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ПРЕДГОВОР

Скуп 7 (1) је зборник радова са III Симпозијумa биолога и еколога Републике
Српске (СБЕРС 2015). Симпозијум је одржан у периоду од 12. до 14. новембра 2015.
године у организацији Природно-математичког факултета, Универзитета у Бањалуци.
Иницијативу за одржавање Симпозијума покренули су Студијски програм биологија и
Студијски програм екологија и заштита животне средине, а Наставно-научно вијеће
Природно-математичког факултета је дало сагласност за његово одржавање.
На Симпозијуму су поред научних радника из Босне и Херцеговине своје радове
презентовали и научници из земаља у окружењу (Србија, Словенија, Црна Гора). У
оквиру Симпозијума одржано је 14 пленарних предавања, 56 усмених саопштења и 84
постер излагања, а за штампање у часопису Скуп своје радове предало је 46 аутора.
У Скупу 7 (1) је штампано 20 рецензираних радова. Преостали радови ће бити
штампани у наредним бројевима часописа Скуп у току 2016. године.
Искрено извињење ауторима на кашњењу са објављивањем њихових радова.
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Abstract
TOMIĆ Vanja, S. VIDOVIĆ: IMPLMENTATION OF ARRAY COMPARATIVE GENOMIC
HYBRIDIZATION IN MEDICAL GENETICS. [1Teacher's Training Faculty, University of East
Sarajevo; 2Depаrtment of Human Genetics, Faculty of Medicine, University of Banja Luka]
Array comparative genomic hybridization (aCGH) is a significant advancement in the
technology which enables the detection of chromosomal rearrangements that are too small to be detected
by microscopic examination. Array CGH allows the detection of CNVs at high resolution of 5-10
kilobases. The principle of the method is based on comparison of the whole genome of the reference
sample with the sample which needs to be examined (patient). The samples are labeled with different
fluorescent dyes and are used as probes which cohybridize with the targeted oligonucleotides on the
silicone slide. With appropriate design of oligonucleotide probes, which can be targeted on specific
regions of chromosomes or across the entire genome, it is possible to detect imbalances in the
microscopic and submicroscopic chromosomal rearrangements which include deletions, duplications,
aneuploidy, marker chromosome and loss of heterozygosity. Analysis of the results is performed on
Agilent 2.0 genomic software which enables the detection of the base pairs at the beginning and at the
end of mutations, chromosomal regions, the number of probes, the size of the aberrations, and which
genes are affected by mutations. Array CGH is not able to detect balanced chromosomal rearrangements,
as well as whether the mutation is inherited from parents or it occurrs de novo. Previous studies have
shown that detection of chromosome aberrations of aCGH varies between 28% and 45%, and 19% higher
detection than it can be detected by the conventional method of GTG bands. Implementation of this
method in medical diagnostics provides better genetic analysis of patients with a diagnosis of autism,
developmental delay, epilepsy, congenital anomalies of various types, facial dysmorphic features, the
appearance of balanced hereditary or de novo rearrangements in a phenotypically-normal persons.
Key words: array comparative genomic hybridization, unbalanced chromosomal rearrangements
Сажетак
Ереј компаративна геномска хибридизација (aCGH)) је значајан напредак у технологији
који омогућава детекцију хромозомских реаранжмана који су сувише мали да би се детектовали
микроскопским прегледом. Примјеном методе aCGH омогућава се детекција варијација у броју
копија које представљају структурне промјене у ДНК на високој резолуцији од 5-10 килобаза.
Принцип рада ове методе заснива се на компарацији читавог генома референтног узорка са
узорком пацијента. Са одговарајућим дизајном олигонуклеотидних проба које се могу постављати
циљано на одређене регионе хромозома или дуж читавог генома, могуће је дијагностификовати
небалансиране микроскопске и субмикроскопске хромозомске реаранжмане који обухватају
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делеције, дупликације, анеуплоидије, маркер хромозом, те губитак хетерозиготности. Анализа
резултата ради се на Agilent 2.0 genomic software-у који је у могућности да детектује базне парове
на почетку и крају мутације, регионе хромозома, број проба, величину аберације, те који гени су
захваћени мутацијама. Недостатак aCGH је у томе што није у могућности да детектује
балансиране хромозомске реаранжмане, те да ли су мутације насљеђене од родитеља или су
настале de novo. Досадашња истраживања су показала да детекција хромозомских аберација
варира између 15% и 20%, те око 19% више детекција него што се може детектовати класичном
методом GTG трака. Примјеном ове методе у медицинској дијагностици омогућава се боља
генетичка анализа код пацијената са дијагнозом аутизама, застоја у развоју, епилепсијом,
конгениталним аномалијама различитог типа, фацијалним дисморфизмом, на изглед
балансираним наследним или де ново реаранжманима код фенотипски нормланих особа.
Кључне ријечи: ереј компаративна геномска хибридизација, небалансирани хромозомски
реаранжмани.

