бактерија вода извора Кадијина вода спада у I-II класу 
по Колу (Табела 2). Факултативни олиготрофи који се развијају у срединама 
сиромашним органским материјама су знатно бројнији од аеробних хетеротрофа и 
према индексу ФО/Х вода има задовољавајућу и добру способност аутопурификације. 
Број психрофилних органотрофа је у марту и септембру био знатно изнад дозвољене 
границе за воду која се користи за пиће. Потенцијално патогени аеробни мезофили су 
присутни у води у дозвољеним границама, али је међу њима регистровано присуство 
укупних колиформних бактерија. Врсте из родова Clostridium, Salmonella, Shigella и 
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Escherichia нису изоловане. Према Уредби о класификацији вода и категоризацији 
водотока, Кадијина вода би на основу микробиолошких параметара због повећаног 
броја укупних колиформа припадала II класи површинских вода (Службени гласник 
42/01).  

 
     Табела 1. Физичко-хемијске карактеристике воде извора Кадијина вода и Зеленковац 

Параметар 

Кадијина вода Зеленковац 

март јул септембар март јул септембар 

температура 
(˚С) 

9,1 13,2 11,3 8,5 10,9 9,4 

рН 8,03 7,60 6,90 8,02 8,10 8,30 

мутноћа 
(NTU) 

2,67 3,24 4,46 0,37 1,81 2,01 

О2 

mg/l 12,19 8,87 9,77 15,95 9,76 10,21 

% 110,0 84,2 96,2 136,0 96,1 102,1 

нитрати (mg/l) 1,4 0,6 0,8 1,1 0,9 0,8 

нитрити (mg/l) 0,003 0,028 0,003 0,004 0,009 0,003 

амонијак (mg/l) 0,15 0,10 0,09 0,02 0,03 0,10 

сулфати (mg/l) 2 3 2 7 5 8 

ортофосфати 
(mg/l) 

0,07 0,07 0,26 0,04 0,09 0,15 

олово 
(mg/l) 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Извориште Зеленковац је током читаве године имало благо алкалну воду богату 
раствореним кисеоником (Табела 1). Вриједности мутноће су такође расле током 
године, али нису прешле дозвољену границу за воду која се користи за 
водоснабдијевање до 5000 становника. Нити у једном од узорака није забиљежено 
присуство олова. На основу свих посматраних физичко-хемијских параметара вода 
изворишта Зеленковац одговара I класи површинских вода и задовољава 
карактеристике воде која се користи за пиће. На основу броја аеробних хетеротрофа 
Зеленковац има воду I класе по Колу (Табела 2). Факултативни олиготрофи су били 
бројнији од аеробних хетеротрофа у свим узорцима и указали су на задовољавајућу 
способност аутопурификације. Бројност психрофилних и мезофилних органотрофа се 
налазила унутар дозвољених граница за воду која се користи за пиће, а укупни и 
фекални колиформи, као ни бактерије из родова Clostridium, Salmonella, Shigella и 

Escherichia нису изоловане па се може закључити да је вода изворишта Зеленковац 
здравствено безбиједна (Службени гласник, 40/03) и припада I класи површинских вода 
(Службени гласник, 42/01). 
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 Табела 2. Микробиолошке карактеристике воде извора Кадијина вода и Зеленковац 

Параметар 

Кадијина вода Зеленковац 

март јул септембар март јул септембар 

хетеротрофи 
(kol./ml) 

1000 90 950 80 480 468 

класа по 
Kohl-u 

I-II I I-II I I I 

факултативни 
олиготрофи 

(kol./ ml) 
7500 1200 8850 300 900 1055 

индекс ФO/Х 7.50 13.33 9.31 3.75 1.88 2.25 

психрофилни 
органотрофи 

(kol./ml) 
1000 280 3150 150 274 290 

мезофилни 
органотрофи 

(kol/ml) 
30 5 15 70 46 31 

укупни 
колиформи 
(kol./100ml) 

0 400 400 0 0 0 

фекални 
колиформи 
(kol./100ml) 

0 0 0 0 0 0 

Clostridium sp. 

(kol./ml) 
0 0 0 0 0 0 

Salmonella и 
Shigella 

0 0 0 0 0 0 

 

Језеро Стричићи је током читаве године имало благо алкалну воду (Табела 3). 
Вриједности мутноће су расле током године од 3,08 NTU колико је измјерено у марту 
до 16,6 NTU колико је измјерено у септембру. До повећања мутноће долази усљед 
интензивног развоја планктона у топлијим мјесецима. Вода је изузетно богата 
раствореним кисеоником, а у септембру је забиљежено пресићење воде кисеоником од 
чак 170%. Висока концентрација раствореног кисеоника у септембру (19,68 mg/l) је 
највјероватније посљедица фотосинтетске активности фитопланктона који је у љето и 
јесен био изразито бројан. У јулу је регистрована повишена концентрација растворених 
нитрита у води (0,104 mg/l) што одговара IV класи површинских вода, док вриједности 
осталих праћених параметара одговарају водама I или II класе квалитета. На основу 
микробиолошке анализе језеро Стричићи има воду II-III класе по Колу (Табела 4). 
Однос факултативних олиготрофа и аеробних хетеротрофа указује на задовољавајућу 
способност аутопурификације. Бројност аеробних хетеротрофа, факултативних 
олиготрофа и психрофилних органотрофа расте током године што је и очекивано 
будући да се при вишој температури бактериопланктон брже умножава, а усљед 
интензивног развоја фито и зоопланктона повећава се и количина доступне органске 
материје која условљава њихов развој. У јулу и септембру су у води биле присутне 
укупне и фекалне колиформне бактерије према чему се вода језера Стричићи може 
сврстати у врло загађене (Кавка, 1994). У септембру су изоловане и потенцијално 
патогене бактерије из рода Clostridium. Према Уредби о класификацији вода и 
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категоризацији водотока језеро Стричићи би на основу микробиолошких параметара 
припадало III класи.  
 

