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ГУБИТАК ДЕЛА НАФТНЕ ФРАКЦИЈЕ ПРИ РЕЧНОМ
ТРАНСПОРТУ - ОПИС СЛУЧАЈА
Перуничић М., Шкрбић Биљана, Ђуришић-Младеновић Наташа,
Миловац Снежана, Иконић Бојана
Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду,
Булевар цара Лазара 1, 21000 Нови Сад, Република Србија
Abstract
PERUNIČIĆ, M., Biljana ŠKRBIĆ, Nataša ðURIŠIĆ-MLADENOVIĆ, Snežana MILOVAC,
Bojana IKONIĆ: THE LOSS OF THE CRUDE OIL FRACTION DURING THE
TRANSPORTATION BY RIVER – CASE STUDY. [Faculty of Technology, University of Novi
Sad, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republic of Serbia]
The paper discusses the elements of the dispute arising between a local oil refinery and a
transportation company, in relation with the disappearance or loss of a part of the crude oil fraction
during the river transportation. Crude oil fraction was a mixture of platformate gasoline and light
gasoline, where the proportion of light gasoline was 23.64% by volume. During the transportation,
the above mentioned gasoline was stored in the tank for a few months in the summer period, when the
loss due to evaporation of gasoline was increased. The work on the basis of available data such as
physicochemical characteristics (standard density, vapor pressure, distillation characteristics) and
metheorological data provides an explanation of loss occurrence and gives remarks regarding the
flaws in the procedure, which led to this phenomenon.
Key words: loss of crude oil fraction, crude oil transportation, evaporation.
Сажетак
У раду се разматрају елементи спора, насталог између једне домаће рафинерије нафте и
једног транспортера, а у вези са губитком једног дела нафтне фракције при речном транспорту.
У питању је била смеса бензина платформата и лаког бензина, где је удео лаког бензина био
23,64 запр. %. У покушају транспорта наведене робе, иста је заправо стајала неколико месеци у
летњем периоду 2005. године, а за то време, губитак робе услед испаравања постајао је све
већи. У раду су, на бази расположивих података, како физичко-хемијских карактеристика робе,
тј. стандардне густине, напона паре и дестилационих карактеристика, тако и метеоролошких
података, дата разјашњења настанка губитка и опаске у вези са пропустима у поступању, који
су довели до саме појаве губитка робе и поменутог спора.
Кључне речи: губитак нафтног производа, транспорт нафтног производа, испаравање
нафтног производа.

УВОД
На дан 3. јула 2005. године, из сувоземних резервоара једне домаће рафинерије
нафте, утоварена је роба у дванаест комора пловног објекта једног домаћег
транспортера, са намером да се изврши транспорт робе реком Дунавом и то до једне
друге домаће рафинерије нафте.
У питању је наводно био бензин платформат, као једна од компонената за
намешавање моторног бензина, чак је тако и писало у документу једне домаће
институције, која је овлашћена за мерења запремине, односно масе робе, као у
предметном случају. Међутим, испоставило се ипак да робу није представљао бензин
платформат, већ смеса истог и лаког бензина. При томе је удео лаког бензина у смеси
износио чак 23,64 запр. %. Укупна запремина утоварене робе, дакле смесе бензина
платформата и лаког бензина, износила је 1.557.595 литара. У периоду од 3. јула па до
9. августа 2005. године, тј. за 37 дана, утврђен је мањак робе у износу од 251,701 литар.
3

Перуничић М., Шкрбић Биљана, Ђуришић-Младеновић Наташа, Миловац Снежана, Иконић Бојана
_________________________________________________________

При истовару робе, тј. дана 14. септембра 2005. године, утврђен је додатни мањак робе
у износу од 29,642 литре.
Наведени додатни мањак се односио дакле за период од 9. августа па до 14.
септембра 2005. године, или за 36 дана. Другим речима, на дан истовара робе, утврђена
је њена запремина у износу од 1,276,252 литре, тако да је укупни мањак робе, у
периоду од утовара па до истовара, износио 281,343 литре. Све наведене запремине су
при референтној температури од 15 оС.
БИТНА СТАНОВИШТА
Моторни бензин, на пример БМБ 95, настаје намешавањем расположивих
компонената, тако да исти задовољи стандардом прописане карактеристике. Међу
овим компонентама налазе се и бензин платформат, настао каталитичким
реформирањем примарног бензина, као и лаки бензин – газолин, који, пак, настаје
било дестилацијом примарног бензина, било при преради природног гаса. Намешавање
моторног бензина је типична рафинеријска операција, тако да укрцавање бензина
платформата и лаког бензина у исти пловни објекат никако није требало да се врши.
Основни разлог за то јесте у томе што је предметни пловни објекат намењен
искључиво за транспорт робе, а не за намешавање, као у датом случају.
Моторни бензин, као и бензин платформат, представља нафтну фракцију са
могућим распоном температуре кључања од 30 до 200 оС [морају се пребацити
референце и цитирати као и све остало]. Почетак равнотежног прокључавања бензина,
као таквог, по правилу је при температурама преко 50оС. Пошто се температура од
50 оС, при пројектовању судова за складиштење и транспорт, отворених према
атмосфери, дакле снабдевених тзв. дисајним вентилима, узима као максимална
температура за наше климатско подручје, онда је нужно да течност у таквим судовима
не прокључава при нижим температурама од наведене. Такву твр дњу подупире добро
позната чињеница, из свакодневног живота такође, да се брзина прелаза материје из
течности у пару нагло повећава када загревана течност пређе у стање кључања. Уместо
температуре равнотежног прокључавања могуће је орјентационо узети, у наведеном
смислу, температуру при којој 10 запр. % узорка предестилише у апаратури за
стандардну дестилацију [2]. На лаке, тј. специјалне бензине, као производе намењене
тржишту, указује стандард ЈУС Б.Х0.500, са различитим распонима температуре
кључања, назначених као 35/75; 65/105; 80/120; 35/105; 75/130. Специјални бензин
35/105 одређује стандард ЈУС Б.Х0.267, а специјални бензин 65/105, пак, ЈУС
Б.Х0.262. Лаки бензин, као фракција намењена намешавању моторног бензина, није
стандардизован, али поседује могући распон температуре кључања од 30 до 70оС [3].
Исти се одликује вредношћу стандардне релативне густине при температури од 15 оС,
која је приметно мања од 0,7. Будући да се и равнотежно прокључавање лаког бензина
дешава при температурама приметно мањим од 50оС, исти не треба да буде
складиштен, нити да се транспортује у судовима, који имају дисајне вентиле, што ће
рећи директну везу са атмосфером.
Са становишта безбедности и настанка губитка услед испаравања [4], смесу где је
23,64% лаког бензина и 76,36% бензина платформата, треба посматрати као чисти лаки
бензин, тако да даље извођење доказа у предметном смислу може да изгледа сувишно.
Но, овде се ипак даје даља анализа предметног догађаја.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Из сувоземног резервоара за лаки бензин, у сагласности са одговарајућом
баждарном таблицом, искрцана запремина истог, износила је 371,132 литре. Међутим,
пошто је током истицања лаког бензина у исти резервоар притицала недефинисана
запремина лаког бензина из процеса, онда је констатовани мањак робе био заправо
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мањи и то управо за ту недефинисану запремину лаког бензина. Из сувоземног
резервоара за бензин платформат, опет у сагласности са одговарајућом баждарном
таблицом, искрцана је запремина од 1,198,774 литре. Збир управо наведених
запремина јесте 1,569,906 литара, што је за 12,311 литар већа вредност од горе
поменуте запремине робе укрцане у пловило, мерене пак према баждарним таблицама
за сваку од 12 комора истог. Запремина од 12,311 литар, увећана за недефинисану
запремину лаког бензина, који је током искрцаја транспортован из процеса у поменути
резервоар, представљала би дакле стварну запремину губитка услед испаравања, при
истовару из резервоара и утовару у пловило.
Измерена вредност овог губитка, тј. 12,311 литар, чини 0,790 запр. % од
запремине робе укрцане у пловило. Колики је стварни губитак, при наведеној
операцији, није могуће утврдити, јер доток лаког бензина из процеса у резервоар,
одакле је истовремено исти и искрцаван, није мерен.
Стандард ЈУС Б.Х0.530 одређује губитак услед испаравања при складиштењу и
промету, што укључује и губитак при утовару и истовару. Постоје констатације о томе
да поменути стандард у неким ситуацијама предвиђа знатно мање губитке у односу на
реалне, а у другим, пак, знатно веће губитке од истих [P e r u n i c i c и Š k r b i c , 1995;
П е р у н и ч и ћ , 1992; П е р у н и ч и ћ , 1992]. Али, ако се погледа Tабела 4, у наведеном
стандарду, примећује се да за специјалне бензине са крајем дестилације до 150 оС,
какав је сасвим сигурно лаки бензин, не постоје коефицијенти за губитке утовара,
претовара и истовара и то за речна пловила. То, другим речима, једноставно значи да
речно пловило не може ни бити намењено за транспорт и утовар у исто лаког бензина.
Горе дати податак о констатованом губитку робе, током искрцаја из резервоара и
укрцаја у пловило, стога није ни могуће упоредити са стандардом ЈУС Б.Х0.530.
У Tабели 1 дају се вредности напона паре и густина тзв. скрозираних узорака робе из
пловила, како је документовано из саме Рафинерије.
Табела 1. Вредности густине на 15оС и напона пара скрозираних узорака из пловила
датум
густина, kg/m3
напон паре, kPa

03.07.2005.
751 (733,7)
-

04.07.2005.
77

09.08.2005.
736,8
75

15.08.2005.
740,1
-

16.08.2005.
69,9

Скрозирани узорак представља средњу вредност од укупно 24 одговарајућих
вредности измерених величина, за узорке са врха и дна, за сваку од 12 комора пловила,
како следи и преко вредности из Tабеле 3. Једина аргументација из Рафинерије да је
било незаконитог искрцаја робе из пловила, баш са дна комора, а не да сав губитак
потиче од испаравања, своди се на опадање вредности густине од 3. јула па до 9.
августа 2005. године. Међутим, овде показујемо да вредност густине скрозираног
узорка од 3. јула 2005. године, тј. 751 kg/m3, није тачно одређена.
Према подацима из саме Рафинерије, на дан 3. јула 2005. године вредност густине
бензина платформата била је 761,2 kg/m3, а вредност густине лаког бензина, пак, 645
kg/m3. Обе вредности густине односе се на температуру од 15оС. Примењујући
правило адитивности, густина хомогене смесе бензина платформата и лаког бензина
била би:
kg/m3
што доказује да вредност 751 kg/m3 из Tабеле 1, није тачна. Неведена вредност је
очигледно била у функцији тога да потврди покушај да се сва укрцана роба декларише
као бензин платформат.
Сменом тачне вредности у Tабелу 1, вредност у загради, очигледно је да је током
времена вредност густине робе у пловилу стално расла, док је вредност напона паре
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стално опадала, што заједно потврђује чињеницу да је, током стајања робе у пловилу,
дошло до губитка робе услед испаравања.
У Tабели 2 дате су дестилационе карактеристике скрозираног збирног узорка робе из
пловила, као и узорка робе са врха коморе 11 пловила, на дан 15. августа 2005. године.
Табела 2. Дестилационе карактеристике назначених узорака из пловила на дан 15. aвгуста
2005. год.
дестилација
дестилација, почетак
дестилација, 10 запр. %
дестилација, 20 запр. %
дестилација, 30 запр. %
дестилација, 40 запр. %
дестилација, 50 запр. %
дестилација, 60 запр. %
дестилација, 70 запр. %
дестилација, 80 запр. %
дестилација, 90 запр. %
дестилација, 95 запр. %
дестилација, крај, 99 запр. %

скрозирани збирни узорак
34,5оC
48оC
56оC
65оC
75оC
88оC
104оC
121оC
140,5оC
160оC
175оC
197оC

узорак са врха коморе 11
28о C
35о C
38о C
40о C
43о C
46о C
51о C
56о C
66о C
96о C
136оC
177оC

Равнотежно прокључавање узорака, са дестилационим карактеристикама на дан
15. августа, одређено од стране Рафинерије, јесте 46оС, за скрозирани збирни узорак,
односно 30,6 оС, за узорак са врха коморе 11 пловила. Али, за испаравање из пловила
битне су карактеристике робе при врху комора. Са тог становишта роба на врху
коморе 11, чак 43 дана после укрцаја, могла је лако да буде у подручју кључања, јер
није тешко претпоставити да максималне дневне температуре у летњем периоду могу
да буду веће од 30,6 оС.
Узорак робе, са врха коморе 11 пловила, представља очигледно смесу лаког бензина и
бензина платформата, где је више лаког бензина. То доказује чињеницу да без обзира
на то што су наведене нафтне фракције потпуно мешљиве, у одсуству механичког
мешања, које наравно да не може бити предвиђено у пловилу, мешање дифузијом
представља спору операцију.
У Tабели 3 дате су вредности температуре и густине узорака са врха и дна комора
пловила на дан 16. августа 2005. године.
Имајући у виду наведене вредности у табели 3 лако се закључује да је, при врху комора
7, 8, 9, 10, 11 и 12, била смеса лаког бензина и мањег удела бензина платформата. Исто
тако, у коморама 2, 3, 4 и 5 при врху су биле смесе са приближно једнаким уделима
лаког бензина и бензина платформата, док су у коморама 1 и 6 при врху биле смесе
бензина платформата и лаког бензина, са већим уделом бензина плаформата, али са
уделом лаког бензина већим од наведене вредности за сво пловило 23,64 запр. %.
Наведена ситуација је последица природног одсуства механичког мешања смесе у
коморама пловила, тако да је уследило интензивно испаравање, чак и уз појаву
кључања са врха већине комора пловила.
У Tабели 4 дате су вредности максималне дневне температуре, одговарајућег подручја,
где се налазило пловило, на основу метеоролошких података, за период од 3. јула до 9.
септембра 2005. године, када је настао предметни губитак робе.
Табела 3. Вредности температуре и густине у коморама пловила на дан 16. августа 2005. год.
комора
1 врх
дно
2 врх
дно
3 врх

температура, oC
23,00
23,25
22,75
23,00
22,00

густина, kg/m3
721
752
693,5
750,5
697

6

густина на 15oC, kg/m3
728,2
759,3
700,6
757,5
703,4
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дно
4 врх
дно
5 врх
дно
6 врх
дно
7 врх
дно
8 врх
дно
9 врх
дно
10 врх
дно
11 врх
дно
12 врх
дно
скрозирани
збирни

23,00
22,50
23,50
22,75
23,00
22,25
23,50
22,00
23,00
22,50
23,00
22,50
23,00
22,00
23,00
22,50
22,00
22,00
22,75

754
701
753
686
753
714
752,5
676
753
675
753,5
662
753
662
754
660
749
666,5
752

761
707,9
760,5
693,2
760
720,6
760
682,5
760
682
760,5
669,1
760
668,6
762
667,1
755,2
673,1
758,8

23,00

733

740,1

Из Tабеле 4 се могу уочити дани, назначени болдом, када је температура парног
простора, као и течности при врху коморе 11 пловила, превазилазила температуру
почетка кључања присутне смесе лаког бензина и бензина платформата, одређене од
стране Рафинерије у износу од 30,6оС. Таквих дана је у јулу 2005. године било седам, у
августу један, а у септембру ни један, што следи уобичајено стање лети.
Поред тога у Tабели 4 се уочавају дани, назначени италиком, када је температура
парног простора и течности при врху коморе 11 пловила опет превазилазила
температуру почетка кључања присутне смесе лаког бензина и бензина платформата,
ако се узме у обзир пораст максималне дневне температуре унутар затворених посуда,
какво је и предметно пловило, услед акумулације топлоте у материјалу пловила [8]. У
овом смислу, да би се добила максимална температура, унутар било којег средства за
складиштење и транспорт, потребно је увећати одговарајућу максималну дневну
температуру, из метеоролошких података, за 5оС, што се у нашем случају односи на
максималну температуру парног простора и течности при врху коморе.
Збирно посматрано, смеса бензина платформата и лаког бензина у појединим
коморама пловила, могла је да кључа 12 дана у јулу, 7 дана у августу и 3 дана у
септембру.
Табела 4. Максималне дневне температуре подручја где се налазило пловило
јул
август
t max , оС
t max , оС септембар t max , оС
2005.
2005.
2005.
01.
29,0
01.
28,2
02.
02.
26,8
30,6
03.
22,9
03.
30,4
03.
25,2
04.
26,0
04.
23,4
04.
24,6
05.
26,3
05.
21,4
05.
25,1
06.
21,9
06.
23,4
06.
24,9
07.
25,3
07.
21,9
07.
26,7
08.
26,8
08.
20,2
08.
28,3
09.
24,9
09.
22,5
09.
29,2
10.
23,2
10.
26,8
11.
24,2
11.
25,2
12.
21,5
12.
25,1
13.
23,5
13.
26,4
7
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

24,9
27,4
29,0
29,2
32,2
30,5
25,7
26,4
25,6
20,9
24,9
27,5
31,6
31,9
32,8
31,8
32,2
34,4

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

26,4
23,8
18,5
22,0
23,6
25,5
26,7
24,2
24,1
22,0
21,9
25,6
27,0
26,6
26,0
27,0
27,6
28,2

Појава кључања у средствима за транспорт, отвореним према атмосфери преко
дисајних вентила, какво је предметно пловило, сасвим сигурно да указује на
недозвољени укрцај робе са неодговарајућим карактеристикама за примену истог.
Такво поступање је и довело до енормног губитка услед испаравања, уз знатно
угрожавање безбедносне ситуације, тако да је права срећа што исти догађај није био
праћен експлозијом и пожаром пловила.
Свака комора пловила је снабдевена са дисајним вентилом НО 125, који пропушта
пару у околни ваздух при надпритиску од 25 mbar, а омогућује улаз околном ваздуху у
парни простор при потпритиску од 20 mbar. Према извору (Е н т у с , 1982) максималан
проток паре кроз дисајни вентил НО 50, дакле са више него двоструко мањим
пречником од предметних, јесте 18 kg/m3, док је за дисајни вентил НО 100, исти једнак
чак 35 kg/m3. Стога је могуће проценити да је просечан проток паре кроз вентил НО
125 могао да буде 10 m3/час. Орјентациони губитак робе из пловила тада је могао да
буде:
kg,
где су вредности: 0,55 - процењени удео пара угљоводоника у парном простору у смеси
са ваздухом; 3,1 kg/m3- густина пара угљоводоника, на основу вредности молекулске
масе, одређене по формули (2.3) из референце [10]; 12 - број дисајних вентила; 12 број часова, током дана, када дисајни вентили пропуштају пару из комора; 73 - број
дана стајања робе у пловилу.
Под претпоставком да је густина робе, која фигурише као губитак, била једнака 0,650
kg/l, укупан утврђени губитак, изражен масом, јесте:
kg,
што указује на блискост са претходно процењеном вредношћу.
Коначно, укупни мањак робе, у периоду од утовара па до истовара, у наведеном
износу од 281,343 литре, ипак је приметно мање од констатоване искрцане запремине
лаког бензина, тј. од вредности 371,132 литре, што је пак и био првенствени извор
губитка робе.
Чињеница да је у периоду од 3. јула па до 9. августа 2005. године, тј. за 37 дана,
утврђен мањак робе у износу од 251,701 литар, а у периоду од 9. августа па до 14.
септембра 2005. године, или за 36 дана, исти утврђен у износу од 29,642 литре, јасна је
сама по себи, ако се узме у обзир то да су максималне дневне температуре у првом
периоду ипак биле веће него у другом, као и то да је у првом периоду већ дошло до
8
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испаравања, чак и кључањем, већине присутних лако испарљивих компонената смесе у
пловилу.

ЗАКЉУЧАК
Предметни губитак робе, при покушају њеног транспорта пловилом, изазван је
недозвољеним поступањем да се уз бензин платформат у исто пловило укрцава и лаки
бензин, тако да је смесу наведених компонената одликовао удео лаког бензина од
23,64 запр. %. У појединим коморама пловила, у неким од посматраних дана стајања
робе у пловилу, долазило је и до кључања одговарајуће смесе, што је и изазвало
толики мањак робе. Други узрок за појаву губитка од 281,343 литре робе, јесте баш у
томе што је иста стајала у пловилу од 3. јула 2005. године, наредних 73 дана.
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Abstract
MILUNOVIĆ, I., Biljana LUBARDA, I. RADOVIĆ: ECOTOXICOLOGICAL EFFECTS OF
DISEL FUEL D2 ON LUMBRICUS RUBELLUS SPECIES AND ITS APPLICATION IN
BIOREMEDIATION PROCESSES [ 1 Republic Administration for Inspection Activities, Republic
of Srpska Inspectorate, Trg Republike Srpske 8, 2 Faculty of Scienes, University of Banja Luka,
Mladena Stojanovića 2, 3 Faculty of security studies, Belgrade]
The soil is a mealy surface fertile layer of lithosphere in which there is a volatile activity of
pedologic flora and fauna. Toxic substances in the soil endanger the activities and survival of some
representatives of the pedofauna. In this paper are given lethal concentrations of diesеl fuel D2 for
species Lumbricus rubellus. Also, in this paper are demonstrated results of soil refinment influence of
species Lumbricus rubellus and their influence to the process of bio remediation depending on the
level of contaminants. Basic metodologies of this paper is in comprehension with principes of ISO
11268-1 standard.
Key words: Lumbricus rubellus, diеsel fuel D2, lethal concentrations, bioremediation
Сажетак
Земљиште представља растресит површински фертилни слој литосфере у коме се
одвија бурна активност педолошке флоре и фауне. Загађујуће супстанце у земљишту
угрожавају активности и опстанак неких представника педофауне. У овом раду су дате леталне
концентрaције дизел горива D2 за врсту Lumbricus rubellus. У раду су такође приказани
резултати утицаја врсте Lumbricus rubellus на пречишћавање земљишта и њиховог доприноса
убрзању процеса биоремедијације у зависности од концентрације контаминанта. Основна
методологија овог рада у складу је са принципима стандарда ISO 11268-1.
Кључне ријечи: Lumbricus rubellus, дизел D2, летална доза, биоремедијација

УВОД
Контаминанти доспијевају у земљиште на разне начине те изазивају
забринутост због загађења овог медија животне средине. Сирова нафта и њени
деривати су једни од најчешћих контаминаната земљишта. Процјена је да у Европи
данас постоји 350 000 контаминираних локација, од који је највећи број контаминиран
дериватима сирове нафте (T r o q u e t и с а р , 2003).
Кишне глисте могу акумулирати нафту и њене деривате из земљишта у
концентрацијама далеко вишим него у окружењу само уколико њихова концентарција
није летална по живе организме.
Овај рад се бавио корелацијама између концентрација дизел горива D2 и
морталитета кишних глиста у различитим супстратима. Као тест организам кориштена
је кишна глиста тачније врста Lumbricus rubellus, а супстрати: земљиште са локалитета
„Рафинерија нафте“ Панчево (ПА-супстрат), Лумбрикохумус® (ЛХ-супстрат) и смјеса
ова два супстрата у тежинском односу 1:1 (ПАЛХ-супстрат).
Познато је да се кишне глисте користе у процесима биоремедијације земљишта
загађених нафтним дериватима. Анализе које су рађене у оквиру овог рада показују да
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количина акумулираних петролејских угљоводоника у кишним глистама и није тако
велика. Евидентно је да улога кишних глиста у биоремедијацији није директна (иако
постоји), већ да је базирана на том да ствара повољније услове за дјеловање аеробних
микроорганизама (главни разграђивачи петролејских угљоводоника).
Кишне глисте на два начина акумулирају токсине и то пасивном апсорпцијом
кроз тјелесни омотач и активним путем уноса у цријева (B e l f r o i d , 1994).
Употребљавају се након ремедијацијске методе кад концентрација контаминаната
опадне до одређене границе. Тада се опоравак земљишта врши биоремедијацијским
методама. Биоремедијацијске технике су јефтиније него физичка и хемијска
ремедијација и ефикаснија је при нижим концентрацијама контаминаната, мада процес
деконтаминације може дуже трајати.
Рад приказује резултате чији је основни циљ да се утврди евентуални
потенцијал биоремедијације земљишта контаминираног дизел горивом D2, односно
гранична концентрација контаминанта при којој долази до изражаја убрзање
биоремедијације дјеловањем врсте Lumbricus rubellus.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Стандардни тестови (ISO 11268-1, ISO 11268-2) су били основа за извођење овог
рада, а разлика између експеримената проведених у овом раду и стандардног теста је
избор врсте, избор супстрата и дужина трајања појединих експеримената. Као
контаминант за супстрат кориштено је дизел гориво D2 Рафинерије нафте Панчево.
Биолошки материјал предвиђен за провођење експеримента набављен је на фарми
„Инцел“ Бања Лука – Индустијске плантаже“. Тежина кишних глиста у експерименту
износила је преко 300 mg. У извођењу експеримента коришћена су три типа супстрата :
1. Главни или основни супстрат- пречишћено земљиште са локације Рафинерија
нафте Панчево (ПА)
2. Помоћни или контролни супстрат - Лумбрикохумус® (ЛХ)
3. Смјеса супстрата – мјешавина супстрата ПА и ЛХ у тежинском односу 1:1,
прерачунато према садржају суве материје сваком од супстрата.
У свим типовима супстрата одређен је садржај укупних угљоводника нафте
(TPH-Total Petrol Hydrocarbons) (ISO 16703:2004, DIN EN 14345:2004) (Characterization
of waste- Determination of hydrocarbons content by gravimetry), послије екстракције
смјесом растварача ацетон/н-хептан (2:1 V/V), сушења екстракта анхидрованим
натријум-сулфатом и пречишћавањем пропуштањем кроз колону са адсорбентом, како
је то прописано стандардом ISO 16703:2004 (Soil quality-Determination of content of
hydrocarbons in the range C10 to C40 by gas chromatography). Након тога урађена је
рендгенска дифракциона анализа (ð u r i ć , 2002).
TPH у биомаси, урађен је из суве супстанце. Дубоко замрзнути материјал (око 25°C) је одмржаван на собној температури, додатно сушен филтер хартијом и даље је
одређен садржај воде, као и за супстрате. Добијена сува биомаса је даље екстрахована
и сушена као супстрат. Због великог садржаја липида биомасе, који су екстраховани,
адсорбент за пречишћавање је стуб Florisil-a (ð u r ñ i ć , 1973).
Да би се добила слика о саставу TPH и релативним односима, за сирове
екстракте и TPH-екстракте урађена је гасна хроматографија.
Приликом извођења експеримента, у трајању од 14 до 28 дâна, свакодневно су
праћени температура ваздуха, влажност ваздуха, ваздушни притисак и температура
земљишта.
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
У ПА супстрату констатован је 100% морталитет кишних глиста (Табела 1).
Овакви резултати забиљежени су у свим пробама, а такође и у контролном узорку.
Овако висок проценат морталитета није узрокован високим концентрацијама
загађујуће материје него због фактора средине. Наиме, ПА-супстрату је током
пречишћавања била потпуно поремећена земљишна структура, а садржај влаге
додаване приликом експеримента био је велики, тако да живот и одвијање основних
физиолошких функција кишних глиста у оваком узорку је био онемогућен.
Табела 1. Резултати експеримента са ПА супстратом
Ознака
паралне пробе или
слијепе пробе
(контроле)

Номинална
конц.
mg D2
250 СМ

Биомаса
тежина глиста
број

Просјечна
биомаса
(mg)

Број
угинулих
глиста
послије
7 дана

Морталитет
послије 7
дана (%)

ПA-60 ppm
ПA-180 ppm
ПA-540 ppm
ПA-1620 ppm
ПA-4860 ppm
ПA-контрола-250 СМ
ПA- контрола -500
СМ

15
45
135
405
1215
0

3,62g/10
3,84g/10
3,81g/10
3,79g/10
3,90g/10
3,72g/10

362
384
381
379
390
372

10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100

0

3,69/10

369

10

100

Експериментални резултати са ЛХ-супстратом се разликују од претходних.
Утврђено је да је проценат морталитета у корелацији са концентрацијом дизел горива
D2 (Табела 2). Најмања смртност (13,3%) забиљежена је у пробама гдје је
концентрација износила 300 mg D2/500 g суве масе земљишта. Највећи морталитет
(93,3%) је забиљежен тек у оним пробама гдје је концентрација дизел горива D2
износила 3000 ppm. Ово је важно због поступака биоремедијације, јер су досадашње
анализе показале да врста Eisenia foetida показује велики морталитет и на много мањим
концентрацијама нафтних деривата.

Номиналне
конц.
mg D2
500 СМ

Биомаса
тежина глиста
број

ЛХ-1-600 ppm
ЛХ-2-600 ppm
ЛХ-3-600 ppm
ЛХ-1-900 ppm
ЛХ-2-900 ppm
ЛХ-3-900 ppm
ЛХ-1-1350 ppm
ЛХ-2-1350 ppm
ЛХ-3-1350 ppm
ЛХ-1-2025 ppm
ЛХ-2-2025 ppm

300
300
300
450
450
450
675
675
675
1012,5
1012,5

3,25 g/10
3,43 g/10
3,12 g/10
3,31 g/10
3,27 g/10
3,11 g/10
3,26 g/10
3,28 g/10
3,34 g/10
3,07 g/10
3,24 g/10

Просјечна
биомаса
(mg)
325 mg
343 mg
312 mg
331 mg
327 mg
311 mg
326 mg
328 mg
334 mg
307 mg
324 mg

1
2
1
2
2
2
4
4
5
6
6
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Морталитет
послије
7
дана [%]
10%
20% ⇒13,3%
10%
20%
20% ⇒ 20%
20%
40%
40% ⇒ 43,3%
50%
60%
60% ⇒ 60 %

Бр. угинулих
глиста послије 14
дана

Ознака
паралелне
пробе
или
слијепе пробе

Бр.
угинулих
глиста послије 7
дана

Табела 2. Резултати експеримента са ЛХ-супстратом

1
2
1
2
2
2
4
4
5
6
6

Морталитет
послије 14
дана [%]
10
20 ⇒ 13,3%
10
20
20 ⇒ 20%
20
40
40 ⇒ 43,3%
50
60
60 ⇒ 60 %
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ЛХ-3-2025 ppm
ЛХ-1-3000 ppm

1012,5
1500

3,14 g/10
3,33 g/10

314 mg
333 mg

6
9

60%
90%
100%

ЛХ-2-3000 ppm

1500

3,25 g/10

325 mg

10

⇒ 93,3 %

10

ЛХ-3-3000 ppm
ЛХ-1-kontrola
ЛХ-2-kontrola
ЛХ-3-kontrola

1500
0
0
0

3,28 g/10
3,19 g/10
3,36 g/10
3,27 g/10

328 mg
319 mg
336 mg
327 mg

9
0
0
0

90%
0%

9
0
0
0

0% ⇒ 0%
0%

6
9

60
90
100
⇒ 93,3%

90
0
0 ⇒ 0%
0

Као трећи супстрат кориштена је мјешавина панчевачке земље и Лумбрикухумуса
(ПАЛХ-супстрат).
Такође и у овом експерименту са повећањем концентрације повећава се
морталитет кишних глиста (Табела 3). Mорталитет од 26,6%, евидентиран је у пробама
гдје концентрација дизел горива износила високих 3000 ppm. Значајно је истаћи да је у
овом експерименту најмањи морталитет (13,3%) забиљежен у пробама гдје
концентрација износила 1350 ppm.
Током серије експеримената којима је испитиван морталитет утврђено је да врста
Lumbricus rubellus, након критичног периода од 7 дана, преживљава дужи временски
период без обзира на врло високе концентрације дизел горива D2.
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Табела 3. Резултати експеримента са ПАЛХ супстратом
Ознака
паралелн
е
или
слијепе
пробе
ПАЛХ-1600 ppm
ПАЛХ-2600 ppm
ПАЛХ-3600 ppm
ПАЛХ-1900 ppm
ПАЛХ-2900 ppm
ПАЛХ900 ppm
ПАЛХ-11350 ppm
ПАЛХ-21350 ppm
ПАЛХ-31350 ppm
ПАЛХ-12025 ppm
ПАЛХ-22025 ppm
ПАЛХ-32025 ppm
ПАЛХ-13000 ppm
ПАЛХ-23000 ppm
ПАЛХ-33000 ppm
ПАЛХ -1kontrola
ПАЛХ -2kontrola
ПАЛХ -3kontrola

Биомаса
шарже
кишне
глисте
број
(g)

Просијечна
биомаса
јединки
(g)

300

3,63/10

363

0

300

3,76/10

376

0

300

3,72/10

372

0

0

0

0

0

0

0

0

450

3,52/10

352

0

0

0

0

0

0

0

0

450

3,68/10

368

0

450

3,72/10

372

0

0

0

0

0

0

0

0

675

3,53/10

353

1

10

1

10

1

10

1

10

675

3,71/10

371

2

20 ⇒ 13,3%

2

20 ⇒ 13,3%

2

20 ⇒ 13,3%

2

20 ⇒ 13,3%

675

3,72/10

372

1

10

1

10

1

10

1

10

1012,5

3,68/10

368

2

20

2

20

2

20

2

20

1012,5

3,74/10

374

2

20 ⇒ 16,6%

2

20 ⇒ 16,6%

2

20 ⇒ 16,6%

2

20 ⇒ 16,6%

1012,5

3,59/10

359

1

10

1

10

1

10

1

10

1500

3,73/10

373

2

20

2

20

2

20

2

20

1500

3,67/10

367

3

26,6%

3

26,6%

3

26,6%

3

1500

3,59/10

359

3

30

3

30

3

30

3

30

0

3,79/10

379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,58/10

358

0

0

3,78/10

378

0

Номинална
конц.
mg D2
500 g SM

Угинуће
након
7 дана
(број)

Морталитет
(%)

0
0⇒

0⇒

30 ⇒

0⇒

0%

0%

0%

0

Угинуће
након
14 дана
(број)

Морталитет
(%)

0
0

0

0
0

14

0
0⇒

0⇒

30 ⇒

0⇒

0%

0%

0%

0

Угинуће
након
21 дана
(број)

Морталитет
(%)

Угинуће
након
28 дана
(број)

Морталитет
(%)

0

0

0

0
0

0

0
0

0⇒

0⇒

30 ⇒

0⇒

0%

0%

0%

0

0

0

0
0

0⇒

0⇒

30 ⇒

0%

0%

26,6%

0⇒

0%

0

Милуновић Игор1, Лубарда Биљана2, Радовић Ивица3

_________________________

Важан показатељ на основу кога се може разматрати потенцијал убрзања
биоремедијације, а који је одређен кроз експеримент, је садржај TPH. Концентрација
TPH одређена је у узорцима супстрата на почетку експеримента и након 28 дана
(Табела 4).
Табела 4. Резултати убразања биоремедијације

T0-ПАЛХ-контрола

124

T28-PALH-kontrola

118

Разлика
садржаја
TPH
Т28 – Т0
(28 дана)
[mg/kg СM]
-6

T0-ПАЛХ-600ppm

733

T28-PALH-600ppm

701

-32

-4,37

T0-ПАЛХ-900ppm
T0 -ПАЛХ-1350ppm
T0 -ПАЛХ-2025ppm

1100
1465
2157

T28-PALH-900ppm
T28-PALH-2025ppm

1032
1457
2126

-68
-8
-31

-6,19
-0,55
-1,44

T0 -ПАЛХ-3000ppm

3116

T28-PALH-3000ppm

3094

-72

-2,31

Ознака узорка
(T0)

Аналитички
садржај
TPH
у узорку
[mg/kg СM]

Ознака узорка
(T28)

T28-PALH-1350ppm

Аналитички
садржај
TPH
у узорку
[mg/kg СM]

Смањење
садржаја
TPH
(28 дана)
[%]
-4,84

Анализа резултата садржаја TPH показује да је биоремедијација била
занемарљива. Међутим, детаљнијим увидом евидентно је да смањење садржаја TPH
процентуално расте до узорка Т0-ПАЛХ-900 ppm гдје је аналитички садржај TPH на
почетку експеримента 1100 mg/kg супстрата и да је процентуално највећа код истог
узорка. Из литературе је познато да се најбољи биоремедијацијски резултати постижу
код оптерећености земљишта нафтом од око 1000 mg/kg земљишта.
Приликом разматрања биоремедијације за овако релативно кратак временски
период од 28 дана не треба очекивати спектакуларне резултате везано за брзину
разградње TPH. Ради се о почетном периоду биоремедијације гдје су доминантније
квалитативне промјене, односно цијепање већих молекула угљоводоника на молекуле
са мањим бројем угљеникових атома. Већи квантитативни помак у разградњи TPH
примјећује се послије дужег временског периода од око 6 мјесеци.
На основу резулатата може се закључити да је у релативно кратком временском
периоду од 28 дана дошло до испољавања убрзања биоремедијације, највише код
аналитичке концентрације од 1100 mg D2/kg ПАЛХ-супстрата. Смањење TPH
концентрације за 6,19% послије 28 дана никако није занемарљиво. За претпоставити је
да би се послије 6 мјесеци смањила за око 40%, што је значајан резултат.
Табела 5. Резултати анализе биолошког материјала (ПАЛХ-експеримент)
Маса
узорк
а
[T28]
(g)

Садржа
ј влаге
[T28]
(%)

Маса
узорка
након
сушења
[T28 ]
(g)

To-БМ
T28–БM(5)–600 ppm
(T28=ПАЛХ-BM–600)

3,3762

83,89

0,5440

Садржај(1)
THP
у узорку
[T28]
(mg/kg
сувог
узорка)
1103

1,7255

81,12

0,3258

T28 –БM(5)–1350 ppm
(T28= ПАЛХ-BM–1350)

1,3802

78,80

T28 –БM(5)–2025 ppm
(T28= ПАЛХ-BM–2025)

1,3621

T28 –БM(5)–3000 ppm
(T28= ПАЛХ-BM–3000)
T28–БM(5)–kontrola
(T28= ПАЛХ-BM–kont.)

Ознака узорка
билошког
материјала

Маса(2)
узорка
[T0]
(g)

Разлика
маса
узоракa
[T0-T28]
(g)

Губитак
масе
након
28 d.
(%)

Влажност(3)
супстрата
послије
28 d.
(%)

/

/

/

/

2455

1,8814

0,1559

8,29

41,67

0,2926

2392

1,8553

0,4751

25,61

41,40

79,95

0,2731

2497

1,8721

0,5100

27,24

41,77

1,1858

78,04

0,2604

3072

1,8352

0,6494

35,38

42,04

1,8320

80,43

0,3585

1952

1,8923

0,0603

3,19

41,86
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Смањење биомасе кишних глиста (Табела 5) је значајно почевши од трећег
узорка, гдје је концентрација TPH у супстрату 1350 ppm. Евидентно је да се са
повећањем концентрације контамината у супстратима смањују масе кишних глисти
што указује на смањену активност кишних глиста у пробама са већим концентрацијама
контаминанта у супстратима.Такође је констатовано је да при вишим концентрацијама
кишне глисте су обично груписане готово на једном мјесту у облику клупка, лоптице
или кластера.
Садржај TPH у узорцима биомасе показује очигледну корелацију између
акумулације угљоводоника у кишним глистама и концентрације TPH у супстратима.
Из Табеле 6 се може видјети да садржај TPH у узорцима биомасе расте са повећањем
концентрације контаминанта у супстратима.
Табела 6. Почетне концентрације TPH у супстратима и акумуловање TPH у кишним глистама
Ознака узорка
супстрата
(T0)

Садржај
TPH
у
узорку
супстрата
[mg/kg СМ]

T0 -ПАЛХ-600
ppm

733

T0 -ПАЛХ-1350
ppm

1465

T0 - ПАЛХ
2025 ppm

-

2157

T0 - ПАЛХ
3000 ppm

-

3116

Ознака
узорака
биолошког материјала
(T28)
T28-BM(5)-600
ppm
(T28=PALH-BM-600)
(%V=81,12%)
T28-BM(5)-1350
ppm
(T28=PALH-BM-1350)
(%V=78,80%)
T28-BM(5)-2025
ppm
(T28=PALH-BM-2025)
(%V=79,95%)
T28-BM(5)-3000
ppm
(T28=PALH-BM-3000)
(%V=78,04%)

Садржај TPH у
узпрку(1)
[mg/mg
сувог
узорка] (a)
[mg/mg влажног
узорка] (b)

Прорачунати(2)
садржајTPH
у10
глиста
након 28 дана
(360 mg x1 00)
(mg)

Прорачунато
смањење(3)
TPH у супс..
након 28 дана
акумуловано у
глистама (%)

≈0,0024(a)
≈0,0004(b)

≈1,44(b))

≈0,1964

≈0,0023(a)
≈0,0004(b)

≈1,44(b))

≈0,0982

≈0,0021(a)
≈0,0004(b)

≈1,44(b))

≈0,0667

≈0,0030(a)
≈0,0006(b)

≈2,16(b))

≈0,0006

Након 28 дана инкубације у већини влажних узорака биолошког материјала
акумулирало се око 0,0004 mg TPH, изузев у случају највеће контаминације од 3116
mg/kg, гдје је била око 0,0006 mg/mg влажног узорка биолошког материјала.
У случају када би се прорачуната вриједност акумулације од око 0,0004 mg/mg
влажног узорка биолошког материјала, примјени на једну кишну глисту тежине 360
mg слиједи да би се у њој послије 28 дана инкубације акумуловало око 0,1440 mg TPH
дизел горива D2 (односно у 10 јединки око 1,44 mg TPH).
Резултати у Табели 6 потврђују да је главни пут контаминације петролејским
угљоводоницима апсорпцијом кроз кожу. Дакле, и поред евидентне неактивности
кишних глиста са повећањем концентрације, највиша акумулација TPH је при највишој
концентрацији дизел горива (3166 ppm). У овом узорку је примјећена највећа
неактивност кишних глисти и највећи губитак у биомаси, а акумуловање TPH у
влажном узорку биомасе је у овом случају 0,0006 mg/mg влажног узорка.
Експеримент је потврдио постојање модалитета убрзања биоремедијације помоћу
кишних глиста. С правом се може констатовати да је основна улога кишних глиста при
биоремедијацији њихова активност, односно копање тунела и рупа у земљишту, чиме
оне доприносе побољшању аерације земљишта и на тај начин стварају повољније
услове за бржи развој и раст микроорганизама који разграђују петролејске
угљоводонике. Такође, кретањем кроз земљиште у својим организмима заједно са
земљиштем разносе микроорганизме и тиме доприносе њиховој бржој дистрибуцији у
подручјима контаминираним нафтом или дериватима нафте.
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ЗАКЉУЧАК
Током извођења експеримента одређен је проценат морталитета врсте
Lumbricus rubellus кориштењем различитих концентрација дизел горива D2. Највећи
морталитет (100%) забиљежен је у експерименту са ПА-супстратом, али није
узрокован концентрацијом контаминанта већ другим факторима.
Утврђена је корелација морталитета са концентрацијом дизел горива у
супстратима ЛХ и ПАЛХ. Највећа стопа морталитета у ЛХ супстрату (93,3%)
забиљежена тек у оним пробама гдје је концентрација дизел горива D2 износила 3000
ppm а најмања (13,3%) у узорку са концетрацијом од 600 ppm.
Најмањи проценат морталитета у односу на концентрацију евидентиран је у
ПАЛХ супстрату. Пошто се овдје радило о смјеси да различита типа супстрата (ПА и
ЛХ) може се констатовати да би контаминирана земљишта прије провођења поступака
биоремедијације вјероватно требало мјешати са другим „чистим“ земљиштем.
Биоремедијација као метода разградње контаминаната је јефтинија него
физичка или хемијска ремедијација. Најбољи резултати се постижу при нижим
концентрацијама контамината, у случају сирове нафте и средњих фракција деривата
(дизел) обично при концентрацијама TPH ≤1g/kg СМ, што је потврђено и у овом
експерименту. Посебно велики допринос кишних глиста, у смислу убрзања процеса
биоремедијације земљишта контаминованог угљоводоницима, је у томе што својом
активношћу повећавају аерираност земљишта и убрзавају дистрибуцију
микроорганизама.
Изузетно су активне када контаминација није превисока (≤1 g/kg СМ земљишта
за нафту и дизел). Међутим, јединке кишних глиста врсте Lumbricus rubellus у
супстратима при вишим концентрацијама (C3=1465 ppm) постају изузетно инактивне и
смјештају се у дубину супстрата у облику клупка или неке врсте кластера.
Резултати овог рада, који се односе на морталитет, могу представљати основу за
даље изучавање морталитета кишних глиста врсте Lumbricus rubellus у различитим
типовима супстарата, као и могућност кориштења глиста за провођења поступака
биоремедијације.
Такође резултати овога рада, који се односе на биоремедијацију, могу бити
основа за даље изучавање процеса биоремедијације помоћу врсте Lumbricus rubellus.
Битно је истаћи да се ради о врсти која је прилично покретљива и да у условима
природних станишта може брзо пронаћи мјеста која су мање контаминована
петролејским угљоводоницима у односу на цјелокупну контаминирану површину.
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Abstract

ILIĆ, P., Svetlana MARKOVIĆ, Z. JANJUŠ: HISTORY AND SOURCES OF AIR
POLLUTION [Institut zaštite, ekologije i informatike, Vidovdanska 43, Banja Luka]
Air pollution does not represent only ''privilege'' of the present, but its history goes back to the
period before Christ. Ancient Greeks and Romans had problems with air pollution in their cities,
when they considered coal smoke to have ''harmful influence on human health''. First pollution that
was present in households was caused by cooking and using firewoods and coal in households.
Afterwards, through Industrial Revolution in XVIII century, appeared many other sources of air
pollution, related to industrial processes. Nowadays, this whole situation is different and air pollution
increases fast in the most parts of the world, mainly because of industrialization, increased use of
fossil fuel and more and more population in urban areas.
Key words: air pollution, source of air pollution, environmental protection
Сажетак
Загађење ваздуха није само ''привилегија'' садашњости, већ историја аерозагађења сеже
у период прије нове ере. Антички Грци и Римљани су имали проблема са загађењем ваздуха у
њиховим градовима, када су за угљени дим имали одређење ''штетан по људско здравље''.
Основно загађење у кућама које се јављало се односило на кување и ложење дрва и угља у
домаћинствима, а потом, доласком индустријске револуције у XVIII вијеку јавили су се и
многи други извори загађења ваздуха из индустријских процеса. Данас је ситуација потпуно
другачија и загађење ваздуха је у огромном порасту у већем дијелу свијета, првенствено због
индустријализације, повећаног коришћења фосилних горива и повећања популације у
градским областима.
Кључне ријечи: аерозагађење, извор загађења ваздуха, заштита животне средине