УВОД
Ереј компаративна геномска хибридизација (array CGH) представља значајан
технолошки напредак у области генетике која је тек у скорије вријеме нашла примјену у
лабораторијама за клиничку дијагностику. Ова методологија је иницијално имала
примјену у научно-истраживачке сврхе, примарно у пољу истраживања генетских
аберација карцинома. Array CGH базира се на истом принципу као и традиционални
метафазни CGH. У обе технике, укупна геномска ДНК референтног узорка и ДНК
пацијента обиљежавају се различитим флуоресцентним бојама и користе се као пробе
које хибридизују са циљаним нуклеинским киселинама на силиконској плочици. У array
CGH-у циљане нуклеинске киселине могу бити олигонуклеотиди, cDNK, или геномски
фрагменти који су клонирани у векторима као што су плазмиди, козмиди или бактерисјки
артифицијални хромозоми (BAC). Резолуција array-a зависи од величине циљаних
нуклеинских киселина и густинe којoм је покривен геном. Анеуплоидије хромозома и
структурне аберације (делеције, дупликације, инверзије, транслокације) предстаљају један
од узрока менталних ретардација, конгениталних аномалија, аутизма, дисморфизма и
спонтаних побачаја. Конвенционална метода цитогенетике (GTG) трака користи се дуго у
методологији дијагностификовања ових аберација (Bartnik et al, 2014). Међутим, рутинска
анализа кариотипа није довољно сензитивна метода која би омогућила детекцију
аберација на резолуцији мањој од 4 Mб (мега базе). Примјена флуоресцентне in situ
хибридизације (FISH) омогућила је прецизнију дијагностику и до скоро је била примарна
метода која се користила у сврху детекције хромозомских реаранжмана. Предност array
CGH-а у односу на FISH базира се на могућности ереја да детектује варијације у броју
копија (CNVS) на мултиплим локусима у геному. Варијације у броју копија које се могу
детектовати ерејем укључују делеције, дупликације, анеуплоидије, губитак
хетерозиготности, унипаренталну дизомију, те маркер хромозом. Недостатак array CGH-a
огледа се у немогућности детекције балансираних структурних реаранжмана, тачкастих
мутација, те да ли су наслеђене или су настале de novo. С друге стране, FISH технологија
на метафазним или интерфазним ћелијама лимитарана је бројем проба које се симултано
могу користити. Такође, примјена FISH-a захтјева прецизнију клиничку дијагнозу
потенцијалних локуса у геному на којима је дошло до структурних промјена (Shinaw
2008). Досадашња истраживања показала су да детекција варијација у броју копија
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примјеном array-а варира између 15% и 20%, те 19% више него што се може детектовати
класичним методама цитогенетике (Miller et al, 2010).
Методологија Array CGH-a
Код аrray CGH-a једнаке количине обиљежене геномске ДНК пацијента и
референтног узорка кохибридизују на силиконску плочицу или чип који садржи
нуклеинске киселине. У неким лабораторијима као контроле користе се комерцијално
доступне ДНК секвенце мушкараца и жена или се могу користити ДНК узорци здравих
особа из опште популације. Геномска ДНК пацијента и контроле различито се
обиљежавају са Cyanine 3 (Cy3) и Cyanine (Cy5), (Слика 1). Хибридизација репетативних
секвенци може бити блокирана додавањем Cot-1 ДНК. Пробе које се налазе на
силиконској плочици или чипу су дијелови хумане геномске ДНК у форми бактеријског
артифицијалног хромозома (BACs), P1 (PAC) клонова величине од 75 до 200 кб, мали
инсерти клонова као што су козмиди величине 30-40 кб или олигонуклеотиди. Геномска
резолуција аrray CGH платформи је детерминисана размаком и дужином ДНК проба
(Cheung et al, 2006). Већина клинички доступних аrray CGH платформи су циљани
микроереји који су дизајнирани да детектују анеуплоидије, микроделеције и
микродупликације или друге небалансиране реаранжмане. Постоје платформе које су
дизајниране да покривају комлетан геном на начин да су равномјерно распоређене дуж
генома по принципу један клон по мегабази или један клон на 100 кб. Пробе које су
комерцијално доступне, а које покривају комплетан геном су олигонуклеотидни ереји на
којима су пробе рапоређене на сваких 6 кб (Shinawi, 2008). Најчешћи дизајн проба који се
користи у лабораторијама је SurePrint G3 Custom CGH+SNP Microarray 4x180k који
садржи 120 000 CGH проба, а обрада података врши се се на Agilent 2.0 genomic softwareу (Redon & Carter, 2010).