Табела 3. Физичко-хемијске карактеристике воде језера Стричићи и ријеке Понор 

Параметар 
Стричићи Понор 

март јул септембар март јул септембар 

температура (˚С) 11,3 15,4 13,9 9,3 14,1 12,1 

рН 8,25 7,44 7,21 8,39 8,22 8,24 

мутноћа 
(NTU) 

3,1 7,6 16,6 5,5 1,9 2,3 

О2 

mg/l 9,45 10,92 19,68 9,88 10,12 10,21 

% 98,5 114,3 170,0 106,0 101,9 102,1 

нитрати (mg/l) 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,6 

нитрити (mg/l) 0,017 0,104 0,007 0,006 0,105 0,004 

амонијак (mg/l) 0,09 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 

сулфати (mg/l) 0 0 0 53 54 72 

ортофосфати 
(mg/l) 

0,04 0,34 0,16 0,20 0,22 0,15 

олово 
(mg/l) 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Ријека Понор је у свим мјерењима имала алкалну воду богату раствореним 
кисеоником. Највиша мутноћа (5,5 NTU) je измјерена у прољећном периоду када кише 
спирањем земљишта носе честице и муте воду. Вода је богата сулфатима и на основу 
њихове концентрације, се може сврстати у воде II класе. Амонијак није забиљежен 
нити у једном од мјерења, док је у јулу, као и на локалитету језеро Стричићи, 
забиљежена изразито висока концентрација нитрита (0,105 mg/l) која одговара водама 
IV класе. Присуство амонијака и олова није забиљежено нити у једном од мјерења.  

 

      Табела 4. Микробиолошке карактеристике воде језера Стричићи и ријеке Понор 

Параметар 

Стричићи Понор 

март јул септембар март јул септембар 

хетеротрофи 
(kol./ml) 

4000 18500 40000 6000 710 1150 

класа по 
Kohl-u 

II II-III II-III II I-II II 

факултативни 
олиготрофи 

(kol./ml) 
15000 28650 260000 8000 1250 1500 

индекс ФO/Х 3,75 1,55 6,50 1,33 1,76 1,30 

психрофилни 
органотрофи 

4450 32500 167500 6150 315 625 
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(kol./ml) 

мезофилни 
органотрофи 

(kol/ml) 
70 365 193 100 86 24 

укупни 
колиформи 
(kol./100ml) 

0 3400 25000 0 3200 2000 

фекални 
колиформи 
(kol./100ml) 

0 100 9000 0 400 700 

Clostridium sp. 

(kol./ml) 
0 0 3 0 0 0 

Salmonella и 
Shigella 

0 0 0 0 0 0 

 

На основу укупног броја аеробних хетеротрофа (Табела 4) вода ријеке Понор 
припада II класи (K o h l ,  1975). Однос факултативних олиготрофа и хетеротрофа 
указује на задовољавајућу способност самопречишћавања. Међу мезофилним 
органотрофима у јулу и септембру су изоловани укупни и фекални колиформи на 
основу чије бројности Понор спада у умјерено загађене воде по Кавки. Бактерије из 
родова Clostridium, Salmonella и Shigella нису изоловане. Према Уредби о 
класификацији вода и категоризацији водотока, ријека Понор би на основу 
микробиолошких параметара припадала II класи.  

Ријека Крупа је имала благо алкалну воду богату раствореним кисеоником 
(Табела 5) која на основу свих посматраних физичко-хемијских параметара припада I 
класи квалитета.  
 

         Табела 5. Физичко-хемијске карактеристике воде ријеке Крупа 

Параметар 
Крупа 

      март       јул септембар 

температура (˚С) 10,5 14,0 11,1 

рН 7,63 7,54 7,67 

мутноћа (NTU) 0,00 2,66 3,96 

О2 
mg/l 10,14 11,20 9.77 

% 102,2 104,3 96,2 

нитрати (mg/l) 0,9 0,5 0,9 

нитрити (mg/l) 0,003 0,005 0,003 

амонијак (mg/l) 0,08 0,05 0,02 

сулфати (mg/l) 2 2 5 

фосфати (mg/l) 0,11 0,12 0,32 

олово(mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 
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        Табела 6. Микробиолошке карактеристике воде ријеке Крупа 

Параметар 

Крупа 
 

март јул септембар 

хетеротрофи (kol./ml) 100 890 910 

класа по Kohl-u I I-II I-II 

факултативни олиготрофи (kol./ml) 1000 1250 1400 

индекс ФO/Х 10 1.40 1.54 

психрофилни органотрофи (kol./ml) 90 1420 1600 

мезофилни органотрофи (kol/ml) 30 78 9 

укупни колиформи (kol./100ml) 0 1600 667 

фекалниколиформи (kol./100ml) 0 400 0 

Clostridium sp.(kol./ml) 0 0 0 

Salmonella и Shigella 0 0 0 

 

Микробиолошка анализа показује да вода ријеке Крупа припада I-II класи по 
Колу и да има задовољавајућу способност аутопурификације (Табела 6). Међу 
потенцијално патогеним мезофилним бактеријама су у јулу и септембру изоловани 
укупни колиформи, а у јулу је регистровано и присуство бактерија из рода Escherichia 
што указује да се ријека Крупа налази у контакту са фекалним материјама и има 
умјерено загађену воду (Ка в к а , 1994). Због присуства ове групе бактерија Крупа би се 
према Уредби о класификацији вода и категоризацији водотока сврставала у II класу 
површинских вода.  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Физичко-хемијска и микробиолошка анализа квалитета воде је показала да од 
посматраних локалитета једино извориште Зеленковац има здравствено безбиједну 
воду која би припадала I класи површинских вода. Извор Кадијина вода је у појединим 
мјерењима имао нешто више вриједности концентрације раствореног амонијака, 
нитрата, нитрита и ортофосфата, а изоловане су и потенцијално патогене колиформне 
бактерије. Језеро Стричићи карактеришу изразито висока концентрација раствореног 
кисеоника у септембру и концентрација нитрита у јулу, а на основу микробиолошких 
параметара припада III класи вода. Ријека Понор има нешто вишу концентрацију 
сулфата у односу на воду са осталих локалитета, а према микробиолошким 
карактеристикама би спадала у воде II класе. Ријека Крупа би се на основу посматраних 
физичко-хемијских параметара могла сврстати у воде I класе квалитета, а због 
повећаног броја укупних колиформа припада водама II класе. 