УВОД
Индустријски развој без значајнијих мјера заштите животне средине резултирао
је дуготрајним присуством загађујућих материја у компонентама животне средине
(вода, ваздух и земљиште), као и великом производњом отпада. Загађење животне
средине, самим тим и ваздуха је данас попримило огромне размјере, да су чак значајне
концентрације загађујућих материја забиљежене на Антарктику. Међу њима има
итекако опасних и канцерогених, као што су перзистентне органске загађујуће
материје: полихлоровани бифенили и друге материје (K l á n o v á и сар ., 2008), као и
DDT, који је нађен у леду поларних капа, тамо гдје никада није употребљаван
(Ј а б л а н о в и ћ и сар ., 2003). Аерозагађењем се модификују природне карактеристике
атмосфере и оно није само локални проблем. Велике количине загађујућих материја се
преносе на велике удаљености и загађење постаје све више међународни проблем,
недаћа планете Земље и свих њених становника. Перзистентне органске загађујуће
материје су свеприсутне, откривене у сваком медијуму животне средине (тлу,
седиментима, води) у биотичком и абиотичком матриксу, чак и у регионима у којима
никада нису били употребљавани (Арктик и Антартик) (В о ј и н о в и ћ - М и л о р а д о в
и сар., 2006). Значајна загађења се биљеже у скоро свим земљама на цијелој земаљској
кугли, као што је случај у Португалу, Данској и многим другим подручјима
(O l i v e i r a и сар., 2007), али и на подручју Бање Луке (И л и ћ и сар ., 2006; И л и ћ и
Ј а њ у ш , 2008; I l i ć и сар., 2009; L a m m e l и сар., 2010a; L a m m e l и сар., 2010b;
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G a š i ć и сар ., 2010). Неадекватна санација отпадних материјала, урбанизација и
развој саобраћаја довели су до пораста штетних хемијских једињења у ваздуху.
ИСТОРИЈАТ АЕРОЗАГАЂЕЊА
Загађен ваздух, понекад неподношљив за дисање, штетан је за све живе
организме, руши здравље становништва, мијења околину, нагриза зграде и угрожава
културе (Г р уб е ш и ћ , 2007). Аерозагађење није само ''привилегија'' данашњости.
Асирски краљ Тукулти је 900. године прије нове ере посјетио град Хит, западно од
Вавилона и извијестио о необичном мирису подлоге која је коришћена за путеве.
Антички Грци и Римљани су имали проблема са загађењем ваздуха у њиховим
градовима, када су за угљени дим имали одређење ''штетан по људско здравље''
(K a r a t z a s , 2001). Основно загађење у кућама које се јављало се односило на кување
и ложење дрва и угља у домаћинствима, а потом, доласком индустријске револуције у
XVIII вијеку јавили су се и многи други извори загађења ваздуха из индустријских
процеса. Јасно је да се човјек сусрео са загађењем још од тренутка када је први пут
открио ватру, а непријатности узроковане загађењем ваздуха је уочио када је почео
користити фосилна горива. Повећање загађења се јавило експанзијом индустрије и
саобраћаја и ниво загађења је углавном у корелацији са степеном индустријализације
одређеног региона и густином саобраћаја (Р о ж а ј а и Ј а б л а н о в и ћ , 1982). Енглеска
краљица, Елеанор, је 1157. године напустила родни град Нотингем због
неподношљивог мириса који је био посљедица загађења сагоријевањем дрва. Постоје
писани трагови да је у Лондону током владавине Едварда III уочен проблем загађења
ваздуха, а сам краљ је 1306. године забранио употребу угља у Лондону. Њему нису
били потребни материјални докази у смислу мјерних вриједности, што је данас
потребно донијети као доказ да се дјелује против загађивача, иако је загађивање
очигледно. Веома једноставно је била ријешена казнена политика и прекршиоцима је
била одузета свака могућност њеног поновног кршења јер је био погубљен због првог
прекршаја (М а т а с и сар., 1989). И други енглески владари су у току наредних
вијекова покушавали да забране или бар умање употребу угља у Лондону увођењем
посебних такси (Ричард II), контролом транспорта (Хенри V). И сама алергична на дим
угља, Елизабета I (1533-1603) је декретом забранила коришћење угља за ложење за
вријеме засједања Парламента (Ј а б л а н о в и ћ , 1995).
У XX вијеку загађење ваздуха је било препознато као значајан социјални
проблем. У периоду између 1930. и 1950. године наведене су бројне епизоде загађења,
као нпр . тровање са H2S у Белгији (Meuse Valley) 1930. године, затим у Пенсилванији,
САД (Donora) 1984. године, у Мексику (Poza Rica) 1950. године и у Лондону од 1950.
до 1952. године, као једна од најупечатљивијих епизода загађења, често спомињана у
литератури, позната као ''лондонски смог''. Само у периоду 5-9. децембра 1952. од
загађења ваздуха умрло је, према процјенама, 2484 становника, док је смртност у току
предстојеће три недјеље износила 753 до 945 особа (Ж а р к о в и ћ , 1962). Загађење је
настало из индустрије и емисијом из аутомобила, чији се број значајно повећао. Током
1940. године нова форма загађења ваздуха је забиљежена у Лос Анђелесу, позната као
смог, који није био резултат мијешања дима са маглом. Фотохемијски смог, који је
постао познат, настао је од аутомобила, термоелектрана, рафинерија и осталих извора
емисија повезаних са сунчевим свјетлом и формирањем озона, формалдехида и
киселина (R u s s e l l , 1991; M a r t i l l i , 2001). У долини Мезе, у индустријском крају, од
1-5. децембра 1930. године због температурне инверзије је дошло до јаке кумулације
магле која је мирисала на сумпордиоксид. Код већег броја људи су се јавиле сметње на
апарату за дисање са симптомима кардиоваскуларне инсуфицијенције. Краткотрајни
симптоми су били упала тракта за дисање, ретростернални болови, кашљање, диспнеје,
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астматични напади и цијаноза. У току посљедња два дана трајања ове магле умрле су
63 особе, углавном лица која су иначе боловала. Магла у Донори 1948. године трајала
је 4 и по дана и дала је сличне симптоме као она на долини Мезе, а у разном степену је
погодила 40% становништва и коштала живота 20 особа. Као и у долини Мезе и у овом
случају умрле особе су од раније боловале од болести на кардиореспираторном
систему (Ж а р к о в и ћ , 1962).
Прва истраживања загађења ваздуха, у циљу доношења законске регулативе су
била усмјерена на испитивање токсичности загађујућих материја на људско здравље и
цјелокупан живи свијет. Истраживања су довела до формирања разних центара у
којима су се настављала истраживања из ове области, гдје су настављена испитивања
токсичности загађујућих материја из атмосфере, као и максималне концентрације
којима може становништво бити изложено (C h i n g и сар ., 2001). Друга важна
информација за законску регулативу јесу концентрације актуелних загађујућих
материја. Нови инструменти који су развијени и многе мреже мониторинга ваздуха у
различитим градовима широм свијета су постављене. Трећа значајна информација за
законодавца је била контрола нивоа загађења ваздуха и редукција загађења, за шта се
временом развио низ, прво метеоролошких, а затим модела за квалитет ваздуха
(M a r t i l l i , 2001).
ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА
Аерозагађење или загађење ваздуха подразумијева присуство гасова и других
садржаја у ваздуху који му нису својствени по природном саставу
(К р и с т о ф о р о в и ћ - И л и ћ и сар., 2002). Загађивање ваздуха представља директно
или индиректно уношење супстанци у ваздух од стране човјека што резултује таквим
штетним утицајима који угрожавају људско здравље, наносе штету животним
ресурсима и екосистемима, материјалној својини и који оштећују или утичу на
разоноду и остале врсте законског коришћења животне средине (Закон о заштити
ваздуха ''Службени гласник Републике Српске'', бр. 52/02) и може имати штетне
посљедице на квалитет животне средине и здравље људи (Б о г д а н о в и ћ и
Г р ж е т и ћ , 2005). Оно заправо представља преношење штетних природих и
синтетичких материја у атмосферу као директна или индиректна посљедица човјечије
дјелатности (С т е в а н о в и ћ и сар., 2003). Велики број једињења, гасова те течних и
чврстих честица могу да се појаве у ваздуху као загађујуће материје: прашина или
аероседимент, лебдеће честице, чађ, једињења сумпора, угљенмоноксид, једињења
азота, волатилна органска једињења, фотохемијски оксиданти и сл. и могу знатно да
мијењају уобичајени састав ваздуха. Атмосфера, поред претходно наведених
загађујућих материја које се уобичајено појављују у урбаним срединама, може да
садржи и специфичне загађујуће материје које емитује индустрија нпр. олово,
сумпорводоник, хлор, флуориди, азбест, полихлоровани бифенили, диоксини и сл.
Једноставно речено, ваздух је загађен када се у њему нађу материје које су стране
његовом природном саставу или ако се удио неког од природних састојака повећао
(С е к у л и ћ и сар., 2003). Аерозагађење се дефинише и као загађеност ваздуха ''које
може, али не мора да се осјети чулима вида и мириса, а манифестује се преко
нарушеног људског здравља, оштећења биоценоза и екосистема, кородираних
изграђених објеката и њихових дијелова, умањене видљивости, непријатних мириса и
друго'' (Ђ у к а н о в и ћ , 2001). Аерозагађење подразумијева сваку промјену у саставу и
стању ваздуха, која прелази границу прилагодљивости људског организма и доводи до
његовог оболијевања.
Извор загађивања ваздуха представља објекат или процес који под унутрашњим
или спољашњим утицајем одаје (емитује) нечистоће у атмосферу. Том приликом се у
атмосферу испуштају огромне количине различитих загађујућих материја (гасова, пара
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и честица), што сем загађења ваздуха, може путем киселих падавина изазвати
несагледиве посљедице по водене екосистеме, шумске комплексе, земљиште и
вегетацију. Загађење доводи до појаве киселих падавина, загађења плићих водоносних
слојева и оштећења биљног свијета, чиме се директно угрожава процес
самопречишћења ваздуха.
Извори загађења ваздуха су различити. То су прије свега процеси сагоријевања
угља и нафте у електранама, топланама и индивидуалним кућним ложиштима,
индустријска постројења (нафтна, хемијска, металуршка, прехрамбена), издувни
гасови саобраћајних возила и тешких машина, процеси на депонијама отпада и др .
Значајне количине загађења могу да се ослободе из расхладних уређаја, спрејова и са
хемијски третираних пољопривредних површина. Велики извори загађења су свакако
процеси сагоријевања. Током ових процеса стварају се угљендиоксид, угљенмоноксид,
продукти термичког разлагања и непотпуног сагоријевања угљоводоника (парафини,
олефини, алдехиди, кетони, полициклични ароматични угљоводоници, чађ), оксиди
азота и сумпора и честице (чврсте или течне) (Г р у б е ш и ћ , 2007).
Аерозагађење у урбаним срединама се дефинише као појава загађујућих
материја у ваздуху, чији су извори у самом граду, или се налазе у ближој околини.
Извори загађења из околине се најчешће налазе на правцу доминантних вјетрова. Та
загађења зависе од топографских, демографских, метеоролошких карактеристика,
степена индустријализације и врсте индустријске дјелатности. Осим тога, зависи од
физичко -географских услова, величине урбаног подручја, близине, врсте и површине
вегетацијског покривача и површинских вода.
Загађен ваздух je oнaj који у себи садржи нове састојке до тада непознате у
уобичајеном саставу ваздуха, или садржи енормно повећање компонената уобичајеног
састава ваздуха. Загађени ваздух садржи гасове, паре, димове, прашине и друге
материје из различитих извора, у количинама које могу да штетно утичу на здравље
људи, животну средину и материјална добра. Загађења могу да настану под утицајем
физичких и биолошких промјена и могу да мијењају хемијске и физичке структуре
животне средине и тако утичу на екосистем, а једна промјена у екосистему доводи
ланчано до других промјена. Загађивач je извор који доводи до загађења, а то су
најчешће термоенергетски објекти, индустријска постројења, саобраћај и други извори
који потичу из људске активности (пољопривредна дјелатност, занатске дјелатности,
грађевинарство, рударство и сл.). Загађивачем се могу сматрати и природне појаве
(нпр . вјетрови) које зависе од климатских фактора и могу да својом активношћу створе
у ваздуху услове загађења (К о ј о в и ћ и сар ., 2006).
Загађујуће материје или супстанције, или штетне материје представљају
гасовите материје, суспендоване чврсте честице у релативно сувом или влажном
ваздуху (аероседимент, чађ, прашина), разне отровне и опасне материје у земљишту и
води. У Табели 1 дат је молекуларни састав и карактеристике главних загађујућих
материја у ваздуху.
Табела 1. Молекуларни састав и карактеристике главних загађујућих материја у ваздуху
(С т е в а н о в и ћ и сар., 2003) (модификовано)
Загађујућа материја
Сумпордиоксид

Састав
SO2

Честице

промјенљив

Азотдиоксид
Угљоводоници
(и друга испарљива једињења)
Угљенмоноксид

NO2
промјенљив
CO

Карактеристике
Без боје, тежак, у води растворљив гас, оштрог
мириса, иританс
Чврсте честице или течне капљице укључујући
испарења, дим, прашину и аеросоле
Црнкастосмеђ гас, растворљив у води
Многобројна једињења водоника и угљеника
Без боје, мириса и окуса, хемијски загушљиви гас,
слабо растворљив у води
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Озон

O3

Сумпорводоник

H2S

Флуориди
(нпр. флуорводоник HF)
Азотмоноксид
Олово

промјенљив
NO
Pb

Жива

Hg

Блиједоплави гас, растворљив у води, нестабилан,
опорог мириса
Безбојан гас, врло непријатног мириса на
покварена јаја, слабо растворљив у води
Оштри, безбојни, растворљиви у води гасови
(флуороводоник)
Безбојан гас, слабо растворљив у води
Метал, јавља се у разним једињењима са
различитим карактеристикама
Метал, јавља се у разним једињењима са
различитим карактеристикама

Загађујуће материје могу да буду у сва три агрегатна стања и означавају
материју чије испуштање у животну средину утиче или може утицати на њен
природни састав, особине и интегритет. Уобичајени су и изрази узети из стране
литературе, на примјер ''штетни агенс, полутант, контаминант'', који се користе за
означавање свих загађујућих фактора животне средине: хемијске, физичке и биолошке
природе. У српском језику је уобичајено да се за загађујуће материје често
употребљава израз ''полутант'', који је постао одомаћен и у свакодневном говору. У
раду ће се користити израз загађујућа материја, као домаћи израз, а уједно и израз који
се користи у домаћој регулативи из области загађења ваздуха.
Систематизација извора загађивања ваздуха се може извршити на основу
различитих критеријума. Према врсти извора загађивања ваздуха подразумијева се
подјела на природно и вјештачко (Табела 2).
Природно се карактерише ограниченим трајањем и израженом локалношћу, нпр
аерозагађење изазвано вулканима и пожарима и антропогено, које је глобално и трајно
и представља највећи извор загађења ваздуха а резултат је људске дјелатности,
односно активности.
Загађење ваздуха се може посматрати као локално, регионално и глобално .
Локално подразумијева градове и крупније индустријске регионе, регионални простор
од неколико километара, па и читави континент и глобално, које је карактеристично за
цијелу атмосферу. Глобално загађење је посљедица локалног и условљено је
ваздушним струјама којима се загађен ваздух из једних области преноси у друге,
удаљене регионе. Тада се говори о прекограничном загађењу.
Табела 2. Природни и антропогени загађивачи атмосфере (Г р у б е ш и ћ , 2007)
Гас
Сумпордиоксид (SO2)
Водониксулфид (H2S)
Угљенмоноксид (CO)
Азотни оксиди (NOX)
Амонијак (NH4)
Азотсубоксид (N2O)
Угљоводоници (CH)
Угљендиоксид (CO2 )

Извор
Главни антропогени
Сагоријевање угља и нафте, топионице
обојених метала и црна металургија
Хемијски процеси
Сагоријевање, мотори са унутрашњим
сагоријевањем
Сагоријевање
Обрада отпада
Индиректно, коришћењем азотних ђубрива
Сагоријевање, мотори са унутрашњим
сагоријевањем, хемијски процеси
Сагоријевање

Природни
Вулкани
Вулкани, биолошка активност у мочварама
Шумски пожари, реакције терпена
Бактеријска
активност
у
земљишту,
електрично пражњење
Биолошко разлагање
Биолошка активност у земљишту
Биолошки процеси
Биолошко разлагање, из океана

На подручју Европе највећи проблем данас представљају повећане концентрације
приземног озона због његовог штетног дејства на здравље и екосистеме, а затим
проблем киселих киша, највише због штетног утицаја на шуме.
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АНТРОПОГЕНИ ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА
Активношћу човјека у атмосферу се испуштају милиони тона различитих
загађујућих материја-чврстих честица, димова, гасова и пара органског и неорганског
поријекла међу којима су материје са различитим физичким и хемијским дјеловањем,
отровне материје, радиоактивне материје, биолошки материјал, што мијења састав
атмосфере и битно утиче на живи свијет на Земљи (К о ј о в и ћ и сар ., 2006). Својом
дјелатношћу човјек је измијенио првобитни састав атмосфере. Загађујуће материје из
многих извора загађења, неизбјежних пратилаца урбаног живота, у облику гаса, дима,
прашине, пепела, чврстог отпада и отпадних вода убацују се у ваздух, што доводи до
његове промјене. Загађење ваздуха је сложен проблем, јер загађујућа материја се може
јавити у облику бројних гасовитих, течних (аеросол) или чврстих хемијских материја.
У оквиру цјелокупног загађења гасови представљају приближно 90% тежинских
загађујућих материја (С т е в а н о в и ћ и сар ., 2003).
Загађење ваздуха је у огромном порасту у већем дијелу свијета, првенствено
због индустријализације, повећаног коришћења фосилних горива и повећања
популације у градским областима. Емисије, које су остварене у атмосферу и које су
узроковане људским активностима су врло комплексан проблем (Perry и сар ., 1983).
Аероазагађење је од почетка индустријске ере изазвало значајне проблеме у
високоразвијеним земљама, гдје аутомобили имају све већи удио загађења у другој
половини XX вијека (С т е в а н о в и ћ и сар., 2003), као и XXI вијеку.
Ваздух се сматра загађеним уколико садржи одређене супстанце у
концентрацијама које изазивају штетне посљедице код живих организама, прије свега
код човјека, а све већи развој савремених привредних дјелатности доводи до појаве све
веће количине и већег броја нових штетности које се испуштају у ваздух и угрожавају
човјечанство. Развијене земље помјерају и премјештају такве технологије у земље у
развоју, па постоји још већи проблем глобалног загађења због немогућности
спречавања емисије, јер сиромаштво тих земаља онемогућава провођење
одговарајућих мјера заштите животне средине (К о ј о в и ћ и сар., 2006).
Између појединих загађујућих материја и појединих утицаја на животну средину
постоје јасне везе (Табела 3).
Табела 3. Веза између загађујућих материја и појединих утицаја на животну средину
Утицај
Локални
(здравље)
Регионални
Киселе кише
Еутрофизација
Приземни озон
Глобални
Ефекат стаклене
баште
(индиректни)
Ефекат стаклене
баште (директни)

PM

HMs

POPs

SO2

NH3

NO2

NMVOC

CO

CH4

CO2

N2O

Легенда: PM-честице (дим и чађ), HMs-тешки метали, POPs-перзистентне органске загађујуће материје,
SO2 -сумпордиоксид, NH3-амонијак, NO2-азотдиоксид, NMVOC-неметанска испарљива органска
једињења, CO-угљенмоноксид, CH4-метан, CO2-угљендиоксид, N2O-азотсубоксид

Са антропогеним загађивањем природа се први пут сусрела у тренутку када је
човјек свјесно запалио ватру и почео подизати насеља. Ефекти тог загађивања били су
занемарљиви. Значајније загађивање ваздуха отпочело је употребом фосилних горива,
најприје у XIII а потом у XVII вијеку, да би крајем IXX, а нарочито у XX вијеку дошло
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до наглог скока степена загађења ваздуха упоредо са почецима и интензивирањем
коришћења нафте и њених деривата, повећањем обима саобраћаја, а потом и развоја
индустрије.
Вјештачки извори загађења ваздуха подразумијевају загађивање изазвано од
стране човјека директно или индиректно процесима које обавља или којима управља.
Они обухватају много ширу област и могу се подијелити на пет група:
Загађивање ваздуха термо и нуклеарним енерганама. Ова група подразумијева
све изворе загађивања у процесима трансформисања енергије горива у неки други
облик енергије, првенствено трансформисане у топлотну и електричну енергију. У ову
групу спадају: електране, топлане и комбинована постројења.
Загађивање ваздуха у индустрији и пољопривреди, обухватају различите
технолошке операције и процесе као што су у металургији, хемијској и другим
индустријама и разне пољопривредне операције као што су копање, запрашивање и
слично, којима се загађује животна средина.
Загађивање ваздуха свим врстама транспортних средстава. Ту се обухватају сва
загађивања приликом сагоријевања бензина, дизел горива, бутана, водоника и других
погонских материја. Саобраћај је, уз енергетику и индустрију, значајан извор емисија
загађујућих материја у животну средину, чак је његов удио у укупним емисијама
азотних оксида значајно већи од емисије из осталих сектора. У оквиру саобраћајног
сектора друмски саобраћај је најзначајнији извор готово свих загађујућих материја
(Табела 4).
Табела 4. Релативни односи главних узрочника загађења ваздуха (Г р у б е ш и ћ , 2007)
Главни узроци атмосферског загађења
Гасови и друга испарења из превозних средстава
Загађења из индивидуалних ложишта
Шумски пожари
Индустријски дим
Дим од спаљивања кућног отпада

Релативни однос
51%
16%
15%
14%
4%

Загађивање ваздуха сагоријевањем отпадних материја. Обухватају све процесе у
којима се због нагомилавања разних непотребних материја и заузимања простора врши
њихово спаљивање, било у посебним пећима, било на отвореном простору.
Загађивање ваздуха у свим осталим дјелатностима. Пошто је заиста тешко
извршити класификацију вјештачких извора загађивања, она је овдје извршена према
удјелу у општем загађивању ваздуха, па ова задња група обухвата све процесе који
нису обухваћени претходним, као што су нпр . процеси хемијског чишћења, штампања,
фарбања, рушења зграда, коришћење спрејева, запрашивања у циљу уништења
инсеката и свих осталих који доводе до загађивања ваздуха.
Према начину настанка загађујуће материје се дијеле на примарне и секундарне
(С е к у л и ћ и сар., 2003).
Примарне загађујуће материје потичу из познатих извора (димњака и др.), не
распадају се лако и емитују се директно у атмосферу. Као примарне загађујуће
материје ваздуха најчешће су једињења угљеника, сумпора, азота и халогена, затим
чврсте и кондензоване честице и радиоактивне материје. Једињења сумпора, азота,
угљеника, најчешће се јављају у виду оксида. Примарне загађујуће материје ваздуха
могу се налазити у облику честица, течних или чврстих, малих димензија. Ваздух могу
да загађују различите партикуле: дим, прашина, аеросол, чађ и измаглица.
Састав секундарних загађујућих материја ваздуха је мање познат. Оне настају
физичкохемијским реакцијама. тј. сједињавањем и међусобним мијешањем природних
загађујућих материја или у интеракцији са природним састојцима ваздуха
(фотохемијски смог). Најзначајније секундарне загађујуће материје у ваздуху су
једињења сумпора, азота, угљеника и озон.
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Према распореду извора загађивања ваздуха постоје:
Појединачни или тзв. тачкасти извори који подразумијевају изоловане или међусобно
довољно удаљене изворе, тако да им простор који загађују није исти. Под овом врстом
извора подразумијевају се обично термоелектране, рафинерије или топионице поред
којих у околини нема других постројења па су оне једини извор загађења у тој области.
Линијски распоређени извори подразумијевају путеве тј. њихову ближу околину,
којима се крећу транспортна средства односно извори загађивања.
Површински распоређени извори подразумијевају велики број мањих извора
ваздушног загађења, који загађују исту запремину ваздушног простора. Примјер су
градови, индустријски центри у којима изворе чине нпр . котловнице за гријање, мање
фабрике и сл.
Извори загађења одају нечистоће у облику честица, гасова и честица и гасова, те
се на основу тог критеријума може извршити подјела извора у зависности од
нечистоће коју извор одаје.
Према времену трајања загађивања, подјела је извршена на:
Изворе трајног загађивања (високе пећи, термоелектране и друго),
Изворе повременог загађивања.
Постоји и подјела вјештачких извора загађења на стационарне, покретне и изворе
загађења у затвореним просторима.
Стационарни извори су карактеристични за подручја везана за пољопривредне
активности, рударство и каменоломе, индустрију и индустријска подручја, као и
урбане средине (загријавање, спаљивање отпада, индивидуална ложишта и др.).
Покретни извори обухватају све врсте возила са унутрашњим сагоријевањем, док
извори загађења у затвореним просторима обухватају дим из цигарете, биолошка
загађења (полен, гриње, инсекте и алергене поријеклом од домаћих животиња),
емисија од сагоријевања и загријевања, емисија од различитих материјала и материја
као што су исп арљива органска једињења, олово, радон, азбест и сл.
Врло значајни извори загађујућих материја су индустријска и кућна ложишта на
фосилна горива (угаљ, нафта и земни гас) са циљем добијања енергије. Загађујуће
материје које се емитују из тих извора су сумпордиоксид, органска и неорганска
прашина, чађ, азотни оксиди и сл. Индустријска и кућна ложишта са циљем
загријавања просторија имају сезонски карактер . У нашим крајевима је то од октобра
до маја мјесеца.
Мобилни извори загађујућих материја су моторна возила, чији број стално
расте, те су све већи загађивачи ваздуха у насељима а и ван њих током цијеле године.
Сагоријевањем бензина и других нафтних деривата у моторним возилима у ваздух
доспијевају бројни и опасни састојци (чађ, сумпорни оксиди, азотни оксиди,
угљенмоноксид, олово и сл.).
ПРИРОДНИ ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА
Природни извори загађења ваздуха су одувијек присутни у биосфери:
разношење земље и пијеска, дим шумских и степских пожара, вулкани, минерални и
термални извори, космичка прашина, површине океана и друге елементарне
катастрофе (С т е в а н о в и ћ и сар ., 2003) и за сада их није могуће контролисати. У ту
групу спадају минерали, биљни, животињски и микробијални полутанти (Р о ж а ј а и
Ј а б л а н о в и ћ , 1982). Хемијске и физичке особине и штетност појединих материја
које се ослобађају из природних извора су различите. У појединим земљама, са
великим извориштима нафте, постоје дугогодишњи пожари, који непрестано трају и
представљају један од сталних природних загађивача атмосфере, док загађење ваздуха
вулканском активношћу може бити повременог, а понекад и сталног карактера, јер
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вулкани у стању мировања у атмосферу ослобађају H2S, CO и метан (Ј а б л а н о в и ћ ,
1995).
У природне изворе загађивања убрајају се: прашина ношена вјетром,
аероалергени (полен и остали), честице морске соли, дим, летећи пепео и гасови од
шумских пожара, гасови из мочвара, микроорганизми (бактерије и вируси), магла,
вулкански гасови (метан, угљоводоници, оксиди азота и др.) и пепео , природна
радиоактивност, метеорска прашина, природна испарења и озон настао приликом
варничења. У тропским шумама може доћи до распадања органске материје, што
изазива појаву различитих гасовитих једињења, као нпр. метан, кетоне, алдехиде и
многе друге сложене угљоводонике, који се емитују у атмосферу и учествују у
стварању озона (С т е в а н о в и ћ и сар ., 2003). Шуме четинара ослобађају терпене,
изнад мочвара се шире испарења H2S и NH3 , сулфати и нитрати. Дрвенасте врсте
биљака излучују у атмосферу на стотине врста угљоводоника и њихових деривата
(Ј а б л а н о в и ћ , 1995). Извор загађења је и сам човјек са својим метаболизмом, што
нарочито долази до изражаја у великим градовима и густим популацијама. Човјек у
просјеку дневно ослобађа 10 m3 ваздуха засићеног парама воде које садржи 4%
угљендиоксида, 600 g зноја итд. (Р о ж а ј а и Ј а б л а н о в и ћ , 1982). Како на природно
загађење човјек нема утицаја, потребно је обратити посебну пажњу на антропогено
загађивање ваздуха, односно атмосфере, јер високе концентрације загађујућих
материја, најчешће у градовима, стварају људи и није их лако елиминисати из животне
средине, као што је то био случај у прединдустријском периоду.
Као типичан примјер природног извора загађења, на које човјек нема утицаја
јесу ерупције вулкана. При ерупцији вулкана Ел Чикона (El Chichon) (Мексико) 29
марта 1982. године у атмосферу је доспјело око 0,5 km2 пепела, камена и вулканске
прашине. Директно је у атмосферу доспјело 40 000 тона HCl, што је узроковало
повећање концентрације за 40%. Истовремено је у атмосферу доспјело 20 милиона
тона сумпордиоксида, што је приближно 10% годишње емисије емитоване
спаљивањем угља и нафте. Чак и без већих ерупција вулкани емитују знатне количине
гасовитих загађења. Тако је вулкан Килауа (Kilauea ) (Хаваји) у периоду од 1956. до
1983. године емитовао у тропосферу 7,6 милиона тона сумпора (претежно као H2S и
SO2), 500000 тона хлоридне киселине и 2,2 милиона тона флуороводоника. Сем тога,
дневно емитује 800 kg пара живе и низ угљоводоника: метан, алдехиде, кетоне, толуол
и друге материје. Уз сталне мање емисије угљендиоксида вулкани га могу изненада
емитовати и у већим количинама, као што је то био случај у августу 1986. године у
Камеруну, када је због земљотреса из језера Ниос ослобођена количина угљендиоксида
усмртила више од 1700 људи (М а т а с и сар ., 1989).
Појавом нових извора загађења животне средине и све веће урбанизације са
развојем људског друштва, присутнији је и проблем загађења ваздуха алергеним
поленом. Иако je велики значај у постојању разноврсности и богатству флоре, одређен
број биљних врста су алергене биљке које изазивају штетне ефекте по људско здравље.
Овакве биљне врсте продукују веће количине полена, цвјетног праха у ваздуху, што је
у уској вези са периодом у години када цвјетају (Т е п и ћ и И л и ћ , 2006). Полен
појединих биљних врста достиже високе концентрације у ваздуху, преноси се вјетром
и с обзиром да на значајан дио људске популације има негативан утицај окарактерисан
је као загађивач ваздуха. Велика продукција поленових зрна и преношење полена
вјетром који су особине анемофилних биљних врста омогућавају да се полен преноси
на удаљеност од 10–100 km. На тај начин осјетљиве особе инхалирају ону дневну дозу
алергена која код њих може да изазове алергијску реакцију. Аерополен се може
сматрати природним загађивачем животне средине, a карактеристике полинације као
што су периоди полинације и дневне концентрације полена могу бити коришћени као
параметри дефинисања загађивања ваздуха (Р а д и ш и ћ и сар., 2006). Мјерењем
27

Илић Предраг 1, Марковић Светлана1, Јањуш Зоран2

________________________

концентрације алергена омогућава се свакодневна информација сензибилним особама
за превенцију, као помоћ у ефикасном лијечењу пацијената у здравственим
институцијама, побољшању рада комуналних служби које треба да раде на сузбијању
корова и полинације алергених биљака и слично (М и л е н к о в и ћ , 2007).
Како закони о заштити животне средине и заштити ваздуха Републике Српске
не предвиђају постојање природних процеса загађивања, било би неопходно исте
укључити у закон и развити аеропалинолошку мрежу у оквиру система за редовно
праћење аерозагађења. Метеоролошки параметри, као што су падавине, температура и
влажност ваздуха су важни због прогнозе концентрације и врсте полена у ваздуху.
Коначан циљ спровођења оваквих мјерења и истраживања би био да се обезбиједи
правовремена информација за јавност како би се омогућила ефикаснија превенција
алергијских болести код људи (Р а д и ш и ћ и сар., 2006). Сва истраживања треба
спроводити у складу са стандардима Међународног удружења за аеробиологију (IAA).
Превентивна мјера за смањење полена у градовима је избјегавање врста са алергеним
својствима у парковима и зеленим површинама, а садња оних које немају или имају
мало алергено својство. За прављење аеропалинолошких извештаја и прогноза, врши
се идентификација полена 24 биљне врсте (лијеска, јова, тиса и чемпреси, бријест,
топола, јавор , врба, јасен, бреза, граб, платани, орах, храст, бор, конопља, траве, липа,
боквица, киселице, коприве, штирови, пелин, амброзија и дуд). Временски период
током којег се врши континуирано узимање узорака дефинисан је од стране
Међународног удружења за аеробиологију (IAA) и код нас почиње око 1. фебруара
(вријеме почетка цвјетања лијеске и јове) и траје до првих дана новембра (завршетак
цвjетања пелина и амброзије).
Узимање узорака врши се специјалним уређајем – колектором, помоћу кога се
може тачно одредити концентрација полена сваке биљне врсте (број поленових зрна на
1 m3 ваздуха), тачан дан, чак и тачно вријеме датих концентрација. Према IAA
стандарду, количина преко 30 поленових зрна у m3 је количина полена која изазива
алергијске реакције (М и л е н к о в и ћ , 2007).

ЗАКЉУЧАК
Аерозагађење представља не само локални, већ и међународни проблем.
Загађење ваздуха није само проблем данашњице, већ је представљало проблем и у
периодима прије нове ере. Из тог периода постоје писани трагови да се говорило о
непријатним мирисима, који иако су били значајно мањи у односу на данашњост,
представљали су велики проблем за становништво и санкције су биле изузетно строге,
чак је у одређеним периодима у историји починилац који би изазвао загађење био
погубљен.
Данас не постоје драконске казне, постоји законска регулатива, али упркос
наведеном, извори загађења ваздуха, првенствено антропогени, као што је индустрија
и саобраћајна средства, представљају значајан проблем, који је тешко контролисати и
смањити испуштање загађујућих материја на атмосферу и уопште животну средину.
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Abstract

ILIĆ, P., Svetlana MARKOVIĆ, M. RAČIĆ, Z. JANJUŠ: MUNICIPAL NOISE AND AIR
POLLUTION IN URBAN PART OF BANJA LUKA [Institut zaštite, ekologije i informatike,
Vidovdanska 43, Banja Luka]
Municipal noise and air pollution are present in modern living, primarily in industrial and
urban environments. Prevention of noise and its influence, together with decrease of air pollution, are
some of the tasks to be taken in order to improve living conditions and environmental protection. This
research results show that noise level in city center area in Banja Luka is significantly exceeded, and
that limit values of some parameters are significantly exceeded too. It is necessary to take urgent
measures in order to decrease level of municipal noise and to improve air quality in these and other
areas, and in that way, to protect health of people living in urban areas.
Key words: air pollution, environmental noise, environmental protection
Сажетак
Комунална бука и загађење ваздуха су један од пратилаца савременог живљења,
првенствено у индустријским и урбаним срединама. Борба против буке и њеног дјеловања, као
и смањење загађења ваздуха је дио напора који се мора чинити за побољшање услова живота и
заштите животне средине. Резултати рада указују да је ниво буке на подручју ужег градског
језгра у Бањој Луци енормно прекорачен, док су граничне вриједности појединих параметара
значајно прекорачене. На наведеном подручју, али и на другим подручјима потребно је
предузети хитне мјере за смањење комуналне буке и побољшање квалитета ваздуха како би се
заштитило здравље становника у урбаним срединама.
Кључне ријечи: аерозагађење, комунална бука, заштита животне средине

УВОД
Сваким даном је животна средина све загађенија различитим врстама загађења
усљед сталног развоја индустрије, саобраћаја и других дјелатности којима се човјек
бави. Све је мање неизмијењене природе, а зоне човјекове активности се све више шире
и у њима услови живота и рада све мање задовољавају најосновније захтјеве нормалног
живљења. Неке од резултанти савременог живљења, које доводе до комплексног
оштећења здравља, највише у индустријски развијеним срединама и у урбаним
срединама, су бука и загађење ваздуха и борба против буке и њеног дјеловања, као и
смањење загађења ваздуха, што је дио напора који се чине за побољшање услова
живота и заштите животне средине.
Бука представља сваки нежељени звук који омета рад или одмор (а чине је разне
звучне појаве као што је галама, шум, лупа, говор, сирене, звукови који долазе од
саобраћајних средстава, машина и уређаја и сл.) и један је од главних узрока смањења
квалитета живота људи, нарочито у урбаним срединама. Бука у животној средини, или,
комунална бука, како је уобичајен назив, дефинише се као бука коју стварају сви
извори буке који се јављају у окружењу човјека, и која влада у стамбеним и
нестамбеним зградама у насељима, искључујући буку која настаје на самом радном
мјесту у индустријским погонима.
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Према Директиви Европске уније, појам „амбијентална бука“ (комунална бука)
се односи на нежељене и штетне вањске утицаје настале људском активношћу,
укључујући буку насталу средствима транспорта (друмским, жељезничким и
ваздушним саобраћајем), или на мјестима индустријске активности (дефинисане у
Анексу I Директиве 96/61/EC од 24. септембра 1996. године), што се односи на буку
којој су људи изложени посебно у изграђеним областима, у јавим парковима или
другим тихим мјестима у агломерацији, на тихим мјестима на отвореном, близу школа,
болница и других мјеста осјетљивих на буку (Directive 2002/49/EC).
Аерозагађење или загађење ваздуха подразумијева присуство гасова и других
садржаја у ваздуху који му нису својствени по природном саставу
(К р и с т о ф о р о в и ћ - И л и ћ и сар., 2002). Загађивање ваздуха представља директно
или индиректно уношење супстанци у ваздух од стране човјека што резултира таквим
штетним утицајима који угрожавају људско здравље, наносе штету животним
ресурсима и екосистемима, материјалној својини и који оштећују или утичу на
разоноду и остале врсте законског коришћења животне средине (Закон о заштити
ваздуха ''Службени гласник Републике Српске'', бр. 52/02) и може имати штетне
посљедице на квалитет животне средине и здравље људи (Б о г д а н о в и ћ и
Г р ж е т и ћ , 2005). Оно заправо представља преношење штетних природих и
синтетичких материја у атмосферу као директна или индиректна посљедица човјечије
дјелатности (С т е в а н о в и ћ и сар ., 2003). Велики број једињења, гасова те течних и
чврстих честица могу да се појаве у ваздуху као загађујуће материје: прашина или
аероседимент, лебдеће честице, чађ, једињења сумпора, угљенмоноксид, једињења
азота, волатилна органска једињења, фотохемијски оксиданти и сл. и могу знатно да
мијењају уобичајени састав ваздуха. Једноставно речено , ваздух је загађен када се у
њему нађу материје које су стране његовом природном саставу или ако се удио неког
од природних састојака повећао (С е к у л и ћ и сар., 2003). Аерозагађење подразумијева
сваку промјену у саставу и стању ваздуха, која прелази границу прилагодљивости
људског организма и доводи до његовог оболијевања.
Циљ рада је да се утврде нивои и карактер комуналне буке у урбаној средини
Бање Луке, стање квалитета ваздуха као и да се предложе мјере за смањење буке и
загађења ваздуха и заштиту људи у срединама у којима бука прелази стандардне
вриједности и концентрације загађујућих материја у ваздуху прелази граничне
вриједности имисије.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
У току мјерења буке и израде карте буке кориштена је опрема са одговарајућим
софтверима Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука: Фонометар
(произвођач: Bruel & Kjaer, тип: 2260 Обсервер ), Калибратор (произвођач: Bruel &
Kjaer, тип: 4226), Анемометар (произвођач: Techno line, тип: ЕА-3010), Дигитални
хигротермометар (произвођач: Greisinger Electronic, тип: GFTH 95), трокраки
телескопски сталак 140 cm и за израду карте буке кориштен је ЛимА_5 софтвер ,
Верзија 4.32 и Верзија 5.1, као и софтвер 7815 за фреквентну анализу.
За праћење параметара загађења ваздуха коришћена је мјерна станица LU3000.
Сумпордиоксид, азотни оксиди, озон и угљенмоноксид су одређивани опремом
произвођача Thermo Electron Corporation Environmental Instruments 27 Forge Parkway
Franklin Massachusetts. За лебдеће честице испод 10 µm коришћена је опрема ESM
Andersen instruments GmbH FH621-R. У раду су приказани резултати мјерења буке и
квалитета ваздуха добијени у оквиру научноистраживачких пројеката Института
заштите, екологије и информатике, Бања Лука (К о ј о в и ћ и сар., 2009; К о ј о в и ћ и
сар ., 2010).
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Мјерење буке је извршено на отвореном простору 29.10.2008; 31.10.2008. и
03.11.2008. године у Бањој Луци (Булевар Краља Петра I Карађорђевића) на више
локација које репрезентују зоне из Правилника о дозвољеним границама интензитета
звука и шума (''Службени лист СРБИХ'', број 46/89). и извршено је мапирање буке
(Слика 1).
У току снимање буке, температура и релативна влажност су биле у границама од
-10 0C до 30 0С, релативна влажност испод 90%. У подручју одређеном за мјерење буке
утврђено је да не постоје већи индустријски објекти као значајни извори буке и да
загађење буком долази углавном од саобраћаја.
Булевар Краља Петра I Карађорђевића са важнијим садржајима који се налазе
са обје стране дужином булевара (трговине, банке, Парк Петра Кочића, стамбени
објекти, Пошта, Парк, Галерија, Електропренос, хотел Босна, Дом војске, хотел Палас,
Робна кућа Боска, Трг Крајине, трговине различитом робом, Градска управа, Храм
Христа Спаситеља, Бански Двор, Парк између Банског двора и Позоришта, Позориште,
Творница дувана, Католичка црква, стамбени објекти, зграда Владе, факултети, Парк
Младена Стојановића), се сврстава у IV зону- трговачко , пословно , стамбено и
стамбено саобраћајно подручје, V зону- пословно- управно, трговачко -занатско,
сервисно (комунални сервис), као и у II зону- туристичко, рекреативно , опоравилишно
подручје, па дијелом и у III зону (чисто стамбено , васпитно образовне и здравствене
институције, јавне зелене и рекреацијске површине) јер се поред улице смјештени
факултети. На потезу те улице од индустријских објеката налази се Фабрика дувана и
већи број угоститељских објеката, али они нису у вријеме мјерења буке били значајни
извори комуналне буке. Поред зграде Владе налазили су се објекти у изградњи,
грађевински радови су стварали буку која утиче на комуналну буку.
При снимању буке у овој улици обухваћен је дио од раскрснице са улицом Цара
Душана до раскрснице са улицом Вука Караџића и улицом Алеја Светог Саве.
Табела 1. Измјерни нивои буке у Булевару Краља Петра I Карађорђевића
29.10.2008. год.

31.10.2008. год.

03.11.2008. год.

Leq

0917-0932
L1

L10

Leq

1022-1037
L1

L10

Leq

1308-1323
L1

L10

69,9

80,3

72,3

69,2

79,5

73,2

70,1

80,6

73,2

Leq

1909-1924
L1

L10

Leq

1914-1929
L1

L10

Leq

1806-1821
L1

L10

69,3

78,9

72,9

69,5

79,1

73,5

69,6

79,3

71,9

Дана
Мјерење
вршено
dB (A)
Мјерење
вршено
dB (A)
Мјерење
вршено
dB (A)

2229-2244

2207-2222

2304-2319

Leq

L1

L10

Leq

L1

L10

Leq

L1

L10

67,2

76,4

70,9

67,4

76,2

69,8

67,0

75,3

69,3
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Слика 1. Фреквентна анализа нивоа буке за Leq=69.9 dB(A)
Табела 2. Вриједности Lеq нивоа буке у зависности од фреквенције
125
250
500
1000
2000
Hz
31,5 63
dB (A)
37
51
53,4
57,6
63,3
65,4
63,9

4000
57,7

8000
49,6

16000
39,8

Подаци за дневно мјерење (еквивалентна бука, вршни ниво L1 и L10) (Табела 1).
Подаци показују да је у току дневног мјерења у сва три дана, измјерена
еквивалентна бука-Lеq изнад дозвољених вриједности и креће се од 69,2 до 70,1 dB (А).
Према важећем Правилнику (''Службени лист СРБИХ'', број 46/89) највиши дозвољени
нивои буке у току дана за Другу зону (туристичко, рекреацијско, опоравилишно )
дозвољена је 50 dB (А), а за Трећу зону (чисто стамбено, васпитно-образовне и
здравствене инстититуције) 55 dB (А), Четврту зону (трговачко , пословно , стамбено и
стамбено-саобраћајно подручје) 60 dB (А) и за Пету зону (пословно-управно ,
трговачко-занатско, сервисно-комунални сервис) 65 dB (А), што значи да су
вриједности измјерене еквивалентна бука-Lеq буке, у односу на дозвољену, у Другој
зони више за 19,2 до 20,1 dB (А) у току дана, а у Трећој зони више су за 14,2 до 15,1 dB
(А).
Вршни ниво буке L1 у сва три дневна мјерења креће се од 79,5 до 80,6 dB (А), а
дозвољен је за Другу зону 65 dB (А), а за Трећу зону 70 dB(А), за Четврту зону 75 dB
(А) и за Пету зону 80 dB (А). Измјерене вриједности у односу на дозвољене више су за
Другу зону од 14,5 до 15,6 dB (А), за Трећу зону од 9,5 до 10,6 dB (А), за Четврту зону
4,5 до 5,6, те за Пету зону у два дневна мјерења прелази дозвољене вриједности за 0,3
до 0,6 dB (А), а у једном мјерењу је испод дозвољене границе.
Вршни ниво L10 креће се у сва три дневна мјерења од 72,3 до73,2 dB (А), а
дозвољен је за Другу зону 60 dB (А), за Трећу зону 65 dB (А), Четврту зону 70 dB (А) и
за Пету зону 75 dB (А). Измјерене вриједности у односу на дозвољене више су за Другу
зону од 12,3 до 13,3 dB (А), за Трећу зону од 7,3 до 8,2 dB (А), за Четврту зону 2,3 до
3,2 dB (А) и за Пету зону вриједности су испод дозвољених.
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Фреквентна анализа буке за дневно мјерење Leq=69.9 dB (A) показује да су
нивои буке највиши на фреквенцијама 1000 и 2000 Hz, изнад 63 dB (A), а на нижим
фреквенцијама су изнад 50 dB (A) (Слика 1, Табела 2).
Подаци за вечерње мјерење (еквивалентна бука, вршни ниво L1 и L10) (Табела 1).
У Правилнику нису утврђене дозвољене вриједности буке за вечерњи период.
Еквивалентни ниво - Lеq буке у вечерњем периоду сва три мјерења краће се од 69,3 69,6 dB (А), L1 од 78,9 - 79,3 dB (А), а L10 од 71,9 -73,5 dB (А).
Подаци за ноћно мјерење (еквивалентна бука-Lеq, вршни ниво L1 и L10 ) (Tабела 1).
У току у сва три ноћна мјерења, измјерена еквивалентна бука-Lеq је изнад
дозвољених вриједности и креће се од 67,0 – 67,4 dB (А), па је у односу на дозвољену
вриједност у Другој зони - 40 dB (А), виша за 27,0 – 27,4 dB (А), а у Трећој зони - 45
dB (А), за 22,0 – 22,4 dB (А), Четвртој зони-50 dB(А), за 17,0 – 17,4 dB (А) и у Петој
зони -60 dB (А), за 7,0 -7, 4 dB (А).
Вршни ниво буке L1 у сва три ноћна мјерења креће се од 75,3 до 76,4 dB (А), а
дозвољен је за Другу зону 65 dB (А), а за Трећу зону 70 dB (А)), за Четврту зону 75 dB
(А) и за Пету зону 80 dB(А). Измјерене вриједности у односу на дозвољене више су за
Другу зону од 10,3 - 11,4 dB (А), за Трећу зону од 5,3-6,4 dB (А), за Четврту зону 0,3 –
1,4 dB (А) и за Пету зону вриједности су испод дозвољених.
Вршни ниво L10 креће се у сва три ноћна мјерења од 69,3-70,9 dB (А) дозвољен
је за Другу зону 60 dB (А), за Трећу зону 65 dB (А), за Четврту зону 70 dB (А) и за
Пету зону 75, Измјерене вриједности у односу на дозвољене, више су за Другу зону
од 9,3-11,9 dB (А), за Трећу зону од 4,3-5,96 dB (А), за Четврту зону у једном мјерењу
за 0,9 dB (А), док је у друга два мјерења испод дозвољене границе и за Пету зону у
свим мјерењима је испод дозвољене границе.
Табела 3. Просјечне вриједности еквивалентне Lеq буке и вршних нивоа L1 и L10 у Булевару
Краља Петра I Карађорђевића
1
Врста мјерења

2
просјечна вриједност буке у dB
(А)

3
дозвољена вриједност
буке у dB (А)према
зонама :2,3,4,5**

4
разлика 2/3 буке у dB (А)
по зонама

Дневно
69,7
50; 55; 60; 65
19,7; 14,7*; 9,7; 4,7
Lеq
L1
80,1
65; 70; 75; 80
15,1; 10,1*; 5,1; 0,1
L10
72,9
60; 65; 70; 75
12,9*; 7,9; 2,9; -2,1
L90
59,3
Дневно
Вече
69,5
Lеq
L1
79,1
L10
72,8
L90
57,6
Ноћ
67,2
40; 45; 50; 60
27,2; 22,2; 17,2*; 7,1
Lеq
L1
76,0
65; 70; 75; 80
11,0*; 6,0; 1,0; -4,0
L10
70,0
60; 65; 70; 75
10,0*; 5,0; 0,0; -5,0
L90
56,9
**У колони 3 наведене су најниже и највише дозвољене вриједности буке према припадајућим
зонама (II, III, IV, V) мјерног мјеста
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*Подебљане вриједности означавају алармантне вриједности буке према Правилнику (24) у
односу на припадајућу Зону