Слика 1. Принцип аrray CGH технологије. Узорци пацијента и контроле се обиљежавају
различитим флуоресцентним бојама, те хибридизују на силиконској плочици или чипу која
садржи нуклеинске киселине (Shinawi, 2008).
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Предности и недостаци примјене CGH-а у медицинској дијагностици
Боља резолуција и прецизније мапирање аберација једна је од главних предности
ереја у односу на друге цитогенетичке методе. Такође, култивација ћелија није неопходна,
што знатно доприноси уштеди времена приликом саме дијагностике. Већина доступних
ереј платформи које се користе у дијагностици, захтијевају свега неколико микрограма
геномске ДНК, те пробе које се амплификују дуж читавог генома дају могућност
детекције небалансираних аберација за које се сматрало да нису клинички значајне. Аrray
CGH-ом могу се детектовати дупликације које не могу бити детектоване метафазним или
интерфазним FISH анализама. Студије су показале да се аrray CGH-ом детектује
мозаицизам који није видљив цитогенетичком анализом (Ballif et al, 2006). Међутим, као
и код других дијагностичких метода постоје лимити и код аrray CGH-а. Примјеном ове
методологије није могуће детектовати балансиране реаранжмане као што су
транслокације или инверзије, као ни полиплоидије, те да ли су аберације наслеђене од
родитеља или су настале de novo. Такође, примјена платформи које покривају комлетан
геном на високој резолуцији су веома скупе, те врло често детектују небалансиране
аберације које нису клинички разјашњене (Park et al, 2011).
Дијагностичке апликације
У посљедњих неколико година примјена array CGH-а у постнаталној дијагностици
показала се као врло ефикасна. Многе студије потврдиле су тачност, ефикасност и
прецизност дијагностике када су у питању небалансиране аберације хромозома. Аrray
CGH у постнаталној дијагностици омогућава прецизну дијагнозу, карактеризацију
синдрома, корелацију генотипа и фенотипа, превенцију и прогнозу болести. Тачне
дијагнозе врло често изостану код пацијената са застојем у развоју (DD/ID) и менталним
ретардацијама (MR) који чине 1-3% свјетске популације, а за њих је карактеристична
смањена когнитивна и адаптивнна фунцкија (Flint et al, 2003). Када су DD/ID повезане са
мултиплим конениталним аномалијама, као најчешћи узрок болести сматрају се аберације
хромозома. Етиологија ових болести је хетерогена и прозрокована како са генетским
факорима тако и факторима околине (Bartnik et al, 2014). Термин застој у развоју обично
се употребљава када је ријеч о пацијентима млађим од 5 година, док се термин ментална
ретардација користи уколико је IQ мањи од 70, што значи да се већина оваквих дијагноза
постави у раној младости. Дијагноза се базира на моторном, говорном, когнитивном и
социјалном застоју (Uwineza et al, 2014). Стопа детекције DD/ID и MR примјеном FISH-a
варира између 2.5–7% (Ravnan et al, 2006), што сугерише да би примјена технологија са
већом резолуцијом потенцијално побољшала стопу детекције. Иницијалне студије у
којима је коришћен array CGH код пацијената са необјашњеном менталном ретардацијом
и кариотипом интепретираним као нормалним, стопа детекције CNVS износи око 15%.
Од 54 пацијента који су селектовани према клиничким критеријумима, молекуларним и
цитогенетичким подацима дијагностификовани су структурни реаранжмани код 26
пацијената (48%) (Iourov et al, 2015), док се код 15 пацијената (28%) CNVs показале као
клинички релевантне. Када је ријеч о конгениталним аномалијама (Uwineza et al, 2014),
од 50 пацијената, клинички значајне варијације у броју копија детектоване су код 13
пацијената (26%). Величина CNVs варирала је између 0,9 Мб до 34 Мб. Такође,
истраживања на узорку од 318 пацијената са дијагнозама менталних ретардација и
мултиплих конгениталних аномалија, описане су потенцијалне патолошке CNVs код 52
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пацијента (16,4%) величине 0,25 до 15 Мб (Gijsbers et al, 2009), те 4 губитка
хетерозиготности величине 200 кб до 15 Мб, који се често јављају и у здравој популацији.