Нити у једном од узорака није изоловано олово па се може закључити да се оно у 
земљишту налази у води нерастворљивом облику.   
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П Р О Г Р А М   Р А Д А 
04.11. 2010. ЧЕТВРТАК 

8,00 - 9,00 Регистрација учесника Симпозијума 

9,00 - 9,30 С В Е Ч А Н О   О Т В А Р А Њ Е 

         Амфитеатар 
II Симпозијум биолога РС 

  Тематска област: ЗООЛОГИЈА, ГЕНЕТИКА И ЕВОЛУЦИЈА                   
Предсједништво: проф. др Боро Павловић, проф. др Митар Новаковић, проф. др Стојко Видовић 

Пленарно предавање: 
9,30 – 9,50         1.  Љубомир Берберовић: 
 „ГОДИНА БИОДИВЕРЗИТЕТА- БИОЛОШКА РАЗНОЛИКОСТ                                                                                          

КАО НАУЧНА ТЕМА“ 
9,50 – 10,10       2.  Верица Божић-Крстић:  
 „РАЗВОЈ АНТРОПОЛОГИЈЕ НА ДЕПАРТМАНУ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ,  ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ“ 

10,10 – 10,40        K О К Т Е Л       
ЗООЛОГИЈА 

10,40-10,50 Невенка Павловић,Боро П. Павловић, Дејан Дмитровић,Радојка Пајичин, Славен Филиповић:  
Стање зообентоса извора горњег дијела слива Врбање 

10,50-11,00 Невенка Павловић, Боро П. Павловић: 

Преглед степена проучености лимнофауне Балканског полуострва 
11,00-11,10 Дениса Жујо Зекић,Лело С.,Бошкаило А.,Харачић Т.

 
: 

Компаративни пријеглед података о налазима ријечних ракова (Decapoda: Pleocyemata, Astacidae)  у 
ријеци Брегави (Опћина Столац) 

11,10-11,20 Милош Благојевић, Светлана Милошевић- Златановић:  

Геометријска морфометрија лобање срне (Capreolous capreolus L.) из Србије 
11,20-11,30 Микавица Д., Драгојла Голуб, Шукало Г.,Сузана Јованић:

 

Морфолошке и меристичке карактеристике шкрга бабушке (Carassius auratus gibelio) и шарана 
(Cyprinus carpio) 

11,30 -11,40 Драгојла Голуб, Микавица Д., Шукало Г.,Марина Ташков:  

Морфолошке и меристичке карактеристике бубрега домаће свиње 
11,40 -11,50 Дискусија 
11,50 – 12,05     П А У З А       

ГЕНЕТИКА 
Пленарно предавање: 
12,05 – 12,25    1. Адалета Дурмић – Пашић, Елма Силајџић, Јасмина Хиндија, 

 Касим  Бајровић: 

    „ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКАЦИОНИ ОРГАНИЗМИ И БИОСИГУРНОСТ У ИХ“ 

12,25 - 12,35 Ирма Шарић,Митар Новаковић, Стојко Видовић, Смиљана Параш: 

Основни антрополошки фактори за одређивање раста новорођенчади на подручју Босанске Крупе 
12,35-12,45 Милица Њежић, Дражен Јанковић, Митар Новаковић, Стојко Видовић, Смиљана Параш:  

Основни антрополошки фактори за одређивање раста новорођенчади на подручју општине Прњавор 
12,45-12,55 Стојко Видовић, Зоран Васић,  Ирина Вулић, Смиљана Параш, Душан Шушчевић,  

Митар Новаковић 
: Утицај миграција на дистрибуцију крвних група АБО и Rh система на подручју 

Републике Српске 
 

12,55-13,05 Зоран Васић,  Стојко Видовић, Ирина Вулић, Душан Шушчевић, Мирјана Лончар, Илија Рамић, Саша Драгић 

:  
Антропометријска анализа ученика Основне школе у руралном подручју 

13,05-13,15 Ђан Михајла,
,Величковић Невена, Обрехт Драгана, Вапа Љиљана: 

Генетички диверзитет дивљих свиња у ловиштима Војводине 
13,15-13,25 Стојко Видовић, Биљана Лајић:  

Значај хаплотипова митохондријалне ДНК (мтДНК) у еволуцији човјека 
13,25-13,35 Дискусија 

  ЕВОЛУЦИЈА 
13,35-13,45 Боро П. Павловић: 

Животни циклуси и полови, неодређености и одређености опстајања 
13,45-13,55 Боро П. Павловић, Невенка Павловић, Славен Филиповић,  Дејан Дмитровић, Радојка Пајичин: 

Процјене стања кренонских популација неких ендемичних представника рода Drusus 
13,55 - 14,05 Богдана Продић: Варијација мјерних одлика терестичних GASTROPODA неколико насеља са подручја 

слива Дрине и сусједних дијелова јадранског слива 

14,05 – 14.15 Дискусија 
14,15 - 15,30        Р У Ч А К      

         Амфитеатар 
I Симпозијум еколога РС 

    Тематска област: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Предсједништво: проф. др Ивица Радовић, Проф. др Петар Гргић, доц. др Драгојла Голуб 