Просјечне вриједности буке сва три мјерења (Lеq, L1 , L10 ) и у току дана и у току
ноћи, високо прелазе дозвољене вриједности буке које су предвиђене за Зону 2, чији се
садржаји налазе у улици Булевар Краља Петра I Карађорђевића, и налазе се у
категорији алармантних. У току дана просјечан еквивалентни ниво буке- Lеq је виши за
19,7 dB (А), а ноћу чак 27,2 dB (А), од дозвољеног и готово два до три пута прелазе
вриједности нивоа буке који је Правилником (''Службени лист СРБИХ'', број 46/89)
(члан 10) утврђен као алармантни, а то је бука која за 10 dB (А) прелази дозвољену
вриједност (Табела 3). Слично се може закључити и за просјечне вриједности
еквивалентне буке и вршних нивоа L1 и L10 за садржаје Зоне 3. У току дана и у току
ноћи повишене су просјечне вриједности еквивалентне буке и вршних нивоа L1 и L10 за
активности које су категорисане као Зона 4, као и неке вриједности за садржаје Зоне 5,
али се не налазе у категорији алармантних. Пошто се у истој улици налазе помијешане
активности карактеристичне за све четири зоне и не могу се раздвајати, то можемо
закључити да су вриједности нивоа буке у овој улици алармантне.
Потребно је истаћи да су у вечерњим часовима вриједности буке повећане и
готово се не разликују од оних измјерених у току дана.
Подаци овог истраживања указују да су извори буке углавном линијског
карактера, те да је ниво буке непосредно око саобраћајнице 65 -75 dB (А), а да се у
околини са повећањем удаљености од извора буке на око 30 метара, постепено та бука
смањује испод 35 dB (А).
Ова бука спада у групу првог степена интензитета -од 30 до 65 dB (А), која код
осјетљивих особа може да изазове узнемиреност, главобољу, повремену
раздражљивост и немиран сан, а не изазива оштећење слуха. Такође спада и у буку
другог степена интензитета -од 65 до 90 dB (А), која утиче на настанак
неуровегетативних сметњи, како на слуху, тако и у цијелом организму. Излагање
оваквој буци каква је регистрована током истраживања, свакодневно, током више
година, доводи до оштећења организма, па и до оштећења слуха, обично лакшег
степена и на високим фреквенцијама.
Према нивоу измјерене буке, Бања Лука се сврстава у ред у великих градова
(B e r g l u n d и сар., 1999). Како је мрежа саобраћајница распрострањена густо, то је
процјена да је већина становника у центру града изложена буци између 40-70 dB (А) у
току дана, а слично је и у току вечери и ноћу.
Становници испитиваног подручја Бање Луке изложени су ометајућој буци која им
ремети сан и одмор, која доводи до општег замора, изазива раздражљивост, доводи до
главобоље, која им смањује могућност комуникације и негативно утиче на радну
ефикасност.
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LE GE ND A

Слика 2. Мапа буке за улицу Краља Петра I Карађорђевића (прорачуном је обухваћена 30
метара од улице тј. извора буке са једне и друге стране)

Резултати испитивања квалитета ваздуха указују да је на испитиваном
локалитету велики проблем загађење угљендиоксидом и истраживано подручје
припада III класи квалитета ваздуха, која представља загађен ваздух са утицајем на
погоршање здравља становништва, са јаким утицајем на флору и фауну и појаве
корозије и штета на материјалним добрима, док је у септембру вриједност од 83,18
µg/m3 сврставала квалитет ваздуха у подручје са загађеним ваздухом, угрожено је
здравље становништва, са прогресивним пропадањем фауне и флоре, јаке корозије и
штете на материјалним добрима (IV класа). У периоду од априла до јула квалитет
ваздуха је био задовољавајући на основу присуства азотдиоксида и сврставао је
истраживано подручје у I класу квалитета ваздуха. Годишња гранична вриједност за
заштиту људског здравља азотдиоксида је 40 µg/m3 и у Бањој Луци на испитиваном
локалитету је забиљежено прекорачење и вриједност је износила 46,08 µg/m3.
Највећа максимална дневна вриједност укупних азотних оксида је забиљежена у
децембру и износи 444,82 µg/m3, док је минимална вриједност од 1,67 µg/m3
детектована у јулу. Просјечна вриједност је 87,04 µg/m3. Просјечна годишња
вриједност граничне вриједности ваздуха у циљу заштите екосистема за NOX од 30
µg/m3 на испитиваном подручју је значајно прекорачена (87,04 µg/m3), док је у децембру
и новембру наведена вриједност била прекорачена скоро 6 пута и износила 177,75
µg/m3 и 177,28 µg/m3. Једино је у јулу измјерена вриједност била испод граничне
вриједности (17,34 µg/m3).
Висока вриједност циљне вриједности ваздуха за азотдиоксид (NO2) за
једночасовни период узорковања је 200 µg/m3 и не би требало да буде прекорачена
више од 25 дана у току године у просјеку у три године и у Бањој Луци је прекорачена
31 пут, што је за 7 пута више у односу на препоручено. За 24-часовни период
узорковања висока вриједност је 90 µg/m3 и не би требало да буде прекорачена више од

38

Комунална бука и извори загађења ваздуха у урбаном дијелу Бања Луке
_____________________________

7 пута у календарској години, а у Бањој Луци је било 20 прекорачења у испитиваном
периоду, чак 3 пута више у односу на предвиђено.
У Бањој Луци је забиљежено прекорачење прага узбуне чак 24 пута, док су
прагови упозорења, вриједности за 20% ниже од вриједности прагова узбуне,
забиљежени чак 21 пут. Вриједности које карактеришу праг узбуне су у појединим
данима (17. децембра) биле забиљежене током 13 часова непрекидно, а уколико би се
томе додала и вриједност прага упозорења, алармантно стање је трајало 14 часова
непрекидно . Да се ради о енормном загађењу, говори и податак да је током децембра
просјечна вриједност азотних оксида премашивала вриједност прага упозорења од 320
µg/m3 чак 7 пута, док је просјечна вриједност забиљежена 17, 07. и 16. децембра
(444,82 µg/m3, 428,25 µg/m3 и 425,77 µg/m3) прелазила вриједност која карактерише
периоде када се проглашава праг узбуне. Овако високе вриједности азотних оксида у
топлим мјесецима, када је вријеме сунчано и када долази до уношења угљоводоника и
азотних оксида из разних извора у ваздух изазива настајање фотохемијског смога.
Висока вриједност граничне вриједности ваздуха за угљенмоноксид износи
10000 µg/m3 за период узорковања од 8 часова и на испитиваном локалитету
забиљежена је просјечна годишња вриједност за период узорковања од 8 часова од
2900 µg/m3, те се може сматрати да није критична загађеност овом загађујућом
материјом када се посматра годишњи просјек, с тим да су забиљежени периоди
значајне загађености, нпр. јануар (9.227 µg/m3), а најмања загађеност је забиљежена
током јула (467 µg/m3). Максимална вриједност је такође забиљежена у јануару (13.978
µg/m3), док је минимална вриједност забиљежена у августу и износила је само 1 µg/m3.
На основу годишњег просјека квалитет ваздуха се сврстава у III класу квалитета
ваздуха која представља озбиљније загађен ваздух са утицајем на погоршање здравља
становништва, негативан утицај на флору и фауну и појаве корозије и штета на
материјалним добрима и највећа загађеност је забиљежена током јануара (7.048 µg/m3)
и новембра (4.251 µg/m3).
Имисиона концентрација озона редовно прелази дозвољени ниво. Загађење
ваздуха усљед саобраћаја је вјероватно повећано и због увоза великог броја половних
аутомобила. Квалитет ваздуха се погоршава и у вријеме топлих љетних дана због
високе концентрације озона насталог усљед фотохемијског ефекта у љетном периоду.
Просјечна вриједност забиљежена током истраживања је износила 39,45 µg/m3. Највећа
просјечна мјесечна вриједност забиљежена током истраживања је током марта (67,19
µg/m3), а најмања у септембру (15,14 µg/m3). Просјечна годишња гранична вриједности
озона ваздуха у циљу заштите екосистема износи 18000 µg/m3. Иако не постоје подаци
за период од пет година вриједност која је забиљежена у периоду од једне године од
52406 µg/m3 указује на загађење ваздуха и већа је од просјечне годишње вриједности
чак три пута. Овакве концентрације могу изазвати негативне биолошке ефекте.
Висока вриједност граничне вриједности ваздуха у циљу заштите здравља људи
за лебдеће честице испод 10 µm (ЛЧ 10) је 100 µg/m3 и не би требало да буде
прекорачена више од 7 пута у календарској години, а у Бањој Луци је забиљежена чак
75 пута на годишњем нивоу. Просјечна годишња вриједност је 50 µg/m3, док је у Бањој
Луци током истраживаног периода забиљежена вриједност од 81,71 µg/m3. 24-часовна
гранична вриједност у циљу заштите здравља људи у складу са Директивом 1999/30/EC
је 50 µg/m3 и не смије бити прекорачена више од 35 пута током календарске године, а у
испитиваном периоду је забиљежено прекорачење чак 192 пута. Годишња гранична
вриједност за заштиту људског здравља износи 40 µg/m3, док је у Бањој Луци та
вриједност премашена преко 100%. Највеће загађење лебдећим честицама је
забиљежено у јануару (202,26 µg/m3), а најмања просјечна мјесечна вриједност је
забиљежена током маја (38,53 µg/m3). Висока вриједност циљне вриједности ваздуха је
60 µg/m3 и не би требало да буде прекорачена више од седам пута у календарској
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години, а у Бањој Луци је забиљежена 154 пута, а високе максималне и просјечне
вриједности су нарочито забиљежене у зимским мјесецима, првенствено јануару
(202,26 µg/m3) и децембру (160,6 µg/m3), што указује на алармантно загађење ваздуха у
погледу ове загађујуће материје. Просјечна годишња вриједност циљне вриједности
ваздуха је 40 µg/m3 значајно је прекорачена на испитиваном подручју (Табела 4).
Табела 4. Средње, минималне и максималне концентрације загађујућих материја
(SO2, NO, NO2,, NOX, CO, O3, ЛЧ 10)
µg/m3

SO2

NO

NO2

NOX

CO

O3

ЛЧ 10

ЈАНУАР

2150
(24h)

2900 (8h)

40,93
(24h)

39,65
(8h)

СР. ВРИ.

10,14

27,77

46,08

87,04

81,71

ГВВ

90

-

60

-

-

-

50

ЦВВ

60

-

40

-

-

-

40

Веома високе забиљежене вриједности лебдећих честица су узроковане и
временским приликама, јер спроведена истраживања зависности концентрације
загађујућих материја у ваздуху, нарочито ЛЧ 10 и метеоролошких параметара (брзина
и смјер вјетра, температура, релативна влажност ваздуха и атмосферски притисак) на
истраживаном подручју указују да постоји значајна зависност између наведених
параметара, што су потврдили резултати моделовања загађења ваздуха са
метеоролошким параметрима.
У раду су праћене основне загађујуће материје у ваздуху, с тим да су накнадна
истраживања на подручју Бање Луке указала да су присутне и значајне концентрације
полихлорованих бифенила, диоксина и других органохлорних загађујућих материја у
ваздуху урбаног подручја града (L a m m e l и сар ., 2010a; L a m m e l и сар., 2010b;
G a š i ć и сар., 2010) и у будућности треба посветити значајну пажњу на наведене
материје, из разлога што су изузетно опасне по здравље становништа. Сем наведеног
велики значај треба посветити и моделовању загађења ваздуха, што су указали и
досадашњи резултати на подручју Бање Луке (И л и ћ , 2009; I l i ć и P r e r a d o v i ć ,
2009; I l i ć и сар., 2009; И л и ћ и сар., 2010).

ЗАКЉУЧАК
Повећани ниво буке и загађење ваздуха у урбаним срединама је константан
проблем. Већина градова са повећаним нивоом буке и загађеним ваздухом, настоји
исте смањити на дозвољене вриједности прописане законом.
С обзиром на измјерене нивое буке и стање квалитета ваздуха на подручју уже градске
зоне Бање Луке потребно је предузети хитне мјере за доношење регулативе за смањење
емисије и имисије комуналне буке и квалитета ваздуха како би се заштитило здравље
становника у урбаним срединама.
Да би се одговорило на питање коју је мјеру смањења нивоа буке најефикасније
примијенити, потребно је регистровати стање у одговарајућој средини, анализирати
могућност примјене појединих мјера, те донијети релевантну одлуку. Системска
истраживања заштите од буке захтијевају знатна финансијаска средства, па је то разлог
што се код нас углавном не проводе. Међутим, ипак се у ограниченом обиму проводе
појединачна оскудна истраживања. Треба рећи да су у појединим европским земљама,
па и код нас, још седамдесетих и осамдесетих година заживјела оваква истраживања, те
су редовно била финансирана из државног буџета или буџета поједине градске управе.
Ради смањења буке неопходно је обезбиједити истраживање у вези са: мјерењем
и системом мониторинга буке и загађења ваздуха; индиректном или споредном
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изложеношћу буци; ефикасности стратегија за смањење буке и загађења ваздуха
заснованих на здрављу популације уопште, као и вулнерабилних група.
Веома је битни утврдити референтне установе оспособљене кадровски и
опремом за спровођење мониторинга комуналне буке и ваздуха и предлагање
одговарајућих мјера за смањење комуналне буке и загађења ваздуха у складу са
стратегијама и плановима заштите од буке и загађења ваздуха.
Присуство буке и загађење ваздуха у урбаном подручју представља велики
проблем и неопходно је приоритетно спровести одређене мјере, као што су потпуно
регулисање заштите животне средине у складу са захтјевима ЕУ, што подразумијева
доношење нових закона и одговарајућих подзаконских аката, те досљедно
обезбјеђивање њиховог спровођења. У Републици Српској недостају, и мораће се
дефинисати, критеријуми за обезбјеђење броја и распореда мјерних мјеста, мрежу
мјерних мјеста, обим и учесталост мјерења.
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Abstract

MATAVULJ1, M., М. KARAMAN1, B. PANJKOVIC, S. LOLIC: PROTECTED NATURE
RESERVES IN SERBIAN PART OF THE DANUBE BASIN-PROTECTED NATURE
RESERVES IN VOJVODINA . (1Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia)
Natural heritage and natural resources of the Serbian (Serb) part of the Danube Basin are under
ever increasing pressure of the negative human impact, especially in countries like ours, loaded with
transitional pressure. Therefore, increases thee need for explaining to the local population inhabiting
protected areas and their surroundings as well as to the local decision makers the significance of
natural potential of their environment and the importance of its protection, adequate management and
sustainable use. Many issues, especially environmental transcend national borders are regional in
nature and widely open to the anthropogenic influence. They require joint measures, elaborated on a
regional basis. In the framework of global competition, regional development will yield better results
than concentration on a purely national approach. In the economic sphere regional cooperation tends
to work well. Other areas are much slower in adopting the regional approach. Environmental
conservation and protection, for example, is still far less open and integrated than economic
cooperation.
Key words: Protected nature reserve, Serbian part of The Danube Basin, Voyvodina

Сажетак
Природна баштина и природни ресурси српског Подунавља данас јесу под све
интензивнијим негативним утицајем човека и под појачаним притиском, нарочито у
земљама као што је наша, које су оптерећене транзиционим променама. Отуд
произилази потреба да се обичним људима, који живе у заштићеним природним
добрима и њиховој околини, као и локалним субјектима власти, покаже какве природне
лепоте и богатства се налазе у њиховом окружењу, да схвате њихов значај и
потенцијал, да их на адекватан начин чувају, одржавају и да њима на прави начин
управљају.
Заштићена подручја су данас, у време транзиције отворена утицају природних и
антропогених фактора. У циљу очувања њихове биолошке разноликости, функција и
општекорисних вредности, као и у циљу осигурања одрживог коришћења њихових
ресурса од стране човека, потребан је консензус између различитих управљача,
власника, корисника и других заинтересованих страна. Тај процес укључује описивање
садашњег стања, одређивање циљева и предузимање потребних радњи да би се циљеви
остварили.
Кључне речи: Заштићена природна добра, српско Подунавље, Војводина
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УВОД
У борби за очување природне баштине заштићена природна добра на најбољи
начин чувају богатство и разноврсност природе Подунавља, јединствене облике
биљака и животиња и њихових заједница, и оно што је јако битно, и човека који живи у
том заштићеном природном изобиљу, чува човека који живи у складу са том природом
и не уништава је. Природна баштина и природни ресурси Подунавља данас јесу под све
интензивнијим негативним утицајем човека и под појачаним притиском, нарочито у
земљама као што је наша које су оптерећене транзиционим променама. Отуд
произилази потреба да се обичним људима, који живе у заштићеним природним
добрима и њиховој околини, као и локалним субјектима власти, покаже какве природне
лепоте и богатства се налазе у њиховом окужењу, да схвате њихов значај и потенцијал,
да их на адекватан начин чувају, одржавају и да њима на прави начин управљају.
Заштићена подручја су данас, у време транзиције отворена утицају природних и
антропогених фактора. У циљу очувања њихове биолошке разноликости, функција и
општекорисних вредности, као и у циљу осигурања одрживог коришћења њихових
ресурса од стране човека, потребан је консензус између различитих управљача,
власника, корисника и других заинтересованих страна. Тај процес укључује описивање
садашњег стања, одређивање циљева и предузимање потребних радњи да би се циљеви
остварили.
Само у Војвођанском делу Републике Србије има преко 120 заштићених
природних добара на око 130.000 хектара, што представља око 5,5% територије
Војводине. Ту су и природна добра од међународног и националног значаја и добра
која захватају преко 95% површине заштићеног дела Војводине. То су: Фрушка гора,
Вршачке планине, Делиблатска пешчара, Лудашко језеро, Стари Бегеј - Царска бара,
Горње Подунавље, Обедска бара, Засавица, Ковиљско-петроварадински рит, Слано
копово, Карађорђево , Јегричка, Палић, Тиквара, Бегечка јама, Поњавица, Селевењске
пустаре, Пашњаци велике дропље, Босутске шуме, Багремара, Зобнатица и Панонија.
Како стоји на сајту Секретаријата за заштиту животне средине I одрживи развој
АП Војводине (http://www.eko.vojvodina.gov.rs/?q=node/51), у поступку валоризације и
стављања под заштиту полази се од најважнијих светских стратегија, акционих
планова, конвенција и категорија (IUCN Црвена листа категорија и IUCN категорије за
заштићена природна добра), чиме се обезбеђује компатибилност заштите природе са
међународним стандардима. Применом савремених и међународно признатих
принципа и основа у валоризацији простора и природних вредности, њиховој
промоцији и управљању природним добрима обезбедиће се укључивање природних
добара на нашој територији у планиране мреже заштићених подручја непосредног
окружења, региона и Европе, као и њихов упис у светске листе заштићених подручја.
Преглед заштићених природних добара српског подунавља у Војводини
Категорије природних добара дефинисане Законом о заштити животне средине
су: Национални парк, Парк природе, Предео изузетних одлика, Резерват природе,
Специјални резерват природе, Споменик природе, Природне реткости (дивље биљне и
животињске врсте).
На подручју Војводине, основну мрежу заштичених подручја, својеврсних
центара аутохтоне биолошке разноврсности, чини око 200 просторних целина, које
обухватају 5,5% укупне површине Војводине. Поред тога, на овом подручју, под
строгом заштитом налази се и преко 300 биљних и животињских врста са статусом
природних реткости, укључујући бројне врсте миграторне орнитофауне.
Правилником о категоризацији заштићених природних добара (Службени
гласник РС, 30/92) утврђене су три категорије природних добара: I категорија –
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природно добро од изузетног значаја; II категорија – природно добро од великог
значаја; III категорија – значајна добра.
Појам природне баштине националног значаја означава природна добра I и II
категорије стављена под заштиту актима највиших државних органа. Сва остала
заштићена природна добра за које још није спроведен поступак ревизије сматрају се
природним добрима регионалног значаја.
У оквиру слива Дунава, на подручју АП Војводине под посебном заштитом
налазе се следеће просторне целине: Национални парк (Фрушка гора), 11 специјалних
резервата природе (Делиблатска пешчара, Обедска бара, Стари Бегеј-Царска бара,
Лудашко језеро, Карађорђево, Засавица, Ковиљско-Петроварадински рит, Селевењске
пустаре, Пашњаци велике дропље, Горње Подунавље, Слано копово, Багремара и
Краљевац), 10 паркова природе (Палић, Поњавица, Бегечка јама, Јегричка, Зобнатица,
Панонија, Тиквара, Камараш, Криваја и Стара Тиса код Бисерног острва), 95 споменика
природе (геолошко-палеонтолошки и геоморфолошки локалитети; ретки примерци
биљног и животињског света, ботанички и зоолошки локалитети, дрвореди,
стилизовани паркови), 2 предела изузетних одлика (Суботичка пешчара, Вршачке
планине). Један број заштићених природних добара на овом подручју има међународни
статус или је кандидован за стицање тог статуса, и то:
Рамсарска подручја: специјални резервати природе Лудашко језеро, Обедска
бара, Стари Бегеј - Царска бара, Слано копово и Лабудово окно , Горње Подунавље,
Засавица);
IBA подручја: Национални парк Фрушка гора (шира утицајна зона), специјални
резервати природе Лудашко језеро , Обедска бара, Стари Бегеј - Царска бара, Пашњаци
велике дропље, Засавица, Слано копово , Делиблатска пешчара, паркови природе Палић
и Јегричка; Номинација за Рамсарска подручја: специјални резервати природе
Ковиљско-петроварадински рит; Номинација за Светску природну баштину (програм
UNESCO): Специјални резерват природе Делиблатска пешчара; Номинација за
Резервате биосфере “Човек и биосфера” (програм UNESCO): специјални резервати
природе Горње Подунавље, Обедска бара и Делиблатска пешчара.
У наредном периоду, приоритет у овом региону, биће заштита водних токова и
обалног подручја, влажних и забарених површина и специфичних заслањених терена,
као и заштита подручја са аутохтоним шумама. Дугорочном пројекцијом
конципираном Просторним планом Републике Србије планирано је да се до краја 2010.
године под заштиту ставе следеће просторне целине: Сомборски салаши, Средњебачки салаши, Меленачка бара, Моровићке шуме, Тителски брег, Широка бара,
Уздинске шуме и Глогоњско-јабучки рит.
Списак заштићених природних добара у српском Подунављу у Војводини
НАЦИОНАЛНИ ПАРК: Национални парк Фрушка гора;
НАЈЗНАЧАЈНИЈИ СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ: СРП Лудашко
језеро, СРП Обедска бара, СРП Стари Бегеј - Царска бара, СРП Селевењске пустаре,
СРП Пашњаци велике дропље, СРП Ковиљско-петроварадински рит, СРП
Карађорђево, СРП Засавица, СРП Делиблатска пешчара, СРП Горње Подунавље, СРП
Слано копово;
ПАРКОВИ ПРИРОДЕ: Парк природе Јегричка;
СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ: Споменик природе Дунавски парк.
Заштићена природна добра стављена под заштиту актима Народне скупштине
Републике Србије и Владе Републике Србије
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Национални парк Фрушка гора
Врста: Национални парк (1960. год.) (Закон о националним парковима, Сл.
гласник РС, 3/93).
Категорија: I категорија, Природно добро од изузетног значаја .
Класификација IUCN: V категорија, Заштићени копнени или морски предео
(Protected Landscape or Seascape).
Положај: Јужни обод Панонске низије; територија града Новог Сада и општина
Сремски Карловци, Беочин, Бачка Паланка, Шид, Сремска Митровица, Ириг и Инђија.
Површина: 25.393 hа.
Управљање: ЈП Национални парк Фрушка гора, Змајев трг 1., 21000 Нови Сад.
Основне вредности: Изолована геоморфолошка целина на јужном ободу
Панонске низије (највиши врх Црвени чот 539 m); “Огледало” геолошке прошлости –
репрезентује историјат формирања масива; бројна налазишта богате и специфичне
фосилне флоре и фауне; Високи степен биодиверзитета са високовредним шумским,
ливадским и степским екосистемима; Разноврсност флорних елемената различитих
биљногеографских подручја са великим учешћем реликата и ендема (преко 1.500 врста
виших биљака; око 30 врста орхидеја): Шумске фитоценозе заузимају 90% укупне
површине и одликују се високим степеном диверзитета; Присутво липе на преко 30%
површине под шумама (јединствен случај концентрисаног присуства ове врсте у
Европи); Преко 60 врста сисара, 23 врста водоземаца и гмизаваца; Богата орнитофауна
са око 200 врста од којих су бројне на националној, европској и светској Црвеној листи;
Културна баштина од националног значаја - манастирски комплекс од 17 православних
манастира (српска “Света гора”).
Међународни статус: 1989. год. - IBA подручје, а од 2000. године на површини
од 42 000 hа, што обухвата ширу утицајну зону.
Чланство у међународним организацијама: 1996. год. - Федерација паркова
природе и националних паркова Европе, FNNPE (Federation of Nature and National Parks
of Europe).
Актуелно стање: Као последица злочиначког NATO бомбрадовања велика
оштећења на локалитетима у централном и источном делу (Иришки венац, Краљеве
столице, Црвени чот, Дубочаш, Равне, Парагово). Укупна штета проузрокована
бомбардовањем подручја процењена је на 3.225.446.000 динара. У структури укупних
штета преовлађују штете на биодиверзитету које износе 3.183.323.000 динара (98,7%).
Остале штете (шумско земљиште, шуме, грађевински објекти, материјални трошкови и
изгубљени доходак) износе 42.123.000 динара (1,3%). Од тога, штете настале на
шумама и шумском земљишту, процењују се на око 9.825.000 динара. Више од 12 hа
подручја апсолутно деградирано и захтева хитну реконструкцију; највише су уништена
подручја II степена заштите (11,21 hа), затим III (0,83 ha) и I степена заштите (0,25 hа).
Површина потпуно уништеног шумског станишта износи 5,28 hа; на местима где је
дошло до делимичног или потпуног отварања шумског, вегетацијског склопа или
разарања земљишта изузетно су отежани услови за сукцесију и обнову шумске
вегетације која је претходила (штете у шумском фонду износе 4733 m3 дрвне масе).
Директне штете са готово потпуним нестанком популација, претрпело је 8 заштићених
биљних врста, које се налазе на националној Црвеној листи флоре; велике штете су
претрпеле шумске орхидеје, чије су популације биле изузетно мале, поједине само са
неколико примерака. Укупна ратна штета на фауни птица обухвата 42 врсте, од којих је
18 заштићених, природних реткости у Србији, а процењено је да је 2852 јединки
усмрћено или нерођено .
У националним парковима је законом забрањена експлоатација минералних
сировина, осим за привремена позајмишта у зони режима III степена, ако је то одређено
просторним планом подручја. На подручју НП Фрушка гора, односно у заштитној зони,
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експлоатишу се камен (трахит), кречњак и лапорац на четири активна површинска копа
(Беочин, Раковац, Средње брдо, Мутаљ). Присутни су велики напуштени копови Бели
камен и Сребро и преко 10 мањих напуштених каменолома. У току је рекултивација
каменолома Бели камен код Бешенова. Такође је у току реализација Програма
рекултивације, који се континуирано спроводи од 1996. године и обухвата
рекултивацију 11 мањих, напуштених каменолома. Најновије акције на обустављању
експлоатације камена односе се на каменолом Сребро у коме је престанком рада од
1996-1999. године настало вештачко језеро. Делатности на експлоатацији камена
драстично су нарушиле основне елементе животне средине (геолошка подлога, рељеф,
микроклима, вегетација, биљни и животињски свет, режим површинских и подземних
вода и др). У току је израда пројекта санације и рекултивације каменолома Сребро ,
којим се предвиђају мере на еколошкој ревитализацији комплекса каменолома са
концептом уређења нарушеног простора као туристичко-рекреативног и едукативног
центра.
Заштита: Тростепени режим заштите: 35 заштићених делова природе под
посебном заштитом; 16 делова природе предвиђено за заштиту; Простор око 17
фрушкогорских манастира заштићена околина, која се штити и на основу Закона о
заштити културних добара; У току је израда Просторног плана подручја посебне
намене НП Фрушка гора и туристичке регије Фрушке горе; Предлаже се проширење
граница на околна степска и шумо -степска подручја фрушкогорског лесног платоа као
станишта ретких биљних и животињских врста, у циљу заштите укупног
биодиверзитета Фрушке горе, као и заштите културно-историјског наслеђа са
манастирима, бањског комплекса Врдника, пејсажних карактеристика и др.
Коришћење: Едукативни програми : “Еко -кампови ”Опстанак - како преживети
у природи” и ”Еколошка истраживања Фрушке горе”; Школе у природи (Тестера и
Летенка).
Производни програми: Програм производње висококвалитетне хране и
лековитог биља; Програм ревитализације села (развој воћарства, виноградарства и
сточарства, сакупљање споредних шумских производа, очување и унапређивање
ихтиофауне риболовних вода Националног парка). Атрактивна дестинација за развој
еко -туризма.
СРП Лудашко (Лудошко) језеро
Врста: Специјални резерват природе (Уредба о заштити специјалног резервата
природе “Лудашко језеро”, Службени гласник РС, 56/94).
Категорија: I категорија, Природно добро од изузетног значаја.
Класификација IUCN: IV kategorija, Станишта и друга управљана подручја
(Habitat and Species Management Area).
Површина: 387 hа; заштитна зона 633 hа (површина језера 328,5 hа).
Управљање: ЈП Палић-Лудаш, Парк народних хероја 9., 24213 Палић,
Основне вредности: Типично равничарско језеро еолског типа (куриозитет међу
сличним екосистемима у нашој земљи); Најочуванији мочварни биотоп ових простора;
Висока разноврсност биотопа са различитим типовима биоценоза; Доминантни
језерски и барски биотоп, са мозаично распоређеним тршћацима-фрагменти
хидрофилних ливада и слатина; Висока лесна обала овог језера је рефугијум за
специфичну степску ксеро -мезофилну вегетацију; Присуство ретких, реликтних и
ендемичких врста које су угрожене не само у Србији већ и у целој Европи;
Орнитофауна, са 214 регистрованих врста и око 40 врста гнездарица од којих су многе
ретке и угрожене врсте: плавокљуна патка, шеварски цврчић, брката сеница и др ; 18
аутохтоних и алохтоних врста риба; 11 врста водоземаца и 11 врста гмизаваца, од којих
су многе заштићене као природне реткости; Густа популација барске корњаче
(најбогатије налазиште ове врсте у Србији); Фауна сисара је заступљена са двадесетак
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водених и терестичних врста, а посебан раритет је присуство видре, ретке и угрожене у
целој Европи; Ретке заштићене биљне врсте: мочварна орхидеја, црна саса, степски
козинац, гороцвет и др; Културна баштина: етно наслеђе (салаши), неолитска насеља
Лудаш-Буџак и Носа-Бисерна обала са археолошким и палеонтолошким налазима
Међународни статус: 1977. год. - Рамсарско подручје; 1989. год. - IBA
подручје.
Актуелно стање: Нарушен режим вода; Изражено замуљивање и
интензивирани процес еутрофизације; Трансформација језерског екосистема у
мочварно -барски; Деградација природних вредности.
Заштита: Тростепени режим заштите: Режим I степена заштите 51 hа (13 %);
Режим II степена заштите 197 hа (51 %); Режим III степена заштите 139 hа (36 %).
Коришћење: Сеча трске у II и III зони заштите; Спортски риболов;
Едукативни програми : Мултидисциплинарни истраживачки еко камп
(организатори су ЈП "Палић-Лудаш и Друштво еколога "Рихард Чорнаи"); Школе у
природи.
Научно-истраживачки програми : Прстеновање птица у оквиру међународног
пројекта проучавања сеобе трстењака (ACROPROJECT), у организацији Европске
уније за прстеновање птица (EURING) (током једне деценије рада, прстеновано је
22.484 птица у оквиру 84 врсте); Картирање ентомо и херпето фауне; Археолошка и
етнолошка истраживања.
СРП Обедска бара
Врста: Специјални резерват природе (Уредба о заштити специјалног резервата
природе “Обедска бара”, Службени лист РС, 56/94)
Категорија: I категорија, Природно добро од изузетног значаја
Класификација IUCN: IV категорија, Станишта и друга управљана подручја
(Habitat and Species Management Area).
Положај:
Југоисточни
Срем,
општине
Рума
и
Пећинци
Површина: 9.820 hа; заштитна зона 19.611 hа
Управљање: ЈП Војводинашуме, ШГ Сремска Митровица, Паробродска 2.,
22000 Сремска Митровица.
Основне вредности: Једно од најстаријих заштићених природних добара на
свету (прва административна заштита датира из 1874. године); Аутентичан сплет
мртваја, бара, окана, мочварне вегетације, влажних ливада и шума, са изузетно богатим
екосистемским и специјским биодиверзитетом; Један од најбогатијих и најочуванијих
рефугијума живог света у Панонском басену; У вегетацијском погледу налази се у
шумостепској зони и карактерише је присуство водене, мочварне, ливадске, слатинске,
коровске и шумске вегетације; Око 30 водених и мочварних, шумских и ливадских
фитоценоза са око 500 врста биљака, 50 врста маховина и 180 врста гљива; 13 врста
водоземаца и 11 врста гмизаваца, 16 врста риба, инсеката преко 1200, зоопланктона
преко 200; Остаци фрагилних мочварних екосистема (бели и жути локвањ, тестерица,
трска, барска ива, иђирот); 50 врста сисара (видра, шакал, дивља мачка, куна златица и
др .); Фауна птица заступљена са 220 врста, од тога птице гнездарице са 142 врсте;
Највредније групе птица су птице водених станишта (чапље и роде), као и птице
грабљивице; Најважније подручје за очување беле и црне роде у Србији;
Средњевековно утврђење Купиник (1388. г.), остаци Манастира Обед (1501. г.), и црква
Св.Луке на рубу Купинова и Потковице Обедскебаре (1451. г.)
Међународни статус: 1977. г. – Рамсарско подручје; 1989. г. – IBА подручје;
Номинација – Резервати Биосфере (UNESCO)
Актуелно стање: Узнапредовала еутрофикација, зарастање и нестајање
влажних станишта (природни процес знатно интензивиран последњих деценија
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антропогеним утицајем); Неповољне промене водног режима и таложење седимената
(нагле и интензивне поплаве уз знатно скраћивање периода њиховог трајања);
Подизање плантажних засада клонских топола (посебно на местима где су раније биле
влажне ливаде и пашњаци); Изостанак обнављања старих шума храста лужњака
(условљен променом нивоа подземних вода, масовним присуством питомих свиња и
надирањем агресивних врста дрвећа - јасен, жешља, клен, топола); У реализацији су
међународни и национални пројекти уз учешће и помоћ EECONET, Euronatur,
Франкфуртско друштво, MIS, итд.
Заштита: Тростепени режим заштите: Режим I степена заштите 315 hа (3,2%);
Режим II степена заштите 2565 hа (26,1%); Режим III степена заштите 6940 hа (70,7%).
Коришћење: Едукативни програми: Међународни истраживачки и радни еко камп "Повратак ибиса”. Атрактивна дестинација за развој “еко”-туризма.
СРП Стари Бегеј - Царска бара
Врста: Специјални резерват природе (Уредба о заштити специјалног резервата
природе “Стари Бегеј-Царска бара”, Службени лист РС, 56/94)
Категорија: I категорија, Природно добро од изузетног значаја
Класификација IUCN: IV категорија, Станишта и друга управљана подручја
(Habitat and Species Management Area).
Положај: Средњи Банат, у међуречју Тисе и Бегеја; на подручју општине
Зрењанин.
Површина: 1676 hа; заштитна зона 7532 hа.
Управљање: АД Рибарско газдинство Ечка, 23224 Лукино село-Зрењанин.
Основне вредности: Остатак типично ритског станишта; Мозаично распоређени
речни, барски, мочварни, ливадски, слатински, степски и шумски екосистеми са
високим степеном биодиверзитета; Заједнице акватичних макрофита, мочварне
(тршћаци), шумске и слатинске заједнице, фрагменти степске вегетације; Велики
флористички диверзитет са око 500 биљних таксона, међу којима је десетак врста на
листи природних реткости (бели локвањ, локвањић, жути локвањ, гороцвет, мочварна
орхидеја, слатинска паламида, иђирот, водени орашак и др.), пет врста је унето у
Црвену књигу флоре Србије, а једна врста је стављена на Црвену листу Европе;
Орнитофауна са 250 врста птица, од којих је 140 гнездарица; присутне су глобално
угрожене врсте са Светске и Европске црвене листе; Гњежђење свих осам европских
врста чапљи (јединствен случај у нашој земљи); Присуство миграторних врста и птица
станарица; Фауна риба, са 24 евидентираних врста од којих је знатан број на листи
природних реткости и на Црвеној листи Србије
Од евидентираних врста водоземаца и гмизаваца већина ужива заштиту као
природне реткости; Присуство веома ретких и угрожених сисара у целој Европи, пре
свега видре и дивље мачке (обе врсте су природне реткости и на попису су Црвене
књиге).
Међународни статус: 1996. г. – Рамсарско подручје (значајно станиште птица
мочварица); IBА подручје од 1989. године (подручје од изузетног значаја за птице
Европе).
Актуелно стање: Неодговарајућа регулација водног режима; Интензивиран
процес еутрофикације; Присуство алохтоних врста.
Заштита: Тростепени режим заштите: Режим I степена заштите 704 hа (42 %);
Режим II степена заштите 372 hа (22,2 %); Режим III степена заштите 600 hа (35,8 %).
Коришћење: Научно-истраживачки програми: Праћење квалитета воде и стања
воденог екосистема; Картографски приказ флоре и вегетације; Реинтродукција
угрожених и ретких врста риба; Мониторинг популација најугроженијих заштићених
биљних врста и врста са списка за "Црвену књигу флоре Србије".Атрактивна
туристичка дестинација.
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Производни програми: Традиционална пољопривредна производња. Узгој риба у
рибњаку (заштитна зона).
СРП Селевењске пустаре
Врста: Специјални резерват природе (Уредба о заштити специјалног резервата
природе “Селевењске пустаре”, Службени лист РС, 37/97).
Категорија: I категорија, Природно добро од изузетног значаја.
Класификација IUCN: IV категорија, Станишта и друга управљана подручја
(Habitat and Species Management Area).
Положај: Источни обод Суботичко -Хоргошке пешчаре; на територији општина
Суботица и Кањижа.
Површина: 677 hа; заштитна зона 1.173 hа.
Управљање: ЈП Палић-Лудаш, Парк Народних хероја 9., 24213 Палић.
Основне вредности: Типична панонска пустара са 10 одвојених предеоних
целина; Припада зони последњих климатогених степа Панонске низије, присуство
вегетације реликтног степског и панонског карактера; Висока разноликост станишта
равничарског типа предела са мозаично распоређеним биљним заједницама степског,
пешчарског, слатинског и мочварног карактера; Висок степен флористичког
диверзитета са 22 врсте природне реткости и 33 врсте у Црвеној књизи флоре Србије,
од чега 13 спада у таксоне од међународног значаја за очување биодиверзитета;
Орнитофауна је заступљена великим бројем врста, од којих су бројне заштићене као
природне реткости и угрожене (црноглава траварка, црвеноноги прудник, мочварна
стрнадица, златоврана, пчеларица, соко ластавичар , ветрушка и др.); Од ређих врста, у
реду зверова, на овом подручју се срећу куна златица, ласица и јазавац; Остаци
некадашњег руралног насеља- Сент Петер или Февењеш.
Актуелно стање: Измењен водни режим је суштински узрок угрожености;
Одводњавање мочварних површина у циљу добијања пољопривредног земљишта има
за последицу снижен ниво подземних вода који је веома битан за опстанак плавних
ливада, слатина и низијских тресетишта; Поремећај режима вода условљава
нарушавање хемијског биланса и природног заслањивања одређених типова тла, чиме
се смањује укупан генофонд флоре и фауне; Деградација простора и сужавање
изворних биотопа; Степска и шумо-степска станишта нестају претварањем у засаде
воћњака и винограда, као и пошумљавањем; Агресивно ширење багрема и копривића
на травне површине под степским и пешчарским стаништима, угрожава опстанак веома
ретке врсте пешчарске перунике; Фактори угрожавања су: преоравање пашњачких и
ливадско-степских површина, прекомерна испаша, паљење трске, травних површина и
шумарака, сеча шума и др.
Заштита: Двостепени режим заштите: Режим II степена заштите 301 hа (44%);
Режим III степена заштите 376 hа (56%).
Коришћење: Контролисана експлоатација шума; Пољопривреда; Пашарење и
сенокос; Пчеларење на маргиналним деловима; Контролисани видови туризма;
Научно-истраживачки програми; Едукативни програми.
СРП Пашњаци велике дропље
Врста: Специјални резерват природе (Уредба о заштити специјалног резервата
природе “Пашњаци велике дропље”, Службени лист РС, 37/97).
Категорија: I категорија, Природно добро од изузетног значаја
Класификација IUCN: IV категорија, Станишта и друга управљана подручја
(Habitat and Species Management Area).
Положај: Северни Банат; на подручју општина Кикинда и Чока
Површина: 979 hа
50

Матавуљ Милан1, Караман Маја1, Пањковић Биљана2, Лолић Свјетлана3

_____________________________

Управљање: Ловачко удружење Перјаница, Доситеја Обрадовића 8., 23305
Мокрин.
Основне вредности: Природна реткост велика дропља, једна од најугроженијих
птица Европе и света за коју ово подручје представља једино преостало станиште у
Србији; Мозаик-комплекс биљних заједница, како типично панонских фитоценоза,
тако и оних специфичних само за поједине локалитете, или за регион северног Баната у
целини; Најразноврснији тип вегетације је слатинска (посебно се истичу заједнице
девесиља и звездана); Особена и ретка флора (панонски ендеми, субендеми и друге
ретке врсте); Специфичност фауне инсеката, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара са
високим степеном разноврсности и присуства природних реткости (2/3 птица има
статус природне реткости).
Међународни статус: 1998. г. IBА подручје, а 2000. г. знатно шири простор
који обухвата заштићено природно добро, под називом Јазово-Мокрин, уврштен је у
IBА подручја.
Актуелно стање: Повећавање броја јединки популације велике дропље.
Заштита: II степен заштите; две издвојене зоне, А и Б: Зона А представља
подручје на коме се одвија највећи део репродуктивне активности велике дропље, те се,
у складу с тим, сви дозвољени радови временски ограничавају, а одређене активности
(пашарење, обрада ливада, изградња) се у потпуности искључјују; Зона Б представља
преостало подручје резервата у коме се активности само делом ограничавају временски
и садржајно (косидба, пашареље, узгој ратарских култура).
Коришћење: Пољопривредно подручје, мањим делом обрађивано за узгој
пољопривредних култура, а већим делом за пашарење и сенокос; Обрадиве површине
се налазе на око 13% површине заштићеног природног добра; Под испашом је око 45%
укупне површине специјалног резервата; Целокупан простор резервата користи се као
ловиште.
СРП Ковиљско-петроварадински рит
Врста: Специјални резерват природе (Уредба о заштити специјалног резервата
природе “Ковиљско-петроварадински рит”, Службени гласник РС, 27/98).
Категорија: I категорија, Природно добро од изузетног значаја.
Класификација IUCN: IV категорија, Станишта и друга управљана подручја
(Habitat and Species Management Area).
Положај: Југоисточна Бачка; општине Нови Сад , Сремски Карловци, Инђија и
Тител.
Површина: 4840 hа.
Управљање: ЈП Војводинашуме, ШГ Нови Сад, Војводе Путника 3.
Основне вредности: Аутентичност - очуваност типичних и специфичних
вредности изворне природе: орографских и хидрографских одлика ритова (острва, аде,
водени рукавци, меандри, ритске баре и мочваре), биљних заједница ритова (ритске
шуме, ливаде, трстици, шевари), флоре, међу којима ретке и проређене врсте биљака
(бели и жути локвањ, орашак); Фауне, посебно птица мочварица и риба, као и ретких и
проређених животињских врста (46 врсте риба; 172 врсте птица од којих више од 60 %
миграторних врста и 103 врсте са статусом пиродне реткости); Репрезентативност један од свега два преостала већа ритска комплекса и као такав представља остатак
некадашњих великих, бујних и скоро непроходних ритова; Разноликост: мозаик
разнородних екосистема (шумских, жбунастих, ливадских, мочварних, барских)
међусобно тесно повезаних у јединствену целину; Интегралност екосистема функционална повезаност водене и копнене средине; Пејсажне вредности - мозаична
смена водених и копнених екосистема има велику естетску вредност.
Међународни статус: Номинација – Рамсарско подручје 2002, год; IBА подручје
од 1989. год.
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Актуелно стање: Измењен режим плавних и подземних вода; Промене у
биоценозама и фауни; Фактори угрожености су стихијско и недозвољено сакупљање
ретких и угрожених врста у комерцијалне сврхе, неконтролисана прекомерна испаша
домаће стоке, сеча аутохтоних шума, агресивна садња плантажа еуроамеричких топола,
преграђивање водотока.
Заштита: Тростепени режим заштите: Режим I степена заштите 509 hа (11%);
Режим II степена заштите 2082 hа (43%); Режим III степена заштите 2249 hа (46%).
Коришћење: Експлоатација шума, ловство , спортски риболов.
СРП Карађорђево
Врста: Специјални резерват природе (Уредба о заштити специјалног резервата
природе “Карађорђево ”, Службени гласник РС, 37/97).
Категорија: II категорија, Природно добро од великог значаја.
Класификација IUCN: VIII категорија, Подручје управљања са вишеструком
наменом/Подручје са ресурсима којим се управља, (Multiple Use Management
Area/Managed Resource Area).
Положај: Општине Бачка Паланка и Бач.
Површина: 2955 hа.
Управљање: Војна установа Карађорђево.
Основне вредности: Аутохтона висока дивљач трофејне вредности (јелен,
дивља свиња, јелен лопатар, муфлон, вирџинијски белорепи јелен, срна и др.); Мозаик
шумских и барско-мочварних биљних заједница; доминирају површине под шумом
(77%); 2 просторне целине: Букински рит на алувијалној, односно инундационој равни
Дунава и комплекс Врањака и Гувништа на алувијалној тераси (Мостонга); Букински
рит, типичан ритско-шумски комплекс, који представља један од још малобројних
очуваних ритова уз Дунав (заједнице бадемасте врбе, беле врбе и црне тополе, тополе и
пољског јасена); Комплекс Врањака и Гувништа - храстове и багремове шумске
заједнице са својственом флором и фауном (аутохтона и алохтона трофејна висока
дивљач; природне реткости: бели локвањ, дремовац, иђирот и др.); Остаци аутохтоних
ритских шума, са карактеристичном зељастом вегетацијом и биљним заједницама;
Разноврсна фауна, ретке и угрожене врсте (видра, куна, дивља мачка); Орнитофауну
чини 135 врста птица, од тога 51 врста су станарице; 24 врсте су на листи потенцијално
угрожених у Европи, док 67 има статус природне реткости (од посебне вредности су
орао белорепан, сиви соко, црна рода, бела рода, риђа луња, прдавац, ритска сова и
др .); Природно мрестилиште бројних врста риба, међу којима већина представља
природне реткости.
Актуелно стање: Измењен режим плавних и подземних вода; Деградација
аутохтоних шумских састојина, односно њихова замена плантажама еуроамеричких
топола; Еутрофикација Букинског рита.
Заштита: Двостепени режим заштите (II и III): Букински рит - режим II степена
заштите 1317 hа (44.4% целокупне површине под заштитом); издваја се зона А као
локус старих састојина очуване ритске шуме и гнежђења орла белорепана (858 hа);
Мостонга (Врањак и Гувниште) – режим III степена заштите обухвата површину од
1638 hа (55.6%)
Коришћење: Експлоатација шума; Ловство и ловни туризам (висока дивљач јелен и дивља свиња); Риболов.
СРП Засавица
Врста: Специјални резерват природе (Уредба о заштити специјалног резервата
природе “Засавица”, Службени гласник РС, 19/97).