ЗАКЉУЧАК
Имплементација array CGH-а као ефективнијег и свеобухватнијег дијагностичког алата,
значајно је побољшала детекцију CNVs. Посебан допринос у дијагностици се огледа код
пацијената са аутизмом, мултиплим конгениталним аномалијама, фацијалним
дисморфизмима, застојем у развоју, те менталним ретардацијама. Добар дизајн
платформи, односно ДНК проба, које су и комерцијално доступне, омогућава детекцију
до 20% аберација хромозома које се примјеном досадашњих метода цитогенетике нису
могле дијагностификовати. Увођењем ове методе у добру клиничку праксу, поред
постојећих апликативних метода, омогућава се прецизнија дијагноза генетичких
поремећаја, те боља карактеризација синдрома, што представља посебан значај код
ријетких насљедних болести.
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Abstract
PAVLOVIĆ, B. P., Nevenka PAVLOVIĆ: GEOLOGICAL AGES OF GENERA AND
VARIABILITY OF CHROMOSOME NUMBERS IN KARYOTYPES OF REPTILES. [Faculty of
Natural Sciences and Matematics of Banjaluka University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića]
Findings of chromosome numbers of karyotypes of reptilian species have been used for
analyzing the actual distribution within same genera ages. The total 2569 findings of characteristic
chromosome numbers (2n, or Xn) have consisted of 54 different values: minimal 16, maximal 96, and the
most frequent 36 chromosomes in the karyotypes. Age of genera has not appended for the 1782 findings
with 45 2n or Xn: from 16 to 84, the most frequent is 36 too. Pleistocene genera are presented by 127
findings with 10 different 2n or Xn: from 32 to 54, the most frequent 36 chromosomes in the karyotypes.
Corresponding values of the increased series genera ages are - of Pliocene: 152, 18, 36, 94, 46; - of
Miocene: 81, 11, 30, 56, 36; - of Oligocene, 63, 10, 30, 52, 50; - of Eocene, 327, 25, 24, 96, 38; and - of
Upper Creda: 35 findings, 12 different 2n or Xn, minimum 26, maximum 58, and the most frequent 32
chromosomes, respectively. Patterns of the included distributions have pointed to tendencies of change or
persistency of karyotype chromosome numbers. The most persistent karyotype chromosome numbers are
32, 34, 36, 50, 52 and 54, they have been presented in the 5 outof the 6 genera age categories. The
estimated average rate of modal karyotype chromosome numer change has been 1.114
(chromosomes/my) among the Upper Credaceos to Plestocene generaage categories, the greatest one
(3.125 chromosomes/my) between Pliocene and Pleistocene.
Key words: reptiles, karyotypes, chromosome number, vаriability of 2n, geological ages of genera, rate
of change of karyotype chromosome number
Сажетак
Налази броја хромозома у кариотиповима врста гмизаваца кориштени су за сагледавање
актуелних дистрибуција у оквиру родова исте старости. Укупно 2569 налаза о броју хромозома
(2n, или Xn) обухватају 54 различита износа: минимално 16, максимално 96, а најчешће (мод) 36
хромозома у кариотипу. Старост рода није придружена за 1782 налаза са 45 различитих 2n или
Xn: од 16 до 84, најчешће 36 хромозома у кариотипу. Плеистоценски родови заступљени су са 127
налаза, 10 различитих 2n или Xn, од 32 до 54, најчешће 36 хромозома у кариотипу. Одговарајући
бројеви у серији повећане старости су - за плиоценске: 152, 18, 36, 94, 46; - за миоценске: 81, 11,
30, 56, 36; - за олигоценске, 63, 10, 30, 52, 50; - за еоценске, 327, 25, 24, 96, 38 и - за горње кредне,
35 налаза, 12 различитих 2n или Xn, минимално 26, максимално 58, и најчешће 32 хромозома.
Облици укључених дистрибуција указују на тенденције у промјени и одржавању броја хромозома
у кариотипу. Најтрајнији бројеви хромозома у кариотипу су 32, 34, 36, 50, 52 и 54, пристуни су у
по 5 од 6 категорија старости родова. Процјењена просјечна стопа промјене броја хромозома у
кариотипу износи 1,114 (хромозома за милион година) међу старосном категоријама родова Горња
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Креда до Плеистоцен, највећа (3,125. хромозома за милион година) између Плиоцена и
Плеистоцена.
Кључне ријечи: гмизавци, број хромозома, варијабилност 2n, геолошка старост родова, стопа
промјене броја хромозома у кариотипу