Пленарно предавање: 
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15,30 - 15,50         1. Ивица Радовић, Невенка Павловић:                                      „ ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ 

ДАНАШЊИЦЕ „ 

15,50 - 16,10         2. Петар Гргић: 
                                    „ЗЕМЉА БОСНА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ 

16,10 - 16,20          Михајло ПЕРУНИЧИЋ, Бојана ИКОНИЋ:  
Пример загађења дела градске стамбене зоне испуштањем опасних материја у виду паре 

16,20 - 16,30          Михајло ПЕРУНИЧИЋ, Биљана ШКРБИЋ, Наташа ЂУРИШИЋ-МЛАДЕНОВИЋ, Сњежана МИЛОВАЦ, 

Бојана ИКОНИЋ: Нестанак дела нафтне фракције при њеном речном транспорту 

16,30 - 16,40          Игор МИЛУНОВИЋ, Биљана ЛУБАРДА, Ивица РАДОВИЋ: Екотоксиколошки ефекти дизел горива D2 на 
врсту Lumbricus rubellus и њено коришћење у процесима биоремедијације 

16,40 - 16,50          Предраг ИЛИЋ, Светлана МАРКОВИЋ, Зоран ЈАЊУШ: Историјат и извори загађења ваздуха 
16,50 - 17,00          Предраг ИЛИЋ, Светлана МАРКОВИЋ, Мирослав РАЧИЋ, Зоран ЈАЊУШ:  

Комунална бука и загађење ваздуха у урбаном дијелу Бање Луке 
17,00 - 17,10          Јелена ГАЈИЋ, Рената АЛИШИЋ, Митар НОВАКОВИЋ, Стојко ВИДОВИЋ, Смиљана ПАРАШ: 

Учесталост појављивања канцерогених обољења од 1999. до 2009. год. на подручју општине Мркоњић 
Град 

17,10 - 17,20          Дискусија 
17,20 - 17,35          П А У З А 
17,35 - 17,45          Милан МАТАВУЉ, Маја КАРАМАН, Биљана ПАЊКОВИЋ, Свјетлана ЛОЛИЋ: Заштићена природна добра 

у српском делу басена Дунава - заштићена природна добра на територији АП  Војводина 
17,45 - 17,55          Сања КЕРАНОВИЋ, Бојана ГРАНУЛИЋ, Милица МАТАВУЉ, Тамара ЛУКАЧ, Смиљана ПАРАШ: Ефекат 

електромагнетне терапије  остеопорозе на бубрежне гломеруле пацова  
17,55 - 18,05          Соња СТЕФАНОВ, Мирјана ВОЈИНОВИЋ-МИЛОРАДОВ, Раде БИОЧАНИН: 

 Пасивни семплри – мониторинг индустријских полутаната у сложеним процесним системима 
18,05 - 18,15          Соња СТЕФАНОВ, Мирјана ВОЈНОВИЋ-МИЛОРАДОВ: Моделовање BTХ у сложеним процесним 

системима 

18,15 - 18,25          Игор МИЛУНОВИЋ, Биљана ЛУБАРДА, Војислав ТРКУЉА, Ивица РАДОВИЋ: Кишне глисте као тест 
организми за екотоксиколошко процјењивање земљишта контаминираног пестицидима 

18,25 - 18,35          Драгојла ГОЛУБ, Маја ПЕТКОВИЋ, Синиша ЦУКУТ:  
Квалитет ваздуха на подручју града Бањалука током 2009. године 

18,35 - 18,45          Игор ТРБОЈЕВИЋ: Мониторинг врсте Castor fiber на подручју ријеке Сокочнице 
18,45 - 19,00          П А У З А 

19,00 - 19,10        Зоран КОВАЧЕВИЋ, Ивица РАДОВИЋ, Невенка ПАВЛОВИЋ, Војислав МУДРЕНОВИЋ, Маја 

МАНОЈЛОВИЋ, Дејан РАДОВИЋ: Валоризација природних потенцијала општине Мркоњић Град 
19,10 - 19,20          Биљана ЛУБАРДА, Сара ТОДОРОВИЋ, Владимир СТЕВАНОВИЋ, Ивица РАДОВИЋ: Природни 

потенцијали будућег резервата биосфере Дрина на територији Републике Српске 
19,20 - 19,30          Зоран КОВАЧЕВИЋ, Ивица РАДОВИЋ, Маја МАНОЈЛОВИЋ, Дејан РАДОВИЋ, Вукосава АЛБИЈАНИЋ, 

Жељка ОСТОЈИЋ, Мирослав ОСТОЈИЋ:  
Стање квалитета и аспекти нарушавања животне средине подручја општине Мркоњић Град 

19,30 - 19,40          Смиљка МИЛИСАВЉЕВИЋ: Утицај термоелектране "Косово" на квалитет воде реке Ситнице 
19,40 - 19,50          Санела БАБИЋ, Игор МАРЧЕТА, Младен БАБИЋ: БИОкомпостана Градишка-експериментална фаза 
19,50 - 20,00         Јасмин ПАШИЋ, Игор ТРБОЈЕВИЋ: Потенцијали и заштита пећине "Мишарица" 
20,00 – 20,10 Вељко ЂУКИЋ: Енергетска ефикасност у функцији заштите животне средине 
20,10 – 20,20 Игор Калаба, Милица Матавуљ, Смиљана Параш:  

Утицај електромагнетног зрачења мобилних уређаја на здравље људи 

20,20 – 20,30 ДраганаКкузмановић: 

Анализа квалитета ваздуха Бања Луке у периоду прије и послије рата (1992. – 1995.)(са аспекта 
присутности чађи и сумпор диодкида) 

20,30 – 20,40 Дискусија 
К Р А Ј 

05.11. 2010. ПЕТАК 

          Амфитеатар 

I Симпозијум еколога РС 

   Тематска област: ЕКОЛОГИЈА БИЉАКА 
Предсједништво: проф. др Владимир Стевановић, Проф. др Сулејман Реџић, Проф. др Нина Ђапић 