52

Матавуљ Милан1, Караман Маја1, Пањковић Биљана2, Лолић Свјетлана3

_____________________________

Категорија: I категорија, Природно добро од изузетног значаја.
Класификација IUCN: IV категорија, Станишта и друга управљана подручја (Habitat
and Species Management Area).
Положај: Јужна Војводина и северна Мачва; територија општина Сремска
Митровица и Богатић.
Површина: 671 hа и заштитна зона 1150 hа.
Управљање: Покрет горана Сремска Митровица, Светог Саве 19., 22000
Сремска Митровица.
Основне вредности: Водени и мочварни екосистеми са фрагментима поплавних
шума и ливада; Различити типови вегетације и разноврсних животних заједница
везаних за водени, мочварни, ливадски, шумски и агрикултурни екосистем; Станиште
бројних биљних и животињских врста, од којих многе заштићене као природне
реткости или са спискова за Црвену књигу Србије; Значајно налазиште врсте рибе
Umbra krameri - мргуда, црнка; ендемична врста за Карпатски Простор која је због
своје угрожености не само природна реткост наших вода, већ је присутна и на IUCN
листи глобално угрожених животињских врста; Важно одмориште и хранилиште за
пролећне мигранте из реда барских птица, пре свега Шљукарица, али и друге врсте као
што су бела и црна рода; Реинтродукован je дабар .
Међународни статус: IBА подручје од 2000. год; 2002. год. – припреме за
номинацију као Рамсарског подручја.
Актуелно стање: Неадекватно регулисање водног режима; Еутрофикација и
деградација делова овог воденог екосистема.
Заштита: Режим II степена заштите.
Коришћење: Спортско-рекреативни и излетнички туризам.
СРП Горње Подунавље
Врста: Специјални резерват природе (Уредба о заштити специјалног резервата
природе “Горње Подунавље”, Службени гласник РС, 45 /01).
Категорија: I категорија, Природно добро од изузетног значаја.
Класификација IUCN: IV категорија, Станишта и друга управљана подручја
(Habitat and Species Management Area).
Положај: Подручје леве долинске равни Дунава од државне границе са
Мађарском до Богојева; територија општина Сомбор и Апатин.
Површина: 19.648 hа.
Управљач: ЈП Војводинашуме, ШГ Сомбор, Апатински пут 11., 25000 Сомбор.
Основне вредности: Изражене одлике рељефа и хидрографске појаве и објекти
инундационо -алувијалног речног појаса; Очуване и бујне изворне биљне заједнице
ритова (ритске шуме, ливаде, трстици и др.); Богата и разноврсна шумска вегетација
(заједнице беле врбе, црне јохе, црне и беле тополе, бреста, јасена, реликтне шуме
храста лужњака и др.); Разноврсна и богата флора, као и присуством ретких и
проређених врста биљака (бели локвањ, жути локвањ, кукурјак, ребратица, закржљана
перуника, змијасти љутић, језичасти љутић, црни глог); Разноврсна и богата фауна,
нарочито крупних сисара (јелен обични, дивља свиња, срна), риба и птица мочварица,
као и присуство ретких и проређених врста (орао белорепан, црна рода, мрка чапља,
гак, мала бела чапља, мали барски петлић, прдавац, куна златица, куна белица, јазавац,
дивља мачка и др.); Ретке врсте орхидеја мочварних станишта у вегетацији влажних
ливада у Апатинском риту на Бестременту и у околини Бачког Моноштора (усколисни
и велики каћунак Дацтyлорхиза инцарната и Орцхис лаxифлора); Реликтна акватична
флора средње Европе (бели и жути локвањ)
Међународни статус: 1989. гoд. – IBА подручје на површини од 1.000 hа; 2000.
г. – ИБА подручје на површини од 30.000 hа; Номинација – Рамсарско подручје 2002.
год; Номинација –резерват биосфере; Укључено у пројекат "Подршка заштићеним
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пограничним подручјима", који је део Акционог плана "Паркови за живот" (Parks for
life), који носе IUCN и EUROPARC (разматра се у контексту заједничке заштите са
суседним подручјима у Мађарској и Хрватској); Укључено у пројекат EURONATUR за
проглашење резервата биосфере “Драва-Мура” који обухвата природна добра уз ове
две реке и делом уз Дунав, у оквиру 5 земаља. Укључена је површина од 11.506 hа
подручја.
Актуелно стање: Угрожавајући фактори - мелиоративни радови, изградња
насипа и каналске мреже; Недовољно снабдевање водом; Замуљивање и зарастање
водених отворених површина бара, мочвара и рукаваца Дунава; Агресивно ширење
ионако превеликих површине са монокултурама топола, врба и америчког јасена, које
су заузеле просторе потенцијалне вегетације поплавних шума, влажних ливада и
мочвара; Неадекватно коришћење простора; Угрожен рибљи свет нерационалном и
неконтролисаном експлоатацијом кроз привредни и спортски риболов; Постепено
губљење еколошких карактеристика влажних станишта на целокупном простору
Горњег Подунавља, услед одвајања Дунава и раније редовно плављење алувијалне
равни градњом насипа; Процеси еутрофизације и сукцесије вегетације воде зарастању
мочварних станишта; Интензивирање шумарства путем подизања нових великих
површина засада плантажних тополама; Антропогени притисак на целокупну
алувијалну раван Горњег Подунавља; Значајна деградација и уништавање аутохтоних
поплавних шума.
Заштита: Тростепени режим заштите: Зона I степена заштите - 262 hа (1.3 %);
Зона II степена заштите - 4.844 hа (24.7 %); Зона III степена заштите - 14.543 hа (74 %).
Коришћење: Шумарство , риболов, ловство и ловни туризам.
СРП Слано копово
Врста: Специјални резерват природе (Уредба о заштити Специјалног резервата
природе "Слано копово ", Службени гласник РС, 74/01).
Категорија: I категорија, Природно добро од изузетног значаја.
Класификација IUCN: IV категорија, Станишта и друга управљана подручја
(Habitat and Species Management Area).
Положај: Општина Нови Бечеј.
Површина: 976 hа.
Управљач: Ловачко друштво Нови Бечеј.
Основне вредности: Једна од последњих очуваних бара на слатинама (солоњец
и солончак) Војводине; Простор особене биолошке разноврсности - јединствени
панонски екосистеми типични за слане, муљевите баре и њихове повремено исушене
делове; Једно од најважнијих и најособенијих станишта птица у Србији јер је место
гнежђења врста атипичних за Панонску низију; Јединствена селидбена станица
миграторних врста птица и станиште птица које уживају статус природних реткости
(сиви ждрал, сабљарка, морски жалар, црвенооки прудник, вивак и др .); регистровано
је 203 врста птица, од којих трећина припада гнездарицама; Најважнији локалитет
селидбеног окупљања сивог ждрала на југу Панонске низије и Балканском полуострву
(5.000-10.000 јединки у току сеоба); Специфична раритетна слатинаста вегетација
(јурчица, панонска јурчица – панонски ендем, цаклењача – природна реткост, заједница
цаклењаче и јурчице –Једини локалитет у Војводини и Србији на коме расте
цаклењача, врста уобичајена на маритимним слатинама медитерана.
Међународни статус: 1989. гoд. – IBА подручје на око 600-700 hа; 2000.гoд. IBА подручје на око 2600 hа (укључује и околне делове обрадивог/пољопривредног
земљишта); 2002. год. – припрема за номинацију као Рамсарског подручја
Актуелно стање: Проблем регулисања водног режима (сушење станишта);
Припрема међународног пројекта за унапређење еколошких услова и за откуп
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земљишта; Проблем преоравања преосталих влажних пашњака и утрина и њиво
претварање у пољопривредно земљиште; Пашарење угрожава станишта и фауну птица;
Региструје се криволов, пљачка гнезда и узнемиравање птица; Неконтролисана
употреба хемијских заштитних средстава у пољопривреди угрожава овај локалитет.
Заштита: Тростепени режим заштите: Зона I степена заштите - 217 hа (22,2 %);
Зона II степена заштите - 220 hа (22,6 %); Зона III степена заштите - 539 hа (55,2 %).
Коришћење: Ловство и ловни туризам.
ПП Јегричка
Врста : Парк природе.
Категорија: III (Трећа) категорија - Значајно природно добро .
Положај: Средња Бачка, општине: Врбас, Бачка Паланка, Темерин и Жабаљ.
IUCN категорија : V категорија - Заштићени копнени/морски предео (подручје
одржаваних екосистема).
Површина: 1144,81 hа.
Управљање: ЈВП "Воде Војводине", Булевар Михајла Пупина 25., 21000 Н. Сад.
Основне вредности: Висока разноврсност биотопа са различитим типовима
биоценоза; Доминантни речни и барски биотоп, са мозаично распоређеним тршћацима·
Фрагменти хидрофилних ливада и слатина; Присуство ретких, реликтних и ендемичких
врста које су угрожене не само у Србији већ и у целој Европи; Богатство флоре
одликује се са 80 врста водених и мочварних биљака; Ретке заштићене биљне врсте:
бели локвањ, барска папрат водени орашак, мешинка и др; Орнитофауна, са око 150
регистрованих врста од којих су многе ретке и угрожене: црногрли гњурац, патка
њорка, дивља гуска, еја мочварица, сиви барски петлић, белобрка чигра, модровољка и
др ; 20 аутохтоних и алохтоних врста риба; Више врста водоземаца и гмизаваца, од
којих су многе заштићене као природне реткости; Значајно је присуство видре, ретке и
угрожене у целој Европи.
Актуелно стање: Нарушен режим вода; Изражено замуљивање и интензивирани
процес еутрофизације; Трансформација речног екосистема у мочварно-барски;
Деградација природних вредности.
Заштита: Двостепени режим заштите: Режим I степена заштите 245,28 hа
(21,43%); Режим II степена заштите 899,53 ha (78,57%).
Међународни статус: Међународно значајно станиште за птице (IBА подручје),
1997; Међународно значајно станиште за биљке (IPА подручје).
Опште мере заштите:
Забрањено је: промена утврђеног водног режима, упуштање непречишћених
отпадних вода, отварање дивљих плажа, одлагање отпада, формирање викенд зона,
изградња објеката за индивидуално становање, изградња обалоутврда, паљење трске,
неовлашћено кретање у границама заштићеног добра, сађење алохтоних жбуастих и
дрвенастих врста биљака, уништавање станишта и јединки флоре и фауне.
Обезбеђује се: научно - истраживачки рад, контролисана презентација природног
добра едукација, туризам и рекреација, мониторинг стања екосистема и врста, мере
управљања популацијама, уређење пунктова за потребе презентације природног добра,
едукације, туризма и рекреације, еколошка рестаурација деградираних станишта,
формирање и одржавање биофилтера на месту уливања бочних канала, уређење обале
кроз насељена места, уређење туристичких и рекреационих стаза, очување и подизање
шумског појаса и ремиза са аутохтоним жбунастим и дрвенастим врстама.
СП Дунавски парк
Врста: Споменик природе (Уредба о заштити споменика природе “Дунавски
парк”, Службени гласник РС, 25/98).
Категорија: II категорија, Природно добро од великог значаја.
55

Заштићена природна добра у српском делу басена Дунава – заштићена природна добра на територији АП Вoјводине

_________________________________________

Класификација IUCN: III категорија, Природни споменик (Natural Monument)
Положај: Подручје града Новог Сада.
Површина: 12.3 hа.
Управљање: ЈКП Градско зеленило , Николе Тесле 1а, 21000 Нови Сад.
Основне вредности: Бројна стабла аутохтоне и алохтоне флоре; Природне
реткости (мачја леска, копривић, тиса, ловор вишња, божиковина); Биодиверзитет
великог броја вредне дендрофлоре, аутохтоних и алохтоних врста и егзота у урбаној
средини, са око 760 примерака дрвећа и 7370 примерака украсног шибља;
Дендролошки фонд: пирамидални храст, дрворед копривића, црвени кестен, мечја
леска, платан, водени чемпрес, црвена шљива, бела топола др.
Заштита: Режим заштите III степена.

ЗАКЉУЧАК
У борби за очување природне баштине заштићена природна добра на најбољи
начин чувају богатство и разноврсност природе Подунавља, јединствене облике
биљака и животиња и њихових заједница, и оно што је јако битно, и човека који живи у
том заштићеном природном изобиљу, чува човека који живи у складу са том природом
и не уништава је. Природна баштина и природни ресурси Подунавља данас јесу под све
интензивнијим негативним утицајем човека и под појачаним притиском, нарочито у
земљама као што је наша које су оптерећене транзиционим променама. Отуд
произилази потреба да се обичним људима, који живе у заштићеним природним
добрима и њиховој околини, као и локалним субјектима власти, покаже какве природне
лепоте и богатства се налазе у њиховом окужењу, да схвате њихов значај и потенцијал,
да их на адекватан начин чувају, одржавају и да њима на прави начин управљају.
Заштићена подручја су данас, у време транзиције отворена утицају природних и
антропогених фактора. У циљу очувања њихове биолошке разноликости, функција и
општекорисних вредности, као и у циљу осигурања одрживог коришћења њихових
ресурса од стране човека, потребан је консензус између различитих управљача,
власника, корисника и других заинтересованих страна. Тај процес укључује описивање
садашњег стања, одређивање циљева и предузимање потребних радњи да би се циљеви
остварили.
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Abstract

MILUNOVIĆ, I., BILJANA LUBARDA, V. TRKULJA, I. RADOVIĆ:
EARTHWORMS AS TEST ORGANISMS FOR ECOTOXICOLOGICAL
EVALUATION OF PESTICIDES CONTAMINATED SOIL [1Republic Administration
for Inspection Activities, Republic of Srpska Inspectorate, 2Faculty of Science, University of
Banja Luka, 3The agricultural institute of Republic of Srpska, Banja Luka Knjaza Miloša 17 4
Faculty of security studies, Belgrade]
Earthworms can be a reliable indicator of toxic and subtoxic concentrations presence
of heavy metals as well as pesticides, raw oil and oil derivatives in soil. They are often used
as organisms efficient for performance of ecotoxicological tests, first of all due to their
noticeable reaction related to a change of diverse parameters of their habitat, as well as their
functional significance of being a decomposer, their significant role in soil aeration that
allows the increase in the aerobic microorganisms’ activity and their relatively great biomass
in soil. In the experimental part of the work, there will be used the various substrate types
which will be contaminated with exactly determined concentrations of herbicides Stomp
330- E and Radazin T-50. Whole metodology has been made under the principes of ISO
17512-1 and ISO 11268-2 standards.
Key words: еarthworms, soil, pesticides, avoidance test.
Сажетак
Кишне глисте могу бити поуздан индикатор присуства токсичних и
субтоксичних концентрација тешких метала, пестицида, сирове нафте и нафтних
деривата у земљишту. Праг осјетљивости кишних глиста на дјеловање токсичних
материја нижи је од већине биљака и животиња па се може рећи да оне представљају
једну врсту аларма који упозoрава на загађеност земљишта. У раду су приказани
резултати теста избјегавања двије врсте кишних глиста (Lumbricus terrestris и
Lumbricus rubellus) земљишта контаминираног пестицидима STOMP 330 – E i Radazin
T-50. Цјелокупна методологија урађена је по принципима стандарда ISO 17512 - 1 и
ISO 11268 -2.
Кључне ријечи: кишне глисте, земљиште, пестициди, тест избјегавања.

УВОД
Кишне глисте се често употребљавају као тест организми у
екотоксикологији
земљишта.
Важни
индикатори
стандардних
екотоксиколошких тестова показују директне ефекте као што су смртност,
размножавање и сл., док се тестови понашања фокусирају на индиректне
ефекте. Смањење популације због морталитета или смањење репродукције су
еколошке послиједице изложености хемикалијама у земљишту.
Промјена понашања приликом избјегавања супстрата је такође еколошки
релевантна величина, што се доказује између осталог и тим да су тестови
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избјегавања контаминираног земљишта стандардизовани стандардом ISO
17512-1.
Познато је да миграције глиста и самим тим губитак њихових корисних
функција у земљишту (аерација, дренирање, обогаћење органским материјама
итд.) доводе до деградације тла. Исто тако , губитак глиста са површине може
утицати на број предатора. Због свега тога, миграције глиста имају утицај на
екосистем. Из тог разлога тестови понашања су уврштени у стандардне
екотоксиколошке тестове да би се могао процјенити токсични утицај
хемикалија на екосистем земљишта.
Њихова специфична грађа која има за посљедицу изузетну осјетљивост
на хемикалије, заједно са њиховом покретљивошћу, омогућава кишним
глистама да избјегавају неповољна станишта. Тест избјегавања рефлектује
способности понашања кишних глиста. Принцип тестова избјегавања је
склоност или избјегавање супстрата након одређеног периода изложености.
Контаминанти су препарати Stomp 330-E, са активном материјом
пендиметалин и Radazin T 50, са активном материјом атразин, који се користе
као селективни хербициди за сузбијање корова у усјевима многих ратарских и
повртларских биљака.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Методолошка основа за извођење овог рада је методологија стандардног
теста ISO 17512-1. Разлика између експеримената проведених у овом раду и
стандардног теста је избор врсте кишних глиста као и избор контаминанта.
Као тест организми (биолошки материјал) кориштене су врсте Lumbricus
rubellus и Lumbricus terrestris (Oligochaeta, Annelida), просјечне тежине преко
300 mg које су прије увођења у експеримент испиране водом и сушене на
упијајућем папиру 24 сата како би испразниле садржај цријева. Свака кишна
глиста је била извагана прије увођења у тест контејнере.
Супстрат кориштен у овом раду је припремљен према супстрату из
стандарда ISO 17512-1. Ради се о вјештачком супстрату који се састоји од
кварцног пијеска (веома мале гранулације) у проценту од 70%, глине која
садржи око 30% каолина, у проценту од 20% и тресета у проценту од 10%.
Влажност супстрата је подешавана на 60%, а pH на 5.
Тестни контејнери су израђени од стакла и димензија су 20 x 20x 10 cm.
Напуњени су супстратом до висине од око 7 cm, што је износило 1500 грама на
половину контејнера, односно три килограма по контејнеру. Један дио тестне
посуде је испуњен незагађеним референтим супстратом и одвојен стакленом
преградом од загађеног тестног супстрата. Послије уклањања преграде на
централну линију на површину земљишта ставља се десет глиста у сваки тест
контејнер. Након што су глисте ушле у земљиште (t 0) посуде су затворене
прозирном фолијом која је омогућавала довољну прозраченост. Између два
супстрата је била омогућена несметана миграција. Инкубација траје 48 сати (t
48) и након тога два супстрата унутар тестне јединице су одвајају преградом и
кишне глисте у сваком тестном супстрату су послагане, пребројане и
забиљежене.
За контаминацију супстрата кориштени су пестициди Stomp 330-E, са
активном материјом пендиметалин и Radazin T 50, са активном материјом
атразин.
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Приликом извођења експеримената, свакодневно су праћени:
температура ваздуха, влажност ваздуха, ваздушни притисак и температура
земљишта.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
У току извођења цјелокупног експеримента рађена су два теста. Први
тест избјегавања означен је као Прелиминарни тест избјегавања, а други тест
Главни тест избјегавања.
Улога Прелиминарног тест јесте одређивање прецизних концентрација
које су употријебљене у Главном тесту избјегавања. Основа за одређивање
концентрација је препоручена концентација произвођача хербицида и LC50 за
глисте (J а њ и ћ и М и т и ћ , 2004.). За сваку врсту пестицида као и за сваку
врсту глиста је одређено пет концентрација и за сваку концентрацију су рађене
по три реплике.
Резултати Прелиминарног теста послужили су за одређивање EC20,
ефективне концентрације која је карактеристична за контаминирано земљиште
када је избјегавање 80% од укупног броја присутних јединки. Према стандарду
ISO 17512-1 свако тестно земљиште које има број глиста мањи од 20% од
укупног броја, сматра се да има ограничену станишну функцију. Анализом
добијених рeзултата можемо констатовати да обе врсте избјегавају пестициде
прилично очекивано . Боље речено, са повећањем концентрације и једног и
другог контаминанта избјегавање је веће (рачунато као просјек глиста у 3
реплике исте концентрације).
Забиљежено је да постоји и одређена разлика у односу којим пестицидом
је контаминован супстрат. Наиме, код Radazina T 50, са активном материјом
атразин, и једна и друга врста глиста понашају се тако да избјегавање настаје
већ од треће (растуће) концентрације, док код препарата Stomp 330-E, са
активном материјом пендиметалин избјегавање је евидентирано у четвртој и
петој концентрацији.
Одређене су и ефективне коцентрације EC20 које износе:
• Lumbricus rubellus у супстрату контаминованом препаратом Radazin T 5063µl/kg,
• Lumbricus terrestris у супстрату контаминованом препаратом Radazin T 5078µl/kg,
• Lumbricus rubellus у супстрату контаминованом препаратом Stomp 330-E57,11µl/kg и
• Lumbricus terrestris у супстрату контаминованом препаратом Stomp 330-E53,87µl/kg
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Табела 1. Резултати Прелиминарног теста избјегавања за врсту Lumbricus rubellus и Lumbricus terrestris у супстрату контаминованом
препаратом Radazin T 50 (атразин)
Р.
Ознака
бр. контејнера

Број гл. у
конт.
супстрат
у (Х)

Број гл. у
неконт.
супстрат
у (К)

1.

A/1/I-LR

7

3

2.

A/1/II-LR

4

6

3.

A/1/III-LR

8

4.

A/2/I-LR

5.

Просјек
Х/К

Однос
Х/К
(процен
ат)

Ознака
контејнер
а

Број гл. у Број гл. у
конт.
неконт.
супстрату супстрату
(Х)
(К)

Просјек
Х/К

Однос
Х/К
(процен
ат)

Концентрација
хербицида (препарата)

A/1/I-LT

5

5

A/1/II-LT

3

7

2

A/1/III-LT

7

3

2,0 µl/kg(66,6% prep)

2

8

A/2/I-LT

4

6

3,0µl/kg(100% prep)

A/2/II-LR

6

4

A/2/II-LT

2

8

6.

A/2/III-LR

4

6

A/2/III-LT

3

7

3,0µl/kg(100% prep)

7.

A/3/I-LR

1

9

A/3/I-LT

3

7

52µl/kg(33,3%LC50)

8.

A/3/II-LR

1

9

A/3/II-LT

1

9

9.

A/3/III-LR

3

7

A/3/III-LT

2

8

52µl/kg(33,3%LC50)

10.

A/4/I-LR

1

9

A/4/I-LT

1

9

104µl/kg(66,6%LC50)

11.

A/4/II-LR

2

8

A/4/II-LT

4

6

12.

A/4/III-LR

0

10

A/4/III-LT

0

10

104µl/kg(66,6%LC50)

13.

A/5/I-LR

1

9

A/5/I-LT

2

8

156µl/kg(100%LC50)

14.

A/5/II-LR

0

10

A/5/II-LT

2

8

15.

A/5/III-LR

1

9

A/5/III-LT

1

9

3/7

63,30%

40%
4/6

1,66/8,33

1/9

0,66/9,33

16,6%

10%

6,60%

62

2,0 µl/kg(66,6% prep)
5/5

3/7

2/8

1,66/ ,33

1,66/8,33

36,6%

30%

20%

16,6%

16,6%

2,0 µl/kg(66,6% prep)

3,0µl/kg(100% prep)

52µl/kg(33,3%LC50)

104µl/kg(66,6%LC50)

156µl/kg(100%LC50)
156µl/kg(100%LC50)
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Табела 2. Резултати Прелиминарног теста избјегавања за врсту Lumbricus terrestris и Lumbricus rubellus у супстрату контаминованим
препаратом Stomp 330-E (пендиметалин)
Број гл. у Број гл. у
конт.
неконт.
супстрат супстрат
у (Х)
у (К)

Р.
бр
.

Ознака
контејнер
а

1.

P/1/I-LR

7

3

2.

P/1/II-LR

6

4

3.

P/1/III-LR

3

4.

P/2/I-LR

5.

Просјек
Х/К

Однос
Х/К
(проценат
)

Ознака
контејнер
а

Број гл. у Број гл. у
конт.
неконт. Просјек
супстрат супстрат
Х/К
у (Х)
у (К)

Однос
Х/К
Концентрација
(проценат хербицида (препарата)
)

P/1/I-LT

9

1

P/1/II-LT

8

2

7

P/1/III-LT

5

5

3,3µl/kg(66,6% prepor)

5

5

P/2/I-LT

4

6

5 µl /kg(100% prepor)

P/2/II-LR

5

5

P/2/II-LT

1

9

6.

P/2/III-LR

5

5

P/2/III-LT

6

3

5µl/kg(100% prepor)

7.

P/3/I-LR

4

6

P/3/I-LT

4

6

22,28µl/kg(33,3%LC50)

8.

P/3/II-LR

3

7

P/3/II-LT

1

9

9.

P/3/III-LR

3

7

P/3/III-LT

4

6

22,28µl/kg(33,3%LC50)

10.

P/4/I-LR

0

10

P/4/I-LT

1

9

45,73µl/kg(66,6%LC50)

11.

P/4/II-LR

0

10

P/4/II-LT

2

8

12. P/4/III-LR

3

7

P/4/III-LT

1

9

45,73µl/kg(66,6%LC50)

13.

P/5/I-LR

0

10

P/5/I-LT

0

10

68,4µl/kg(100%LC50)

14.

P/5/II-LR

0

10

P/5/II-LT

0

10

15. P/5/III-LR

0

10

P/5/III-LT

0

10

5,33/4,66

5/5

3,33/6,66

01.sep

0/10

53,30%

50%

33,30%

10%

0%

63

3,3µl/kg(66,6% prepor)
7,6/2,8

3,66/6,33

3/7

1,33/8,66

0/10

76,60%

36,60%

30%

13,30%

0%

3,3µl/kg(66,6% prepor)

5µl/kg(100% prepor)

22,28µl/kg(33,3%LC50)

45,73µl/kg(66,6%LC50)

68,4µl/kg(100%LC50)
68,4µl/kg(100%LC50)
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У Главном тесту избјегавања кориштене су 2 врсте глиста (Lumbricus
terestris и Lumbricus rubellus), 2 врсте пестицида (атразин, пендимезалин) у 5
различитих концентрација и 3 идентичне реплике. Током извођења Главног теста
избјегавања придржавало се свјетлосног режима у природи, а мјерена је
свакодневно температура ваздуха и температура земљишног супстрата. Влажност
је била подешена на 60%, а pH на 5.
Анализом добијених разултата Главног теста можемо констатовати да обе
врсте избјегавају пестициде прилично очекивано, као што је случај и са претходно
урађеним тестом. У дијелу експеримента који је рађен за врсту Lumbricus rubellus у
супстрату контаминованим препаратом Radazin T 50 (атразин), се може
констатовати да је концентрација од 63 µl/kg стварна граница избјегавања (Табела
3). Слично се понаша врста Lumbricus terrestris у супстрату контаминованом
препаратом Radazin T 50 (атразин). Наиме, избјегавање је евидентно у свим
концентрацијама преко одређене EC20 (78µl/kg), иако се може уочити да је веће
избјегавање у четвртој него у петој концентрацији. Међутим, то не представља
неки посебан проблем, јер су обе концентрације изнад граничне концентрације,
дапаче доказује да се често у експерименталним радовима, а посебно када су у
питању живи организми, не може се очекивати 100%-тна усклађеност са
теоретским предвиђањима. Слично се дешава и са врстом Lumbricus terrestris у
супстрату контаминованом препаратом Stomp 330-E (пендиметалин) гдје су
посљедње двије концентрације "пермутирале" мјеста. Концентрација избјегавања
EC20 је 57,11µl/kg. Код врсте Lumbricus rubellus у супстрату контаминованом
препаратом Stomp 330-E (пендиметалин) имамо идентичан проценат избјегавања у
четвртој и петој концентрацији, али су обе концентрације такође изнад критичне
концетрације - EC20 која износи 53,87µl/kg (Табела 4).
Оно што још са сигурношћу можемо констатовати је да препоручене
концентрације произвођача не утичу на понашање кишних глиста у смислу
избјегавања.
Јако је важно истаћи да земљишта која су контаминирана са
концентрацијама пестицида већим, од у раду евидентираних избјегавајућих
концентација (EC20), сматрају се да имају ограничену станишну функцију.

64

Милуновић Игор, Лубарда Биљана, Тркуља Војислав, Радовић Ивица

_____________________________
Табела 3. Резултати Главног теста избјегавања за врсту Lumbricus rubellus и Lumbricus terrestris у супстрату контаминованом
препаратом Radazin T 50 (атразин)

A/1/I-LT

Број
гл. у
конт.
супстр
ату
(Х)
4

A/1/II-LT

4

6

6

A/1/IIILT

6

4

A/2/I-LT

2

8

A/2/II-LT

4

6

Р.
бр.

Ознака
контејнера

Број гл.
у конт.
супстра
ту (Х)

Број гл. у
неконт.
супстрату
(К)

1.

A/1/I-LR

6

4

2.

A/1/II-LR

4

6

3.

A/1/III-LR
4

Просјек
Х/К

4,6/6,4

Однос Х/К
(проценат)

46%

Ознака
контејне
ра

Број гл. у
неконт.
супстрату
(К)

2

8

5.

A/2/II-LR

2

8

6.

A/2/III-LR

3

7

A/2/IIILT

3

7

7.

A/3/I-LR

2

8

A/3/I-LT

2

8

8.

A/3/II-LR

1

9

A/3/II-LT

1

9

9.

A/3/III-LR

3

7

A/3/IIILT

2

8

A/4/I-LT

0

10

A/4/II-LT

0

10

A/4/IIILT

3

7

A/5/I-LT

0

10

A/5/II-LT

1

9

A/5/IIILT

0

10

10.

A/4/I-LR

2

8

11.

A/4/II-LR

0

10

12.

A/4/III-LR

0

10

13.

A/5/I-LR

1

9

14.

A/5/II-LR

0

10

15.

A/5/III-LR

0

10

2/8

0,33/9,76

0,16/9,83

20%

3,30%

1,60%
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Концентрација
хербицида
(препарата)

31,5 µl/kg(50% EC20)
4,66/5.33

46%

31,5 µl/kg(50% EC20)
31,5 µl/kg(50% EC20)

A/2/I-LR

23%

Однос Х/К
(проценат)

6

4.

2,33/7,66

Просјек
Х/К

47,25µl/kg(75% EC20)
3/7

30%

47,25µl/kg(75% EC20)
47,25µl/kg(75% EC20)
63µl/kg(100% EC20)

0,83/9,16

8,30%

63µl/kg(100% EC20)
63µl/kg(100% EC20)
94,5µl/kg(150%EC20)

1/9

10%

94,5µl/kg(150%EC20)
94,5µl/kg(150%EC20)
126µl/kg(200%EC20)

0,33/9,66

3,30%

126µl/kg(200%EC20)
126µl/kg(200%EC20)

Кишне глисте као тест орагнизми за екотоксиколошко процјењивање земљишта контаминираног пестицидима

______________________________
Табела 4. Резултати Главног теста избјегавања за врсту Lumbricus terestris и Lumbricus rubellus у супстрату контаминованом препаратом
Stomp 330-E (пендиметалин)
Број гл. у Број гл. у
конт.
неконт.
супстрат супстрат
у (Х)
у (К)

Р.
бр
.

Ознака
контејнер
а

1.

P/1/I-LR

3

7

2.

P/1/II-LR

3

7

3.

P/1/III-LR

2

4.

P/2/I-LR

5.

Просјек
Х/К

Однос
Х/К
(проценат
)

Ознака
контејнер
а

Број гл. у Број гл. у
конт.
неконт. Просјек
Х/К
супстрат супстрат
у (Х)
у (К)

Однос
Х/К
(проценат
)

Концентрација
хербицида (препарата)

P/1/I-LT

3

7

P/1/II-LT

5

5

8

P/1/III-LT

3

7

25,68 µl/kg(80% EC20)

3

7

P/2/I-LT

2

8

51,40µl/kg(90% EC20)

P/2/II-LR

2

8

P/2/II-LT

4

6

6.

P/2/III-LR

2

8

P/2/III-LT

1

9

51,40µl/kg(90% EC20)

7.

P/3/I-LR

2

8

P/3/I-LT

2

8

57,11µl/kg(100% EC20)

8.

P/3/II-LR

2

8

P/3/II-LT

1

9

9.

P/3/III-LR

1

9

P/3/III-LT

1

9

57,11µl/kg(100% EC20)

10.

P/4/I-LR

2

8

P/4/I-LT

0

10

62,82µl/kg(110%EC20)

11.

P/4/II-LR

3

7

P/4/II-LT

1

9

12. P/4/III-LR

0

10

P/4/III-LT

0

10

62,82µl/kg(110%EC20)

13.

P/5/I-LR

1

9

P/5/I-LT

0

10

68,53µl/kg(120%EC20)

14.

P/5/II-LR

0

10

P/5/II-LT

1

9

15. P/5/III-LR

0

10

P/5/III-LT

2

8

2,66/7,33

2,33/7,66

1,66/8,33

1,66/8,33

0,33/9,66

26%

23%

16,60%

16,60%

3,30%

66

25,68µl/kg(80% EC20)
4/6

2,33/7,66

0,66/9,33

0,33/9,66

01.sep

40%

23%

6,60%

3,30%

10%

25,68 µl/kg(80% EC20)

51,40µl/kg(90% EC20)

57,11µl/kg(100% EC20)

62,82µl/kg(110%EC20)

68,53µl/kg(120%EC20)
68,53µl/kg(120%EC20)
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ЗАКЉУЧАК
На основу добијених резултата може констатовати да су током извођења
Прелиминарног теста избјегавања одређене ефективне концентрације (ЕC20)
пестицида, којима су контаминовани супстрати, при којима кишне глисте се понашају
тако да избјегавају земљишта, а оне износе:
• Lumbricus rubellus у супстрату контаминованом препаратом Radazin T 50- 63µl/kg,
• Lumbricus terrestris у супстрату контаминованом препаратом Radazin T 50- 78µl/kg,
• Lumbricus rubellus у супстрату контаминованом препаратом Stomp 330-E-57,11µl/kg и
• Lumbricus terrestris у супстрату контаминованом препаратом Stomp 330-E-53,87µl/kg
Анализом добијених р eзултата Главног теста можемо констатовати да обе врсте
избјегавају пестициде прилично очекивано, као што је случај и са претходно урађеним
тестом.
Оно што још са сигурношћу можемо констатовати је да препоручене
концентрације произвођача не утичу на понашање кишних глиста у смислу
избјегавања.
Наведена истраживања имају велики значај у примјени из разлога што могу бити
коришћени за брзу евалуацију станишне функције земљишта. То може бити велика
предност са аспекта заштите животне средине у смислу што кишне глисте врсте
Lumbricus terrestris и врсте Lumbricus rubellus су организми који се већ налазе у
земљишту, као и са аспекта уштеде времена јер се ови резултати добију након 48 сати,
за разлику од акутних тестова (14 дана) као и тестова репродукције (56 дана). Сасвим је
очито да бихејвиоризам ових врста кишних глиста може бити поуздан детектор
загађености пољопривредних земљишта.
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БИОКОМПОСТАНА ГРАДИШКАЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАЗА
Бабић Санела, Марчета Игор, Бабић Младен
Општина Градишка
Удружење произвођача воћа Интегрална производња, Лакташи
Пољопривредни факултет, Бања Лука
Abstract
BABIC, Sanela, I. MARCETA, M. BABIC: BIOCOMPOSTING: THE GRADISKA
EXPERIMENT. [Municipality of Grad iska, Vidovdanska 1A]
The natural degrаdation of organic materials has always been a slow process, and people all
over the world have long been applying techniques to make it faster and more efficient. The challenge
has been well understood in the East particularly, where effective composting methods have been in
use for more than a thousand years.
Compost present mostly degradated form of organic material, from transcendentally brown to
dark colour, granular structure and nice smell on soil. During the natural breaking down of vegetative
material like fungi and bacteria, any unsatisfactory odours give way to a more pleasant smell. And
during this process, as it occurs in natural ecosystems, lignocullulose-degrading enzymes are
produced.
It is now recognised that these products can play an extremely important part in agriculture,
given that the development of chemical fertilizers has resulted in the production of much less compost
nowadays than in the 19th century, when 100 per cent organic manure had to be used.
This paper will set out the role that the advances in composting science can play within the Gradiska
municipality, by allowing the waste produced in recreational activities, agriculture, forest industry and
households to be processed and treated in ways that not only eliminate it but also will benefit the
environment, improve future output and contribute to long-term sustainability.
Key words: biowaste, composting: the Gradiska, compost, ecological sustainability.
Сажетак
Процес разградње органских материја у природи тече непрекидно од постанка живота
на Земљи па до данас. Tај је процес доста спор и из тог су разлога људи још у давној
прошлости пронашли начин за његово убрзавање и појачавање. Стари народи су, посебно на
Истоку, прије више хиљада година знали за компостирање, а и данас је врло распрострањено.
Компост представља дјелимично разложен облик органске материје, тамносмеђе до
црне боје, грудвичасте структуре и пријатног мириса на земљу. Добија се ензимском
разградњом биљног материјала, односно лигноцелулозног материјала који граде ткиво код
биљака. Ензиме потребне за разградњу производе микроорганизми, као што су бактерије и
гљивице, који то исто чине и у природним екосистемима.
Овај производ је драгоцјен за пољопривреду, као стопостотно органско ђубриво које
побољшава структуру земљишта. Установљено је да се у свијету прије 19. вијека производило
и трошило много више компоста него данас, а разлог за смањивање производње су хемијска
открића, односно минерална гнојива.
У раду је дат приказ могућности за комостирање на подручју општине Градишка,
односно уклањање и третирање биоотпада насталог на јавним, рекреационим, пољопривредним
површинама, дрвним индустријама, приватним домаћинствима и то на безбједан начин по
животну средину и користан по даљњу производњу.
Кључне ријечи: биоотпад, компостана Градишка, компост, еколошка одрживост.
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УВОД
Годишње се на подручју општине Градишка у просјеку збрине преко 1.000,00
тона биоотпадa. Mикробиолошким распадом из овакве масе се ослобађају знатне
количине штетних гасова и водe. Органски и аноргански загађивачи који се налазе у
тако онечишћеним водама доспијевају у околно тло изазивајући његову контаминацију,
те загађење подземних бунара воде.
Како се водоснабдјевање становника ове Општине врши из подземних извора
питке воде, неопходно је радити на рјешавању проблема збрињавања отпада уз осврт
на еколошко поступање са биотпадом. Биоотпад чини око трећину отпада на нивоу
општине Градишка и вриједна је сировина за производњу квалитетног компоста.
Потребно је радити на примарној селекцији биоотпада, потом га биолошки
прерађивати на мјесту његовог настанка. Тај се поступак зове компостирање, а
представља процес аеробне разградње при чему настају угљен диоксид, вода, топлота и
компост као коначни продукт.
Европска унија је поставила за циљ редуковање одлагања биоразградивог дијела
отпада на 75% до 2010. године, 50% до 2013. године, односно 35% до 2020. године у
односу на 1995. годину.
У оквиру материјалне размјене са спољном средином живи организми користе 30
до 40 хемијских елемената од свих познатих у природи. Неки од ових макроелемената
(водоник, угљеник, кисеоник, азот) су потребни у већим количинама, док су потребе за
другим микроелементима мање (Р о ж а ј а , 1982). Савремена пољопривредна
производња се све више окреће тзв. одрживој пољопривреди, која подразумјева
смањење или изостављање минералних ђубрива и пестицида. Овакав вид
пољопривредне производње могуће је постићи процесом компостирања. Иако су
конвенционална ђубрива углавном растворљива (њихови састојци директно су
доступни биљкама), органска метода као што је компостирање се ослања на жива бића
настањена у земљишту која храњиве састојке чине доступним биљкама. Разлог лежи у
томе што огромна популација микроорганизама и других живих врста као што су
глисте, ларве инсеката, бубе, пужеви имају способност да у току свог метаболизма
врше рециклирање најсложенијих органских материја и то без утрошка енергије
фосилних горива. Према аутору Д а б л д е ј (2010), у само једној кашичици плодне
земље може да буде више бактерија и гљивица него што има људи на Планети.
Земљиште које се обогаћује на овакав начин по правилу даје здравије биљке, које
су способније да се одупру нападима штеточина и болестима, или имају много веће
изгледе да се брже опораве од осталих биљака (И в а н о в и ћ , 2001). То је суштина
еколошки утемељеног, одрживог начина живота, да се нагласи повезаност здравља
земљишта, биљака, животиња и човјека.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Према плану о поступања са отпадом комуналног предузећа АД Градска чистоћа,
на подручју општине Градишка, у оквиру овог предузећа, предвиђена је локација за
биокомпостирање. Овај процес би подразумијевао једноставно компостирање на
гредицама и углавном би се примјењивао за компостирање зеленог отпада (дрвеног
материјала, траве и лишћа са градских зелених површина, пољопривредних површина,
воће и поврће са тржнице, биоотпад са рекреационих површина, биоостаци из дрвне
индустрије).
За истраживање је кориштена метода теоријске анализе прикупљених података,
добијених у оквиру пројекта ''Биокомпостирање на нивоу општине Градишка'', у
организацији Развојног центра Спектар. Поред података прикупљених на терену,
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рађена је и анализа литературних података домаћег и страног порјекла. Добијени
резултати су статистички обрађени и табеларно представљени ради лакшег тумачења.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Технолошки опис предвиђеног процеса подразумјевао би биокомпостирање на
хрпама. За сакупљање зеленог отпада са тржница и паркова било би задужено
комунално подузеће АД Градска чистоћа, које је уједно и одговорно за одржавање
јавних зелених површина на подручју Општине.
Овим процесом који је од интереса за примјену код обраде отпада на подручју
Општине, настао би компост као користан производ без мириса и патогених
организама, без својства привлачења инсеката и глодара, који се може користити у
хортикултурне и пољопривредне сврхе. Потенцијалне сировине које би се сакупљале са
подручја Општине за процес биокомпостирања биле би различите почевши од зеленог
отпада са јавних и рекреационих површина, пољопривредног отпада, отпада из дрвних
индустрија, тржнице, зеленог отпада из дворишта и окућница стамбених објеката, итд.
Циљеви који би се овим процесом биокомпостирања на подручју општине
Градишка постигли су слиједећи:
редуковала би се почетна количина отпада,
биолошки разградљиви материјал би се превео у форму биолошки стабилног
материјала,
елиминисало би се постојање патогених микроорганизама, постојање инсеката и
начина њиховог размножавања те других (микро)организама присутних у отпаду
(елиминација се спроводи топлотом која се ствара производњом компоста и то
процесом дезинфекције, а не стерилизације),
постигао би се максималан однос нутријената у коначном производу (однос N, P и
K),
добио би се продукт који се може користити као гнојиво или средство за
кондиционирање тла, а истовремено потпуно безбједно по животну средину.
Код обраде биоотпада у оквиру биокомпостане АД Градске чистоће предвиђен је
принцип аеробне биолошке разградње на отвореном у гредицама. Основни услови које
је потребно постићи за одвијање процеса компостирања су: ниво дистрибуције
биоматеријала; величина честица у материјалу који се компостира; засијавање и
аклиматизација те начин мјешања компоста; периодични програм згртања и превртања
компоста; потреба за кисеоником; садржај влаге; температура и начин њене контроле;
однос угљеник-азот, те тип супстрата (отпада који се компостира); pH вриједност
медија; захтијевани степен деградације; респираторне потребе отпада; контрола
патогених микроорганизама. Ђубрење зеленишним отпадом има своје мјесто у
одређеним системима биљне производње, посебно у биолошком ратарењу (производњи
хране без примјене минералних ђубрива и пестицида), при гајењу усјева у
монокултури, у воћњацима и виноградима (М а н о ј л о в и ћ , 2008).
Процес компостирања састојао би се од три основне фазе:
 логаритамске фаза,
 активне фазе,
 фазе дозријевања.
У логаритамској фази би се одвијала разградња најлакше разградљивих
компоненти. Разградњу подстичу микроорганизми већ присутни у отпаду који се
припрема за разградњу. Ово је фаза у којој се одвија највећа разградња присутне
биолошке масе, као и највећа продукција гасова.
У активној фази дошло би до умиривања брзине микробиолошке разградње, али
и постепеног подизања температуре када се одвијају једино термофилни услови
разградње. Док је логаритамска фаза овисна (на микробиолошком нивоу) о отпаду који
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се разграђује, активна фаза представљала би фазу гдје се одвијају уједначенији процеси
типични за сваки процес компостирања.
Фаза дозријевања представљала би фазу која је физички раздвојена од
претходних фаза (одвија се у сепарисаном простору) гдје се одвија полирање квалитета
коначног производа. У овој се фази температура компоста уједначава и пада према
температури околине што представља параметар који указује како је процес
компостирања завршен.
Процес компостирања у биокомпостани би се састојао од припреме отпада,
мјешања, просијавања, окретања компостног материјала (аерације), дозријевања,
просијавања, складиштења и дистрибуције до потрошача.
Концепт процеса компостирања би био такав да се компостна маса држи у
уздужним хрпама ширине 3 m и висине од 1,5-2,5 m. Предвиђено је вишефазно
спровођење аеробног компостирања претходно припремљеног биоотпада (Tабела 1).
Табела 1: Технолошки параметри вишефазног процеса компостирања
Фаза
Трајање
Волумен
Температура
компостирања
(дани)
(%)
масе (°C)
I
15
20
40-60
II
30
20
25-35
III
45
15
20-25
IV
60
15
15-20

Влажност масе
(%)
60-70
55-60
50
50

Компостирање у хрпама (гредицама) би се спроводило на водонепропусном
платоу површине од 60 m², која би била изведена у уздужном паду од 1%. Компостно
поље било би дренажно уређено са циљем одводње вишка оборинске воде и процједне
воде из компостних гредица. Ове воде ће се одводити у, за ту намјену, изграђени
упојни бунар за технолошку воду. Вода из њега би се користила за поновно влажење
компостне масе, изнад које би се налазила надстрешница од 70 m². Предвиђени
волумен упојног бунара је 1,5-2 m³. Капацитет компостане је прорачунат на основу
годишње максималне количине издвојеног зеленог отпада од 1.000,00 тона.
Током I фазе компостирања, претходно уситњена и измијешана маса биоотпада
би се влажила до садржаја влаге од око 65%, која би се одржавала непрекидно. Потом
би започео процес ферментације у коме се биомаси подиже температура на 45-60ºC у
року од 2-3 дана. У зависности од вањских услова и састава биомасе, након приближно
10 дана температура би се почела снижавати. Током процеса компостирања било би
потребно масу превртати како би се одржавали аеробни услови биолошке разградње
чиме се постиже унос кисеоника у биолошки материјал.
По потреби би се биолошком материјалу додавао структурни материјал (дрвени
отпад) како би се спријечило стварање анаеробних зона у компостном материјалу, а
истовремено вршила корекција односа садржаја угљеник:азот. Превртање биолошког
материјала би се спроводило помоћу уређаја за превртање и аерацију компостне масе.
Овакав уређај има могућност уситњавања и хомогенизације биолошког материјала, те
има уграђене сапнице за овлаживање компостне масе током превртања.
По истеку I фазе, компостна маса би се помоћу истог уређаја уситњавала и
пресложила формирајући поновно уздужну хрпу висине до 2,5 m.
У II фази би се такође одржавала влажност биомасе и након повишења
температуре настављао би се процес компостирања који траје око 30 дана. Након тога
температура се спушта на вриједност нешто вишу од просјечне вањске температуре у
топлијем дијелу године. Биомаса током II фазе губила би на волумену до 25%. Током
ове фазе компостирања такође би се редовно спроводила аерација и по потреби
влажење компостне масе.
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Након укупно 45 дана од почетка обраде (по истеку II фазе) започела би III фаза
компостирања у којој маса остатака поприма својства компоста. Влажност компоста би
се и у овој фази одржавала на вриједности од 50-55%. То је влажност која дозвољава
процесе припреме, паковања и разбацивања по тлу, па се компост продаје и користи са
садржајем влаге од око 50%.
Формирани компостни материјал би се након III фазе пребацио у складиште у
оквиру дворишта АД Градске чистоће у коме слиједи процес хумификације. У тој
посљедњој фази (IV фаза) смањио би се волумен компостне масе за додатних 15%
током 60 дана складиштења отпада, а резултат би био хумифицирани компост који има
већу тржишну и употребну вриједност.
Коначна употреба компостираног материјала била би кориштење за прекривање
одлагалишта или дивљих депонија (што је могуће након III фазе компостирања), у
хортикултурне сврхе (након IV фазе компостирања), у еколошкој и конвенционалној
пољопривреди (ђубрење, санацији градских зелених површина) на подручју општине
Градишка. Током цјелокупног процеса биокомпостирања, укупни волумен биолошког
материјала који се компостира смањио би се до 60%.
Контрола рада процеса компостирања спроводила би се кроз мониторинг
параметара као што су: температура, садржај кисеоника у компостним хрпама, pH
вриједност, садржај влаге. Тако добијени компост у компостани АД Градске чистоће
представљао би високо класификовано 100%-тно органско гнојиво које садржи
примарно нутријенте те трагове минерала, хумуса и хуминских киселина. Квалитет
компоста током и након дозријевања би се пратио приручним лабораторијским
прибором. Њиме би се могла мјерити температура, pH тла, влажност, кисеоник, угљен
диоксид, компактност, салинитет, концентрација хумусних материјала, азот, фосфор ,
калиј, калциј, проводљивост, жељезо, тест класификације компоста и сл.
Локација на којој би се изградила биокомпостана била би тако смјештена да довоз
и одвоз материјала не омета одвијање јавног градског саобраћаја. На локацији би био
осигуран прикључак на електричну мрежу, водовод и канализацију. Сви радни платои
били би водонепропусни. Простор биокомпостане био би ограђен оградом и визуално
издвојен од осталог простора зеленим појасом. Предвиђено је да се биокомпостана
изгради на простору постојећег комуналног предузећа АД Градска чистоћа јер је на тој
локацији најлакше задовољити комуналне потребне и инфраструктурне услове као и
услове заштите животне средине и здравља људи.