УВОД
Различити одговори о дистрибуцији броја хромозома у кариотипу, повезаној са
другим одликама таксона, дају се на основу података о сисарима: o старости родова
(Pavlović, Pavlović, 1986, Pavlović, 1990a, 1993), о дужини тијела (Pavlović, 1986), о
станишту – животној форми (Pavlović, 1990b, 1993), о заступљености у фаунама
континената и океана (Pavlović, Pavlović, 1999), стопама промјена кариотипа (Imai,
Crozier, 1980, Imai, 1983, Imai, et al, 1983); о цвјетницама Балканског полуострва и
њиховим животним формама (Мршић и сар. 2005), односно прилагодбама на свјетлост,
температуру, влагу, киселост и азот (Павловић и сар. 2005, 2008). У склопу тога траже се
одговори који иду у прилог модалној хипотези (Matthey, 1973), односно ставу о
оптималној издијељености кариотипа (Pavlović, 1977, 1993, Bickham, Baker, 1979). У
оквиру анализа система повезују се полни систем, кариотип, величина генома, плоидија и
подаци о животном циклусу еукариота: риба, „non-avian“ гмизавца, водоземаца и птица;
хексапода и арахнида, те ангиосперми (The Tree of Sex Consortium, 2014). Бројна су
међусобна повезивања еволуције припадника Animalia, односно Vertebrata са еволуцијом
њиховог кариотипа (Chiarelli, Capanna, 1973, Bush, 1975, Bush et al., 1977, Imai et al., 1986,
Dawley, Bogart, 1989).
Класа Reptilia (прва се појавила у оквиру Amniota) интересантна је за поређење са
класом Mammalia, са становишта расподјелe броја хромозома код родова одговарајуће
старости. При томе је потребно да се користе исти начини и показатељи за представљање
дистрибуција (Pavlović, Pavlović, 1986, Pavlović, 1990a, 1993).