Пленарно предавање: 
8,30 - 8,50      1.   Владимир Стевановић: 
 „О РАШЧЛАЊЕЊУ АЛПСКО-ВИСОКОНОРДИЈСКОГ И ОРОМЕДИТЕРАНСКОГ  

                              ФЛОРИСТИЧКОГ РЕГИОНА НА ДИНАРИДИМА“ 

8,50 - 9,10      2.   Сулејман Реџић: 
„БИОДИВЕРЗИТЕТ У ГЛОБАЛНИМ ПРОМЈЕНАМА - РЕФЛЕКСИЈЕ НА ДИНАРИДЕ“ 
9,10 - 9,20 Нина ЂАПИЋ: Утицај недостатака светлости на разградњу хлорофила код виших биљака 

9,20 - 9,30 Наташа ЧЕРЕКОВИЋ, Слободанка ВУЈЧИЋ: Однос између индекса лисне површине (LAI) и биљног 
коефицијента (Кс) за културу парадајза гајеног у јужној Италији 

9,30 - 9,40 Владимир СТУПАР, Ђорђије МИЛАНОВИЋ, Југослав БРУЈИЋ,  Слободан БУЗАЏИЈА, Јован ТРАВАР: 
Угрожени, ријетки и ендемични биљни таксони подручја града Бања Лука 

9,40 - 9,50 Југослав БРУЈИЋ, Владимир СТУПАР, Ђорђије МИЛАНОВИЋ,  Јован ТРАВАР: Вегетација платоа Вучева 

9,50 - 10,00 Ђорђије МИЛАНОВИЋ, Владимир СТУПАР, Југослав БРУЈИЋ: 
 Нова налазишта неких биљних врста у Босни и Херцеговини 

10,00 -10,10 Биљана ЛУБАРДА, Владимир СТЕВАНОВИЋ:  
Дистрибуција и диверзитет макрофита у басенима рибњака Бардача 

10,10 - 10,20         Дискусија 
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10,20 -10,35         П А У З А       

         Амфитеатар 

I Симпозијум еколога РС 

   Тематска област: ЕКОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА 
Предсједништво: Проф. др Трајче Талевска, Проф. др Невенка Павловић,  

                               доц. др СадбераТрожић-Боровац 

Пленарно предавање: 
10,35 - 10,55         1. Невенка Павловић, Боро Павловић, Дејан Дмитровић: 

 „ИЗВОРИ – ОПСТАЈАЊЕ ЦЕНОЕКОНА“ 
 
 
10,55 -11,05 Садбера ТРОЖИЋ-БОРОВАЦ, Ненад ПЛАНЧИЋ:  Морфолошке карактеристике поточног рака из слива 

ријеке Босне 
11,05 – 11,15 Марина ТАЛЕВСКИ, Трајче ТАЛЕВСКИ: Макрофитска вегетација, тип подлоге и нагиб дна 

североисточног литорала Охридског језера - битани фактори за мријест ципринидних риба 
11,15 - 11,25 Невенка ПАВЛОВИЋ, Боро П. ПАВЛОВИЋ, Борис Б. ПАВЛОВИЋ,  Дејан ДМИТРОВИЋ,  Радојка 

ПАЈЧИН,Славаен ФИЛИПОВИЋ: Стање зообентоса Врбање у условима рада малих хидроелектрана 

11,25 - 11,35 Саша П. МАРИНКОВИЋ, Дејан РАДОШЕВИЋ, Дражен Р. КОТРОШАН, Бранко Д. КАРАЏИЋ: Поновно 
насељавање белоглавог супа Gyps fulvus у Херцеговину 

11,35 - 11,45 Трајче ТАЛЕВСКИ:  
Eколошко таксономске разлике  ципринидних риба Преспанског и Охридског језера 

11,45 - 11,55 Дејан РАДОШЕВИЋ, Горан ПАНИЋ, Слађана ПЕТРОНИЋ, Јелена КАДИЋ: Резултати истраживања 
орнитофауне на подручју посебног резервата природе „Громижељ“ 

11,55 - 12,05 Дискусија 

12,05 - 13,00        ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
Модератори: Проф. др Боро Павловић, Доц. др Биљана Кукавица 

1. Обрехт Драгана, Денчић С., Ђан Михајла, Вапа Љиљана:  
Алелна варијабилност пуроиндолина сорти хексааплоидне пшенице (Triticum aestivum L.) 
2. Софија Павковић-Лучић, В. Кекић, Д. Миличић, Л.Лучић: 

Развојна стабилност и сексуална селекција: Drosophila melanogaster као модел- систем 
3. Дејан Кулијер: 

The Odonata ofn the Bosnia and Herzegovina: state of knowledge and conservation 

4. Хајдаревић Едина, Херцеговац Амелa, Лонић Елвира: 

Концентрације прогестерона куја у прољетним и зимским увјетима 
5. Инес Циленшек, Амела Херцеговац, Катарина Вукојевић, Мирна Сарага Бабић, Рифет Терзић, Александра Милутиновић 

Живин:
 

G(-308)A полиморфизам гена за TNF – Α као маркер за дијабетичну ретинопатију код diabetes mellitus тип 2 
4. Драгојла Голуб: 

Популација америчког сомића (Ameiurus nebulosus) u природним водотоцима Бардаче 
5. Војин КОПУЗ: Утицај потрошачког менталитета на животну средину  
6. Јасмина КАМБЕРОВИЋ, Јулио ЂАКОВИЋ, Сенка БАРУДАНОВИЋ, Санида ОСМАНОВИЋ, Самира ХУСЕИНОВИЋ:  
Мочварни типови станишта на одлагалишту шљаке термоелектране Тузла  
7. Златко БУЛИЋ, Василије БУШКОВИЋ, Миљан РАДОВИЋ, Мирослав ДОДЕРОВИЋ, Драган РОГАНОВИЋ, Сеад 