ЗАКЉУЧАК
Умјесто неселективног одлагања са градским комуналним отпадом, сврха
компостирања биоотпада лежи у враћању тих материјала у биолошки циклус кружења
материје и протицања енергије.
У склопу биокомпостане АД Градска чистоћа, Градишка налазио би се објекат за
запослене, упојни бунар за сакупљање процједних вода, складишни простор за
смјештај биоразградивог и структурног материјала, простор за разградњу и
дозријевање са надстрешницом.
Кориштењем компоста приликом ђубрења постиже се много више него што је
само једноставно додавање храњивих елемената. Компост помаже бољој обради
земљишта, умањује и отклања дјеловање ерозије, поправља водни капацитет и зрачење,
повећава број микроорганизама у њему и повољно утиче на оживљавање и
поспјешивање свих биолошких процеса у земљишту.
Како би систем управљања отпадом био комплетнији важно је напоменути да се
на овој или сличним локацијама општине Градишка, у будућности може планирати
изградња постројења механичко-биолошке обраде у склопу које би се обрађивао
(компостирао) кућни биоотпад тј. органске, мокре фракције комуналног отпада. У
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таквој предвиђеној компостани истовремено би се могло наставити компостирање
зеленог отпада.
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Abstract
ðUKIĆ, Veljko: ENERGY EFFICIENCY IN FUNCTION OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION.[Pan European University "Apeiron" Banja Luka]
This is one in a series of instructions that describe the findings on the best available
techniques (NRT) for industrial sectors. All instructions are intended to set a strong framework for
consistent and transparent regulation of processes and plants. An important aspect of environmental
management system is a permanent improvement. When it comes to energy management, it means
maintaining a balance between consumption of plant energy, raw materials and water and emissions.
Planned permanent improvement can be achieved with the best ratio of costs and benefits of achieving
energy savings (and other benefits for the environment). To optimize energy efficiency, it is necessary
to determine and quantify aspects of the plant that affect energy efficiency. Then we can determine,
evaluate, and implement potential energy savings.
Key words: energy efficiency, protection, environment, management.
Сажетак
Ово је једна у низу упута које описују закључке о најбољим расположивим техникама
(НРТ) за индустријске секторе. Све упуте имају за циљ поставити снажан оквир за досљедно и
транспарентно уређење процеса и постројења.
Важан аспект система управљања животном средином је трајно побољшавање. Када се ради о
управљању енергијом, то подразумјева одржавање равнотеже у постројењу између потрошње
енергије, сировина и воде и емисија. Планираним трајним побољшањем може се постићи
најбољи однос трошкова и добити за постизање уштеде енергије (и осталих користи за животну
средину). Ради оптимизације енергетске ефикасности, потребно је одредити и квантификовати
аспекте постројења који утичу на енергетску ефикасност. Затим се могу одредити, оцијенити и
провести потенцијалне уштеде енергије.
Кључне ријечи: енергетска ефикасност, заштита, животна средина, управљање.

УВОД
Индустријска постројења су један од главних извора загађења. Директива о
интегралној превенцији и контроли загађења (IPPC) представља основ политике
Европске уније у области животне средине. Њена имплементација је заснована на
динамичном и флексибилном систему. Циљ IPPC јесте да спријечи, или ако то није
могуће, да смањи на најмању могућу мјеру: а) емисије загађујућих супстанци у ваздух,
воду или земљиште и б) одлагање отпада и остале негативне утицаје на животну
средину узроковане индустријским постројењима, како би њихове активности биле у
складу са високим нивоом заштите животне средине у цјелини (Ђ у к и ћ , 2008).
За рад индустријских постројења потребно је добити дозволу која укључује
цјелокупно истраживање стања животне средине за свако од њих, а мора се заснивати
на „најбољим расположивим техникама“ (BАТ) у различитим индустријским
секторима.
У додатку 4 IPPC директиве наводи се, да између осталих ствари које треба
узети у обзир уопштено или у специфичним случајевима при одређивању најбољих
расположивих техника буду потрошња и својства сировина (укључујући воду) које се
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користе у процесу и енергетска ефикасност. Закључци референтних докумената о
најбољим расположивим техникама (РДНРТ) о енергетској ефикасности говоре да је
једна од најважнијих техника коришћење система управљања енергетском
ефикасношћу (енг.ЕЕМS). Ниво сложености и природа управљања енергетском
ефикасношћу (нпр. стандардизиран или нестандардизиран) ће уопштено бити везани уз
природу, обим и сложеност постројења, као и енергетске захтјеве саставних процеса и
система (Ђ у к и ћ , 2009).

Управљање енергетском ефикасношћу
Управљање енергетском ефикасношћу подразумијева слиједеће (C a r d s , 2004):
(a) обавезу руководства јер се то сматра предусловом успјешне примјене управљања
енергетском ефикасношћу,
(б) дефинисање политике енергетске ефикасности за постројење,
(ц) планирање и утврђивање сврхе и циљева,
(д) спровођење и рад, при чему се посебна пажња посвећује:
1) увођењу и одговорности,
2) образовању, свијести и стручности,
3) комуникацији,
4) укључености запосленика,
5) вођењу евиденције,
6) ефикасној контроли процеса,
7) програму одржавања,
8) стању припреме и мјерама у случају опасности,
9) сигурном поступању у складу са законима и споразумима везаним за
енергетску ефикасност,
(e) бенцмаркинг: примјена интерних мјерила/референтних вриједности заједно са
системским и редовним поређењем са секторским, националним или регионалним
мјерилима/референтним вриједностима енергетске ефикасности, према потреби,
(ф) провјера успјешности и предузимање поправних радњи обраћајући посебну пажњу
на:
1) праћење (мониторинг) и мјерење,
2) поправне и превентивне радње,
3) вођење евиденције,
4) независне унутрашње ревизије ради утврђивања је ли систем управљања
енергетском ефикасношћу прилагођен плановима и проводи ли се и одржава на
одговарајући начин,
(г) преиспитивање система управљања енергетском ефикасношћу и његове
континуиране прилагођености, адекватности и дјелотворности од стране руководства,
(j) при пројектовању нове јединице, узимање у обзир утицаја на околиш због коначног
стављања јединице изван погона,
(k) развој енергетски ефикасних технологија и праћење нових достигнућа и сазнања.
Систем управљања енергетском ефикасношћу се може успоставити тако да се
наведени елементи уграде у постојећи систем управљања (као нпр. систем управљања
животном средином) или успостављањем посебног система управљања енергетском
ефикасношћу.
Као потпора главним циљевима могу се размотрити слиједећи кораци, али они
нису обавезни:
• припрема и објава редовних извјештаја о енергетској ефикасности,
• испитивање и вредновање од стране овлаштеног цертификационог тијела или вањског
верификатора система управљања енергетском ефикасношћу,
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• проведба и придржавање националних или међународно прихваћених добровољних
система.
Овај добровољни корак могао би систему управљања енергетском ефикасношћу
дати већу вјеродостојност. Посебно ЕМАS (Eko-management and Audit Scheme) који
усвајајући све наведене битности чини систем вјеродостојним. Међутим, и
нестандардизовани системи у начелу могу бити једнако ефикасни под условом да су
исправно осмишљени и проведени.

Планирање и утврђивање сврхе и циљева
Трајно побољшање животне средине
Важан аспект система управљања животном средином је трајно побољшање.
Када се ради о управљању енергијом, то подразумијева одржавање равнотеже у
постројењу између потрошње енергије, сировина и воде и емисија (Енергетски
институт Хрвоје Пожар, 2008). Планираним трајним побољшањем може се постићи
најбољи однос трошкова и добити за постизање уштеде енергије (и осталих користи за
животну средину).
Одређивање аспекта енергетске ефикасности постројења и прилика за
уштеду енергије
Ради оптимизације енергетске ефикасности, потребно је одредити и
квантифицирати аспекте постројења који утичу на енергетску ефикасност. Затим се
могу одредити, оцјенити, приоритизирати и провести потенцијалне уштеде енергије.
Обим ревизије и природа (нпр. ниво сложености) зависит ће од природе, величине и
сложености постројења те потрошњи енергије саставних процеса и система, нпр.:
a) потрошња и врста енергије у постројењу и његовим саставним дијеловима и
процесима,
б) опрема која користи енергију; врста и количина енергије која се користи у
постројењу,
ц) могућности смањења потрошње енергије као нпр.: управљање/смањење
времена рада, нпр. искључење када се не користи, оптимизација изолације,
оптимизација комуналија, уз то везаних система и процеса,
д) могућности коришћења алтернативних извора или ефикасније енергије,
углавном вишка енергије из других процеса и/или система,
е) могућности коришћења вишка енергије у осталим процесима и/или
системима,
ф) могућности побољшања квалитета топлоте:
• енергетски модели, без података и биланце,
• технологија процјепа,
• анализа енталпије,
• Санкеи дијаграми.
Санкеи дијаграм је специфична врста дијаграма тока у којем је ширина
приказаних стрелица пропорционална количини тока. Ти дијаграми су графички приказ
токова попут енергије или преноса материјала у процесним системима или између
процеса. Примјер Санкеи дијаграма налази се на Слици 1.
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Слика 1. Санкеи дијаграм
Системски приступ управљању енергијом
Најбољи резултати у погледу енергетске ефикасности постижу се посматрањем
постројења као цјелине и процјеном потреба и потрошње различитих система, њихових
повезаних енергија и њихове интеракције.
• процесне јединице,
• системи гријања попут паре, вруће воде,
• расхладни и вакумски системи,
• системи на моторни погон попут система компримираног ваздуха,
• сушење,
• расвјета.
Утврђивање
ефикасности

и

преиспитивање

циљева

и

показатеља

енергетске

За постизање и одржавање енергетске ефикасности од пресудне важности су
евидентирани циљеви енергетске ефикасности који се могу квантифицирати. Подручја
у којима су могућа побољшања одређују се ревизијом. Потребно је утврдити
показатеље за процјену дјелотворности мјера енергетске ефикасности. За процесну
индустрију то су прије свега показатељи везани уз производну пропустност,
специфична потрошња енергије (нпр. GJ/t производа). Када се не може одредити један
енергетски циљ (попут специфичне потрошње енергије) или тамо гдје је то корисно ,
може се процјенити ефикасност појединачног процеса, јединица или система.
Показатељи за процес често су доступни из бенцхмаркинг студија, а неки су дати и у
RDNRT за односни сектор. Производни параметри (нпр . стопа производње, врста
производа) мијењају се и могу утицати на измјерену енергетску ефикасност и требали
би бити евидентирани како би се објасниле промјене и осигурала реализација
енергетске ефикасности примјењеним техникама. Коришћење и пренос енергије могу
бити сложени, а границе постројења или система који се оцјењују треба пажљиво
одредити на основу цијелог система. Енергија би се требала израчунавати на основу
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примарне енергије или намјена енергије приказаних као секундарна енергија за
различите комуналије (нпр. коришћење процесне топлоте као паре у GJ/t).
Benchmarking
Постоје ли мјерила (референтне вриједности, стандарди) за индустријски сектор
за коришћење сировина, за комуналије итд.? Примјер за ово је закључак о НРТ за
коришћење енергије у производњи цемента у којем стоји 3100 МЈ/t цементног
клинкера што је сада мјерило /стандард за оцјењивање ефикасности свих цементара.
Benchmarking је моћно средство за оцјењивање успјешности постројења и корисности
мјера енергетске ефикасности као и за промјену става „ми смо то увијек радили на овај
начин и не видимо разлог за промјену“. Потребни подаци могу се наћи у РДНРТ за
поједине секторе, подацима трговачких удружења, националним упутствима,
теоретским прорачунима енергетских битности за поједине процесе итд. Ти подаци би
требали бити успоредиви. Повјерљивост података може бити важна као нпр. тамо гдје
потрошња енергије чини значајан дио трошкова производње, иако постоји могућност
заштите тих података.
Енергетски ефикасан дизајн
Фаза планирања новог постројења, јединице или система (или постројења које
се реконструише) пружа прилику за разматрање енергетских трошкова процеса, опреме
и комуналних система и одабир енергетски најефикасније опције с најбољим
трошковима кроз цијели радни вијек.
a) Енергетски ефикасан дизајн би требало увести у раним фазама израде идејног
пројекта/основној фази пројектовања,
б) можда ће бити потребно сакупити додатне информације као дио пројекта или
одвојено ради допуне постојећих података,
ц) послове везане уз енергетски ефикасан дизајн треба провести стручњак (или
тим) за енергију који не зависи од пројектне организације,
д) независни стручњак за енергију треба имати техничко предзнање и искуство у
раду са сложеним организацијама и сложеним техничким проблемима,
e) у уводном мапирању потрошње енергије треба одредити које стране у
пројектној организацији утичу на будућу потрошњу енергије и оптимизирати
пројект енергетске ефикасности будућег постројења заједно са њима; то могу
бити запосленици постројења који су одговорни за одређивање пројектних
параметара,
ф) процјена ризика, понуда и други подаци требали би појаснити који
индустријски производи неће имати корист од оптимизације енергетске
ефикасности производа испоручених за дотични пројект; нпр. јака конкуренција
цијена може резултирати произвођачевим смањењем опреме за поврат топлоте.
Одабир процесне технологије
Планирање и пројектовање новог или побољшаног уређаја, система или
постројења омогућује развој и/или одабир енергетски ефикасних технологија
(С и н а н о в и ћ , 2009).
Одржавање континуитета иницијатива за енергетску ефикасност
Како би се током времена успјешно, трајно, побољшала енергетска ефикасност,
неопходно је задржати континуитет програма за енергетску ефикасност.
a) проведбом одређеног система управљања енергетском ефикасности,
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б) тумачењем коришћене енергије засновано на стварним вриједностима, чиме се
и обавеза и заслуга за енергетску ефикасност приписује кориснику рачуна,
ц) сагледавањем постојећих система управљања користећи нпр. оперативну
изврсност,
д) коришћењем техника управљања промјенама и
e) коришћењем benchmarking.
Одржавање стручности
За провођење и надзор управљања енергетском ефикасности потребан је људски
потенцијал и сви запосленици чији рад може утицати на енергију требају бити стручно
оспособљени. Стручност се може осигурати:
a) запошљавањем квалификованих особа и/или стручним оспособљавањем
запосленика,
б) заједничким коришћењем властитих ресурса унутар постројења,
ц) коришћењем квалификованих консултаната одговарајуће струке,
e) користећи вањске специјалистичке системе и/или функције.
Контрола процеса

a) постојање система којима се осигурава познавање, разумијевање и
придржавање поступака,
б) побринути се да се кључни параметри успјешности одреде, оптимизирају у
погледу енергетске ефикасности и прате,
ц) евидентирање ових параметара.
Одржавање
За постизање и одржавање ефикасности неопходно је структурирано одржавање
и брз поправак опреме која користи енергију и контролно-регулационе опреме.

Примјери добре праксе
Регенерација енергије и топлоте у великој мјери се практикује у производњи и
лијевању метала који не садрже жељезо. Пирометалуршки процеси су енергетски
интензивни процеси, а процесни плинови садрже много топлотне енергије. Као
посљедицу тога, регенерацијски и рекуперацијски измјењивачи топлоте и котлови
користе се за поврат те енергије. Предгријавање металног отпада се такођер увелике
практикује. Може се производити пара или електрична енергија за коришћење на
локацији или изван ње, а могу се предгријавати процесни или ложиви плинови.
Техника којом се регенерише топлота разликује се од локације до локације. Она зависи
од низу фактора као што је потенцијална намјена топлоте или енергије на локацији или
у близини локације, обиму операције и могућности распадања и таложења плинова или
њихових компоненти на стијенкама измјењивача топлине (Енергетски институт Хрвоје
Пожар, 2005).
Сљедећи примјери су типични и представљају технике које је могуће користити
у процесима производње нежељезних метала. Описане технике могу се уградити у
многе постојеће процесе:
• Врући плинови произведени при топљењу и печењу сулфидних руда се готово
увијек пуштају кроз котлове за подизање паре. Произведена пара може се користити за
производњу електричне енергије и/или за потребе гријања. Примјер овога је нпр .
топионица бакра која производи 25% властитих потреба за електричном енергијом
(10,5 МVА) из паре која се производи у котлу за отпадну топлоту од пламене пећи.
Осим за производњу електричне енергије, пара се користи и као процесна пара, у
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сушионици концентрата, а преостала отпадна пара користи се за предгријавање ваздуха
за изгарање. Остали пирометалуршки процеси су такођер врло егзотермни посебно
када се ваздух за изгарање обогаћује кисеоником. Многи процеси користе вишак
топлоте која се ствара при топљењу или у фазама претворбе ради топљења
секундарних материјала, а да се притом не користи допунско гориво.
• Коришћењем кисеоником обогаћеног ваздуха или кисеоника у горионицима
може се смањити потрошња енергије омогућујући аутогено топљење или потпуно
изгарање угљоносних материјала. Количина отпадних плинова се знатно смањује што
омогућује коришћење мањих вентилатора и уређаја за смањење плинова.
• Угљен моноксид произведен у електричној или високој пећи сакупља се и
спаљује као гориво за неколико различитих процеса или за производњу паре или неке
друге врсте енергије. Могу се произвести значајне количине плина и постоје примјери
гдје се велик дио енергије коју постројење користи производи из CO сакупљеног из
електролучних пећи. У другим случајевима CO који се ствара у електричној пећи
сагорјева у пећи и тако осигурава дио топлоте потребне за поступак топљења.
• Поновна циркулација онечишћеног отпадног плина назад кроз горионик
кисеоника резултира значајним уштедама енергије. Горионик враћа отпадну топлоту из
плина, користи енергију онечишћујућих материја и уклања их. Таквим процесом
могуће је уконити азотне оксиде.
• Топлота процесних плинова или паре често се користи за подизање
температуре процесних текућина. У неким случајевима дио тока плина може се
преусмјерити на уређај (посуду) за чишћење плинова ради поврата топлоте у воду, која
се онда користи у сврху процјеђивања. Охлађени плин се потом враћа у главни ток на
даље уклањање.
• Предност предгријавања ваздуха за изгарање који се користи у горионицима
добро је документирана. При предгријавању на 400°C температура пламена расте за
200°C, док при предгријавању на 500°C температура пламена расте за 300°C. Овај
пораст температуре пламена има за посљедицу већу ефикасност топљења и смањење
потрошње енергије. За предгријавање ваздуха за изгарање могу се користити
регенератори чиме се постиже 70% смањење захтјева за енергијом.
• Алтернатива предгријавању ваздуха за изгарање је предгријавање материјала
за пуњење пећи. Теоријски подаци говоре да су могуће уштеде енергије од 8% за свако
предгријавање на 100°C, а у пракси се тврди да предгријавање на 400°C доприноси 25%
уштеди енергије док предгријавање на 500°C доприноси 30% уштеди енергије.
Предгријавање се практикује у разним процесима, на примјер предгријавање садржаја
пећи коришћењем врућих споредних/излазних плинова пећи при производњи
ферохрома и процесу производње минералне вуне којим управља Кнауф. Споменута
фирма такођер користи вруће плинове из пећи за сушење производа и поспјешивање
полимеризације адитива. Наводе да је дошло до 50% смањења енергије потребне за
пећ.
• Потенцијал за производњу биоплина у БиХ кафилерији је 947.000 m3/год.
биоплина што је еквивалент 1,9 КW. Постоји приједлог да се некондензовани плинови
преусмјере кроз котловско постројење што ће смањити емисије и повратити енергију.
• Многе једноставне мјере штедње енергије које ништа не коштају или врло
мало коштају могу предузети сами запосленици као на примјер искључивање опреме
као што су компресори и расвјета. У прехрамбеној индустрији, пумпе и вентилатори
који циркулирају хладан ваздух, расхлађену воду или отопину антифриза производе
топлоту придодајући већину енергије коју троше оптерећењу система за расхлађивање
па њихово искључивање када нису потребни штеди енергију. Исто се односи и на
свјетла у хладњачи или хлађеној просторији јер и она већину енергије коју троше
придоносе оптерећењу система хлађења. Искључивање се може темпирати фиксним
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програмом или распоредом. Могу се пратити услови ради откривања, нпр., високих или
ниских температура те искључити мотори када нису потребни. На мотор се може
поставити сензор тако да се мотор искључи када је у празном ходу.
• Изолација цијеви и резервоара може смањити губитке топлоте/хладноће за 82 –
86%. Поврх тога, 25 - 30% топлоте може се уштедјети кориштењем предизолираних
цијеви умјесто традиционалног изолирања цијеви.
- У мљекарама се складиште и користе врући и хладни производи. У новој
мљекари у Данској на све цијеви с температурном разликом од најмање 10°C изнад
околне температуре постављена је 30 mm изолација. Спремници су обложени 50 mm
изолацијом. Предизолиране цијеви коришћене су с облогом од минералне вуне
умотаном у метални лим. Изолирано је више од 9 km цјевовода и 53 спремника.
Израчунате уштеде енергије износиле су 6361 МWh/год уштеђене топлотне енергије и
2397 МWh/год расхладне енергије, што је еквивалент потрошњи 479 МWh/год
електричне енергије.
- На примјеру талијанског постројења за производњу тјестенине, испитана је
расута енергија дуж цјевовода и побољшана је изолација. У три случаја, топлотни
отпор повећан је с 0,22 на 0,396, 0,574 и 0,753 m2. Ово је за посљедицу имало смањење
емисија CО2 од 44,4; 61,6 односно 70,7 %.

ЗАКЉУЧАК
Значај овог рада и IPPC директиве је захтјев да се дозволе за рад заснивају на
коришћењу најбољих расположивих техника (НРТ; енгл. BАТ). Значење израза
најбоље расположиве технике дефинисано је у Закону о заштити животне средине.
Укратко НРТ значи све технике, укључујући технологију, планирање, изградњу,
одржавање и стављање изван погона које се могу примијенити у пракси под
прихватљивим техничким и економским условима и које су најефикасније у проведби
високог нивоа заштите животне средине као цјелине.
Рад треба схватити као једну од упута које описују закључке о најбољим
расположивим техникама (НРТ) за индустријске секторе. Рад има за циљ поставити
снажан оквир за досљедно и транспарентно уређење процеса и постројења.
• При одређивању НРТ за ново постројење, потребно је користити закључке о
НРТ у референтним документима о најбољим расположивим техникама (РДНРТ; енг.
BRЕF) или, према потреби, напредније технике. При одређивању граничних
вриједности емисија на локалном нивоу не би се требале прекорачити нивои емисија
везане за употребу НРТ и требала би се користити нижа вриједност од два распона
вриједности.
• При одређивању НРТ за постојеће постројење могуће је одлучити о одступању
које ће узети у обзир трошкове и користи за животну средину и поставити нешто мање
строге граничне вриједности на локалном нивоу. Низ фактора може се узети у обзир
при одлучивању о најприхватљивијој техници која ће најбоље заштитити животну
средину као цјелину. Циљ је одредити услове дозволе како би се постројење
приближило што је више могуће стандардима који ће бити постављени за ново
постројења, али узимајући у обзир економичност, потребно вријеме и практичност
увођења промјена у постојеће постројење. У Додатку 4 IPPC директиве наводи се што
је све потребно узети у обзир при одређивању НРТ на локалном нивоу.
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Abstract

KALABA, I., Milica MATAVULJ, Smiljana PARAŠ: EFECT ELECTROMAGNETIC
FIELDS OF MOBILE DEVICE ON HUMAN HEALTH. [Faculty of Natural Sciences, Univerity
of Banja, Faculty of Natural Sciences, Univerity of Novi Sad, Trg Dositeja Obradovica, 21000 Novi
Sad]
There have been considerable concern and controversy recently about the effects on health
from the increasing exposure of radiofrequency electromagnetic fields (RFEMFs) of mobile phone and
its base station. Over years, a number of experimental and epidemiological studies have addressed the
question of RFEMFs exposure health effects. On the base of obtained result health risk of RFEMF
can’t be accepted nether denied. This review is intended to survey and review the most significant
evidence and to summarize main issues that further research of this problem must address.
Key words: radiofrequency electromagnetic fields (RFEMFs), cellular phone, health
Сажетак
У последње вријме постоји забринутост и доста контроверзи око дјеловања повећане
изложености радиофреквентним електромагнетним пољима (РФ ЕМП) мобилних телефона и
њихових базних станица на људско здравље. Током година бројна експериментална и
епидемиолошка истраживања су се бавила питањем посљедице изложености РФ ЕМП-а. На
основу до сада добијених резултата здравствени ризици од РФ ЕМП се не могу са сигурношћу
одбацити, али ни прихватити. У овом раду је дат преглед најважнијих чињеница и сумирани
неки од најважнијих досадашњих резултата везаних за ову проблематику и указан правац у
којем истраживања у овој области морају даља ићи.
Кључне ријечи: радиофреквентна електромагнетна поља (РФ ЕМП), мобилни телефони,
здравље.

УВОД
Сва жива бића емитују елекромагнетно поље фреквенције од 0,1 до 25 Нz. Наша
планета има своју Schumann-ову фреквенцију од 7,8 Нz и свака ћелија у здравом и
стабилном организму користи је као референтни систем а сви организми су се
еволуцијом на њу адаптирали (Л а ж е т и ћ и сар ., 2009). Могућност демодулације
радиофреквентног (РФ) т.ј. високофреквентног сигнала у ткиву кроз нелинеарну
конверзију РФ енергије, стварајући сигнал унутар ткива у фреквенцији модулације је
један веома важан аспект ове проблематике (R e p a c h o l i и сар ., 2005). РФ сигнали се
модулирају на ниским фреквенцијама на које су неурони и неуронска мрежа попут оне
у ЦНС-у веома осетљиви, да чак и слаба демодулација ових сигнала може бити важна.
Транспорт јона кроз мембранске јонске канале резултује демодулацијом, али само на
фреквенцијама испод 10-20 МНz (R e p a c h o l i и сар., 2005), док би демодулацијом при
вишим фреквенцијама морала укључивати и друге биолошке компоненте, што је
покренуло низ испитивања у том правцу (M o h d и сар., 2003), али која још нису дала
задовољавајуће резултате.
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ВИСОКОФРЕКВЕНТНОСТ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ПОЉА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И
ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ

Мобилни телефон је нисконапонски, једноканални, двосмјерни радио.
Захваљујући рапидном порасту популарности, непрестаном технолошком напредку и
константном снижавању цијена, за тридесет година мобилни телефон постао је
најраширеније средство комуникације. Од првог модела за комерцијалну употребу који
је представљао врхунац технологије и био веома скуп, постао је апарат за комуникацију
најшире популације, на жалост и дјеце (www. whoresearch. 2010). Мобилна телефонија
користи радиофреквентна електромагнетна поља (ЕМП) чија фреквенција варира у
опсегу од 450 МНz до 2,2 GHz. Комуникација мобилним телефоном је специфична по
томе што се глава корисника у току разговора налази на удаљености од 1 до 7 сm од
антене овог уређаја, тако да је изложена директном утицају РФ ЕМП-а. Ова чињеница
је од важности будући да ефекат ових поља на људско здравље још није у потпуности
познат због кратког временског периода проучавања, непотпуно развијених
дозиометријских метода и тешкоћа у вези са нестандардизованим експерименталним
протоколима (A u v e n e n , 2008).
Снага антене мобилног телефона износи од 0,75 W до максималних 2W и она
емитује радиоталасе и електромагнетна поља која имају термални и нетермални ефекат
на биолошке системе. Досадашња истраживања највише су ишла у смеру испитивања
њихових термалних ефеката, јер се они детектују најбрже и најлакше (V e c c i a и сар.,
2010). У последње време се све више истражују нетермални ефекти ЕМП-а будући да
се сматра да преко њих хронично излагање радиофреквентним пољима остварује
кумулативни ефекат на биолошке системе. Међутим, мора се истаћи да у овим
истраживањима има великих проблема управо због чињенице да је веома тешко
одвојити термалне од нетермалних ефеката ових поља.
Познато је да су сви молекуларни процеси у ћелијама веома осетљиви на
промене температуре, неки од њих се покрећу чак и на промену темпераруре од 0,1°С
(V e c c i a и сар ., 2010). Једна од класа термички осјетљивих молекула су „рибозомални
прекидачи“ (riboswitches), то су RNK сензори који усмјеравају експресију гена кроз
промјене у конформацији RNK а повезани су са одговорима на топлотни шок и
експресију протеина топлотног шока (S a l o m o n и сар., 2009; Л а ж е т и ћ и сар., 2009).
Међутим, поједини аутори сматрају да су ове промјене дио уобичајеног репертоара
ћелијског одговора на мале промјене температуре са којима са сусрећемо свакодневно ,
и да то вјероватно не може бити узрок патолошких промјена (V e c c i a и сар., 2010),
док су са друге стране перлиминарна испитивања показала повећану смртност
бактерије Magnetospirillum magnetotacticum излаганих дјеловању РФ ЕМП- а
фреквенције од 900 МНz (M a t t h e s , 2005).
До сада су спроведена и бројна епидемиолошка испитивања у вези са појавом
извесних здравствених тегоба и употребе мобиних телефона. Епидемиолошка
истраживања спроведена у облику анонимне анкете код 12 000 Швеђана и 5 000
Норвежана у коме је главно питање било да ли постоје и која је разлика у симптомима
код корисника аналогних и дигиталних телефона. Евидентирано је да се 13% корисника
мобилних телефона из Шведске и 31% из Норвешке изјаснило да имају бар један од
симптома наведених у упитнику а то су: болови главе, умор , поспаност, губитак
концентрације, тахикардија, повишен крвни притисак па чак и мучнине. Даља
испитивања су ишла у смјеру повећања броја анкетираних корисника који имају и
користе оба типа апарата и аналогни и дигитални, како би се повећала статистичка
значајност (V e c c i a и сар., 2010). Закључак је био, као и у предходном истраживању
доста непрецизан, јер је једино примећено да се наведени симптоми понављају код
испитаника који дуже време у току дана користе како аналогне тако и мобилне
телефоне. Испитаници који су користили мобилне апарате имали су још и појаву
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топлоте иза уха и главобољу у пределу оног уха које више користе у разговорима, што
није био случај код употребе аналогног телефоне. Ово запажање је покренуло следеће
истраживање у којем је било укњучено 2197 корисника мобилних телефона који су
обављали више од два позива дневно. Пошто су испитаници користили различите
моделе мобилних телефона дошло се до закључка да не може тачно да се одреди SAR
вриједност (R e a , 2010). SAR виједност је веома битна у истраживањима утицаја ЕМП
на биолошке системе пошто ова вриједност представља количину апсорбоване
електромагнетне енергије по јединици површине тела посматраног организма
(Л а ж е т и ћ и сар., 2009). Код испитаника код којих су разговори трајали дуже
(SAR=0,5 W kg-1) јављала им се вртоглавица, нелагодност и топлота иза уха. Посебна
пажња у епидемиолошким испитивањима обраћа се на: самопроглашене
електрохиперсензитивне (EHS) особе, обзиром на то да електрохиперсензитивност
представља комплекс тегоба и да још није јасно дефинисан.
Са тим у вези спроведено је
испитивање на групи од 14
електрохиперсензитивних особа и одговарајућој контролној групи где је праћена
срчана функција и расположење испитаника. Показано је да електрохиперсензитивне
особе имају већу варијабилност у броју срчаних откуцаја када користе мобилне
телефоне и да им расположење знатно опада. Међутим, није показана повезаност
између интензитета електромагнетних поља мерена у кућама испитаника и њиховог
расположења када не користе мобилне телефоне (S a l o m o n и сар., 2009). Иако је
електрохиперсензитивни синдром тешко дијагностиковати данас се у неким земљама
већ признаје као обољење. Становници Шведске који болују од овог поремећаја, а њих
је око 3% тј. око 250 000 особа, имају слична права и олакшице као и остали хронични
болесници и инвалиди, а то укључује и обавезу локалне управе да о свом трошку плати
адаптацију домова оболелих особа, тј. инсталацију металних баријера за РФ ЕМП-а.
Посебан аспект ове проблематике је указивање на могућност везе између
коришћења мобилних телефона и тумора на мозгу. Прва епидемиолошка студија ове
врсте проведена је у Шведској и укључила особе код којих је дошло до појаве тумора
мозга одраслих особа у два дијела државе између 1994. и 1996. године, и поредили су
их са здравим одраслим особама из истих региона (www. whoresearch. 2010). Детаљи
епидемиолошког истраживања спроведеном анонимном анкетом о начину коришћења
телефона (чешће кориштеној страни главе тј. уха при телефонирању, типу телефона
који се користи аналогни/дигитални, да ли се користе бежични телефони, итд.), су
скупљени преко поштанских упитника, након чега је слиједио и телефонски интервју.
Иако је испитивањем било обухваћено 209 случајева, трећина свих особа обољелих од
малигног типа тумора у тој географској области и 425 контролних, здравих особа,
повезаност настанка тумора мозга са употребом мобилног телефона није доказана. Ова
повезаност није показана ни у другој, већој студији, истих аутора (www. whoresearch.
2010) урађеној током 2002 и 2003 године, која је обухватала 1303 обољеле особе (51%
свих дијагностикованих тумора у периоду од 1997 до 2000 године), као и контролну
групу. Насупрот овом, испитивања спроведена у Сједињеним Америчким Државама су
показала позитивну корелацију између појављивања малигних тумора мозга на страни
на којој се више користи мобилни телефон (www. whoresearch. 2010). До сличног
резултата су дошле и бројне друге студије попут најобимније, а спроведене са циљем
процјене ризика од канцера насталог употребом мобиних телефона (A u v e n e n , 2008).
Студија је обухватала период од 2000 до 2010 године кроз пројекат под називом
'Interphone' координисан од стране International Agency for Research on Cancer (IARC).
Исти протокол је примењен и у Аустралији, Канади, Данској, Финској, Француској,
Њемачкој, Израелу, Италији, Јапану, Новом Зеланду, Норвешкој, Шведској и Великој
Британији. Кроз овај пројекат је испитано 2600 особа са глиомима, 2300 особа са
менингиомима, 1100 особа са акустичним неуриномима и 400 особа са тумором
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паротидне жљезде, али су проучавани и здрави корисници мобилних телефона тако да
је студијом било обухваћено укупно 12 800 особа. Закључак овог великог пројекта је да
се за сада може говорити само о повећаном ризику за појаву глиома и менингиома и то
код особа које мобилни телефон користе само на једној страни главе (A u v e n e n ,
2008).

ЗAКЉУЧАК
Чињеница је да су здравствени ефекти електромегнетних поља фреквенције које
користе како мобилни телефони тако и њихове базне станице још увек предмет
бројних испитивања, али и научних полемика, што у многоме личи на доказивање везе
између дуванског дима и рака плућа која је трајала деценијама. Као што је наведено до
данас је спроведен велики број како експерименталних тако и епидемиолошких
испитивања како би се установио здравствени ризик од употребе мобилних телефона и
здравствени ризик од присуства базних станица. Међутим постоје бројни разлози зашто
ни до данас постојање овог ризика није ни потврђено ни одбачено . То је пре свега
питање дозиметрије, веродостојности података добијених од испитаника у
епидемиолошким истраживањима, немогућности репродуцибилности епидемиолошких
резултата на лабораторијским животињама, примена различитих система за излагање
РФ ЕМП-а и различитих експерименталних протокола као и бројни други разлози.
Имајући у виду чињеницу да је мобилна телефонија релативно млада технологија и да
још нису познати ефекти њене дуготрајне употребе чега су и сами произвођачи
мобилних телефона свесни обзиром да нуде различите облике заштите од РФ ЕМП-а.
Разрешење овог проблема могу да донесу само даља, како експериментална тако и
епидемиолошка исраживања.
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Abstract
KUZMANOVIC, Dragana: ANALYSIS OF AIR QUALITY OF BANJALUKA, IN THE
PERIOD BEFORE AND AFTER THE WAR (1992.-1995) (IN TERMS OF THE PRESENCE
OF SOOT AND SULPHUR DIOXIDE. [student of Master studies of Spatial Planning, University of
Belgrade]
This paper analyzes the air quality of Banja Luka (in terms of the presence of sulfur dioxide
and soot), before and after the war based on available literature. Pre-war period, mainly characterized
by fourth-class air quality-critical pollution zones, while post-war period varies between the first and
the second class air quality-quality zone of clean air to the zones affected areas. This difference is a
consequence of failure of many industrial facilities in the territory of Banja Luka in the post-war
period. Also presented are the potential problems as well as measures of air protection in the territory
of Banjaluka.
Key words: air pollution, sulphur dioxide, soot, Banja Luka, pre-war period, post-war period
Сажетак
У раду је анализиран квалитет ваздуха Бањалуке (са аспекта присутности сумпордиоксида и чађи), прије и послије рата на основу доступне литературе. Предратни период,
углавном карактерише квалитет ваздуха четврте класе-зона критичних загађености, док
постратни период варира између прве и друге класе квалитета ваздуха-од зоне чистог ваздуха
до зоне угроженог подручја. Ова разлика је посљедица престанка рада многобројних
индустријских капацитета на територији Бањалуке у постратном периоду.
Такође, представљени су и могући проблеми као и мјере заштите ваздуха на територији
Бањалуке.
Кључне ријечи: загађење ваздуха, сумпор-диоксид, чађ, Бањалука, предратни период,
постратни период.

УВОД
На подручју Републике Српске пионирско праћење квалитета ваздуха је најприје
започело у Бањој Луци осамдесетих година прошлог вијека, са прекидом праћења од
1992. године до 1998. године, те је она постала лидер и покретач развоја мониторинг
мреже у Републици Српској. Рађене су анализе сумпордиоксида (SO2) и чађи (црног
дима). Временом се број анализираних параметара проширио на азотне оксиде (NOX) и
угљенмоноксид (CO) (И л и ћ , 2008).
Мониторинг квалитета ваздуха у Републици Српској је обавеза дефинисана законом
и подзаконским актима, посебно Правилником о граничним вриједностима квалитета
ваздуха (Службени гласник РС 39/05). Правилником су утврђене граничне и циљне
вриједности квалитета ваздуха, те индикатори планирања квалитета ваздуха. Овај
Правилник је такође дефинисао садржаје одређених материја у ваздуху, те сам
квалитет ваздуха. У циљу утврђивања квалитета ваздуха у Бањој Луци, одјељење за
стамбено комуналне послове Града на четири локације у граду, врши континуирана
мјерења концентрација основних полутаната у ваздуху. У току мониторинга
аерозагађености мјере се концентрације основних полутаната у ваздуху и то: CО, SO2,
NO, NO2, NOX, PM10 и чађ.
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Наведена мјерења врше се са четири аутоматске мјерне станице, чија је
конфигурација мјерних уређаја у складу са Европским Нормативима (EN) за поједина
мјерења. Те мјерне станице су лоциране у сљедећим дјеловима града1:
 СТАНИЦА БРОЈ 1
Насеље Паприковац – Електропријенос, РЈ Бања Лука
 СТАНИЦА БРОЈ 2
Насеље Обилићево – фабрика обуће „Бема“,
 СТАНИЦА БРОЈ 3
Насеље Борик – Водовод, а.д. Бања Лука
 СТАНИЦА БРОЈ 4
Центар града – Централна пошта.
Дневни, седмични и мјесечни извјештаји о квалитету ваздуха на подручју Бања
Луке се достављају Градском еколошком инспектору, а мјесечни извјештаји достављају
Републичком хидрометеоролошком заводу Републике Српске и Цивилној заштити
града Бање Луке (ЛЕАП, 2009.).
Табела 1.: Граничне вриједности за мјерне загађиваче/Одлука о заштити ваздуха од загађења на
подручју Општине Бањалука-Службени гласник Општине Бањалука бр. 13/89.
КЛАСА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА2
Друга класа
Трећа класа
(зона угроженог
(зона веома
подручја)
угроженог подручја)

Концентрација
полутаната изражена
у (µg/m³)

Прва класа (зона са
незнатно загађеним,
чистим ваздухом)

SO2 (сумпордиоксид)
NO2 (азотдиоксид)
CO
(угљенмоноксид)
црни дим

до 30
до 30
до 1000

30 до 50
30 до 40
1000 до 2000

50 до 100
40 до 80
2000 до 4000

> 100
> 80
> 4000

до 20

20 до 40

40 до 60

> 60

Четврта класа
(зона критичних
загађености)

ЦИЉ РАДА
Основни циљ овог рада је да се укаже на: разлике у квалитету ваздуха
предратног и постратног периода на територији Бањалуке, са аспекта присутности чађи
и сумпор-диоксида, данашње проблеме, као и на основне поставке „Споразума
градоначелника европских градова“, као једне озбиљне, јасне и амбициозне
иницијативе за смањење емисија гасова стаклене баште.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Овај рад представља компаративни приказ доступних података о загађењу
ваздуха прије и послије рата на територији Бањалуке. Подаци су преузети из доступне
релевантне литературе, као и од институција које се баве овом проблематиком и
поређени су у складу са Одлуком о заштити ваздуха од загађења на подручју Општине
Бањалука, Службени гласник Општине Бањалука 13/89., према којој су одређене
граничне вриједности за мјерења загађујућих материја изражених у µg/m³.
Стања квалитета ваздуха прије и послије рата, приказана су за цијелу територију
Бањалуке, али и за поједина насеља-Борик, Центар и Лазарево. Велики је проблем
непостојање континуитета у мјерењу квалитета ваздуха, тако да ауторица овог рада
представља само доступне податке по појединим годинама.

1

На локацији у насељу Лазарево мониторинг проводи Хидрометеоролошки завод РС станицом истих
карактеристика као и остале четири, док на локацијама Центра, Паприковца, Обилићева и Борика
мониторниг проводи ИГ-Институт за грађевинарство Републике Српске.
2
Доступни подаци су поређени у складу са овом табелом.
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РЕЗУЛТАТИ РАДА
Бањалука је седамдесетих година била град са незнатним онечишћењем зрака. Тек
почетком осамдесетих година, онечишћење зрака постаје све изразитије, а од 1985.
године концентрације основних индикатора атмосферског онечишћења (сумпор
диоксида, чађи, прашине) прелазе горњу границу дозвољених вриједности.
То се јасно уочава и уколико се изврши поређење концентрације SO2 µg/m³ у
Бањалуци са појединим свјетским метрополама и индустријским центрима-1983.
године сви градови (изузев Бањалуке и Рима) биљеже смањење концентрације SO2
µg/m³ у односу на 1975. годину.

Слика 1.: Поређење просјечних годишњих концентрација SO2 µg/m³ у
Бањалуци и неким свјетским метрополама за 1975.-1983. год (Л о л и ћ , 1989.)

Такође, онечишћење атмосфере у Бањалуци, за период од 1975. до 1980. године,
у односу на Зеницу-град са највећим интензитетом онечишћења у бившој СР БиХ, је
било пет пута мање за сумпор-диоксид, а четири пута мање за дим. Међутим, током
1986./87. године онечишћење је било мање свега 1,2 пута. (Л о л и ћ , 1989.)
Овај тренд повећања онечишћења атмосфере, у вези је са развојем индустрије у
том периоду. Тадашњи Институт заштите на раду, водио је регистар извора
онечишћења зрака на подручју Бањалуке, а међу највећим изворима онечишћења зрака
нашли су се: Инцел-Енергана, Инцел-Целулоза, Градска топлана, Инцел-Полиестер,
Бањалучка пивара, Ваљаоница ХВТ-Унис, Витаминка, Р.Чајавец-Новаковићи, Блик,
КБЦ Паприковац, Житопродукт, Р.Чајавец-Палос (Л о л и ћ , 1989.).
Међутим, ратни и постратни период десетковао је индустријске капацитете
Бањалуке али и Републике Српске, што је утицало на побољшање квалитета ваздуха.

Слика 2.: Поређење просјечне мјесечне концентрације SO2 (µg/m³)
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за 1986. и 2000. год. у Бањалуци (И л и ћ , 2008.; Л о л и ћ , 1989)

Слика 3.: Поређење просјечне мјесечне концентрације чађи (µg/m³) за
1986. и 2000. год. у Бањалуци (И л и ћ , 2008.; Л о л и ћ , 1989)

Разлика у квалитету ваздуха у предратном и постратном периоду, најбоље се
може уочити кроз анализу наведених слика- графичких приказа. Посматрајући Слике 2.
и 3. уочава се сљедеће: квалитет ваздуха, са аспекта пристутности SO2 и чађи, у
предратном периоду, налазио се у четвртој класи (зони критичних загађености), изузев
љетних мјесеци, када се налазио у оквиру треће зоне, док постратни период
карактерише повољно стање са аспекта концентрације SO2 и чађи на територији градаварирање између прве и друге класе ваздуха, са тенденцијом повећања током зимских
мјесеци.
Дакле, као што је већ и наглашно у овом раду, аерозагађење у Бањој Луци расло
је сразмјерно расту и разноврсности индустријских објеката у граду. Наиме, у периоду
1985./86. концентрације SO2 и чађи су надмашивале концентрације ових загађујућих
материја у ваздуху многих индустријских градова Словеније, са годишњим просјеком
од 128 µg/m³ за сумпордиоксид и 67 µg/m³ ваздуха за чађ (Л о л и ћ , 1989.).

Слика 4.: Поређење просјечне годишње концентрације SO2 (µg/m³) у Бањалуци и
неким градовима у Словенији, у сезони 1985.-1986. године (Л о л и ћ , 1989.)
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Слика 5.: Поређење просјечне годишње концентрације чађи (µ g/m³) у Бањалуци
и неким градовима у Словенији, у сезони 1985.-1986. године (Л о л и ћ , 1989.)

Слика 6.: Просјечне годишње концентрације SO2 (µg/m³) у насељу Борик за
изабране временске интервале (Л о л и ћ , 1989.; ЛЕАП)

Слика 7.: Просјечне годишње концентрације чађи (µ g/m³) у насељу
Борик за изабране временске интервале (Л о л и ћ , 1989.; ЛЕАП)

Посматрајући по насељима (Борик), концентрација SO2 (µg/m³) и чађи (µg/m³) у
периоду 1985-1988. је прелазила 100 (µg/m³) за сумпор диоксид, односно 60 (µg/m³) за
чађ, што значи да се квалитет ваздуха налазио у четвртој класи, тј. припадао је зони
критичне загађености. У том периоду насеље Борик, представљало је мјесто са
највећим степеном атмосферског онечишћења у граду Бањалуци, док је у периоду од
2000-2005. године концентрације SO2 (µg/m³) и чађи (µg/m³) указују на то , да је ваздух
припадао првој класи, тј. представљао је зону са незнатно загађеним, чистим ваздухом.
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Слика 8.: Просјечна мјесечна концентрација SO2 (µ g/m³) у насељу Борик
(2001.-2005.) (Л о л и ћ , 2006.)

У периоду послије рата, концентрација SO2 је повећана у зимском периоду–
периоду интензивног ложења, а извори сумпордиоксида на локалитетима са
детектованом максималном концентрацијом на подручју града су различите врсте
горива која се користе у саобраћају и индустријским ложиштима и великом броју
индивидуалних ложишта. Што се тиче концентрације чађи у новијем периоду, треба
нагласити да извори загађења су такође, саобраћај и индустријска ложишта и велики
број индивидуалних ложишта услед недовољног изгарања фосилних горива.

Слика 9.: Просјечне годишње концентрације SO2 (µg/m³) на локалитету Центра
за изабране временске интервале (Л о л и ћ , 1989.; ЛЕАП)

Слика 10.: Просјечне годишње концентрације чађи (µg/m³) на локалитету
Центра за изабране временске интервале (Л о л и ћ , 1989.; ЛЕАП)

Концентрација SO2 на локалитету Центра, у периоду прије рата, тј. 1984. године,
указивала је да је ваздух припадао другој класи, односно зони угроженог подручја, а у
периоду послије рата, у овом случају то важи за период од 1996.-2005. године,
констатује се тренд смањења, како средњих тако и максималних концентрација
сумпордиоксида, што се објашњава, већ поменутим престанком рада производних
погона на територији града, који су били велики загађивачи ваздуха овим полутантом.
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Међутим, концентрација црног дима (чађи) за овај локалитет је мања у
предратном периоду (1984. година), у односу на период од 1996.-1998. године, али и
већа у односу на период 1999.-2005., са изузетком 2001. године. (29 µg/m³). Повећање
просјечне концентрације чађи у означеном периоду може се објаснити великим бројем
индивидуалних ложишта у току зимског периода, јер у том временском периоду није
радила градска топлана, или је радила смањеним капацитетом.

Слика 11.: Просјечне годишње концентрације SO2 (µg/m³) на локалитету Лазарева за изабране
временске интервале (Л о л и ћ , 1989.; ЛЕАП, Институт заштите, екологије и информатике)3

Слика 12.: Просјечне годишње концентрације чађи (µ g/m³) на локалитету Лазарева за изабране
временске интервале (Л о л и ћ , 1989.; ЛЕАП, Институт заштите, екологије и информатике)4

На основу података о концентрацији SO2 (µg/m³) на локалитету Лазарево , у
периоду 1975-1980., јасно је да је ваздух у том периоду варирао између прве и треће
класе. С обзиром на то, ово подручје је варирало од зоне са незнатним загађењем до
зоне веома угроженог подручја. Такође, јасно се уочава да у периоду послије рата, тј у
2000.-тој години на истој локацији концентрације сумпор диоксида нису прелазиле
границу прве класе квалитета ваздуха током читаве године и кретале су се од 11 µg/m³
у јуну, августу и септембру до 32 µg/m³ колико је измјерено у октобру и новембру.
Концентрације чађи на овом локалитету у периоду 1975.-1980. године, указује да је
ваздух припадао другој и трећој класи, а у 2000.-тој години просјечне мјесечне
концентрације црног дима су биле између 4 µg/m³ у марту, априлу и јулу и 34 µg/m³
колико је измјерено у октобру и новембру, што значи да је ваздух на овом локалитету
био у оквиру прве класе квалитета у току већег дијела године, односно у оквиру друге
класе у току периода интензивнијег ложења (М а р с е н и ћ , 2001.)
3
4

Због немогућности приступа подацима послије 1980.-их, представљени су подаци од 1975.-1980. године
Због немогућности приступа подацима послије 1980.-их, представљени су подаци од 1975.-1980. године
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Из свега горе наведног, може се закључити, да је у постратном периоду
онечишћење ваздуха значајно смањено5, и да је присутност сумпордиоксида на
задовољавајућем нивоу, с тим да показује пораст вриједности концентрације у
зимском периоду. Такође, значајан дио загађења долази од стране моторних возила
(константно загађење током цијеле године), те се мањи дио загађења ослобађа од
стране индустријских постројења.
Исти је случај и са концентрацијом чађи, дакле у постратном периоду концентрација
истог је значајно смањена, али се највеће концентрације чађи јављају у току грејне
сезоне и то као посљедица недовољног изгарања фосилних горива.
Заштита ваздуха на територији Бањалуке, са освртом на могуће проблеме
У циљу заштите ваздуха од загађења у насељима непоходно је радити на
праћењу и усавршавању праћења емисије и имисије полутаната, на спречавању емисије
полутаната и на примјени одређених техничко – технолошких и урбанистучких мјера.
Такође, неке од мјера за смањење аерозагађења у градовима су :
-правилно регулисање гријања у зимском периоду;
-регулисање саобраћаја;
- те одржавање чистоће улица и јавних површина у насељима. (Л а к и ћ , 2006.)
Оно што може у скорије вријеме пореметити повољно стање животне средине у
Бањалуци је намјера градских власти да у градском подручју изграде нови енергетски
објекат : Термоелектрана – Топлана Бањалука. Наиме, Стратегијом развоја
електропривреде Републике Српске до 2020. године, предвиђена је изградња
Термоелектране –Топлане Бањалука, снаге 135 мегавата електричне и 256 мегавата
топлотне енергије. Пројектом је предвиђено да локација за термоелектрану буде
Медено поље или Дебељаци – југоисточно од града, око пет километара ваздушне
линије од градског језгра. Скупштина града Бањалука прихватила је план изградње, али
са приједлогом да се одреди друга локација. За ову термоелектрану – топлану актуелне
су дилеме око три "Е":
 економија: да ли је рационално отварање нове индустријске зоне кад
"Инцелова" Енергана још може да производи топлотну енергију?6;
 екологија: за нову термоелектрану – топлану ће се набавити, према тврдњама
надлежних, најсавременија опрема из Европе, која прати развој технологије и
води рачуна о заштити животне средине (није јасно онда због чега је толико
спорна локација?);
 енергија: послије изградње предвиђене термоелектране и предвиђених
хидроелектрана на Врбасу и Врбањи, бањалучко подручје неће (опет) имати ни
1/3 потребне енергије (Ц р н о г о р а ц , 2003.)
Треба нагласити да Бањалука спада у оне градове који су се врло рано
опредјелили за даљинско централно гријање, па је након земљотреса (1969. године)
изграђена Градска топлана, која је и данас основни капацитет градског подручја. Овде,
такође треба напоменути да је Топлана велики загађивач околине, и загађења су по
садржају димни плинови који су нуспроизвод сагорјевања које зависи од врсте и
квалитета енергента. Топлана нема филтере на димњацима, али побољшањем
сагорјевања смањују количину непотребних продуката. Дакле, најзначајнији тачкасти
извор загађења представља постројење за производњу топлотне енергије предузећа
Градска топлана. Инсталисани капацитет Топлане Бања Лука износи 232 мегавата, при
чему се за погонски енергент користи мазут. Годишња потрошња мазута износи 24600
5

Усљед престанка рада индустријских капацитета, што је довело до својеврсне пауперизације града, али
и до побољшања еколошких прилика.
6
За изградњу новог објекта потребно је да се издвоји око 400 милиона км.
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тона. Поред Градске топлане, као великог тачкастог загађивача ваздуха, на територији
града Бања Лука постоји велики број индивидуалних котловница и ложишта која
користе најразличитије врсте горива, често са великим удјелом сумпора што директно
доприноси повећању концентрације сумпордиоксида и чађи у ваздуху, што је
карактеристично изражено у зимском периоду. Посебан проблем код индивидуалних
ложишта је велика разуђеност и бројност на малом простору, ниска висина испуста и
истовремене емисије у зимском периоду (ЛЕАП)
Индивидуална ложишта представљају већу опасност по животну средину у
односу на централне произвођаче топлоте, па се може сматрати да је централно
гријање станова оно рјешење које обезбјеђује минималну емисију сконцентрисану на
једном мјесту на коју се локализовано може дјеловати.
Један од могућих рјешења, за смањење нивоа загађености ваздуха као посљедице рада
Градске топлане и индивидуалних кућних ложишта, је прелазак Градске топлане са
мазута на мање загађујућа горива, односно гасификацију Топлане. Ово рјешење је
садржано у ЛЕАП-у7, али и у Стратегији развоја града Бањалуке (2007.-2015.).
Када говоримо о саобраћајној структури, треба нагласити да је то битно
обиљежје валоризације неког простора, али и стална, озбиљна пријетња по животну
средину. Са становишта путне мреже и угрожености животне средине много је више
проблема унутар градског подручја него на магистралним саобраћајницама. Хронична
загушеност градских улица показује да Бањалука није пројектована за велики број
аутомобила, чији издувни гасови и бука угрожавају квалитет животне средине.
(Ц р н о г о р а ц , 2003.)
Дакле, Бањалука се све више суочава са саобраћајним загушењима, која су на
појединим тачкама, нарочито у Центру, постала свакодневност. Узрок загушења је
велики број аутомобила на мрежи, која нема довољан капацитет да пропусти, сваким
даном, све веће саобраћајне захтјеве.

Слика 13.: Број регистрованих возила у Бањалуци (1963.-2008.) 8 9

Наиме, просјечан укупан број возила који дневно циркулише у самом граду
износи око 55 000-60 000 моторних возила, а путна мрежа градског насеља Бањалуке
пројектована је за око 20 000 моторних возила (за период до 1992. године). Дакле, није
тешко на основу овог податка закључити зашто долази до успоравања саобраћаја, а
тиме и до повећане имисије полутаната у атмосферу ( угљоводоници, угљен-моноксид и
оксиди азота) (Ц р н о г о р а ц , 2008).
С обзиром на те проблеме, рјешење се назире у страницама „Споразума
градоначелника европских градова“, којег је потписао градоначелник Бањалуке 2009.
године. Овај Споразум представља амбициозну иницијативу за смањење емисије гасова
7

Покретање иницијативе за прелазак градске топлане са мазута на мање загађујућа горива ,
гасификацију топлане-.рок имлементације 2011. година
8
Подаци добијени од стране надлежне Општине.
9
Према ЛЕАП-у Бањалуци је тренутно регистровано око 56 000 аутомобила.
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стаклене баште, кроз повећање енергетске ефикасности, чистију производњу и
повећано коришћење обновљивих извора енергије. Обавезе преузете овим Споразумом,
између осталог подразумијевају:
 Редукцију емисије CO2 на властитој територији за више од 20%, до 2020.
године, што представља значајнији искорак од циљева које је задала Европска
Унија.
 Усвајање „Акционог плана за одрживу енергију“ који у суштини представља
доказ и квантификацију преузетих обавеза. План мора да укључи базни инвентар
емисија, а у складу с тим и процјене обавеза и начина на који те обавезе требају
да се испуне у односу на годину потписивања „Споразум градоначелника
европских градова“.
 Усвајање периодичних извјештаја, најмање сваке друге године, који у суштини
представља мониторинг и верификацију Акционог плана. Ови Извјештаји треба
да дају процјене колико су у датом временском периоду обавезе дефинисане
Акционом планом испоштоване.
 Организацију „Дана енергије“ или „Дана споразума градова“ у сарадњи са
Европском комисијом и осталим носиоцима удјела (стејкхолдерима).
 Присуствовање и допоринос ЕУ конференцији градоначелника за Енергетски
одрживу Европу.
 Охрабривање осталих градова да се прикључе овој иницијативи. (Одлука о
образовању савјета за климатске промјене града Бањалуке)
Треба нагласити да је Бањалука, за сада, први и једини град у ширем окружењу
који је приступио овом Споразуму, али је тиме, још већа обавеза да се кроз
организован интегралан процес постигну резултати који ће не само задовољити циљеве
Споразума већ и афирмисати Бањалуку као лидера и носиоца нове развојне филозофије
у Босни и Херцеговини.
Остаје да се види, колико ће се урадити на рјешавању проблема заштите
животне средине, и да ли ћемо по том питању постати еколошки освјешћена европска
земља на Балкану или еколошки угрожена балканска земља у Европи.
Овдје свакако треба споменути и еколошки значај зеленила, који се огледа у
смањењу аерозагађења, побољшању микроклиме, смањењу комуналне буке,
успоравању брзине и удара вјетрова, ублажавању екстремних температура, повољном
дејству на састав земљишта, смањењу високог нивоа подземних и капиларних вода,
заштитном дејству од прекомјерне инсолације, смањењу клизања и спречавања ерозије
земљишта, инсектицидном и бактерицидном дејству, оплемењивању и декорацији
терена.
Табела 2.: Показатељи стања појединих категорија зеленила (ЛЕАП)
Елементи
зеленила

Јед. мјере

Паркови,
скверови, остале
јавне површине
Блоковско
зеленило
Дрвореди
Гробља

m²

1975. год.
Количина
По
стан.
196.298
2,00

1991. год.
Количина
По
стан.
191.320
1,27

2008. год.
Количина
По
стан.
233.979
1,39

m²

96.439

0,98

578.809

3,87

900.000

4,83

ком
m²

5667
305.000

3,11

9462
342.825

2,29

8000
571.500

3,07

Из наведених података је видљиво да се површине паркова, скверова и осталих
јавних зелених површина, кроз цијели разматрани период нису значајно мијењали,
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иако развој града и број становника имају тенденцију сталног раста10. Из тога разлога,
данас имамо дефицит парковских површина и што је још забрињавајуће, недостатак
простора за формирање истих. Поред тога и простори које су грађани користили као
паркове, полако нестају усљед ниског степена одржавања, односно претварања у
грађевинско земљиште11 (Пољоканов Парк, Купусиште...). У посљедње вријеме, у
потпуности изостаје формирање нових површина блоковског зеленила (ЛЕАП).
Обзиром на то да зелени покривач у знатном степену смањује дејство
загађујућих материја, неопходно је радити на реализацији Акционог плана за повећање
пошумљености и нивоа зеленила, који је садржан у ЛЕАП-у.

ЗАКЉУЧАК
Из свега наведеног, јасно се уочавају значајне разлике у квалитету ваздуха
предратне и постратне Бањалуке, са апекта присутности сумпор-диоксида и чађи.
Главни разлог побољшане еколошке слике је заустављање рада индустријских
капацитета, који су били значајни загађивачи животне средине. Дакле, данас можемо
говорити о повољној еколошкој слици града, са аспекта квалитета ваздуха, али је
неопходно залагање да се то и одржи, с обзиром на потенцијалне пројекте који
озбиљно пријете нарушавању еколошке слике града.
Важно је споменути да, предратни и постратни период треба да служе као
основа за разумијевање неког будућег еколошког и економског развоја града. Не треба
да заустављањем економског развоја побољшавамо еколошку слику, већ да економски
напредујемо у складу са еколошким законитостима. Основни циљеви будућих
развојних програма, треба да буду у складу са одрживим развојем.
Ова поставка је важна јер је Бањалука данас град, пред којом су, када је у питању
животна средина бројни изазови и велики захвати у простору.
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Abstract
TALEVSKA, Marina, T. TALEVSKI: MACROPHYTE VEGETATION, TYP OF SOIL AND
SLOPE OF LITTORAL OF NORTH-EASTERN LITTORAL OF LAKE OHRID IMPORTANT FACTORS FOR
CYPRINID FISH SPAWNING GROUNDS [PSI
Hydrobiological Institute, 6000 Ohrid, R. Macedonia, 50 Naum Ohridski Street].
This paper is result of long-term researches of macrophyte vegetation and ichthyofauna from
Lake Ohrid. The researches are performed by the Department of Hydrobotany and Department of
Cyprinid fishes from the PSI Hydrobiological Institute - Ohrid, R.Macedonia. The main objective in
this paper was to researched the spawning grounds of the Ohrid cyprinid fish. Those are: white chub,
moranec, roach, carp, barbel, gudgeon, rudd, bleak and others.
In Lake Ohrid there are two major fish spawning periods. One is the winter period when
mainly the Ohrid trouts are spawning, and the second is the spring-summer period, when the cyprinid
fishes are performed the same act. The different cyprinid fishes are spawning in particular month in
the spring-summer period, in different regions of Lake and in different substrates.
The researches were performed in 12 localities from north-eastern coastline of Lake: Andon Dukov,
St. Erazmo, Daljan1, Daljan2, Daljan3, Magnus, Grasnica, Labino, Caneo1, Caneo2, Pristaniste, and
Mazija.
Received results indicated that fish spawning grounds depend principally from qualitative
composition of macrophyte vegetation. Also they depend from slope of littoral, typе of soil and other
ecological conditions present in researched localities from Lake.
The anthropogenic pressure which is much expressed in the second half of the 20 century provokes
changes in the quality of the water, structure of the bottom, macrophyte vegetation and ichthyofauna.
Changes in the spawning grounds of cyprinid fish provoke changes in the qualitative and quantitative
composition of their populations.
Key words: macrophyte vegetation, littoral slope, typе of soil, spawning grounds, Lake Ohrid.
Сажетак

Овај рад је резултат дугорочних истраживања макрофитске вегетације и
ихтиофауне Охридског језера. Истраживања су извели Оделење за хидроботанику и
Оделење ципринидних риба ЈНУ Хидробиолошког института из Охрида
(Р.Македонија).
Главни циљ овог рада је био истраживање и евидентирање мјеста мријешћења
ципринидних риба са Охридског језера. То су клен, моранец, писа, шаран, мрена, дујак,
грунец, плашица и други.
У Охридском језеру постоје два периода мријешћења риба. Један је у зимском
периоду када се углавном мријесте охридске пастрмке, а други је прољећно -љетни
период када се мријесте ципринидне рибе. Различне ципринидне рибе мријесте се у
одређеном мјесецу у прољећно-љетњем периоду, у различитим регионима језера и на
различитим подлогама.
Истраживања су обављена на 12 локалитета са сјевероисточне обале језера:
Андон Дуков, Св. Еразмо , Далјан1, Далјан2, Далјан3, Магнус, Грашница, Лабино,
Канео1, Канео2, Пристаниште и Мазија.
101

Талевска Марина, Талевски Трајче

_________________________

Добијени резултати указују да мријест риба пре свега зависи од квалитативног
састава макрофитске вегетације. Такође мријест зависи од нагиба литорала, типа
подлоге (тла) и друге еколошке услове прусутне у истраживаним локалитетима језера.
Антропогени притисак који је много изражен у другој половини 20 вијека
изазива промене у квалитету воде, структури дна, макрофитске вегетације и
ихтиофауне. Промјене у мријешћењу ципринидних риба изазивају промене у
квалитативном и квантитативном саставу рибљих популација.
Кључне ријечи: макрофитска вегетација, нагиб дна, тип подлоге, мрест,
ципринидне рибе, Охридско језеро.

УВОД
Макрофитска вегетација има велики значај у читавом процесу кружења материје
и енергије у језерском екосистему. Такође представља станиште, храну, уточиште и
мјесто за мријест многих врста риба и има велику
улогу у заштити риба од њихових предатора.
У
Охридском
језеру
макрофитска
вегетација је распрострањена у више или мање
континуиране
појасе
око
цијелог
језера
(T a l e v s k a 1996, 2002, 2003; T a l e v s k a и
T r a j a n o v s k a 2002, 2004): појас Cladophorе,
појас трске, Phragmites, појас мријесњака
Potamogeton и појас парожине Chara.
Рибна фауна Охридског језера је представљена са
20 аутохтоних врста: пет врста из породице
Salmonidae - пастрмке, дванаест врста из породице
Cyprinidae - шарана, две врсте из породице
Cobitidae - штипаљке и једна врста из породице
Angulidae - јегуље.
Од ципринидних врста риба са Охридског
језера најзначајније су шаран, клен, моранец, писа,
мрена, дујак, грунец и плашица (укљева).
У Охридском језеру постоје два периода
мријешћења риба. Један је у зимском периоду када
се углавном мријесте охридске пастрмке, а други
Слика 1. Карта Охридског језера са је прољећно-љетни период када се мријесте
ципринидне рибе. Различне ципринидне рибе
истраживаним локалитетима:
1. Андон Дуков, 2. Св.Еразмо, 3. Далјан1, мријесте се у одређеном мјесецу у прољећно 4. Далјан2, 5. Далјан3, 6. Магнус, 7. љетњем периоду, у различитим регионима језера
Грашница, 8. Лабино, 9. Канео1, 10.
и на различитим подлогама.
Канео2, 11.Пристаниште 12. Мазија

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДE
Истраживање и евидентирање мјеста мријешћења ципринидних риба са
Охридског језера су обављена на 12 локалитета североисточне обале језера: Андон
Дуков, Св. Еразмо, Далјан1, Далјан2, Далјан3, Магнус, Грашница, Лабино, Канео1,
Канео2, Пристаниште и Мазија (Слика 1).
За риболов дању коришћена је мрежа са величином отвора од 13 mm, док за
риболов ноћу мреже са величином отвора од 22 mm, 24 mm, 26 mm и 28 mm, као и са
величином отвора од 45 mm и 50 mm. У суштини висина сваке мреже зависи од
димензија њених отвора (окца). Свака мрежа је висока 100 окца, а дуга око 50 метара.
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Колекционирање макрофитске вегетације и ихтиофауне је обављено примјеном
стандардних лимнолошких метода (L i n d , 1979; W e t z e l и L i k e n s , 1979).
Колекционираном материјалу (макрофитима и ципринидима) је у лабораторији
одређивана систематска припадност помоћу флора и кључева за детерминацију врста и
затим је исти конзервиран у 4% формалдехиду.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Главни циљ овог рада је био истраживање и евидентирање места
мријешћења ципринидних риба са Охридског језера (Табела 1).
Табела 1. Преглед евидентованих ципринидних врста риба у истраживаним локалитетима.
Р.бр.

Латински назив врсте

Народно име врсте

1.

Alburnoides ohridanus Karaman

2.

Alburnus scoranza Heckel et Kner 1858

3.

Barbus rebeli Köller, 1925

4.

Chondrostoma ohridanus Karaman, 1924

5.

Cyprinis carpio Linnaeus, 1758

6.

Gobio ohridanus, Karaman, 1924

7.

Pachychilon pictum Heckel et Kner, 1858

8.

Pelasgus minutus Karaman, 1924

охридско грунче

9.

Phoxinus limaireul Schinz, 1840

фоксинус (пиор)

10.

Rutilus ohridanus Karaman, 1924

охридски грунец

11.

Scardinius knezevici Bianco & Kottelat, 2005

охридска писа

12.

Squalius squalus Bonaparte, 1837

охридски клен

охридска двопругаста укљева
плашица (укљева)
охридска мрена
охридски скобуст
крап (шаран)
охридски мренец
моранец (шарадан)

Такође евидентоване су и макрофитске врсте гдје ципринидне врсте риба
обављају мријест (Табела 2).

Р.бр.

Табела 2. Преглед евидентованих макрофитских врста у истраживаним локалитетима.
Латински назив врсте
Народно име врсте

1.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

2.

Scirpus lacustris L.
Syn. Schoenoplectus lacustris Palla

3.

Typha latifolia L.

широколисни рогоз

4.

Potamogeton perfoliatus L.

прорасли мријесњак

5.

Potamogeton lucens L.

прозирни (сјајни) мријесњак

6.

Potamogeton crispus L.

коврђави мресњак (јегуљина трава)

7.

Potamogeton pectinatus L.

8.

Zannichellia palustris L.

барска занихелија

9.

Myriophyllum spicatum L.

класасти кроцањ

10.

Myriophyllum verticillatum L.

спирално - листовидан кроцањ

11.

Ceratophylllum demersum L.

потопљена ресина (вошчика)

12.

Ceratophylllum submersum L.

подводна ресина

13.

Vallisneria spiralis L.

14.

Elodea canadensis Rich & Michx.

трска
шевар (шашина)

чешљасти мријесњак

валиснерија (увијуша)
водена куга
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15.

Najas major All. Syn. Najas marina L.

16.

Najas minor All.

17.

Characeae

морска подводница
мала подводница
парожине

На Слици 2. приказан је нагиб дна локалитета Андон Дуков - код моста у
аутокампу "Андон Дуков". У овом дијелу локалитета евидентована је оптимална
густина макрофита где ципринидне рибе обављају мријест (дубина 1 - 4 метара и
удаљеност од обале 170 метара).
удаљеност од обале (m)
0

22,5

45

67,5

90

112,5

135

157,5

170

0

дубина (m)

1

2

3

4

Слика 2. Шематски приказ нагиба дна и удаљености од обале у
локалитету Андон Дуков

У овом локалитету подлога у близини обале је пјесковита, а у дубљим
дијеловима муљевита. Макрофитска вегетација јавља се на 0,5 метара дубине и
присутна је до 11 метара дубине. У овом локалитету су присутне сљедеће макрофите:
Phragmites australis, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Potamogeton
lucens, Vallisneria spiralis, Myriophyllum spicatum, Zannichellia palustris и неколико врста
из породице Characeae (Табела 2). Присутна је и алга Cladophora sp .
Тип подлоге (тла) и састав макрофитске вегетације представљају повољна места за
обављање мријеста Alburnoides ohridanus, Alburnus scoranza, Chondrostoma ohridanus,
Cyprinis carpio, Pachychilon pictum, Pelasgus minutus, Phoxinus limaireul и Squalius
squalus. На Слици 3. приказан је нагиб дна локалитета Св.Еразмо.
удаљеност од обале (m)

0

25

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

0
1

дубина (m)

2
3
4
5
6
7
8

Слика 3. Шематски приказ нагиба дна и удаљеност
од обале у локалитету Св.Еразмо
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У овом делу локалитета евидентована је оптимална густина макрофита гдје
ципринидне рибе обављају мријест (дубина 2 - 4 метара и удаљеност од обале 300
метара). У овом локалитету као и у претходним, подлога у близини обале је пјесковита,
а у дубљим дијеловима муљевита. Макрофитска вегетација јавља се на 1 метар дубине
и присутна је до 12 метара дубине. У овом локалитету су присутне сљедеће макрофите:
Phragmites australis, Typha latifolia, Scirpus lacustris, Potamogeton perfoliatus,
Ceratophyllum demersum, Zannichellia palustris и неколико врста из породице Characeae
(Табела 2). Присутна је и алга Cladophora sp .
Тип подлоге (тла) и састав макрофитске вегетације представљају повољна
мјеста за обављање мријеста Alburnoides ohridanus, Alburnus scoranza, Chondrostoma
ohridanus, Cyprinis carpio, Pachychilon pictum, Pelasgus minutus, Phoxinus limaireul и
Squalius squalus. У овом дијелу локалитета евидентована је оптимална густина
макрофита гдје ципринидне рибе обављају мријест (дубина 2 - 7 метара и удаљеност од
обале 88 метара). На слици 4. приказан је нагиб дна локалитета Далјан 1 - у близини
улива ријеке Коселске у језеро , ка болници "Св.Еразмо".
удаљеност од обале (m)

0

18

36

54

72

88

0
1

дубина (m)

2
3
4
5
6
7
8

Слика 4. Шематски приказ нагиба дна и удаљеност од
обале у локалитету Далјан 1

У овом локалитету подлога у близини обале је пјесковито -муљевита, а у дубљим
дијеловима муљевита. Макрофитска вегетација започиње са обале и присутна је до 9
метара дубине. У овом локалитету су присутне следеће макрофите: Phragmites
australis, Potamogeton perfoliatus, Vallisneria spiralis, Myriophyllum spicatum,
Ceratophyllum demersum и неколико врста из породице Characeae (Табела 2). Присутна
је и алга Cladophora sp. Тип подлоге (тла) и састав макрофитске вегетације
представљају повољна мјеста за обављање мријеста Alburnoides ohridanus, Alburnus
scoranza, Cyprinis carpio, Gobio ohridanus, Pelasgus minutus, Phoxinus limaireul и
Scardinius knezevici.
На слици 5. приказан је нагиб дна локалитета Далјан 2 - у близини улива ријеке
Коселске у језеро, испред туристичког кампа. У овом дијелу локалитета евидентована
је оптимална густина макрофита где ципринидне рибе обављају мријест (дубина 2 - 7
метара и удаљеност од обале 100 метара).
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удаљеност од обале (m)
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Слика 5. Шематски приказ нагиба днаи удаљеност од обале у локалитету Далјан 2

У овом локалитету подлога у близини обале је пјесковита, а у дубљим
дијеловима муљевита. Макрофитска вегетација започиње са обале и присутна је до 8,5
метара дубине. У овом локалитету су присутне сљедеће макрофите: Potamogeton
perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris, Myriophyllum spicatum,
Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Najas major и неколико врста из
породице Characeae (Табела 2). Присутна је и алга Cladophora sp.
Тип подлоге (тла) и састав макрофитске вегетације представљају повољна
мјеста за обављање мријеста Alburnoides ohridanus, Alburnus scoranza, Cyprinis carpio,
Gobio ohridanus, Pachychilon pictum, Rutilus ohridanus и Squalius squalus.
На слици 6. приказан је нагиб дна локалитета Далјан 3 - у близини улива ријеке
Коселске у језеро, ка Охриду. У овом делу локалитета евидентована је оптимална
густина макрофита где ципринидне рибе обављају мријест (дубина 2 - 3 метара и
удаљеност од обале 60 метара).
удаљеност од обале (m)
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Слика 6. Шематски приказ нагиба дна
и удаљеност од обале у локалитету Далјан 3

У овом локалитету подлога у близини обале је пјесковита, а у дубљим
дијеловима муљевита. Макрофитска вегетација започиње са 1,5 метара дубине и
присутна је до 11 метара дубине. У овом локалитету присутни су Potamogeton
perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus, Vallisneria spiralis, Zannichellia
palustris, Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum, Ceratophyllum demersum,
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Najas major и неколико врста из породице Characeae (Табела 2), као и алга Cladophora
sp. Тип подлоге (тла) и састав макрофитске вегетације представљају повољна мјеста за
обављање мријеста Alburnoides ohridanus, Alburnus scoranza, Gobio ohridanus,
Pachychilon pictum, Rutilus ohridanus и Squalius squalus.
На слици 7. приказан је нагиб дна локалитета Магнус - испред хотела "Магнус".
У овом делу
локалитета евидентована је оптимална густина макрофита где
ципринидне рибе обављају мријест (дубина 2 - 6 метара и удаљеност од обале 350
метара).
удаљеност од обале (m)
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Слика 7. Шематски приказ нагиба дна
и удаљеност од обале у локалитету Магнус

У овом локалитету подлога у близини обале је пјесковита, а у дубљим
дијеловима муљевита. Макрофитска вегетација јавља се на 1 метар дубине и присутна
је до 11 метара дубине. У овом локалитету су присутне сљедеће макрофите:
Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris, Ceratophyllum
demersum и неколико врста из породице Characeae (Табела 2). Присутна је и алга
Cladophora sp . Тип подлоге (тла) и састав макрофитске вегетације представљају
повољна мјеста за обављање мријеста Alburnoides ohridanus, Alburnus scoranza, Barbus
rebeli, Chondrostoma ohridanus, Scardinius knezevici и Squalius squalus.
На Слици 8 приказан је нагиб дна локалитета Грашница - око улива реке Велгошке у
језеро.
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Слика 8 . Шематски приказ нагиба дна
и удаљености од обале у локалитету Грашница
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У овом дијелу локалитета евидентована је оптимална густина макрофита где
ципринидне рибе обављају мријест (дубина 1 – 7,5 метара и удаљеност од обале 540
метара). У овом локалитету подлога у близини обале је пјесковита, а у дубљим
дијеловима муљевита.
Макрофитска вегетација присутна је са обале и присутна је до 14 метара. У овом
локалитету присутне су: Phragmites australis, Typha latifolia, Scirpus lacustris,
Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus, Potamogeton
lucens, Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum, Ceratophyllum demersum,
Zannichellia palustris, Vallisneria spiralis, Najas major, Najas minor и неколико врста из
породице Characeae (Табела 2), као и алга Cladophora sp. Тип подлоге (тла) и састав
макрофитске вегетације претстављају повољна мјеста за обављање мријеста
Alburnoides ohridanus, Cyprinis carpio, Scardinius knezevici и Squalius squalus.
На Слици 9 приказан је нагиб дна локалитета Лабино. У овом дијелу локалитета
евидентована је оптимална густина макрофита где ципринидне рибе обављају мријест
(дубина 2,5 - 5,5 метара и удаљеност од обале 370 метара).
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Слика 9 . Шематски приказ нагиба дна
и удаљеност од обале у локалитету Лабино

У овом локалитету подлога у близини обале је каменито - пјесковита, затим је
пјесковита, а у најдубљим дијеловима муљевита. Макрофитска вегетација започиње са
обале и присутна је до 10 метара дубине. У овом локалитету су присутне следеће
макрофите: Potamogeton perfoliatus, Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis,
Vallisneria spiralis, Myriophyllum spicatum и неколико представника из породице
Characeae (Табела 2). Присутна је и алга Cladophora sp. Тип подлоге и састав
макрофитске вегетације представљају повољна мјеста за обављање мријеста Alburnus
scoranza, Barbus rebeli, Chondrostoma ohridanus, Pachychilon pictum, Pelasgus minutus,
Phoxinus limaireul, Rutilus ohridanus, Scardinius knezevici и Squalius squalus.
На слици 10. приказан је нагиб дна локалитета Канео 1 -"Смоква". У овом
дијелу локалитета евидентована је оптимална густина макрофита гдје ципринидне
рибе обављају мријест (дубина 3,5 - 6,5 метара и удаљеност од обале 360 метара).
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Слика 10. Шематски приказ нагиба дна
и удаљеност од обале у локалитету Канео 1

У овом локалитету подлога у близини обале је каменито - пјесковита, затим је
пјесковита, а у најдубљим дијеловима муљевита. Макрофитска вегетација започиње на
дубини од 3 m а и присутна је до 15 m дубине. У овом локалитету су присутне следеће
макрофите: Potamogeton perfoliatus, Zannichellia palustris, Vallisneria spiralis, Elodea
canadensis, Myriophyllum spicatum и неколико врста из породице Characeae (Табела 2),
као и алга Cladophora sp. Тип подлоге (тла) и састав макрофитске вегетације
представљају повољна мјеста за обављање мријеста Alburnus scoranza, Barbus rebeli,
Chondrostoma ohridanus, Pachychilon pictum, Pelasgus minutus, Phoxinus limaireul,
Rutilus ohridanus, Scardinius knezevici и Squalius squalus.
На слици 11. приказан је нагиб дна локалитета Канео 2 - испред цркве "Св.
Јован Канео". У овом локалитету како и у претходним локалитетима, подлога у
близини обале је каменито - пјесковита, затим пјесковита, а у најдубљим дијеловима
муљевита.
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Слика 11. Шематски приказ нагиба дна и
удаљеност од обале у локалитету Канео 2

Макрофитска вегетација започиње на дубини од 3 метра и присутна је до 15
метара дубине. У овом локалитету су присутне сљедеће макрофите: Potamogeton
perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus, Myriophyllum spicatum,
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Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Zannichellia palustris, Vallisneria spiralis,
Najas major и неколико врста из породице Characeae (Табела 2). Присутна је и алга
Cladophora sp . Тип подлоге (тла) и састав макрофитске вегетације представљају
повољна мјеста за обављање мријеста Alburnus scoranza, Barbus rebeli, Chondrostoma
ohridanus, Pachychilon pictum, Pelasgus minutus, Phoxinus limaireul и Squalius squalus.
На слици 12. приказан је нагиб дна локалитета Пристаниште - ка Мазији.
У овом дијелу локалитета евидентована је оптимална густина макрофита гдје
ципринидне рибе обављају мријест (дубина 2 - 7 метара и удаљеност од обале 380
метара).
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Слика 12. Шематски приказ нагиба дна
и удаљеност од обале у локалитету Пристаниште

У овом локалитету подлога у близини обале је каменито - пјесковита, затим је
пјесковито - муљевита, а у најдубљим дијеловима муљевита. Макрофитска вегетација
започиње на дубини од 0,5 метара и присутна је до 18,5 метара дубине. У овом
локалитету присутне су Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Potamogeton
crispus, Potamogeton lucens, Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum,
Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Vallisneria spiralis, Zannichellia
palustris, Najas major, Najas minor и неколико врста из породице Characeae (Табела 2),
као и алга Cladophora sp.
Тип подлоге (тла) и састав макрофитске вегетације представљају повољна
мјеста за обављање мријеста Alburnus scoranza, Barbus rebeli, Gobio ohridanus,
Pachychilon pictum, Pelasgus minutus, Phoxinus limaireul, Rutilus ohridanus, Scardinius
knezevici и Squalius squalus.
На слици 13. приказан је нагиб дна локалитета Мазија. У овом дијелу
локалитета евидентована је оптимална густина макрофита где ципринидне рибе
обављају мрест (дубина 2 - 6,5 метара и удаљеност од обале 450 метара).
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Слика 13. Шематски приказ нагиба дна и удаљеност од обале у локалитету Мазија

У овом локалитету како и у претходним локалитетом, подлога у близини обале
је каменито - пјесковита, затим је пјесковито - муљевита, а у најдубљим дијеловима
муљевита. Макрофитска вегетација започиње са обале и присутна је до 17 метара
дубине. У овом локалитету присутне су Phragmites australis, Potamogeton perfoliatus,
Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Myriophyllum spicatum,
Myriophyllum verticillatum, Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum,
Vallisneria spiralis, Zannichellia palustris, Elodea canadensis и неколико врста из
породице Characeae (Табела 2), као и алга Cladophora sp.
Добијени резултати показују да је почетак мријеста ципринидних риба у исто
вријеме са развојем макрофитске вегетације у литоралном региону језера. У
истраживаним локалитетима су евидентоване различите макрофитске врсте (углавном
емерзне и субмерзне) који прије свега служе као мјесто за мријест многих врста
ципринидних риба, а такође и као храна и уточиште.
Састав ловина у истраживаним локалитетима и период риболова је различит и
прије свега зависи од риболовне мреже коришћене за риболов, тип тла и обраслост
језерског дна макрофитима. Такође зависи и од временских услова у току риболова, као
и од многих других фактора коју утичу на квалитативни и квантитативни састав улова.
Тип подлоге (тла) и састав макрофитске вегетације представљају повољна мјеста за
обављање мријеста Alburnoides ohridanus, Alburnus scoranza, Chondrostoma ohridanus,
Cyprinis carpio, Gobio ohridanus, Pachychilon pictum, Rutilus ohridanus, Scardinius
knezevici и Squalius squalus.
Обзиром да не располажемо литературним подацима других истраживача о вези
макрофитске вегетације, типа подлоге и нагиба дна литорала језерских екосистема који
су битни фактори за мријест ципринидних риба, ова наша истраживања можемо
упоређивати само са нашим ранијим истраживањима урађеним на Охридском језеру.
Повећани антропогени притисак у појединим истраживаним локалитетима
Охридског језера изазива промјене у квалитету воде, саставу подлоге (тла), као и у
квалитативном и квантитативном саставу макрофитске вегетације. Ове нежељене
појаве могу да доведу до промјене врста риба које се мријесте у тим локалитетима, а
такође и до промене мјеста за обављање мријеста ципринида или да се циприниде
уопште на мријесте тамо . То је потврђено и у нашим ранијим истраживањима мјеста за
обављање мријеста ципринидних врста риба (T a l e v s k a , 2003; T a l e v s k a и сар .
2009; T a l e v s k i и T a l e v s k a , M. 2002, 2003, 2008; T a l e v s k i , и сар. 2009 a, b, c, d;
2010 a, b; T a l e v s k i и T a l e v s k a , A. 2010).
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ЗАКЉУЧАК
Истраживања су обављена на 12 локалитета са сјевероисточне обале Охридског
језера: Андон Дуков, Св. Еразмо , Далјан1, Далјан2, Далјан3, Магнус, Грашница,
Лабино, Канео1, Канео2, Пристаниште и Мазија. У овим локалитетима углавном
подлога у близини обале је пјесковита, затим је пјесковита - муљевита, а у најдубљим
дијеловима муљевита.
У истраживаним локалитетима су евиденоване макрофитске врсте: Phragmites
australis, Typha latifolia, Scirpus lacustris, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton
pectinatus, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Myriophyllum spicatum,
Myriophyllum verticillatum, Ceratophyllum demersum, Ceratophylllum submersum,
Zannichellia palustris, Vallisneria spiralis, Elodea canadensis, Najas major, Najas minor и
неколико врста из породице Characeae. Алга Cladophora sp . присутна је у свим
истраживаним локалитетима.
Добијени резултати показују да је почетак мријеста ципринидних риба у исто
вријеме са развојем макрофитске вегетације у литоралном региону језера. У
истраживаним локалитетима су евидентоване различите макрофитске врсте (углавном
емерзне и субмерзне) које прије свега служе као мјесто за мријест многих врста
ципринидних риба, а такође и као храна и уточиште.
Тип подлоге и састав макрофитске вегетације представљају повољна мјеста за
обављање мријеста Alburnoides ohridanus, Alburnus scoranza, Barbus rebeli,
Chondrostoma ohridanus, Cyprinis carpio, Gobio ohridanus, Pachychilon pictum, Pelasgus
minutus, Phoxinus limaireul, Rutilus ohridanus, Scardinius knezevici и Squalius squalus.
Ципринидне врсте риба са Охридског језера су углавном фитофилне врсте у
односу на подлогу гдје полажу своју икру. Свака промјена у квалитативном и
квантитативном саставу макрофитске вегетације неизбјежно изазива промјене мјеста
за обављање мријеста. Полагање икре на истом мјесту у новим условима нужно доводи
до мање ефикасно природно мријешћење (мање развијене младице риба, а самим тим и
мање одраслих риба).
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Abstract
TALEVSKI, Trajce, M. TALEVSKA: PRELIMINARY INVESTIGATIONS OF BELCISTA
WETLAND “SINI VIROJ” (MACEDONIA) [PSI Hydrobiological Institute, 6000 Ohrid, R.
Macedonia, 50 Naum Ohridski Street].
Debrca area is situated in the south-western part of Macedonia. By the tectonic movements in
Pliocene the land terrain of Debrca was divided into three parts: Upper, Middle and Lower Debrca.
Because of altitude differences between these parts only in Middle and Lower Debrca are preserved
the remains of ancient lake which now exist like wetlands with total of area 365 ha.
Belcista Wetland “Sini Viroj” is situated in the western part of Lower Debrca. In the wetland are
evidenced 11 springs which are found along the margins of wetland, and in the wetland. They dispose
with variable capacity of clear water what provide wetland. From the Belcista Wetland efflux river
Matica with capacity 2 - 5 m/s3.
Although the impenetrable terrain, however results of the our preliminary investigations
shows that in Belcista Wetland “Sini Viroj” there are great species diversity of flora and fauna. In this
wetland ecosystem according to our investigations were evidenced total of 55 different plant species,
and 7 different fish species. Also, according to our investigations and literature data in Belcista
Wetland were evidenced 9 representatives of Aves, 9 representatives of Mammalia, 9 representatives
from Amphibia and Reptilia, and 14 representatives from Invertebratae.
Key words: flora, fauna, biodiversity, Belcista Wetland “Sini Viroj”, Debrca.
Сажетак
У овом раду су приказани резултати прелиминарних истраживања разноврсности флоре
и фауне Белчишке мочваре "Сини Вирој". Подручје Дебрца се налази у југо-западном делу
Македоније. Тектонским покретима у Плиоцену земљиште терена Дебрца је подељено на три
дела: Горња, Средња и Доња Дебрца. Због надморске висине између ових делова само у
Средњој и Доњој Дебрци су очувани остаци старог језера које сада постоји као мочвара са
укупном површином од 365 hа.
Белчишка мочвара "Сини Вирој" налази се у западном делу Доње Дебрце. У мочвари je
евидентиранo 11 извора који се налазе дуж ивицe мочваре и у самој мочвари. Они располажу
променљивом количином бистре воде којом снабдевају мочвару. Из мочваре истиче река
Матица са капацитетом воде 2 - 5 m3 у секунди.
Премда је терен неприступачан, резултати наших прелиминарних истраживања ипак
указују да у мочвари "Сини Вирој" постоји велика разноврсност флоре и фауне. У овом
мочварном екосистему према нашим истрaживањима je евидентиранo укупно 55 различитих
биљних врста и 7 врста риба. Такође, према нашим истраживањима и подацима из литературе
у Белчишкој мочвари je евидентиранo 9 представника птица, 9 представника сисара, 9
представника водоземаца и рептила, као и 14 представника бескичмењака. Због релативно
велике разноврсности флоре и фауне Белчишке мочваре "Сини Вирој" потребно је да овај
мочварни екосистем буде проглашен строго заштићеном зоном под посебним режимом
управљања.
Кључне ријечи: флора, фауна, разноврсност, Белчишка мочвара "Сини Вирој", Дебрца.

УВОД
Дебрца представља котлину која се налази око 25 km северно од Охридског
језера и обухвата површину од 368 km2. Тектонским покретима у Плиоцену формирано
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је плато које се касније радијалним покретима поделило у три засебне целине познате
као Горња, Средња и Доња Дебрца. Овај део је касније (у току плиоцена) зајезерен. У
његовим најнижим деловима је постојало Плиоценско језеро чији су трагови још увек
присутни у облику фосила у облику терасе које су најзначајније у региону Горње и у
западним деловима Средње Дебрце. Према неким ауторима ова језерска творевина је
независно егзистирала и после формирања клисуре реке Сатеска (која је новијег
порекла) и преко које се успоставила комуникација са Охридским језером.
Због разлике у надморским висинама између Горње, Средње и Доње Дебрце,
само у Средњој и Доњој Дебрци до данас су сачувани реликтни остаци некадашњег
плиоцененског језера у облику малих језера које у егзистирају као мочваре која су у
суштини крајњи стадијум развоја природних језера. Ови мочварни терени су зарасли
мочварним травама и дрвећем. Мелиорацијом која је спроведена на овом простору
неповратно се изгубила већина ових области и тренутно постоји само мочвара на делу
који се налази у региону улива Сошанске у Мраморечку реку. Зајезерени терени које се
налазе у околини села Издеглавје снабдевају се водом из извора Гркоец који се налази
у селу Издеглавје и има капацитет од 50-60 литара у секунди.
Mочварни терени у Доњој Дебрци налазе се на два локалитета. Највеће површине се
налазе у западном делу простора између села Белчишта на истоку, Новог Села на
западу, Велике реке на југу и кречњачког брда на северу. Ова зајезерена област
обухвата површину од 365 хектара. Друга област у Доњој Дебрци је зајезерени простор
између села Средорече на западу и Грково поље на истоку јужно од Велике реке и
кречњачког брда Габер на северу.
Локалитет Белчишка мочвара "Сини Вирој" налази се у региону Доње Дебрце у
непосредној близини села Белчишта. У овом локалитету налази се велики број извора
(извора око ивица локалитета "Белчишка мочвара" и извора који се налазе у
унутрашњости локалитета). Издашност извора је различита и представљају главни
снабдевач воде Белчишке реке.
Вода која истиче из "Белчишке мочваре", односно река Матица већи део године
је са добрим карактеристикама, уз мале количине органских и неорганских материја.
Велике количине квалитетне воде која долази из ових извора позитивно утиче на
квалитет воде у реци Сатеска, а тиме и на квалитет воде Охридског језера.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Мапирање и позиционирање локалитета Белчишка мочвара "Сини Вирој" и
утврђивање координата извора вршена је помоћу Garmin Entredzh GPS инструментом.
Сакупљање биљног материјала је обављено са седам локалитета у току летњег
периода (јуни, јули и август) стандардним лимнолошким методама коришћењем паука,
као и прикладним грабуљама адаптираним за колекционирање биљног материјала у
мочварним екосистемима.
Сакупљање и обрада ихтиолошке компоненте је вршено стандардним
ихтиолошким методама. За риболов дању коришћена је мрежа са величином отвора од
13 mm, док за риболов ноћу мреже са величином отвора од 22 mm, 24 mm, 26 mm и 28
mm, као и са величином отвора од 45 mm и 50 mm. У суштини висина сваке мреже
зависи од димензија њених отвора (окца). Свака мрежа је висока 100 окца, а дуга око
50 метара.
Детерминација врста биљка и риба вршена је адекватним кључевима за
детерминацију H a y e k , ed. 1924-1933, Ј o r d a n o v , ed. 1963 – 1970, J o s i f o v i c , ed.
1970-1977, T u t i n и сар., ed. 1964-1980, K o t t e l a t и F r e y h o f 2007).
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РЕЗУЛТАТИ РАДА
Помоћу Garmin Entredzh GPS инструмента и помоћу мерења координата на
стотину тачака извршено је мапирање простора локалитета Белчишка мочвара "Сини
Вирој", као и позиционирање 11 главних извора у локалитету (Слика 1).
Извор 1. Новоселски Вир
"Новоселски вир" налази се на западној
страни локалитета "Белчишкa мочварa",
у близини цркве "Св. Злата Мегленска",
поред пута који повезује Ново село и
главни извор реке Матице (Слика 1).
Овај извор је на надморској висини од
768 m. Облик Новоселског вира је
троугласт са димензијама од двадесет
метара дуж стране.
Извор 2. Главни извор реке Матице
Налази се на северо-западној страни
"Белчишке мочваре" (Слика 1), на
почетку реке Матица, на надморској
висини од 772 m. Избија испод стене у
подножју брда Греда, и најиздашнији је
извор на ивицама локалитета.
Извор 3. Мањи извор реке Матице
Налази се на северо-западној страни
локалитета "Белчишка мочвара" (Слика
1), на надморској висини од 772 m.
Избија испод стене у подножју брда
Греда, на ивицама локалитета. Његова
издашност је мала.
Извор 4. Велики извор реке Матице –
Слика 1. Шематски приказ распореда на почетку реке
извора у локалитету Сини Вирој Налази се на северо-западној страни
локалитета, око тридесет метара од
(Белчишка мочвара)
претходна два извора, на надморској
висини од 772 m. Такође избија испод стене у подножју брда Греда. То је издашан
извор дуж ивицa локалитета (Слика 1).
Извор 5. Син Вир 1.
Овај извор налази се на северној страни локалитета, тридесетак метара западно од
Белчишког вира (Слика 1), на надморској висини од 769 m. За време летњег периода
извор је обрастао мочварном вегетацијом. Због дубине извора вода је плава, и због тога
цео локалитет је назван Сини Вирој, а овај извор Син Вир 1.
Извор 6. Син Вир 2.
Такође се налази на северној страни локалитета, западно од "Белчишког вира", на
надморској висини од 769 m. Као и код претходног извора, вода извора је плава, а овај
извор је назван Син Вир 2. За време летњег периода извор је прекривен воденом и
мочварном вегетацијом (Слика 1).
Извор 7. Велики ("Белчишки") Син Вир
Такође се налази на северној страни "Белчишке мочваре" (Слика 1), на надморској
висини од 769 m. То је највећи извор и најдубљи од свих до сада и због плаве боје воде
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назван је Велики Син вир . За време летњег периода извор је прекривен воденом и
мочварном вегетацијом.
Извор 8. Син Вир 3
Налази се такође на северној страни локалитета "Белчишка мочвара" (Слика 1), са
источне стране Великог (Белчишког) Синог Вира, на надморској висини од 769 m. Због
дубине извора вода је плава, а овај извор је назван Син Вир 3.
Извор 9. Син Вир 4
Налази се такође на северној страни локалитета, са источне стране Великог
(Белчишког) Синог Вира (Слика 1), на надморској висини од 769 m. Због дубине извора
вода је плава, а овај извор је назван Син Вир 4.
Извор 10. Син Вир 5
Налази се такође на северној страни локалитета "Белчишка мочвара" (Слика 1), са
источне стране Великог (Белчишког) Синог Вира, на надморској висини од 769 m. Због
дубине извора вода је плава, а овај извор је назван Син Вир 5.
Извор 11. Син Вир 6
Као и претходних 6 извора налази се на северној страни локалитета "Белчишка
мочвара"(Слика 1), на источној страни Великог (Белчишког) Синог Вира на надморској
висини од 769 m. Вода је због дубине извора плава, а овај извор је назван Син Вир 6 и
то је последњи извор у нашим истраживањима.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Премда је терен неприступачан, резултати наших прелиминарних истраживања
указују да у мочвари "Сини Вирој" постоји велика разноврсност флоре и фауне.
У овом мочварном екосистему према нашим истраживањима евидентирано је
укупно 55 различитих биљних врста (Табела 1) и 7 различитих врста риба (Табела 2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

истраживани локалитети
Биљна врста
1

2

+
+

+
+
+

3

4

5

6

7

+

Acer campestre L.
Alisma plantago aquatica L.
Berula erecta (Huds.) Coville
Calaminntha nepata (L.) Savi
Caprinus orientalis Mill.
Cardamine amara L.
Carex echinata Murray
Carex riparia Curtis
Clematis vitalba L.
Cornus mas L.
Corylus avelllana L.
Crategus monogyna Jack.
Crategus oxyacantha L.
Crocus biflorus Mill.
Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Eupatorium cannabinum L.
Fontinalis antipyretica Hedw.