ХАЏИАБЛАХОВИЋ, Рајко ТРИПИЋ, Милка РАЈКОВИЋ, Наташа СТАНИШИЋ:  

Успостављање еколошке везе између НП „Дурмитор“ и НП „Сутјеска“ 
8. Василије БУШКОВИЋ, Милена КАПА, Златко БУЛИЋ:  
Стање имплементације глобалних циљева заштите биодиверзитета у Црној Гори 
9. Драган РОГАНОВИЋ, Василије БУШКОВИЋ, Златко БУЛИЋ:  
Дугорочни и оперативни циљеви стратегије биодиверзитета Црне Горе 
10. Златко БУЛИЋ, Иван БУЛИЋ:  
Трновачко (Волујачко) језеро, значај, заштита и туристичка валоризација 
11. Нина ЈАЊИЋ, Живојин Ерић, Нада Шуматић, Љиљана Топалић Тривуновић: 

 Карактеристике епидермиса лиске лиске Thymus pulegioides L. subsp. effusus Host са кречњачке и доломитне подлоге 
12. Велена КОМЛЕНИЋ, Биљана ЛУБАРДА, Владимир СТЕВАНОВИЋ: 
 Прилог познавању прољетница шума околине Бања Луке 
13. Биљана ЛУБАРДА, Тања МАКСИМОВИЋ, Владимир СТЕВАНОВИЋ:  
Утицај агротехничких мјера на диверзитет макрофитске флоре рибњака Бардача 
14.. Жељко Д. ПОПОВИЋ, Јелена ПУРАЋ, Данијела КОЈИЋ, Елвира ПАМЕР, Гордана ГРУБОР-ЛАЈШИЋ:  
Потенцијална улога Ca -зависних сигналних путева у криопротективној дехидратацији арктичке колемболе Megaphorura 
arctica - микроереј анализа 
15. Бранислав МИЋКОВИЋ, Зоран ГАЧИЋ, Горчин ЦВИЈАНОВИЋ, Аалександар ХЕГЕДИШ, Мирослав НИКЧЕВИЋ:  
Заједнице риба у текућицама горњег и средњег подручја слива Увца 
16. Драгојла ГОЛУБ: 
Дистрибуција и однос полова код сребреног караша (Carassius auratus gibelio) у ријекама Матури и Брзаји 
17. А. СТЕФАНОВИЋ, А. ВУЈЧИЋ, И. ДРАГИЧЕВИЋ, Т. МАТИЈЕВИЋ, Љ. ПЕЈЧИЋ, М. КНЕЖЕВИЋ, Д. КРШИЋ, С. 

ВЕСЕЛИЋ: Динамика популације комарца (Diptera: Culicidae) плавних подручја у зависности од услова средине  
18. Наташа ЦРНКОВИЋ: Орнитофауна ужег језгра града Бања Лука  
19. Дино Хасанагић, Мирела Бороја, Биљана Кукавица: 
Биохемијска карактеризација екстрацелуларних и солубилних пероксидаза и супероксид дисмутаза, изолованих из 
ризома Gentiana asclepiadea L.(1753) 
20. Нина Лујић , Мирела Бороја, Биљана Кукавица: 

Разлике у садржају фотосинтетских пигмената и активности ензима антиоксидативне одбране у листовима биљака 
грашка (Pisum sativum L.)  раслим на свјетлости и у мраку 
21 .Невена Ђукић, Кнежевић Десимир, Данијела Хорват: 

Варијабилност аминокиселинског састава неких линија  пшенице Triticum aestivum L. 
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22. Тања Максимовић,Свјетлана Лолић, Биљана Лубарда, Миранда Балтић:  
Концентрација K и Na u tkivu Phragmites communis, Typha latifolia L. и Typha angustifolia L. на подручју Бардаче 
23. Радослав Декић, Алекасандар Иванц, Дарко Мирошљевић: 
Еритрограм калифорнијске пастрмке (Oncorhynchus mikiss) из рибњачких и експерименталних услова 
24. Османовић Санида, Хусеиновић Самира, Камберовић Јасмина, Шуматић Нада:

 

Садржај Cd i Pb у листовима маслачка - Taraxacum officinale (Weber) у индустријској зони Тузле 
 25. Ђорђе ЖИВКОВИЋ, Драгојла ГОЛУБ, Радослав ДЕКИЋ: 
Диверзитет ихтиофауне вјештачке акумулације Сређани (Ламинци)  
26.Свјетлана ЛОЛИЋ, Мирела БОРОЈА, Радослав ДЕКИЋ, Зоран КОВАЧЕВИЋ, Маја МАНОЈЛОВИЋ, Биљана КУКАВИЦА: 
Анализа квалитета воде извора на подручју планине Мањача  
27. Александар ИВАНЦ, Свјетлана ЛОЛИЋ, Живојин ЕРИЋ, Радослав ДЕКИЋ,Нина ЈАЊИЋ, Горан ТРБИЋ, Рајко ГЊАТО,:   
Физичко-хемијска и биолошка оцјена квалитета воде за пиће у руралном подручју Лијевче поља  
28. Остојић Мирослав, Жељка Остојић, Зоран Ковачевић:  
Физичко-хемијска и токсиколошка својства узорака комуналне отпадне воде из црпне станице у Козарској Дубици 
29. Јокић, С., Д. Миличић, Т. Каран-Жнидарчич, С. Павковић-Л.Лучић: 

Изборни предмет „рука у тесту“ откривање науке у основној школи 
30. Владимир Ступар, Југослав Брујић, Немања Цвијић:  
Дендрофлора насеља „Пећани“ у Приједору  
31. Шкондрић, С., Лубарда, Б., Топалић-Тривуновић, Љ., Шуматић, Н.: 

Прилог познавању врсте Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfler (Boraginaceae) у Босни и Херцеговини  
32. Самира Хусеиновић, Санида Османовић, Нада Шуматић, Бодружић М.  
Анатомско-морфолошке карактеристике популација врсте Fragaria vesca l. (rosaceae)  подручја Tузле 
33. Рајко Трипић: Аcer platanoobtusatum (А. obtusatum x А. platanoides) нови хибрид у роду Аcer L. 
13,00 - 14,30        Р У Ч А К      
 

          Амфитеатар 

II Симпозијум биолога РС 

  Тематска област: ФИЗИОЛОГИЈА, БИОХЕМИЈА И  МОЛЕКУЛАРНА  БИОЛОГИЈА 
Предсједништво: Проф. др Александар Иванц, Проф. др Јелена Богдановић-Пристов,  Проф. др Стојко Видовић 

Пленарно предавање: 
14,30 - 14,50         1.   Милица Матавуљ: 
 „ЋЕЛИЈСКА СМРТ“ 

14,50 – 15,10        2.   Соња Вељовић- Јовановић, Љиљана Прокић: 
                                   „АБИОТСКИ И БИОТСКИ СТРЕС КОД БИЉАКА- ПРОМЈЕНЕ У СИГНАЛНИМ ПРОЦЕСИМА“ 
15,10 – 15,30        3. Александар Иванц, Радослав Декић: 
    „ЕКОФИЗИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА АУТОХТОНИХ ВРСТА РИБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 

БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 

15,30 - 15,40          Игор Гојковић, Милица Матавуљ, Радослав Гајин, Љиљана Сомер: 
Утицај екстремно ниске фреквенције електромагнетнног поља у структурама базалних ганглија у 
мозгу пацова 

15,40 - 15,50          Милан С. Станковић, Марина Топузовић, Аца Марковић, Драгана Павловић:
 Антиоксидациона активност, 

концентрација фенолних једињења и  флавоноида у различитим екстрактима биљке Teucrium 

montanum L. 
15,50 - 16,00 Јелена Богдановић Пристов, Александра Митровић,  Иван Спасојевић: 

Пектин, полимер ћелијског зида генерише супероксид анјон радикал 
16,00 - 16,10          Глушац Јована, Мирела Бороја, Биљана Кукавица: 

Оксидативни стрес у листу чуваркуће (Sempervirum  tectorum) као последица процеса старења и суше 
16,10 - 16,20          Душан Матерић, Биљана Кукавица, Мирела Бороја, Јелена Вукојевић: 

 Оптимизација протокола за екстракцију протеина из плодоносних тијела гљива(родови Boletus, 
Russula, Lactarius i Agaricus)  за СДС - електрофорезу 

16,20 - 16,30          Душан Матери, Биљана Кукавица, Јелена Вукојевић: 

Принципи и токови у систематици гљива 
16,30 – 16,40 Дискусија 

16,40 – 16,55 П А У З А 

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 

Пленарно предавање: 
 16,55 - 17,15        1.   Зоран Обрадовић, Данијела Мушић, Стојко Видовић, Душан Шушчевић, Жељко Каран: 

                              „УПОРЕДНА АНАЛИЗА РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДА ЕКСТРАКЦИЈЕ ДНК ИЗ  ХУМАНИХ КОШТАНИХ 

УЗОРАКА „ 

17,15 – 17,25 Баллиан Далибор; Стојко Видовић; Рифет Терзић; Војислав Тркуља; Касим Бајровић: 

Значај молекуларне идентификације Босанскохерцеговачких популација храста лужњака (Quercus 

robur L.) у свијетлу климатских промјена 
17,25 - 17,35          Наташа Војиновић, Живојинн Ерић, Љиљана Амиџић, Смиљана Параш: 

Експресија протеина п 16 ИНК 4а у промјењеним ћелијама епитела грлића материце код жена 
17,35 - 17,45          Слободанка Вујичић, Живојинн Ерић, Љиљана Амиџић, Смиљана Параш: 

Значај стероидних рецептора и HER2 протеина карцинома хумане дојке у клиничкој пракси 
17,45 - 17,55          Бојана Гранулић, Сања Керановић, Милица Матавуљ, Тамара Лукач, Смиљана Параш: 

Ефекат комбиноване електромагнетне и медикаментозне терапије остеопорозе на бубрежне гломеруле 
пацова 

17,55 - 18,05          Ивона Панић, Стојко Видовић: 

Нуклеарне и митохондријалне ДНК у форензичким анализама 
18,05 - 18,15        Дискусија 
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К Р А Ј 

20,30 - ...... С В Е Ч А Н А  В Е Ч Е Р А 

 

06. 11. 2010. СУБОТА 

Сала 18 

I Симпозијум еколога РС 

II Симпозијум биолога РС 

    Тематска област: БИОЛОГИЈА И ЊЕН ПОЛОЖАЈ У ШКОЛАМА 
               Тематска област: ЕКОЛОГИЈА И ЊЕН ПОЛОЖАЈ У ШКОЛАМА 
Предсједништво: др Томка Миљановић,  мр Нина Јањић, проф. Драго Лугић 

Пленарно предавање: 
9,00 - 9,20         1. Томка Миљановић: 

  „БИОЛОГИЈА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ 

9,20 - 9,30 Драго Лугић, Душан Марковић, Драго Бранковић,  Миле Илић, Сања Ловрић  и 

Бранко Мандић : 
Васпитна превенција  злоупотребе  дрога у  ученичкој  популацији 

9,30 - 9,40 Нина Јањић, Дино Хасанагић: 
Ззаступљеност наставних средстава у реализацији наставе из ботанике у неким 
Основним и Средњим школама у Републици Српској 

9,40 - 9,50 Геза Цекуш: Улога гробља у настави биологије 

9,50 - 10,00 Милоранка Дејановић:  
Предност коришћења демонстративног, лабораторијскиг и теренског начина рада у 
настави биологије 