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
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+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
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+
+
+

+
+

укупно
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Табела 1. Листа присутних биљних врста у истраживаним локалитетима

1
2
6
5
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
4
4
1
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Gallium verum L.
Helleborus odorus Waldst. & Kit
Holcus mollis L.
Hypericum perfoliatum L.
Iris pseudаcorus L.
Juncus conglomeratus L.
Lemna minor L.
Lemna trisulca L.
Lonicera alpigena L.
Lonicera xylosteum L.
Mentha longifolia L.
Nasturtium officinale R. Br.
Pеtasites hybridus L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Poa palustris L.
Polygonum hydropiper L.
Prunus spinosa L.
Quercus cerris L.
Quercus frainetto Ten.
Quercus robur L. (Quercus pedinculata Willd)
Ranunculus trichophyllus Chaix.
Rosa canina L.
Rubus fruticosus L.
Rumex hydrolaphatum Hudson
Salix alba L.
Salix cinerea L.
Salix purpurea L.
Scirpus silvaticus L.
Scuttellaria galericulata L.
Sium angustifolium L.
Sium latifolium L.
Sparganium ramosum Huds. (Sparganium erectum L.)
Typha latifolia L.
Ulmus minor Miller (Ulmus campestris L.)
Urtica dioica L.
Verbascum phlomoides L.
Viburnum opulis L.
Укупно

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
10

20

12

8

8

26

+
17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
6
5
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2
1
3
2
1
2
1
5
4
1
1
1
1

Такође, према нашим истраживањима и подацима из литературе у Белчишкој
мочвари је евидентирано 9 представника птица, 9 представника сисара, 9 представника
водоземаца и рептила, као и 14 представника бескичмењака (М и ц е в с к и , 2003).
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Табела 2. Листа присутних врста риба у истраживаним локалитетима
Р.бр.
Латински назив врсте
Народно име врсте
1.
Alburnoides ohridanus (Karaman, 1928)
двопругаста укљева
2.
Alburnus scoranza (Heckel et Kner, 1858)
укљевa
3.
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
јегуља
4.
Chondrostoma ohridanus Karaman, 1924
охридски скобуст
5.
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
шаран
6.
Rutilus ohridanus (Karaman, 1924)
охридски грунец
7.
Salmo letnica Karaman, 1924
охридска пастрмка

Резултати добијени за биљни биодиверзитет локалитета "Белчишка мочвара"
показују богатство флоре у овом локалитету, како биљкама које се налазе уз ивице
локалитета и изван плавног подручја, тако и биљкама који се налазе на унутрашњој
ивици локалитета који су стално или повремено под водом.
Због недостатка одговарајуће опреме, као и због ризика који нисмо хтели да
преузмемо истраживања и претрага терена у унутрашњем делу локалитета "Белчишка
мочвара" ("Сини Вирој") није спроведена.

ЗАКЉУЧАК
1. Белчишка мочвара "Сини Вирој" налази се у западном делу Доње Дебрце. У
мочвари је евидентирано 11 извора који се налазе дуж ивица мочваре и у самој
мочвари. Они располажу променљивом количином бистре воде којом снабдевају
мочвару. Из мочваре истиче река Матица са капацитетом воде 2 - 5 m3 у секунди.
2. Премда је терен неприступачан, резултати наших прелиминарних
истраживања указују да у мочвари "Сини Вирој" постоји велика разноврсност флоре и
фауне.
3. У овом мочварном екосистему према нашим истраживањима је
евидентирано укупно 55 различитих биљних врста и 7 различитих врста риба.
4. Такође, према нашим истраживањима и подацима из литературе у Белчишкој
мочвари је евидентирано 9 представника птица, 9 представника сисара, 9 представника
водоземаца и рептила, као и 14 представника бескичмењака.
5. Полазећи од горе наведених података, као и чињеница да мочварни терени у
региону Дебарца укључујући и локалитет "Белчишка мочвара", ("Сини Вирој") је
последња фаза еволутивног развоја природних језера. Министарству животне средине и
просторног планирања Републике Македоније предложено је да поведе иницијативу за
проглашавање овог локалитета као строго заштићена зона под посебним режимом
управљања, односно прогласити ово подручје за парк природе.
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Abstract
LOLIĆ1 , Svjetlana, M. MATAVULY2 , Tanja MAKSIMOVIĆ1: COMPARATIVE ANALYSIS
OF WATER QUALITY OF THE RIVER MATURA AND THE BASIN PREVLAKA AT THE
AREA OF BARDACHA. (1University of Banja Luka, Faculty of Science; 2 University of Novi Sad,
Faculty of Science)
Since 2007. the area of Bardaca 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
Превлака, у ком се налази највећа количина рибе, и ријеке Матуре из које се овај базен
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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 (П е т р о в и ћ и сар ., 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 л м а ц и ј а , 2000;
Д а л м а ц и ј а и сар., 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 (М а т а в у љ , 1986; М а т а в у љ и сар ., 1982, 1984, 1997, 1998, 1999, 2001).
Бројност појединих група бактерија је одређена индиректним одгајивачким
методама (B e n s o n , 1998; Х р и б а р , 1978; К а р а к а ш е в и ћ , 1967; П е т р о в и ћ и
сар ., 1998; Ш к у н ц а -М и л о в а н о в и ћ и сар., 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

7,57

7,80

6,60

8,04

електропроводљивост (µS/cm)

575

657

383

740

растворени кисеоник (mg/l)

4,75

12,23

3,99

12,50

сатурација (%)

54,3

137,4

49,4

152,4

нитратни азот (mg/l)

0,3

7,7

0,0

2,9

ортофосфати (mg/l)

0,07

0,63

0,01

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 Превлаке је 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

Превлака

Матура

мјесец

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

хлофорил
а (mg/m3)

2,14

2,89

3,25

3,87

5,61

4,84

2.82

степен
трофичности

олигомезотрофича
н

олигомезотрофича
н

мезотрофичан

мезотрофичан

мезотрофичан

мезотрофичан

олигомезотрофича
н

хлофорил
а (mg/m3)

11,24

21,16

23,61

56,09

87,21

62,18

27,34

степен
трофичности

мезотрофична

мезоеутрофичн
а

мезоеутрофичн
а

еутрофична

еутрофична

еутрофична

мезоеутрофичн
а

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
хетеротрофи
(kol/ml)
класа по Kohl-у
факултативни
олиготрофи (kol/ml)
индекс ФО/Х
способност
аутопурификације
протеолитске
бактерије (kol/ml)
амилолитске
бактерије (kol/ml)
нафта-оксидујуће
бактерије (kol/ml)
липолитске
бактерије (kol/ml)
укупни колиформи
(kol/100ml)
фекални колиформи
(kol/100ml)
санитарни
статус
(Kavka, 1994)

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2000

2650

8150

12.333

16.400

3000

9048

II

II

II

II-III

II-III

II

II

22.600

27.200

36.220

54.667

87.300

11.000

61.528

11.3

10.26

добра

добра

4.44
задовољавајућа

4.43
задовољавајућа

5.32
задовољавајућа

3.67
задовољавајућа

6.80
задовољавајућа

300

900

1250

4933

5165

2800

2800

255

633

864

2250

1500

320

1285

1000

260

280

365

300

333

300

185

333

275

1800

2040

667

3119

900

1867

3550

4120

9000

2450

4267

300

<1

2100

455

467

<1

<1

умјерено
загађена

врло
слабо
загађен
а

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
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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/100 ml), a
најмање у марту (900 kol/100 ml). 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 (К а в 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)
класа по Kohl-у
факултативни
олиготрофи (kol/ml)
индекс ФО/Х

47.350
II-III

20.000
II-III

340.216
III-IV

185.667
III-IV

25.667
II-III

119.000
III-IV

54.833
III

290.500

185.000

2.680.000

813.333

250.000

532.500

366.667

6,13

9,25
задовољавајућ
а

7,88

4,38
задовољавајућ
а

9,74
задовољавајућ
а

4,47
задовољавајућ
а

6,69

способност
аутопурификације

задовољавајућа

задовољавајућа

задовољавајућа

протеолитске
бактерије (kol/ml)
амилолитске
бактерије (kol/ml)
нафта-оксидујуће
бактерије (kol/ml)
липолитске бактерије
(kol/ml)
укупни колиформи
(kol/100ml)
фекални колиформи
(kol/100ml)

11.250

7100

92.667

34.445

6.000

20.000

29.355

7.333

4200

72.000

12.500

1.600

8.250

5.500

1700

6500

54.500

34.650

8.800

9.750

6.000

9.500

6.455

42.333

18.250

1.800

9.645

30.509

650

1950

4.000

2333

3000

5500

8000

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
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
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продукције и развоја фитопланктона у топлијим мјесецима расте. Матура је имала
мезотрофичну воду по F e l f ö l d y -ју (1980) и загађену по М а т а в у љ у (1986), а
Превлака еутрофичну воду по Felföldy-ју и веома прљаву по М а т а в у љ у . 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.
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Abstract

IVANC, A. 1, Svjetlana2 LOLIĆ, Ž. 2 ERIĆ, R. 2 DEKIĆ, Nina JANJIĆ, G. 2 TRBIĆ, R. 2
GNJATO: PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL EVALUATION OF DRINKING
WATER QUALITY IN RURAL AREA OF THE LIJEVČE POLJE FIELD. (1Megatrend
University Belgrade, Faculty of biofarming Backa Topola, 2University of Banja Luka, Faculty of
Science)
The population of rural areas of the Lijevče Polje field have been supplying with drinking water
mostly from wells and using water pumps (dug or drilled wells). In April, June and September 2010,
the evaluation of drinking water quality was done according to the biological and chemical parameters
from the analysis of water from two wells in the village Berek and from water pump in the village
Trošelji. In both of wells in the village Berek, physical-chemical as well as microbiological properties
show that water is not safe to drink and that comes into contact with surface and waste water and with
fecal waste water. In both cases the water was found to be slightly acidic, turbid, containing high
concentrations of orthophosphate, and at the location of Berek II it contained a higher content of
ammonia. Number of psychrophyllic aerobic bacteria and number of total coliforms was found to be
higher than recommended in water from two wells, and in the well at the site of Berek II the presence
of (potentially) pathogenic bacteria was recorded: Escherichia coli, Clostridium perfringens, Proteus
sp. and Pseudomonas sp. Water from the pump (drilled well) in the village Trošelji was found to be
of much better quality, and slightly lower pH value was recorded in April only, while other parameters
were in accordance with the standard values.
Key words: quality of drinking water, rural area, the Lijevče polje field, Republic of Srpska
Сажетак
Становништво руралног подручја Лијевча се водом за пиће снабдијева углавном из
бунара и помоћу пумпи за воду. У априлу, јуну и септембру 2010. године је извршена физичкохемијска и биолошка оцјена квалитета воде за пиће из два бунара у селу Берек и са пумпе за
воду у селу Трошељи. У оба бунара у селу Берек и физичко-хемијске и микробиолошке
карактеристике показују да вода није здравствено безбиједна за пиће и да долази у контакт са
површинским и отпадним фекалним водама. У оба случаја вода је благо кисела, мутна, садржи
повишену концентрацију ортофосфата, а на локалитету Берек II има и повећан садржај
амонијака. Бројност психрофилних бактерија и укупних колиформа је повећана у води из оба
бунара, а у бунару на локалитету Берек II је забиљежено присуство патогених бактерија:
Escherichia coli, Clostridium perfringens, Proteus sp. и Pseudomonas sp. Вода из пумпе у селу
Трошељи је знатно бољег квалитета и само је у априлу забиљежена нешто нижа pH вриједност,
док су остали параметри били у складу са прописаним вриједностима.
Кључне речи: квалитет воде за пиће, рурално подручје, Лијевче поље, Република Српска

УВОД
У руралним подручјима Лијевча поља није спроведена водоводна мрежа па се
локално становништво водом за пиће снабдијева углавном из бунара и помоћу пумпи
за воду. Будући да се ради о крају гдје је присутна интензивна пољопривредна
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производња при чему се користе различита ђубрива и пестициди, као и због чињенице
да не постоји развијен канализациони систем већ се уз куће налазе септичке јаме које
се постепено излијевају у околно земљиште, постоји реална опасност да са
површинским водама различите непожељне супстанце доспијевају и до подземних вода
које локално становништво користи за водоснабдијевање. Управо зато би било
неопходно вршити континуиран мониторинг квалитета бунарских вода. За анализу
физичко-хемијских и биолошких карактеристика воде за пиће су изабрана три
локалитета: два бунара у селу Берек и једна пумпа у селу Трошељи.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Узимање узорака за физичко-хемијску и биолошку анализу је извршено по
једном у априлу, јуну и септембру 2010. године. На локалитету Берек I вода је узета из
чесме у кући гдје је спроведена из бунара. На локалитету Берек II узорак је узет
директно из бунара, а на локалитету Трошељи из пумпе за воду. Узорци су узети у
стерилне посуде у асептичним условима према прописаној процедури
(K а р а к а ш е в и ћ , 1967; Ш к у н ц а -М и л о в а н о в и ћ и сар ., 1990). Одмах након
прикупљања узорака извршено је одређивање температуре воде и ваздуха, рН
вриједности, електропроводљивости, мутноће, концентрације раствореног кисеоника и
сатурације воде кисеоником (Д а л м а ц и ј а , 2000; Д а л м а ц и ј а и сар., 2004). Кроз
планктонску мрежицу пречника окаца од 20µм је филтрирано од 50 до 100 литара воде
ради утврђивања евентуалног присуства алги. Узорци су затим транспортовани на леду
и у року од 24 сата је извршена хемијска и микробиолошка анализа воде.
У лабораторији Природно-математичког факултета у Бањалуци је извршено
спектрофотометријско одређивање концентрације амонијака, нитрата, нитрита,
сулфата, ортофосфата, жељеза, мангана и укупних суспендованих материја у води, при
чему је кориштен спектрофотометар НАСН DR2800. Присуство одређених група
бактерија је утврђено индиректним одгајивачким методама (APHA-AWWA-WPCF,
1995; Х р и б а р , 1978; М c K a n e и сар ., 1996; П е т р о в и ћ и сар., 1998, Ш к у н ц а М и л о в а н о в и ћ и сар., 1990). Одређени су основни микробиолошки параметри
предвиђени Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Службени гласник
Републике Српске, 40/03): бројност психрофилних и мезофилних аеробних
органотрофа, укупних и фекалних колиформа, фекалних стрептокока и ентерокока, а
утврђивано је и присуство потенцијално патогених бактерија: Еscherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Clostridium, Proteus, Salmonella и Shigella. Поред
Правилником прописаних параметара одређен је и укупан број бактерија као и број
факултативно олиготрофних бактерија (П е т р о в и ћ и сар., 1998). Присуство алги у
води је утврђивано помоћу микроскопа Leica DM1000.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Локалитет Берек I се налази на 45˚02' 33" сјеверне географске ширине, 17˚13' 76"
географске дужине и на 114 метaра надморске висине. Највиша температура воде је
измјерена у јуну и износила је 17,20˚С (Табела 1). У септембру је у води забиљежена
ниска концентрација раствореног кисеоника од свега 5,15 mgO2/l што одговара
засићености воде кисеоником од свега 54% и близу је доње границе која је препоручена
за воду која се користи за пиће (Службени гласник Републике Српске, 40/03). Вода је у
свим узорцима била благо кисела и њена рН вриједност се налазила испод минималне
препоручене вриједности која износи 6,80. Киселе воде су често корозивне и могу
изазвати растварање бакра и олова из водоводних цијеви који затим доспијевају у воду
за пиће и дају јој метални окус (Д а л м а ц и ј а и сар., 2004). Вриједности
електропроводљивости су доста високе у свим испитиваним узорцима што указује на
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повећану концентрацију јона у води која може бити посљедица њене ниске рН
вриједности.
Табела 1. Физичко-хемијске карактеристике бунара Берек I

температура ваздуха (˚С)
температура воде (˚С)
kонцентрација раствореног О2 (mg/l)
сатурација (%)
pH
електропроводљивост (µS/cm)
турбидитет (NTU)
амонијачни азот (mg/l)
нитратни азот (mg/l)
нитритни азот (mg/l)
сулфати (mg/l)
ортофосфати (mg/l)
суспендоване материје (mg/l)
жељезо (mg/l)
манган (mg/l)

21.04.2010
18
15,20
6,45
695
13,61
0,01
3,20
0,003
37
0,17
6
0,04
0,010

9.6.2010
25
17,20
6,83
70,40
6,53
709
1,01
0,07
0,50
0,002
33
0,27
0,50
0,01
0,026

28.9.10
18
17,10
5,15
54,00
6,75
745
0,56
0,02
2,10
0,005
38
0,12
0
0,04
0,011

У априлу су измјерене високе вриједности турбидитета (13,61 NTU) и
концентрације суспендованих материја (6 mg/l), док су у јуну и септембру вриједности
оба ова параметра биле у границама нормале. Суспендоване материје које узрокују
мутноћу могу везивати тешке метале, токсичне органске компоненте и пестициде, а
такође дају води непријатан изглед који оставља негативан утисак на потрошача
(Д а л м а ц и ј а и сар., 2004). Измјерене концентрације амонијака, нитрата, нитрита,
сулфата, жељеза и мангана у води су се кретале унутар Правилником прописаних
граница. Међутим, ортофосфати су у два од три узорка били изнад дозвољене
вриједности и у јуну их је забиљежено 0,27 mg/l што је скоро два пута више од
прописане вриједности. Они се користе као ђубриво на пољопривредном земљишту и
отицањем падавина доспијевају у површинске воде.
Резултати бактериолошке анализе воде на локалитету Берек I су представљени у
Табели 2. Укупан број бактерија, број психрофилних хетеротрофа и факултативних
олиготрофа се повећавао у току године, али је остао у оквиру граница нормале.
Потенцијално патогене мезофилне бактерије у априлу уопште нису регистроване, а у
јуну их је било 80 kol/ml што је у оквиру Правилником прописаних вриједности
(Службени гласник Републике Српске, 40/03). Међутим и у јуну и у септембру су у
води пронађене укупне колиформне и фекалне колиформне бактерије и то и помоћу
методе највјероватнијег броја и на ендо агару. Међу фекалним колиформима су у оба
узорка идентификоване Escherichia coli и фекалне стрептококе и ентерококе, које се
одликују отпорношћу и могу дуже издржати неповољне услове па се њихово присуство
у води користи као показатељ старијег фекалног загађења (Ш к у н ц а М и л о в а н о в и ћ и сар ., 1990). Алге и бактерије из група протеус, псеудомонас,
салмонела и шигела нису пронађене нити у једном од узорака.
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Табела 2. Микробиолошке карактеристике бунара Берек I

21.04.2010

9.6.2010

28.9.10

100

285

347

40

66

170

61

195

330

0

80

30

0

10

23

0

4

5

0

2

5

0

16

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

присутне

присутне

0

0

0

укупан број бактерија
(kol/ml)
аеробне
хетеротрофне
психрофилне бактерије (kol/ml)
факултативно
олиготрофне
бактерије (kol/ml)
аеробне мезофилне бактерије
(kol/ml)
укупне колиформне бактерије на
ендо агару (kol/ml)
фекалне колиформне бактерије на
ендо агару (kol/ml)
Escherichia coli
(kol/ml)
највјероватнији број укупних
колиформних бактерија у 100 ml
протеус врсте
(kol/ml)
Salmonella и Shigella
(kol/ml)
сулфиторедукујуће клостридије у
100 ml
Pseudomonas aeruginosa
(kol/ml)
фекалне
стрептококе
и
ентерококе (kol/ml)
алге

На основу добијених резултата се може закључити да вода из бунара на
локалитету Берек I поред тога што је благо кисела и садржи ортофосфате и
суспендоване материје, долази у контакт са отпадним фекалним материјама и није
здравствено безбједна.
Бунар у селу Берек који је означен као локалитет Берек II се налази на 45˚02'16"
сјеверне географске ширине, 17˚08' 87" географске дужине и на 114 метра надморске
висине. Teмпература воде се кретала од 14˚С колико је измјерено у јуну, до 16,40˚С
измјерених у септембру (Табела 3). Концентрација раствореног кисеоника у води и
сатурација су имале задовољавајуће вриједности. Као и на локалитету Берек I и овде је
вода била благо кисела, а најнижа рН вриједност 6,34 колико је измјерено у априлу,
може имати изразито корозивно дејство (Д а л м а ц и ј а и сар ., 2004). Вриједности
електропроводљивости, концентрације нитрата, нитрита, сулфата, жељеза и мангана су
се налазиле у оквиру Правилником прописаних вриједности (Службени гласник
Републике Српске, 40/03). Вриједности турбидитета су у сва три узорка биле знатно
изнад дозвољене границе, а у априлу је турбидитет износио чак 26,60
нефелометријских јединица (максимално дозвољено је 5) и било је 13 mg/l
суспендованих супстанци. Поред тога, у јуну и септембру је у води забиљежена
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повишена концентрација амонијака, а у јуну и ортофосфата, који у воду најчешће
доспијевају из ђубрива и из отпадних вода.
Табела 3. Физичко-хемијске карактеристике бунара Берек II

температура ваздуха (˚С)
температура воде (˚С)
kонцентрација раствореног О2 (mg/l)
сатурација (%)
pH
електропроводљивост (µS/cm)
турбидитет (NTU)
амонијачни азот (mg/l)
нитратни азот (mg/l)
нитритни азот (mg/l)
сулфати (mg/l)
фосфати (mg/l)
суспендоване материје (mg/l)
жељезо (mg/l)
манган (mg/l)

21.04.2010
17,00
14,20
6,34
290
26,60
0,02
1,30
0,009
30
0,14
13
0,13
0,014

9.6.2010
26,50
14,00
8,12
78,80
6,61
364
7,20
0,14
2,50
0,011
20
0,16
2
0,12
0,026

28.9.10
19,00
16,40
7,41
76,60
6,81
390
8,24
0,11
1,30
0,005
24
0,13
4
0,17
0,027

Што се тиче бактериолошке анализе у води бунара на локалитету Берек II су у
септембру регистроване чак 7033 бактеријске колоније по милилитру воде. При том је
избројано 2815 kol/ml аеробних хетеротрофних психрофилних бактерија и 3155 kol/ml
факултативно олиготрофних бактерија (Табела 4). Оволика бројност бактерија по 1ml
воде не само да не одговара води за пиће, већ одговара II kласи површинских вода
према Kohl-у (K o h l , 1975) у коју спадају нпр. Врбас и Врбања на територији града
Бањалука (Ј а н к о в и ћ и сар., 2005). У свим узорцима су биле присутне потенцијално
патогене мезофилне бактерије, међу којима су изоловане и укупне и фекалне
колиформне бактерије у знатно већем броју него што је то прописано Правилником
(Службени гласник Републике Српске, 40/03). Фекални колиформи и Escherichia coli
нису изоловани само у узорку узетом у априлу. Посебно је забрињавајућа чињеница да
су у води пронађене и друге потенцијално патогене бактерије. У сва три узорка је
изолована бактерија Clostridium perfringens која је такође показатељ фекалног загађења,
а чије се споре не могу уништити уобичајеним концентрацијама хлора. Такође је у сва
три узорка била присутна бактерија Pseudomonas aeruginosa отпорна на хлор, као и
фекалне стрептококе и ентерококе које су показатељи старијег фекалног загађења. У
априлу је у води изолован протеус који се јавља у водама загађеним органским
материјама у распадању, а у септембру је изолована салмонела која у води може
опстати само кратак временски период, али може изазвати масовна обољења
(Ш к у н ц а -М и л о в а н о в и ћ и сар., 1990).
Алге су биле присутне у свим испитиваним узорцима. Пронађене су врсте из
раздјела Chlorophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta и Pyrrophyta (Слике 1 и 2), a
пронађени су и неки представници зоопланктона, као и цијанобактерије.
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Табела 4. Микробиолошке карактеристике бунара Берек II

укупан број бактерија
(kol/ml)
аеробне
хетеротрофне
психрофилне бактерије (kol/ml)
факултативно
олиготрофне
бактерије (kol/ml)
аеробне мезофилне бактерије
(kol/ml)
укупне колиформне бактерије на
ендо агару (kol/ml)
фекалне колиформне бактерије на
ендо агару (kol/ml)
Escherichia coli
(kol/ml)
највјероватнији број укупних
колиформних бактерија у 100 ml
протеус врсте
(kol/ml)
Salmonella и Shigella
(kol/ml)
сулфиторедукујуће клостридије у
100 ml
Pseudomonas aeruginosa
(kol/ml)
фекалне
стрептококе
и
ентерококе (kol/ml)
алге

21.04.2010

9.6.2010

28.9.10

106

255

7033

65

116

2815

220

75

3155

172

193

740

20

24

415

0

20

30

0

16

30

150

160

450

58

0

0

0

0

6

2

2

10

4

6

6

присутне

присутне

присутне

присутне

присутне

присутне

Слика 2. Peridinium sp. у води
бунара Берек II

Слика 1. Pediastrum simplex у
води бунара Берек II
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Пумпа за воду у селу Трошељи се налази на 45˚02'33" сјеверне географске
ширине, 17˚13'76" географске дужине и на 114 метaра надморске висине. Резултати
физичко-хемијске анализе воде су представљени у Табели 5.
Табела 5. Физичко-хемијске карактеристике пумпе за воду у селу Трошељи
21.04.2010
9.6.2010
28.9.10
температура ваздуха (˚С)
18
25
19
температура воде (˚С)
12,70
12,00
17,80
kонцентрација раствореног О2
14,62
8,17
(mg/l)
сатурација (%)
135,40
86,90
pH
6,65
7,32
7,32
електропроводљивост (µS/cm)
623
612
717
турбидитет (NTU)
1,29
0,77
0,42
амонијачни азот (mg/l)
0,06
0,00
0,02
нитратни азот (mg/l)
1,00
4,90
4,20
нитритни азот (mg/l)
0,001
0,001
0,004
сулфати (mg/l)
14
13
15
фосфати (mg/l)
0,01
0,14
0,10
суспендоване материје (mg/l)
2
0
0
жељезо (mg/l)
0,00
0,00
0,03
манган (mg/l)
0,006
0,010
0,004
Највиша температура воде је измјерена у септембру и износила је 17,80˚С. Вода је
богата раствореним кисеоником и у јуну је забиљежено пресићење од 35,40%. У
априлу је измјерена нешто нижа рН вриједност (6,65) него што је то предвиђено за воду
која се користи за пиће, али је у наредна два мјерења рН вриједност износила 7,32 и
налазила се у границама нормале. Највиша вриједност мутноће је измјерена у априлу
када је износила 1,29 NTU што одговара води која се може користити за
водоснабдијевање до 5000 становника. У истом узорку су суспендоване материје биле
присутне са 2 mg/l, док у јуну и септембру уопште нису регистроване. Вриједности
електропроводљивости, концентрације амонијака, нитрата, нитрита, сулфата,
ортофосфата, жељеза и мангана су се налазиле у оквиру Правилником прописаних
вриједности (Службени гласник Републике Српске, 40/03).
Укупан број бактерија на овом локалитету није прелазио 300 ко l/ml колико је
регистровано у септембру. Тада је изоловано и највише психрофилних хетеротрофа 150
kol/ml, што је у складу са препорученим вриједностима за воду која се користи за пиће.
Аеробне мезофилне бактерије су изоловане у априлу и јуну, али је њихов број био у
оквиру Правилником прописаних граница (Службени гласник Републике Српске,
40/03) и међу њима нису изоловани укупни ни фекални колиформи. Само је помоћу
методе највјероватнијег броја утврђено присуство 10 колиформних бактерија на 100 ml
воде и то у узорку из априла, што је максимална дозвољена вриједност за воду која се
користи за пиће. Нити у једном од узорака није забиљежено присуство потенцијално
патогених бактерија из група протеус, псеудомонас, салмонела, шигела и ешерихија,
нити су изоловане клостридије, фекалне стрептококе и ентерококе. Такође, нити у
једном од узорака нису пронађене алге.

135

Иванц Александар1, Лолић Свјетлана2, Ерић Живојин2, Декић Радослав2, Јањић Нина2, Трбић Горан2 , Гњато Рајко2
__________________________________________

Табела 6. Микробиолошке карактеристике Трошељи

21.04.2010

9.6.2010

28.9.10

52

65

300

15

30

150

32

80

55

13

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

укупан број бактерија
(kol/ml)
аеробне
хетеротрофне
психрофилне бактерије (kol/ml)
факултативно
олиготрофне
бактерије (kol/ml)
аеробне мезофилне бактерије
(kol/ml)
укупне колиформне бактерије на
ендо агару (kol/ml)
фекалне колиформне бактерије на
ендо агару (kol/ml)
Escherichia coli
(kol/ml)
највјероватнији број укупних
колиформних бактерија у 100 ml
протеус врсте
(kol/ml)
Salmonella и Shigella
(kol/ml)
сулфиторедукујуће клостридије у
100 ml
Pseudomonas aeruginosa
(kol/ml)
фекалне
стрептококе
и
ентерококе (kol/ml)
алге

Будући да сви одређени физичко-хемијски и микробиолошки параметри
задовољавају Правилником прописане вриједности (Службени гласник Републике
Српске, 40/03), вода из пумпе на локалитету Трошељи задовољава основне хигијенско санитарне услове и може се користити за пиће.

ЗАКЉУЧАК
На основу физичко-хемијске и биолошке оцјене квалитета воде из два бунара у
селу Берек и са пумпе за воду у селу Трошељи утврђено је да само на локалитету
Трошељи вода задовољава основне критеријуме постављене за воду која се користи за
пиће. На оба локалитета у селу Берек вода је благо кисела, мутна, садржи повишену
концентрацију ортофосфата, а на локалитету Берек II има и повећан садржај амонијака.
На локалитету Берек I је забиљежено присуство укупних и фекалних колиформа међу
којима су изоловане Escherichia coli и фекалне стрептококе и ентерококе. Вода из
бунара на локалитету Берек II садржи укупан број aeробних хетеротрофних бактерија
који одговара II класи површинских вода по Kohl- у. Поред великог броја
психрофилних и факултативно олиготрофних бактерија у свим узорцима на овом
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локалитету су изоловане и потенцијално патогене бактерије: Escherichia coli,
Clostridium perfringens, Proteus sp. и Pseudomonas sp., а пронађене су и цијанобактерије,
зелене, ватрене и силикатне алге, као и представници еуглена. На основу извршене
микробиолошке анализе се може закључити да је вода у бунарима у селу Берек у
перманентном контакту са отпадним фекалним материјама и као таква није
здравствено безбиједна и не би се смјела користити за водоснабдијевање
становништва.
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ВАРИЈАЦИЈА МЈЕРНИХ ОДЛИКА
ТЕРЕСТИЧНИХ GASTROPODA НЕКОЛИКО НАСЕЉА
СА ПОДРУЧЈА СЛИВА ДРИНЕ И СУСЈЕДНИХ
ДИЈЕЛОВА ЈАДРАНСКОГ СЛИВА
Богдана Продић
Управна, угоститељска и ШУП Цара Душана 18, 74000 Добој
Abstract
BOGDANA, Prodic: VARIATIONS IN MEASUREMENT CHARACTERISTICS OF
TERRESTRIAL GASTROPODA ON SEVERAL HABITATS IN THE DRINA RIVER
BASIN AND NEIGHBOURING PARTS OF THE ADRIATIC BASIN. [ Administration,
Catering and Trade Secondary School; Cara Dusana 18, 74000 Doboj].
This paper provides an analysis of habitats of terrestrial Gastropoda at several
locations in Herzegovina, Serbia and Montenegro. A special attention has been paid to
variations in weight (T), height of the shell (H), height of the body whorl (h), width of the
shell (D), width of the body whorl (d), total number of whorls (Z), and number of embryonic
whorls (z). This paper provides an analysis of genera Helix, Cepaea, Dinarica and Monacha.
The mentioned genera belong to the class Gastropoda, the subclass Pulmonata, and order
Stylommatophora. The data used in this paper were collected in the period from May 27,
2001 to June 4, 2001, during the field exercise. In that period, 253 units and empty shells
were collected at seven locations. Statistical data representing the status of observed
characteristics are the following: arithmetic mean, minimum value, maximum value,
variance, standard deviation, coefficient of variation, and standard error of the arithmetic
mean. It was found out during the analysis that the highest number of units and empty shells
belong to the genus Helix. The most variations can be found in weight, exceptionally high
variations are in the number of embryonic whorls, while variations in height of the shell and
body whorl and width of the shell and body whorl, as well as the total number of whorls are
rather homogeneous and uniform in the settings of all four genera.
Key words: Gastropoda, variations, genera, habitats, statistic indicators, units, empty
shells.
Сажетак
У овом раду анализирана су насеља сувоземних Gastropoda са појединих
локалитета Херцеговине, Србије и Црне Горе. Том приликом пажња је усмјерена на
варирање: тежине (T), висине кућице (H), висине гротла (h), ширине кућице (D),
ширине гротла (d), укупног броја завоја (Z), и броја ембрионалних завоја (z). Родови
Helix, Cepaea, Dinarica i Monacha обухваћени су анализом у овом раду. Поменути
родови припадају класи Gastropoda, поткласи Pulmonata, реду Stylommatophora.
Материјал за обраду у овом раду прикупљен је у периоду од 27.05.2001. године до
04.06.2001. године током теренске наставе. У том периоду прикупљене су 253 јединке и
празне кућице на седам локалитета. Статистички показатељи који приказују стање
посматраних карактеристика су: аритметичка средина, минимална вриједност,
максимална вриједност, варијанса, стандардна девијација, коефицијент варирања и
стандардна грешка аритметичке средине. Током проведених анализа дошло се до
закључка да највећи број јединки и празних кућица припада роду Helix. Највећа
варирања су код тежине, изразито висока варирања су утврђена код броја
ембрионалних завоја, док су варирања код висине кућице и гротла и ширине кућице и
гротла, и укупног броја завоја доста хомогена и уједначена у оквиру сва четири рода.
Кључне ријечи: Gastropoda, варијације, родови, локалитети, статистички
показатељи, јединке, празне кућице.
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УВОД
Свака популација је подвргнута дјеловању многобројних фактора како
унутрашње (генетичке) тако и спољашње средине што доводи до одређених
промјењивости. Биолошка промјењивост се огледа у промјени генотипа или
фенотипа организма односно у промјени генотипске и фенотипске структуре.
Наведена промјенљивост води ка генотипски и фенотипски различитим
јединкама (варијантама) тако да у популацији нема двију идентичних јединки.
Варијабилност према нивоима може да буде индивидуална и групна, а
према типовима квалитативна и квантитативна (Т у ц и ћ , 1987). Истовремено
присуство различитих генетичких варијанти у једној популацији организама се
означава појмом генетичка варијабилност. Генетичке варијанте (два или више
алела једног гена или варијанте хромозома) могу, а не морају, имати одређену
улогу у процесима прилагођавања популација. Уколико су учесталости
присутних генетичких варијанти мање или више фиксиране (тј. битно се не
мијењају током низа генерација) тада се појам генетичке варијабилности
замјењује појмом генетички полиморфизам. Посматрано историјски, прва
истраживања генетичке варијабилности природних популација заснивана су на
проучавању морфолошких промјена појединих група организама (Т у ц и ћ ,
1987).
Приликом избора карактеристика које су укључене у мјерење користили
смо приступе дате у радовима: ( Н о в а к о в и ћ , 2000) и (К а т а н а , 2000).
У овом раду анализирана су насеља сувоземних Gastropoda са појединих
локалитета Херцеговине, Црне Горе и Србије. Том приликом пажња је
усмјерена на варирање, тежине (T), висине кућице (H), висине гротла (h),
ширине кућице (D), ширине гротла (d), укупног бројa завоја (Z) и броја
ембрионалних завоја (z). Ово су иначе стандардни показатељи који се користе
при таксономским, еволуционим и другим проучавањима пужева.
Класификациони положај
Сви пужеви припадају стаблу (Phyllum) Mollusca - мекушцима класи
Gastropoda. Класа Gastropoda међу мекушцима је најбројнија, и до данас је
описано преко 80.000 врста. Углавном су становници мора и копнених вода а
извјестан број врста је населио копнену средину. Класа Gastropoda обухвата три
поткласе: Prosobranchia, Opistobranchia i Pulmonata.
Родови Helix, Cepaea, Dinarica i Monacha обухваћени су анализом у овом
раду. Поменути родови припадају класи Gastropoda, поткласи Pulmonata, реду
Stylommatophora . Поткласа Pulmonata, живе претежно на копну и у слаткој
води. Према броју пипака на глави и положају очију плућаши се дијеле на два
реда: Basommatophora и Stylommatophora. Ордо Stylommatophora су искључиво
сувоземни пужеви. Овом реду припада више фамилија између осталих и
фамилија Helicidae, којој припадају већ поменути родови важни за анализу у
овом раду.
Фамилија Helicidae
Љуштура је већином округласта или незнатно спљоштена, глатка и
различите величине (К р у н и ћ , 1994). Фамилија Helicidae обухвата велики број
родова и њихових представника који насељавају подручје Балканског
полуострва. Током теренског истраживања локалитета прикупљене су јединке
карактеристичних родова: Helix, Cepaea, Dinarica i Monacha.
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Род Helix
Род Helix је на подручју Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе
заступљен са седам врста (J a e c k e l и сар.) (П а в л о в и ћ , 1989). Широко су
распрострањене врсте Helix pomatia, H. leucorua у Италији док су H. durmitoris
и H. vladica карактеристичне за Динариде.
Род Cepaea
Род Cepaea је на подручју Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе
заступљен са три врсте (J a e c k e l и сар.). Карактеристичне врсте овог рода су:
C. nemoralis (EL. 1758), C. hortensis (MÜLLER, 1774). и C. vindobonensis (FER
MULL. 1822).
Род Dinarica
На основу доступних података род Dinarica је заступљен са двије врсте
(Б о л е , 1984).
Род Monacha
Род Monacha је на подручју Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе, а
према (J a e c k e l и сар .) (П а в л о в и ћ , 1989.) заступљен са 5 врста.
Распрострањена је по нижим и топлим крајевима средње и јужне Европе.
Најпознатија врста је М. carthusiana (МÜLLER). Љуштура је танка, њежна,
бјеличаста или са бијелим тракама.
Морфолошке особине Gastropoda
На тијелу пужева разликујемо јасно издвојену главу која садржи усни
отвор , очи и пипке који првенствено служе као тактилни органи. Стопало је
снажан мускулозни орган, доња површина је проширена у стопало помоћу кога
тијело клизи при кретању. Труп садржи утробну кесу са унутрашњим органима.
Труп је код већине пужева асиметричан спирално увијен, обично на десну
страну, ријетко на лијеву. Плашт са плаштним набором обухвата тијело у
облику појаса и налази се на прелазу између трупа и стопала. У њему се налази
велика концентрација једноћелијских жлијезда, чијим дјеловањем постаје
љуштура пужева. Већина пужева има чврсту љуштуру и она потпуно или
дјелимично сакрива животињу. Полни органи пужева се изливају са десне
стране тијела. Pulmonata и Оpistobranchia су хермафродити, а Prosobranchia
гонохористи.
Карактеристике станишта Gastropoda
Пужеви су најбројнији у морима, многе врсте насељавају и копнене воде,
а извјестан број врста је населио и копнену средину (Крунић, 1994). То су
организми скромних захтјева осим у погледу влажности средине. Међутим
многе врсте су у стању да успјешно савлађују периодична колебања влажности,
захваљујући способности да сушне периоде преживе у стању мировања,
затворени у своје љуштуре.
Практично, пужеви живе у свим основним типовима станишта, у
текућим водама (извори, потоци, рјечице и ријеке подземне и површинске), у
стајаћим водама (језера, вјештачке акумулације, мочваре, баре, канали и
рибњаци), у жбунастим и травним стаништима (шибљаци, шикаре, сува травна
станишта, високопланинска травна станишта итд.), у шумама (листопадним,
четинарским, мјешовитим), на каменитим стаништима (сипари, камењари,
литице итд.) у пећинама на пољопривредним и вјештачким стаништима и др .
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Најпогоднији период за прикупљање пужева је рано јутро када има росе
или непосредно послије кише. Пужеве је потребно ставити у суд до врха
напуњен водом и суд затворити да одстоји 48 часова да пужеви угину. Након
тога пужеви се разврставају по локалитетима и стављају у одвојена посуде на
које се ставља етикета са називом локалитета. Такође се свака јединка обиљежи
графитном оловком одговарајућом ознаком - бројем. У дневнику се воде остали
неопходни подаци о типу станишта, датумима прикупљања, временском
периоду односно времену трајања прикупљања. Потом за даље чување у посуде
са пужевима се додаје 4% -тни раствор формалдехида или 70%-тни раствор
етанола. Непосредно послије самог прикупљања јединке су живе вагане, такође
и кућице, док је мјерење и одређивање броја завоја обављено након
конзервирања. Код свих прикупљених јединки и празних кућица мјерена је
маса, ширина, висина, број завоја. Јединке и кућице су означене и похрањене у
збирку те могу послужити за даљу обраду. Материјал је прикупљен у периоду
од 27.05.2001. године до 04.06.2001. године током теренске наставе. У том
периоду прикупљене су 253 јединке и празне кућице на седам локалитета и то :
I. ДРАГОШ СЕДЛО [ДС]
II. ЛЕБРШНИК - ДОБРЕ ВОДЕ [ЛДВ]
III. ИВАНОВА КОРИТА [ИК]
IV. ЖАБЉАК - ДУРМИТОР [ЖД]
V. МОСТ НА ТАРИ [МТ]
VI. ОБАЛЕ ЛИМА ЗАТОН [ОЛЗ]
VII. ТАРА - МИТРОВАЦ [ТМ]
Код свих јединки и празних кућица измјерена је тежина, висина кућице,
висина гротла, ширина кућице, ширина гротла, такође је одређен укупан број
завоја и број ембрионалних завоја. Мјерење тежине кућице је обављено на ваги
са тачношћу од 0,1 g. Линеарне димнезије су мјерене милиметарским вијком са
тачношћу од 5/100 mm.
На основу прикупљених материјала током анализе детерминисани су
родови: Helix, Cepaea, Dinarica i Monacha.
Од укупно 253 примјерака, 199 су живе јединке и 54 празне кућице
подаци о прикупљеном материјалу су дати у наредној табели. Најзаступљенији
је род Helix који је пронађен на свих седам локалитета, са 190 живих јединки и
35 празних кућица - укупно 225. Други по заступљености је род Cepaea нађен
на 3 локалитета и то : 9 живих јединки и 11 празних кућица укупно 20
примјерака. Род Monacha нађен је на једном локалитету, 2 празне кућице.
Математичко статистичке методе
Статистички показатељи помоћу којих се приказује стање посматраних
карактеристика су: аритметичка средина, минимална вриједност, максимална
вриједност, варијанса (s2) стандардна девијација (s), коефицијент варирања (V)
и стандардна грешка аритметичке средине (s x ξ).
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Подаци о прикупљеном материјалу

100

2.

28.05.2001.

ЛДВ

Helix dinarica

1000

3.

01.06.2001.

ИК

Helix dinarica

100

4.

02.06.2001.

ЖД

Helix cepaea

5.

03.06.2001.

МТ

Helix cepaea

6.

03.06.2001.

ОЛЗ

7.

04.06.2001.

ТМ

Helix cepaea
Monacha

Helix

ВРИЈЕМЕ

(m2)

САКУПЉ.

30 минута

КУЋИЕ

Helix

ПОВРШ.

ЖИВИ

ДС

САБИРАЊА

27.05.2001.

ДАТУМ

1.

УЗОРКА

ТАКСОН

РЕДНИ БРОЈ

НАЛА-ЗИШТЕ

БРОЈ ПРИМЈЕРА

34

1

23

27

15 минута

2

1

500

50 минута

83

14

100

15 минута

12

2

200

45 минута

21

9

500

60 минута

24

0

60 минута

Опис локалитета
На широком подручју слива Дрине пужеви су прикупљени на 5
локалитета и то: ДРАГОШ СЕДЛО (ДС), ЖАБЉАК ДУРМИТОР (ЖД), МОСТ
НА ТАРИ (МТ), ОБАЛЕ ЛИМА ЗАТОН (ОЛЗ) и ТАРА МИТРОВАЦ (ТМ), те
на сусједном сливу Јадрана на два локалитета: ЛЕБРШНИК - ДОБРЕ ВОДЕ
(ЛДВ) и ИВАНОВА КОРИТА (ИК).
ДРАГОШ СЕДЛО се налази на путу од Тјентишта према природном
резервату, прашуми Перућица, на надморској висини око 1200 m. За овај предио
карактеристичне су монтане букове шуме (Fagetum moeiaceae montanum) остале
карактеристичне биљне врсте су: Fraxinus excelzior, Carpinus betulus, Populus
tremula и др. Узорци су прикупљени на ливади покрај пута.
ЛЕБРШНИК - ДОБРЕ ВОДЕ налази се на путном правцу од Тјентишта
према Гацку у непосредној близини Чемерна. Са лијеве стране пута у мјесту
Чемерно налази се ливада на надморској висини 850 m то је мјесто са кога се
види Зеленгора, Живањ, Чемерно, масив Волујка нагиб од Сутјеске 60 - 700.
Добре Воде су удаљене од те ливаде према Лебршнику око 1000 m, а сам
Лебршник око 1500 m. Лебршник гледано са пута подсјећа на ребро.
Kарактеристичне биљне врсте су:Fagus moesiaca i Acer intermedium.
ИВАНОВА КОРИТА- један од најзначајних врхова у оквиру
Националног парка „Ловћен“ налази се на путу од Цетиња до Ловћена. Овим
преједјелом доминирају камењари са изворима изузетно хладне воде.
Kарактеристичне биљне врсте су: Quercus ceris, Carpinus orientalis i Ostrya
carpinifolia.
ЖАБЉАК ДУРМИТОР - Национални парк „Дурмитор“ проглашен je
1978. године. Највиши врх је Боботов кук 2523 m. На надморској висини од
1416 m смјештено је Црно језеро . Карактеристичне врсте за овај локалитет су:
Abies alba, Picea abies, Sorbus aucuparia, Acinus alpinus ssp dinaricus, Poa
nemoralis итд.
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Локалитет Жабљак Дурмитор је високопланинска ливада мезофилног
карактера. Карактеристичне врсте су: Silene bosniaca, S. sendeneri, Viola specioсa
и Poa alpina ssp. arnautica. Високопланинске ливаде припадају свези Pancicion
и ред Еrico-pinetalia . Најчешће врсте су: Pancicia serbica, Lilium bosniacum, Viola
elegantula , Verartrum sp.
МОСТ НА ТАРИ- Ђурђевића тара (Лакушић и сар., 1989) почетак
Националног парка "Дурмитор". Надморска висина овог локалитета је 900 m и
налази се на сјеверној експозицији.
Геолошка подлога су силикати, тип земљишта дистрични камбисол,
асоцијација Seslerio autumnalis, Fegetum moesiacaе (Блечић, 1969) (Лaкушић,
1970).
ОБАЛЕ ЛИМА ЗАТОН - Затон се налази југоисточно од Бијелог поља.
На обалама Лима прикупљени су узорци пужева. Геолошка подлога овог терена
је кречњак а асоцијација Edraiantho - Dianthetum – kitaibelii (Лакушић, 1975).
ТАРА МИТРОВАЦ - Национални парк „Тара“ припада Србији и један је
од млађих националних паркова, а једна од најзначајнихих природних
вриједности је присуство неколико станишта Панчићеве оморике. Врсте су:
Picea omorica, Alnus incana, Pinus silvestris, Vaccinium myrtillus, те врсте рода
Equisetum.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Табеле су формиране на тај начин што су одвојене јединке од празних
кућица рода Helix, Cepаеа, Dinaricа и Моnachа. Прво су обрађене јединке и
кућице за сва четири рода, а потом се приступило обради и анализи живих
јединки и празних кућица у оквиру сваког рода.
Бројност насеља Gastropodа изражавана је бројем јединки и кућица по
локалитетима, и укупно на свим локалитетима. Најбројнији је род Helix укупно
190 јединки и 35 празних кућица нађен на 7 локалитета.
У табели 1 израчунати су статистички показатељи за све прикупљене
живе јединке и празне кућице у оквиру рода Helix. Род Helix је заступљен на 7
локалитета, укупно 225 примјерака од тога 190 живих јединки и 35 празних
кућица.

Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка аритм.

190

35

БРОЈ
ЕМБРИОНИХ
ЗАВОЈА

УКУПАН
БРОЈ
ЗАВОЈА

ШИРИНА
ГРОТЛА
d(mm)

ШИРИНА
КУЋИЦЕ
D(mm)

ВИСИНА
ГРОТЛА
h(mm)

kућица

жива

УЗОРАК

ВИСИНА
КУЋИЦЕ
H(mm)

БРОЈ
ЈЕДИНКЕ

ТЕЖИНА
(g)

Табела 1. Карактеристике 190 прикупљених јединки и 35 празних кућица рода Helix.

T

H

h

D

d

Z

z

225
12,0773
0,00
57,24
125,5835

225
35,9506
17,2
55,0
57,8160

225
22,5693
12,5
33,8
29,5840

225
34,8128
18,5
51,5
48,0605

225
17,1642
11,2
24,4
8,6737

225
3,5915
2
4,5
0,1533

225
1,5831
0,5
2,3
0,1014

11,2064

7,6036

5,4391

6,9325

2,9451

0,3916

0,3184

92 %

21 %

24 %

19 %

17 %

10 %

20 %

0,7470

0,5069

0,3626

0,4621

0,1963

средине (s x ξ)
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Статистички показатељи за живе јединке дати су у табелама 2,3,4,5,6,7 и 8.
Празне кућице рода Helix нађене су на три локалитета, те су статистички
показатељи за празне кућице приказани у табелама 9, 10 и 11.
Узимајући у обзир коефицијент варирања (табела 2) уочавају се доста велике
разлике у броју ембрионалних завоја (V=34%). Мало виши коефицијент
варијације примјећује се међу тежинама живих јединки (V=18%) и код укупног
броја завоја (V=16%). Најнижи коефицијент варијације имају висина кућице и
ширина кућице (V=5%) такође низак коефицијент варијације имају висина
гротла (V=6%) и ширина гротла (V=7%).
Табела 2. Одлике рода Helix 34 јединке са локалитета 1 ДРАГОШ СЕДЛО (ДС).
Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка аритм.

Т

H

h

D

d

Z

z

34
11,2711
3,84
23,24
4,1560

34
36,0058
27,0
44,4
3,8456

34
22,5470
18,0
27,3
2,1070

34
34,5558
22,9
41,3
4,2613

34
17,85
15,1
22,3
1,8062

34
3,5352
3,2
3,9
0,3246

34
1,5911
0,8
2,1
0,3008

2,0386

1,9210

1,4515

2,0642

1,3439

0,5697

0,5484

18 %

5%

6%

5%

7%

16 %

34 %

0,3496

0,3294

0,2489

0,3540

0,2304

0,0977

0,0940

средине (s x ξ)

ЛЕБРШНИК-ДОБРЕ ВОДЕ
На основу коефицијената варирања (Табела 3) примјећују се изразито
велике разлике међу тежинама живих јединки (V=71%) такође је висок
коефицијент варирања код висине гротла (V=51%). Остали коефицијенти
варирања су доста високи. Појава изразито високог коефицијента варирања
(Табела 3) објашњава се тиме да су на локалитету ЛЕБРШНИК - ДОБРЕ ВОДЕ
прикупљене јединке са два станишта међусобно удаљена 500 метара, али су
због близине састављена у један узорак што као резултат заједничке обраде има
високе разлике у коефицијенту варијације.
Табела 3. Одлике 23 јединке рода Helix са локалитета 2 ЛЕБРШНИК –ДОБРЕ ВОДЕ.
Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна грешка
аритм.средине (s x ξ)

Т

H

h

D

d

Z

z

23
6,5582
1,50
20,74
22,0054

23
30,8391
17,2
42,6
43,8098

23
21,8086
12,5
26,3
126,6817

23
30,7478
18,5
43,7
37,0552

23
15,3869
9,7
20,1
6,5735

23
3,2304
2,2
3,9
0,2485

23
1,3869
0,5
0,2
0,1993

4,6910

6,6189

11,2553

6,0873

2,5639

0,4985

0,4465

71 %

21 %

51 %

19 %

16 %

15 %

32 %

0,9855

1,3801

2,3469

1,2692

0,5346

0,1039

0,0931

ИВАНОВА КОРИТА
Посматрајући кофицијент варирања (Табела 4) уочава се доста уједначен
коефицијент варијације. Најнижи кофицијент варијације примјећује се код броја
ембрионих завоја (V=4%). Изразитиа хомогеност се примјећује и на основу
стандардних показатеља (s2 и s).
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Табела 4. Одлике 2 јединке рода Helix са локалитета 3 ИВАНОВА КОРИТА (ИК).
Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна грешка
аритм.средине (s x ξ)

Т

H

h

D

d

Z

z

2
24,59
22,44
26,74
9,2446

2
42,75
40,3
45,2
12,0048

2
28,45
26,4
30,5
8,4047

2
43
39,2
46,8
28,8798

2
22,75
21,1
24,4
5,4447

2
3,5
3,5
3,5
0

2
1,55
1,5
1,6
0,0049

3,0405

3,4648

2,8991

5,3740

2,3334

0

0,0707

12 %

8%

10 %

12 %

10 %

0

4%

2,1499

2,4500

2,0499

3,8000

1,6499

0

0,0499

ЖАБЉАК-ДУРМИТОР
Висок коефицијент варијације се уочава међу тежинама живих јединки
(V=35%) мало повишен коефицијент варијације се налази код броја ембрионих
завоја (Табела 5). Остали коефицијенти варијаије код ширине кућице и гротла,
висине кућице и гротла и укупног броја завоја су уједначени односно доста
хомогени.
Табела 5. Одлике 83 јединке рода Helix са локалитета 4 ЖАБЉАК – ДУРМИТОР (ЖД).
Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна грешка

Т

H

h

D

d

Z

z

83
9,0617
1,10
15,04
10,3741

83
32,5390
22,4
38,5
9,4543

83
20,0303
16,7
23,4
2,548

83
31,2024
21,5
35,1
7,5103

83
15,5337
12,5
18,0
1,3874

83
3,5349
3,1
4,5
0,0471

83
1,6734
1,1
2,3
0,0553

3,2209
35 %

3,0748
9%

1,5963
7%

2,7405
8%

1,1779
7%

0,2172
6%

0,2353
14 %

0,1752

0,3008

0,1292

0,0238

0,0258

0,3535

0,3375

аритм. средине (s x ξ)

МОСТ НА ТАРИ
Најмања варијација је код укупног броја завоја (V=3%) (Табела 6) такође
низак коефицијент варијације је код висине кућице и висине гротла (V=5%),
ширине кућице (V=4%). Коефицијент варијације код ширине гротла је нешто
виши (V=10%), док је знатно висок код броја ембироналних завоја (V=15%), а
највише варира код тежине (V=6%).
Табела 6. Одлике 12 јединки рода Helix са локалитета 5 МОСТ НА ТАРИ (MT).
Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна грешка
аритм. средине

Т

H

h

D

d

Z

z

12
8,805
6,54
10,84
2,1550

12
31,75
28,6
34,0
2,3972

12
20,175
18,5
21,8
1,0619

12
31,4333
27,9
33,7
2,4348

12
15,9583
13,6
19,9
2,8862

12
3,5583
3,2
3,8
0,0135

12
1,5916
1,1
1,9
0,0643

1,4680

1,5483

1,0305

1,5604

1,6989

0,1164

0,2539

16 %

4%

5%

4%

10 %

3%

15 %

0,4237

0,4469

0,2974

0,4504

0,4904

0,0336

0,0732
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ОБАЛЕ ЛИМА -ЗАТОН
Изразито нехомоген и повишен коефицијент варирања (Табела 7) код
тежине (V=29%) и броја ембрионих завоја (V=26%), нешто је нижи код укупног
броја завоја (V=15%) и висине кућице (V=13%), најнижи је код ширине кућице
(V=3%). Примјећује се виши коефицијент варијације висине кућице у односу на
ширину кућице, а такође и ширину гротла (V=5%) а, доста мањи у односу на
висину гротла (V=11%).
Табела 7. Одлике 12 јединки рода Helix са локалитета 6 ОБАЛЕ ЛИМА ЗАТОН (ОЛЗ).
Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка аритм.
средине (s8)

Т

H

h

D

d

Z

z

12
28,7233
8,44
35,84
73,9962

12
48,15
31,4
54,8
43,9502

12
29,2916
20,0
32,6
10,9666

12
46,7416
34,8
51,5
21,8079

12
21,7791
19,35
24,0
1,6027

12
4,1
2,9
4,8
0,2726

12
1,5
0,5
1,9
0,1636

8,6021

6,6295

3,3116

4,6699

1,2660

0,5222

0,4045

29 %

13 %

11 %

3%

5%

15 %

26 %

2,4832

1,9137

0,9559

1,3480

0,3654

0,1273

0,1167

ТАРА – МИТРОВАЦ
На основу статистичких показатеља (s2, s) у таб. 8 може се уочити да је
однос код висине и ширине кућице доста хомоген, такође се то може уочити и
на основу коефицијента варијације. Нешто повишен коефицијент варијације је
код броја ембрионих завоја (V=14%), а такође и код тежине (V=13%).
Табела 8. Одлике 24 јединке рода Helix са локалитета 7 ТАРА – МИТРОВАЦ (ТМ).
Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (v2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна грешка
аритм. средине (s8)

Т

H

h

D

d

Z

z

24
37,1983
26,74
57,24
25,557

24
51,2083
44,2
55,0
6,4247

24
31,275
28,0
33,8
1,9703

24
48,2333
44,4
53,0
8,1750

24
22,5875
20,0
24,8
1,2739

24
4,1125
3,8
4,5
0,0376

24
1,6166
1,2
2,0
0,0527

5,0554

2,5347

1,4037

2,8592

1,1287

0,1940

0,2296

13 %

4%

4%

5%

4%

4%

14 %

1,0319

0,5174

0,2865

0,5836

0,2303

0,0396

0,0468

Карактеристике насеља прикупљених празних кућица
У табелама (9, 10 и 11) приказани су статистички показатељи празних
кућица са три локалитета.
ДРАГОШ СЕДЛО
На основу средњих вриједности (Табела 2) висине кућице и висине
гротла, ширине кућице и ширине гротла и укупног броја завоја код актуелне
популације живе јединке су мање у односу на празну кућицу (Табела 9)
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Табела 9. Helix, одлике празне кућице са локалитета 1 (ДРАГОШ СЕДЛО) – (ДС).
Статистички
показатељ

Т

H

h

D

d

Z

z

N=1

1,46

43,6

25,3

39,9

19

44,1

1,6

ЛЕБРШНИК – ДОБРЕ ВОДЕ
Изразито висок коефицијент варијације (ТабЕла 10) код тежине (као и
код популације живих јединки са овог локалитета) доста је висок (V=81%).
Коефицијент варијације је код броја ембрионалних завоја (V=28%).
Остали коефицијенти варијације су изразито хомогени што се види из табеле.
Табела 10. Helix, одлике 22 празне кућице са локалитета 2 (ЛЕБРШНИК-ДОБРЕ
ВОДЕ) – (ЛДВ).
Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна грешка
аритм. средине (s8)

Т

H

h

D

d

Z

z

22
0,76
0,00
2,24
0,3829

22
33,5
21,0
39,6
20,3671

22
21,5409
14,4
24,3
6,9395

22
33,9409
21,6
38,0
16,7272

22
16,6227
11,2
21,2
4,1616

22
3,4090
2,0
4,0
0,1474

22
1,3863
0,5
1,9
0,1570

0,6188

4,5130

2,6343

4,0899

2,0400

0,3840

0,3955

81 %

13 %

12 %

12 %

12 %

11 %

28 %

0,1319

0,9621

0,5616

0,8719

0,4349

0,0818

0.0843

ЖАБЉАК – ДУРМИТОР
На основу података из таб. 11 може се закључити да је изразито висок
коефицијент варијације међу тежинама (V=56%) нешто је мало повишен
коефицијент варијације (V=19%) код броја ембрионалних завоја. Коефицијент
варијације код висине кућице, висине гротла, ширине кућице и ширине гротла и
укупног борја завоја је доста хомоген и уједначен што се види из табелe.
Табела 11. Helix, одлике 12 празних кућица са локалитета 4 (ЖАБЉАК-ДУРМИТОР) –
(ЖД).
Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка
аритм.
средине
(s8)девијација (s)

Т

H

h

D

d

Z

z

12
1,4783
0,00 (?)
3,14
0,6968

12
33,1116
30,6
36,4
5,2454

12
20,175
17,7
23,0
2,7728

12
32,725
30,8
35,9
3,3819

12
15,5583
14,8
17,4
1,2681

12
3,625
3,4
3,9
0,0365

12
1,6833
0,8
2,0
0,1032

0,8348

2,2903

1,6652

1,8390

1,1261

0,1912

0,3214

56 %

6%

8%

5%

7%

5%

19 %

0,2409

0,6611

0,4807

0,5308

0,3750

0,055

0,0977

Поређење јединки и кућица у оквиру локалитета 2 и 4. Посматрајући локалитет
2 (Табеле 3 и 10) јединке показују изразито висок коефицијент варијације код
тежине, висине гротла и броја ембрионих завоја док су остали показатељи
релативно високи. Код кућица су високи коефицијенти варијације за тежину и
број ембрионалних завоја, а остали су показатељи у односу на живе јединке
изразито нижи и показују висок степен уједначености.
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На локалитету 4 (Табеле 5 и 11) највеће разлике на основу коефицијента
варијације уочавају се код тежине и броја ембрионалних завоја док су остали
показатељи уједначени и хомогени те незнатно већи код јединки (Табела 5) него
код празних кућица (Табела 11).
КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЉА ГАСТРОПОДА РОДА CЕPАЕА
Род Cepаеа се појављује на три локалитета и то: локалитет ЖАБЉАК
ДУРМИТОР празне кућице, локалитет МОСТ НА ТАРИ празне кућице и
локалитет ОБАЛЕ ЛИМА ЗАТОН живе јединке и празне кућице. Укупно је
нађено 20 примјерака 9 живих јединки и 11 празних кућица.

ШИРИНА
КУЋИЦЕ D(mm)

ШИРИНА
ГРОТЛА d (mm)

УКУПАН
БРОЈ ЗАВОЈА

жива

H

h

D

d

Z

z

18
0,74
0,00
2,44
0,5933

18
21,2916
19,0
24,0
2,3768

18
12,1694
9,5
14,6
2,0825

18
23,275
20,1
26,2
2,5025

18
11,2555
9,5
12,7
0,7942

18
4,0555
3,2
4,6
0,1402

18
1,2388
0,7
2,1
0,1612

0,7703

1,5417

1,4431

1,5870

0,8912

0,3745

0,4016

104 %

7%

11 %

6%

7%

9%

32 %

0,1815

0,3633

0,3401

0,3728

0,2100

0,0882

0,0946

кућица

Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка аритм.
средине (s8)

9

9

Табела 13. Cepаеа одлике 9 живих јединки са локалитета
ЗАТОН-(ОЛЗ).
Сратистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка аритм.
средине (s8)

БРОЈ
ЕМБРИОНИХ
ЗАВОЈА

ВИСИНА
ГРОТЛА h(mm)

T

БРОЈ ЈЕДИНКЕ
ТЕЖИНА (g)

УЗОРАК

ВИСИНА
КУЋИЦЕ H(mm)

Табела 12. Карактеристике прикупљених 9 јединки и 9 празних кућица рода Cepаеа са
локалитета МОСТ НА ТАРИ (МТ) и ОБАЛЕ ЛИМА ЗАТОН.

ОБАЛЕ ЛИМА

Т

H

h

D

d

Z

z

9
1,2066
0,34
2,44
0,5873

9
21,2833
19,0
23,65
2,5459

9
12,8277
11,3
14,6
1,1618

9
23,4333
20,1
26,2
4,0449

9
11,4444
9,5
12,7
0,8877

9
4,2555
3,9
4,6
0,0477

9
1,3444
0,9
1,5
0,0852

0,7664

1,5956

1,0779

2,0112

0,9422

0,2185

0,2920

63 %

7%

8%

8%

8%

5%

21 %

0,2554

0,5318

0,3593

0,6704

0,3140

0,0728

0.0973

Анализирајући тренутно стање популација (Табела 13) може се
закључити да је изузетено висок коефицијент варијације међу тежинама
(V=63%). Доста је висок коефицијент варијације код броја ембрионалних завоја
(V=21%). Остали коефицијенти варијације доста су хомогени што се види из
табеле 13.
Поредећи коефицијент варирања (Табела 14) уочавају се велике разлике
међу тежинама празних кућица (V=30%), нешто је виши коефицијент варијације
код броја ембрионоалних завоја (V=14%), остали коефицијенти варијације су
ниски и доста хомогени.
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Табела 14. Cepaеа одлике 2 празних кућица са локалитета 5 (МОСТ НА ТАРИ) –
(МТ).
Сратистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2 )
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка аритм.
средине (s8)

Т

H

h

D

d

Z

z

2
0,94
0,74
1,14
0,07999

2
19,35
19,2
19,5
0.0449

2
9,55
9,5
9,6
0,0049

2
22,2
22,2
22,2
0

2
11,6
11,4
11,8
0,0799

2
3,3
3,2
3,4
0,0199

2
1,9
1,7
2,1
0,0799

0,2828

0,2121

0,0707

0

0,2828

0,1414

0,2828

30 %

1%

0,7 %

0%

2%

4%

14 %

0,1999

0,1499

0,0499

0

0,1999

0,0999

0,1999

Изразито висок коефицијент варијације тежине (Табела 15) се објашњава
чињеницом да од 7 празних кућица 5 има тежину 0,0 г док једна има тежину 0,04,
а друга 0,54 g.
Табела 15. Cepаеа одлике 7 празних кућица са локлитета ОБАЛЕ ЛИМА
ЗАТОН-(ОЛЗ).
Сратистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка аритм.
средине (s8)

Т

H

h

D

d

Z

z

7
0,0828
0,00 (?)
0,54
0,0408

7
21,8571
20,0
24,0
1,7027

7
12,0714
9,8
13,1
1,4023

7
23,3785
21,5
24,6
1,2631

7
10,9142
9,8
12,1
0,8246

7
4,0142
3,8
4,3
0,0780

7
0,9142
0,7
1,3
0,0447

0,2021

1,3049

1,1842

1,1239

0,9081

0,2794

0,2115

244 %

5%

9%

4%

8%

6%

23 %

0,0764

0,4933

0,4477

0,4249

0,3433

0,1056

0,0799

Повишен коефицијент варијације тежине (V=23%) уочава се код броја
ембрионалних завоја, док на основу статистичких показатеља (s2 и s), а такође
коефицијента за висину кућице, висину гротла, ширину кућице, ширину гротла
и укупан број завоја примјећује се доста уједначена хомогеност.
Изразито висок коефицијент варирања тежине (Табела 16) (V=141%)
објашњава се чињеницом да су пронађене само 2 празне кућице и да је једна
тешка 1,54 g, а друга 0,0 g. Остали коефицијенти варирања су такође изразито
повишени и неуједначени. На основу доступних података може се закључити да
се ради о кућицама различите старости
Табела 16. Cepаеа одлике 2 празних кућица са локалитета ЖАБЉАКДУРМИТОР - (ЖД).
Сратистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2 )
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка аритм.
средине (s8)

Т

H

h

D

d

Z

z

2
0,52
0,00
1,54
0,5406

2
27,25
21,5
29,0
66,1245

2
16,15
13,3
19,4
16,2449

2
26
24
28
7,9998

2
12,85
11,7
14,0
2,6448

2
3,75
3,4
4,1
0,2449

2
1,6
1,3
1,9
0,1799

0,7353

8,1317

4,0305

2,8284

1,6263

0,4949

0,4242

141 %

29 %

24 %

10 %

12 %

13 %

26 %

0,5199

5,7500

2,8500

2

1,1499

0,3499

0,2999
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КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЉА ГАСТРОПОДА РОДА DINARICA
Род Dinaricа пронађен у 6 примјерака шест празних кућица на два
локалитета, локалитет ЛЕБРШНИК ДОБРЕ ВОДЕ и локалитет ИВАНОВА
КОРИТА.

Статистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s 2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка аритм.
средине (s8)

D

d

Z

z

6

6
0,3733
0
2,24
0,8361

6
19,5
15,1
23,4
7,7278

6
12,8666
10,9
15,6
3,0105

6
30,35
23,1
34,2
14,5114

6
14,3166
11,3
15,8
2,4573

6
4,333
3,9
4,6
0,0706

6
1,683
1,4
2,8
0,0456

0,9144

2,7799

1,7351

3,8098

1,5676

0,2658

0,2136

244 %

14 %

13 %

12 %

10 %

6%

12 %

0,3733

1,1349

0,7083

1,5550

0,6399

0,1085

БРОЈ
ЕМБРИОНИХ
ЗАВОЈА

УКУПАН
БРОЈ ЗАВОЈА

h

кућица

ВИСИНА
КУЋИЦЕ
H(mm)

жива

ШИРИНА
КУЋИЦЕ
D(mm)

H

БРОЈ ЈЕДИНКЕ

ВИСИНА
ГРОТЛАh(mm)

T

ТЕЖИНА (g)

УЗОРАК

ШИРИНА
ГРОТЛА d(mm)

Табела 17. Dinaricа одлике празних кућица са локалитета 2 и 3 (ЛДВ) и (ИК).

0,0872

Изразито висок коефицијент варијације тежине (Табела 17) (V=244%)
објашњава се тиме да од 6 празних кућица само једна кућица има масу 2,24 g, а
осталих 5 има масу 0,0 g.
Табела 18. Dinaricа одлике 5 празних кућица са локлитета 2 (ЛДВ).
Сратистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2)
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна
грешка аритм.
средине (s8)

Т

H

h

D

d

Z

z

5
0,00
0
0
0

5
18,72
15,1
20,5
5,0967

5
12,32
10,9
14,3
1,5217

5
29,58
23,1
32,4
13,6966

5
14,2
11,3
15,8
2,9697

5
4,28
3,9
4,6
0,0669

5
1,66
1,4
2,0
0,0529

0

2,2576

1,2336

3,7009

1,7233

0,2588

0,2302

0

12 %

10 %

12 %

12 %

6%

13 %

0

0,9563

0,5225

1,5677

0,7300

0,1096

0,0975

Имајући у виду да су масе кућица 0,0 g (Табела 18) кофицијент
варијације није рачунат. Коефицијент варијације код ширине кућице и гротла,
висине гротла и кућице и броја ембрионалних завоја су доста хомогени и
уједначени. Најмањи коефицијент варијације се уочава код укупног броја завоја
(V=6%).
Табела 19. Dinaricа одлике празне кућице са локалитета 3 (ИК).
Сратистички
показатељ
N=1

Т

H

h

D

d

Z

z

2,24

23,4

15,6

34,2

14,9

4,6

1,8
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Пошто се ради само о једној празној кућици (Табела 19) стандардни
показатељи нису рачунати само су измјерене тежина, висина кућице и гротла,
ширина кућице и гротла те укупан број и број ембрионалних завоја.
КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЉА ГАСТРОПОДА РОДА МОNACHА
Род Моnachа пронађен је у 2 примјерка и то 2 празне кућице на
локалитету ОБАЛЕ ЛИМА ЗАТОН –( ОЛЗ)
Табела 20. Моnachа
ЛИМАЗАТОН-(ОЗ).
Сратистички
показатељ
N
СРЕДИНА
Минимално
Максимално
Варијанса (s2 )
Стандардна
девијација (s)
Коефицијент
варирања (V)
Стандардна грешка
аритм. средине
(s8)

одлике 2

празних

кућица

са

локалитета

ОБАЛЕ

Т

D

h

D

d

Z

z

2
0
0
0
0

2
15,35
14,5
16,2
1,4448

2
8,85
7,6
10,1
3,1247

2
18,9
18,3
19,5
0,7199

2
9,15
8,9
9,4
0,1249

2
3,8
3,5
4,1
0,1799

2
0,7
0,5
0,9
0,0799

0

1,2020

1,7677

0,8485

0,3535

0,4242

0,2828

0

7%

19 %

4%

3%

11 %

40 %

0

0,8499

1,2499

0,5999

0,2499

0,2999

0,1999

Пошто тежина за обије кућице (Табела 20) износи 0,0 g, није рачунат
коефицијент варијације. Изразито је висок коефицијент варијације код броја
ембрионалних завоја (V=40%), доста висок коефицијент варијације код висине
гротла (V=19%), најнижи коефицијент варијације присутан је код ширине
гротла (V=3%). Најуједначенији однос коефицијената варијације је код висине
кућице у односу на ширину кућице (V=7%) (V=4%). Коефицијент варијације
код броја укупног завоја је (11%) мало повишен.

ЗАКЉУЧАК
Анализирани су облици варијације јединки и празних кућица четири
рода пужева Helix, Cepаеа, Dinaricа и Мonachа на подручју два локалитета
Херцеговине и 5 локалитета Црне Горе и једног локалитета Србије. Поређења
су вршена на основу тежине, висине и ширине кућице, висине и ширине гротла,
укупног броја завоја и броја ембрионалних завоја, на седам локалитета:
1. ДРАГОШ СЕДЛО
2. ЛЕБРШНИК - ДОБРЕ ВОДЕ
3. ИВАНОВА КОРИТА
4. ЖАБЉАК - ДУРМИТОР
5. МОСТ НА ТАРИ
6. ОБАЛЕ ЛИМА - ЗАТОН
7. ТАРА - МИТРОВАЦ
Највећи број јединки и празних кућица припада роду Helix. Највише
примјерака је сакупљено на локалитету ЖАБЉАК - ДУРМИТОР, а најмање на
локалитету ИВАНОВА КОРИТА. Највећи број празних кућица је сакупљен на
локалитету ЛЕБРШНИК - ДОБРЕ ВОДЕ, а најмањи број на локалитету
ДРАГОШ СЕДЛО.
Проведеним анализама варијације прикупљених јединки и празних
кућица у оквиру рода Helix дошло се до следећих закључака:
1. Убједљиво су највећа варирања код тежине, изразито висока варирања су
утврђена код броја ембрионалних завоја, док су варирања код висине кућице
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и гротла, ширине кућице и гротла и укупног броја завоја доста хомгена и
уједначена у оквиру сва четири рода.
2. Најтеже јединке су пронађене на локалитету ТАРА - МИТРОВАЦ, а уједно
имају најмањи коефицијент варијације у односу на јединке са осталих
локалитета (за тежину V=13%). На основу статистичких показатеља средње
вриједности, минималне и максималне вриједности долази се до закључка да
су на том локалитету јединке са највећом тежином, те највећом висином и
ширином кућице и гротла и да је та популација на основу коефицијената
варијације изразито стабилна.
3. Живе јединке са локалитета ЛЕБРШНИК – ДОБРЕ ВОДЕ имају веће средње,
минималне и максималне ширине и висине кућице, као и висине и ширине
гротла од тих карактеристика за нађене празне кућице.
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Abstract

DEKIC, R., A. IVANC, Svjetlana LOLIC, Maja MANOJLOVIĆ, Nina JANJIĆ, Ž. ERIĆ,
Danijela ĆETKOVIĆ: RED BLOOD CELL PARAMETERS OF Telestes metohiensis
FROM PRIBITUL WATERCOURS (1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences
and Mathematics; 2State University of Novi Pazar, Vuka Karadzica bb, 36300 Novi Pazar,
Serbia)
Hematological parameters represent reliable indicators of the state of an organism, and
indirectly the state of the environment. Red blood cell parameters as a part of hematological status
are of a special importance because they provide insight in a number of processes in the organism.
Parameters of red blood cells of endemic species striped pijor, Telestes metohiensis
(S t e i n d a c h n e r , 1901), from Pribitul watercourse were monitored in this study. Researches
were conducted in September of 2012. Analyses of red blood cells were performed using basic
parameters: erythrocyte count, hemoglobin concentration, packed cell volume, mean corpuscular
volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin
concentration (MCHC). Basic morphometric parameters, body mass and Fulton’s condition factor
were also monitored in addition to hematological analysis. Results show that striped pijor has
relatively high mean values of total erythrocyte count of 1.747 x 1012/l.
Key words: erythrocytes, striped pijor, endemic species.
Сaжетак
Хематолошки параметри представљају поуздане индикаторе стања организма, а
посредно и стања животне средине. Параметри еритроцитне лозе као дио хематолошког
статуса од посебног су значаја јер пружају увид у читав низ процеса у организму. У раду су
праћени параметри еритроцитне лозе ендемичне врсте гатачка гаовица, Telestes metohiensis
(S t e i n d a c h n e r , 1901), из водотока Прибитул. Истраживања су проведена у септембру
2012. године. Истраживања црвене лозе су проведена помоћу основних параметра: број
еритроцита, концентрација хемоглобина, хематокрит, MCV, MCH и MCHC. Поред
хематолошких анализа код свих јединки праћени су и основни морфометријски параметри,
маса тијела и Фултонов коефицијент. Резултати показују да се гатачка гаовица одликује са
релативно високом средњом вриједности броја еритроцита од 1,747 x 1012/l.
Кључне ријечи: еритроцити, гаовица, ендемске врсте.

УВОД
Рибе представљају неизоставни дио биолошке разноврсности и један од
најбољих показатеља стања водених екосистема (D u p l i ć , 2008). Посебну групу
чине аутохтоне и ендемичне врсте риба чија истраживања су од посебног значаја, јер
је за њихову заштиту и очување потребно адекватно познавање (I v a n c , 2012).
Ендемске врсте представљају рибе са малим и ограниченим ареалом, а понекад се
налазе само на појединим локалитетима (J e l i ć и сар ., 2008). Такође, ендемске врсте
су повезане са стаништима која се одликују одређеним специфичностима.
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Проучавања ових врста је од великог значаја, с обзиром да се веома често ради о
врстама које нису довољно истражене.
Сходно томе истраживања њихових физиолошких карактеристика дају велики
допринос, јер физиолошки подаци представљају поуздан индикатор стања
организма, а посредно и стања животне средине. Због тога је од великог значаја
познавање нормалних вриједности хематолошких параметара, као и познавање
граница варирања појединих параметара у различитим сезонама и фазама животног
циклуса.
За утврђивање хематолошког статуса користе се квантитативни карактери
ћелија црвне и бијеле лозе, који пружају увид у читав низ процеса у организму, а на
основу анализе различитих компоненти крви може се судити о промјенама које
настају у одређеним системима под утицајем фактора спољашње и унутрашње
средине (D e k i ć , 2010).
Детерминација хематолошких параметара и биохемије крвне плазме користи
се у оцјени здравља дивљих и домаћих животиња. Вриједности ових параметра су
корисни у тумачењу налаза који су повезани са разним болестима као и еколошким
условима средине (S e k e r и сар 2005).
За праћење здравља и кондиције риба у природним стаништима, као и риба у
аквакултури, велику важност имају истраживања која се односе на крв и тјелесне
течности (I v a n c и сар., 2005).
У крви риба поред зрелих еритроцита сусрећу се и младе форме, прије свега
ацидофилни и полихроматски еритробласти. Оне се препознају по боји цитоплазме те
величини и структури једра. Величина и грађа еритроцита зависи од врсте рибе, пола
и услова средине (D e k i ć , 2010).
Циљ истраживања односи се детерминацију параметра еритроцитне лозе
гатачке гаовице, Telestes metohiensis (S t e i n d a c h n e r, 1901) из водотока Прибитул у
Дабарском пољу.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА
У водотоцима на подручју Источне Херцеговине описане су три врсте
гаовица. Према раније кориштеној систематици ради се о врстама: гатачка гаовица
(Paraphoxinus metohiensis, S t e i n d a c h n e r , 1901), требињска гаовица (Paraphoxinus
pstrossi Steindachner, 1882) и поповска гаовица (Paraphoxinus ghetaldii
S t e i n d a c h n e r , 1882), које су потом сврстане у род Phoxinellus, те су носиле
научне називе Phoxynellus metohiensis (S t e i n d a c h n e r , 1901), Phoxynellus pstrossi
(S t e i n d a c h n e r , 1882), Phoxynellus ghetaldii (S t e i n d a c h n e r , 1882) (D e k i ć и
сар., 2011).
Новија систематика сврстава гаовице са овог подручја у два одвојена рода. То су
Telestes, са врстом Telestes metohiensis (S t e i n d a c h n e r , 1901) - гатачка гаовица и
Delminichthys, са врстом Delminichthys ghetaldii (S t e i n d a c h n e r , 1882) - требињска
и поповска гаовица (F r e y h o f и сар., 2006; K o t t e l a t i F r e y h o f , 2007).
Bogutskaya и сар. (2012) тврде да постоје морфолошке варијације унутар врсте
Telestes metohiensis и да се те јединке, некада сврставане у једну врсту, сада могу
сврстати у три посебне врсте: већ постојећу Telestes metohiensis и двије нове Telestes
dabar и Telestes miloradi.
Род Telestes описан је тек у новије вријеме када су нове молекуларне и
морфолошке анализе показале да су поједине врсте, које су некад спадале у родове
Phoxinellus i Leuciscus, у ствари у веома блиском сродству. Морфолошки ове врсте
карактерише цјеловита бочна пруга, завршна или доња завршна уста те изражена
тамна пруга дуж бокова тĳела од ока до краја репног пераја (Freyhof и сар., 2006).
Род Telestes одликују сљедеће морфолошке карактеристике које га разликују
од друга два рода:
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1.
2.
3.
4.

постклеитрум мали или га уопште нема
генитална папила није присутна
тамна пруга дуж бокова тијела, која се протеже од главе до репног пераја
тијело покривено непреклапајућим крљуштима (Freyhof и сар., 2006).

Карактеристике врсте. Тамна пруга дуж бокова тијела израженија је код одраслих
јединки него код младих риба, а посебно је изражена током мријеста. Тијело је
елегантно издужено и благо бочно спљоштено, прекривено крљуштима које су доста
редуковане и зато се међусобно не преклапају, а глава релативно мала. Пераје су при
основици жућкасте до лагано наранџасте боје. Леђна пераја почиње мало иза
половине тијела, у равнини или мало иза почетка трбушних пераја. Леђни дио тијела
је маслинасте до тамносмеђе боје, док су бокови испод пруге и трбух сивобијели (сл.
1).

Слика 1. Telestes metohiensis - гатачка гаовица (D e k i ć , 2010)
У Босни и Херцеговини ова врста је присутна на подручју Невесиња, у
Гацком, Церничком и Дабарском пољу те вјеројатно и у Луковац пољу. Налази се на
IUCN- овој црвеној листи угрожених врста, према којој спада у рањиве (VUVulnerable).
Водоток. Прибитул је мањи водоток на подручју Дабаског поља у близини ријеке
Вријеке и Сушког потока, са извориштем на ободу поља.
Електрориболов. Електрориболов је реализован 20.09. 2012 године, на локалитету
водотока Прибитул. За ове потребе кориштен је импулсни истосмјерни
електроагрегат марке IG 600, снаге 1,2 КW. Електрориболов се заснива на изазивању
краткотрајног стреса усљед галванотаксиса и галванонаркозе, након чега слиједи брз
опоравак риба (D e k i ć , 2006).
Морфометријске карактеристике. Код свих испитиваних једики одређене су
вриједности основних морфометријских карактеристика тоталне и стандардне
дужине, а поред ових параметара одређене су вриједности масе и Фултонов
коефицијент ухрањености. За одређивање масе кориштена је техничка вага,
стандардна и тотална дужина одређене су помоћу ихтиометара.
Хематолошке анализе Параметри еритроцитне лозе обухватају: број еритроцита,
концентрацију хемоглобина, хематокрит, MCV, MCH и MCHC. Узимање крви за
хематолошке анализе обављено је пунктирањем срца оштром и широком стерилном
иглом (1,0 do 1,2 mm), уз примјену правила стерилног рада. Нативна крв без додатка
антикоагуланса користила се за даљу анализу.
Анализа броја уобличених елемената одређена је поступком бројања у комори
(хемоцитометру) методом K e k i ć a и I v a n c a (1982), док је за одређивање
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концетрације хемоглобина (Hb) кориштена Драбкинова хемoглобин цијанидска метода
(B l a x h a l l и D a i s l y , 1973).
Хематокрит (Hct) је одређен центифугирањем, кориштењем микрохематокрит
центрифуге, док су хематолошки индекси одређени рачунски на основу вриједности
хематокрита, броја еритроцита и концентрације хемоглобина.
Hct
Средња вриједност запремине еритроцита (MCV) MCV =
Br.eritrocita / l
Средња вриједност количине хемоглобина у еритроциту (MCH) MCH =

Hb / l
Br .eritrocita / l

Hb / l
Hct
Статистичка обрада података. Приликом обраде резултата истраживања
кориштена је дескриптивна и аналитичка статистика, а сама анализа и обрада
података урађена је помоћу статистичких програма SPSS 11.5 и Excel 2007.

Средња вриједност хемоглобина у литри еритроцита (MCHC) MCHC =

РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА
Код свих испитиваних јединки утврђени су основне морфометријске
карактеристике и параметри еритроцитне лозе. Узорак гаовице из водотока
Прибитул обухватао је укупно двадесет јединки, од којих је за анализу параметра
еритроцитне лозе кориштено осамнаест. Статистичка обрада праћених
морфометријских карактеристика гатачке гаовице представљена је у табели 1.
Табела 1. Морфометријске карактеристике гатачке гаовице из водотока Прибитул
Статистички параметри
Средња вриједност
Стандардна девијација
Минимум
Максимум
Коефицијент варирања %
Инетрвал
Доња
повјерења
граница
95 %
Горња
граница

Тотална
дужина
(cm)
8,73
1,17
6,40
11,20
13,45
8,18

Стандардна
дужина
(cm)
7,28
0,99
5,50
9,40
13,61

6,82
2,69
3,04
13,64
39,42

Фултонов
коефицијент
ухрањености
1,70
0,15
1,46
2,11
8,78

6,81

5,56

1,63

9,28

7,73

8,07

1,77

Маса
(g)

Средња вриједност тоталне дужине износила је 8,73 cm, а вриједности су биле
у интервалу од 6,40 cm до 11,20 cm. Потребно је истаћи да већина литерарних
података наводи да ова врста достиже дужину до 10,00 cm (K o t t e l a t и F r e y h o f ,
2007; J e l i ć и сар., 2008), а наша истраживања показују да су код неколико јединки
констатоване веће вриједности тоталне дужине. Вриједности стандардне дужине
биле су у интервалу од 6,70 cm до 11,10 cm, са средњом вриједношћу од 9,05 cm, док
је средња вриједност масе износила 11,94 грама. Средња вриједност Фултоновог
коефицијента ухрањености износила је 1,51, а вриједности су се кретале у интервалу
од 1,32 до 1,74.
Резултати статистичке обраде параметара еритроцитне лозе гатачке гаовице
(Telestes metohiensis) наведени су у табели 2. Резултати указују да се хематолошки
статус ове врсте ловљене у водотоку Прибитул одликује одређеним
специфичностима.
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Табела 2. Параметри еритроцитне лозе гатачке гаовице из водотокa Прибитул
Статистички параметри

Средња вриједност
Стандардна девијација
Минимум
Максимум
Коефицијент варирања %
Инетрвал
Доња граница
повјерења
Горња
95 %
граница

Број
ерит.
x1012/l

Hct
l/l

Hb
g/l

MCV
fl

MCH
pg

MCHC
g/l erit.

1,747
0,155
1,410
2,070
8,90
1,669

0,411
0,079
0,294
0,545
19,30
0,371

83,54
14,99
55,56
111,11
17,94
76,08

236,79
50,24
163,04
354,61
21,22
211,81

48,42
10,95
30,03
70,77
22,62
42,97

211,39
62,06
133,33
377,78
29,36
180,53

1,824

0,450

99,99

261,77

53,86

242,25

Специфичности се огледају првенствено у вриједностима појединих
параметара. Тако су вриједности броја еритроцита имале интервал од 1,410 x1012/l do
2,070 x1012/l, а средња вриједност овог параметра је износила 1,747 x1012/l. Број
еритроцита варира у одређеним физиолошким границама и може се мијењати
заједно с физиолошким стањем организма, а подаци о броју еритроцита код риба су
различити (D e k i ć , 2010).
Тако S t o j i ć (1996, 2007) наводи да се у 1 литри крви просјечан број
еритроцита код великог броја врста риба најчешће креће од 1,0 до 3,2 x 1012, док
према B o g u t u (2006), број еритроцита код слатководних врста риба варира између
0,7 x 1012/l и 3,5 x 1012/l, а код шарана вриједности се крећу од 1,8 x 1012/l до 2,2 x
1012/l.
Међутим потребно је истаћи да су вриједности констатоване код гатачке
гаовице релативно високе, јер код већине наших слатководних врста те вриједности
су нешто ниже. Тако D e k i ć и сар. (2009) наводе код врсте Barbus balcanи cus из
ријека Сутурлије и Јакотинске ријеке средње вриједности броја еритроцита од 1,148
x1012/l и 1,099 x1012/l. Исто тако ниже средње вриједности броја еритроцита
констатоване су и код јединки клена из ријека Крупица и Жељезница
(M i t r a š i n o v i ć и S u l j e v i ć , 2009). С друге стране Tripahti и сар. (2004) наводе
код шарана средњу вриједност броја еритроцита од 1,81 x1012/l, са интервалом од
1,69 x1012/l до 1,91x1012/l.
Слично као вриједности броја еритроцита код јединки гатачке гаовице из
водотока констатоване су и релативно високе вриједности концентрације
хемоглобина које су се кретале од 55,56 g/l до 111,11 g/l, са средњом вриједношћу од
83,54 g/l. Високе вриједности концентрације хемоглобина представљају такође веома
битну карактеристику хематолошког статуса гатачке гаовице, јер вриједности овог
параметра код већине испитиваних врста риба су знатно ниже. Тако I v a n c i D e k i ć
(2012) наводе у истраживањимама аутохтоних врста риба резултате за шест врста
(Gobio gobio, Barbus barbus, Barbus balcanicus, Lota lota, Salmo trutta, Sqaliи s
cephalus) са више локалитета вриједности хематолошких параметра, при чему су код
већине утврђене ниже вриједности концентрације хемоглобина. Такође истраживање
хематологије смуђа показује да су констатоване знатно ниже вриједности
концентрације хемоглобина (S i w i c k и и сар., 2003). Концентрација хемоглобина
код клена из ријека Крупице и Жељезнице (M i t r a š i n o v i ć и S u l j e v i ć , 2009),
такође је имала мање вриједности у односу на оне констатоване код гатачке гаовице.
За разлику од концентрације хемоглобина и броја еритроцита вриједности
хематокрита код гатачке гаовице из водотока Прибитул показују мање разлике у
односу на резултате код других врста. Тако у поређењу са подацима који се односе
на неке аутохтоне врсте риба може се констатовати да вриједности овог параметра
код гатачке гаовице показују мању разлику (I v a n c и сар D e k i ć , 2012).
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Када је у питању просјечна запремина еритроцита добијене вриједности су
знатно мање у односу на вриједности које су утврђене код јединки мрене, поточне
мрене, клена, поточне пастрмке и кркуше, док су веће у поређењу са вриједностима
овог параметра код манића, Lota lota, (I v a n c и D e k i ć , 2012). Потребно је
нагласити да се вриједности броја еритроцита и просјечне запремине еритроцита
налазе у корелацији и да високе вриједности броја еритроцита најчешће прати мања
запремина. Вриједност овог параметра је нешто нижа у односу на вриједности које су
добијене за клена из ријека Крупица и Жељезница (M i t r a š i n o v i ć и S u l j e v i ć ,
2009).
Вриједности количине хемоглобина по еритроциту, MCH, су се кретале од
30,03 pg до 70,77 pg, са средњом вриједности од 48,42 pg. Добијене вриједности MCH
показују сличност са вриједностима које су констатоване код јединки Lota lota
(I v a n c и D e k i ć , 2012).
Средња вриједност количине хемоглобина у литри еритроцита, MCHC,
износила је 211,32 g/l еритроцита, а вриједности су биле у опсегу од 133,33 g/l
еритроцита до 377,78 g/l еритроцита. Добијена средња вриједност MCHC је већа у
поређењу са вриједностима које су констатоване код врста Gobio gobio, Barbus
balcanicus, Squalius cephalus, Salmo trutta и Lota lota (I v a n c и D e k i ć , 2012).
Гледајући укупно вриједности параметара еритроцитне лозе код врсте Telestes
metohiensis и поредећи са вриједностима које постоје за друге врсте из породице
ципринида наших копнених вода, може се констатовати постојање одређених
специфичности и посебних карактеристика код гатачке гаовице. Када су у питању
хематолошки параметри потребно је истаћи да свака врста има својствене вриједности
појединих карактеристика, тј. броја и величине еритроцита, те броја и дистрибуције
леукоцита (R o m e s t a n d и сар., 1983; R a m b h a s k a r и сар., 1987).
С тим у вези познавање референтних интервала хематолошких параметара
код појединих врста риба има посебан значај, јер одступање од тих вриједности
указује на промјене услова средине или на присуство болести.
Такви подаци о референтним вриједностима хематолошког статуса не постоје
за већину наших аутохтоних врста риба, те подаци добијени овим истраживањем
имају посебан значај. С обзиром да се ради о ендемичној врсти рибе која се налази у
црвеној књизи угрожених врста, а двије највеће базе ових података, WCMC и IUCN
сврставају је у прву категорију, односно у врсте о којима се недовољно зна и којима
пријети нестанак, усљед измјене животних услова изазваних антропогеним утицајем,
подаци добијени овим истраживањем имају посебну важност.

ЗАКЉУЧЦИ
 У раду су праћени параметри еритроцитне лозе и морфометријске карактеристике
гатачке гаовице из водотока Прибитул, што представља прве овакве податке ове
врсте из наведеног водотока.
 Утврђене су средње вриједности основних хематолошких параметара, те доња и
горња граница интервала повјерења, што је веома добра процјена нормалних
вриједности.
 Параметри еритроцитне лозе ове врсте одликују се одређеним специфичностима,
које се огледају у релативно високим вриједностима броја еритроцита и
концентрације хемоглобина.
 Средња вриједност броја еритроцита износила је 1,747 x 1012/l, док је
концентрација хемоглобина имала вриједност од 83,54 g/l.
 Хематокрит је имао средњу вриједност од 0,411 l/l, MCV 236,79 fl, MCH 48,42 pg,
a средња вриједност MCHC износила је 211,39 g/l еритроцита.
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*Рад је настао као резултат научног-истраживачког пројекта: „Мониторинг животне
средине и биодиверзитет“, који је суфинансиран од стране Министарства науке и
технологије Владе Републике Српске.
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