10,00 - 10,10 Жељо ЗОВКО, Недељко ТЕШИЋ:  
ЕКОЛОГИЈА 21. ВИЈЕКА нова наука, нова дефиниција, нови задаци 

10,10 - 10,20 Сњежана JОВИЧИЋ, Злата МАРКОВ:  
Non-formal environmental education among students of biology and ekology 

10,20 - 10,30 Драго Лугић: Стање  наставе  биологије  у  Основним  и  Средњим  школама 
Републике Српске 

10,30 - 10,40        Злата МАРКОВ, Сњежана JОВИЧИЋ: Ecology - based environmental education 
program in Specijal Nature Reserve "Stari Begej / Carska Bara" 

10,40 - 10,50       Дискусија 

10,50 - 11,05      П А У З А       

11,05                  ДОДЈЕЛА СЕРТИФИКАТА ЗА НАСТАВНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

         Амфитеатар 
I Симпозијум еколога РС 

     Тематска област: ХИДРОЕКОЛОГИЈА 
Предсједништво: Проф. др Сретен Мандић, Проф. Невенка Павловић,  Проф. др Марина Талевска  

Пленарно предавање: 
9,00 - 9,20         1.  Сретен Мандић: 
 „БИОДИВЕРЗИТЕТ ПЛИЋЕГ ЛИТОРАЛА ЦРНОГОРСКОГ ПРИМОРЈА  И 

ЊЕГОВА ЗАШТИТА“ 
9,20 – 9,40         2.  Милан Матавуљ, Лолић Свјетлана, Караман Маја: 
                                 „АКТИВНОСТ КИСЕЛИХ, НЕУТРАЛНИХ И АЛКАЛНИХ ФОСФАТАЗА КАО 

ПОУЗДАН   ПОКАЗАТЕЉ КОД МОНИТОРИНГА ЕУТРОФИКАЦИЈЕ ПОВРШИНСКИХ СЛАТКИХ 

ВОДА“ 

9,40 - 9,50          Марина ТАЛЕВСКИ, Трајче ТАЛЕВСКИ: Моментално стање Охридске мочваре 
„Студенчишта“ 
 

9,50 - 10,00         Трајче ТАЛЕВСКИ, Марина ТАЛЕВСКИ:  
Прелиминарна истраживања Белчишке мочваре „Сини Вирој“ (Македонија) 

10,00 - 10,10         Лидија МАТИЈАШЕВИЋ, Невенка ПАВЛОВИЋ, Дејан ДМИТРОВИЋ: Утицај 
осцилација Врбаса на распоред бентоских Arthropoda низводно од градског моста у 
Бања Луци 

10,10 - 10,20         Свјетлана ЛОЛИЋ, Милан МАТАВУЉ, Тања МАКСИМОВИЋ:  
Компаративна анализа квалитета воде ријеке Матуре и базена Превлака на 
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Бардачи 

10,20 - 10,30         Садбера ТРОЖИЋ-БОРОВАЦ, Дубравка ХАФНЕР: Квалитет ријеке Неретве низводно 
од Мостара 

10,30 - 10,40         Живојин ЕРИЋ, Радослав ДЕКИЋ, Александар ИВАНЦ, Свјетлана ЛОЛИЋ, Нина 

ЈАЊИЋ, Рајко ГЊАТО, Горан ТРБИЋ:   Квалитет воде извора у руралном региону 
Источне Херцеговине 

10,40 - 10,50         Милан МАТАВУЉ, Маја КАРАМАН, Биљана ПАЊКОВИЋ, Свјетлана ЛОЛИЋ: 
Common Natural Heritage Conservator And Restoration As The Bonding Factor For The 
River Danube Basin Countries 

10,50 - 11,00         Александар ЈОКСИМОВИЋ, Оливера КАСАЛИЦА, Мирко ЂУРОВИЋ, Милица 

МАНДИЋ, Ана ПЕШИЋ: Ресурси морског рибарства на Црногорском приморју, 
стање и правци одрживог коришћење 

11,00 - 11,10         Дискусија 

11,10 - 11,25         П А У З А 

 

 
         Амфитеатар 

 

II Симпозијум биолога РС 

       Тематска област: БОТАНИКА 
Предсједништво: Проф. др Љубинка Ћулафић, Проф. др Нада Шуматић,  др Александра Митровић 

Пленарно предавање: 
11,25 - 11,45         1. Ангелина Суботић, Љубинка Ћулафић, Ана Симоновић, Драгољуб Грубишић: 
„БИОТЕХНОЛОГИЈА in vitro ВРСТА Centaurium sp.“ 

11,45 - 11,55 Нада Шуматић, Златан Ковачевић: 
Амброзија (Artemisia artemisiifolia) у коровским заједницима РС 

11,55 - 12,05 Славиша Булајић: 
 Откриће Панчићеве оморике 

12,05 - 12,15 Алдин Бошкаило, Лејла Риђановић: 

Заступљеност инвазивних  биљних врста на подручју Почитеља 
12,15 - 12,25 Спасојевић Павле, Риђановић Лејла, Тимур Харачић, Драгана Жерајић, Дамир Јурица: 

Здравствено стање алеја азиског платана (Platanus orientalis L.) у граду Мостару , са 
посебним освртом на болести и штетнике 
 

12,25 - 12,35 Александра Митровић, Јелена Богдановић Пристов, Љубинка Ћулафић: 

Матерински ефекат фотопериода код биљака Chenopodium rubrum L. је забележен 
на нивоу протеина семена 

12,35 - 12,45 Караман Маја ,Чонкић Љиљана ,Матавуљ Милан: 
Акумулација радионуклида у базидиокарпима гљива Фрушке Горе 

12,45 - 12,55 Дискусија 

К Р А Ј 
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