ИЗВОР ПОДАТАКА И МЕТОДЕ
Обраде су обављене употребом података о броју хромозома у кариотиповима врста
гмизаваца (Olmo, Signorino, 2005) и података о старости родова рептила (Romer, 1955).
Укупно је укључено 2569 налаза о броју хромозома у кариотипу: 787 за 111 родова
познате старости и, 1782 за 504 рода без података о њиховој старости (Таб. 1).
Tабела 1. Структура броја налаза – број хромозома у кариотипу врста и старост родова гмизаваца
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Grand
Total

(blank)

Pleist.

Tert.

Plioc.

Mioc.

Olig.

Eoc.

UCret.

Уколико је име
рода
дато
са
сумњом (у загради),
Придружена старост (број родова)
5
32
14
17
18
1
24
0
111
или са ранијим
Није придружена старост (број
родова)
499 472 490 487 486 503 480
504
393
именом,
или
Познат број хромозома и старост
(f)
35 327
63
81 152
2 127
0
787
именом
подрода
Познат броја хромозома (f)
35 327
63
81 152
2 127 1782 2569
(Olmo,
Signorino,
2005), у обради је бројано као посебан род, тако да је број укључених родова већи од оног
који проистиче из примјењене систематике (Uetz, 2003). За неке врсте карактерисични
број хромозома утврђен је у више наврата – што је укључено као један налаз, међутим за
исти број хромозома постоје налази који су поткрепљени разликама других показатеља
кариотипа (на основу побољшаних техника, на пр.) и – такви су подаци узимани као
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16
19
20
21
22
24
8
25
26
1
5
27
28
9
1
29
30
4
1
1
31
32
9
4
4
33
34
4
7
2
35
13
36
58
8
37
2
38
137
5
39
40
28
41
42
43
44
6
2
45
46
4
1
47
48
4
49
50
12 27
51
52
1 17 11
53
1
54
1
1
55
1
3
56
2
5
57
1
5
58
1
1
59
1
60
1
62
63
64
2
66
68
1
69
70
71
84
93
94
96
2
f 35 327 63

8
6
10
2

8

1

1

19

2

11

2

26
13
206
3
158
2
31

3

14

52

13

75
1
16

2
1
4

7

2

2

12

7

36
3
4
1
26

41
3
8
1
79

1
7

2

5

13

7

1
1
21

6

49
1
10
5
35
6
2
1
1

2
1
15
4
2

2
15
4
2

1
1
81 152

2 127

1
2
8
1
38
28
1
32
4
61
20
95
22
183
14
226
18
338
10
188
15
87
7
67
11
57
5
49
4
29
40
4
60
2
12
12
2
9
4
2
7
2
2

1

2
1
1
2
787 1782

Grand Total

(blank)

(nonbla
nk)

Pleist.

Tert.

Plioc.

Mioc.

Olig.

Eoc.

UCret.

2n или Xn

наредни налаз истог броја (као да се ради о другој врсти). Мало је родова гмизаваца за
које у кориштеном извору (Romer, 1955) постоје подаци о старости. У примарним
изворима о броју хромозома постоје различити називи за исту врсту у неким случајевима
и према укључености у различите родове, који су подведени (Olmo, Signorino, 2005) под
новија схватања таксономских оквира Reptilia (Uetz, 2003).

1
2
8
1
38
36
1
38
4
71
20
103
22
202
14
252
31
544
13
346
17
118
7
81
11
69
5
90
7
37
1
119
4
109
3
22
5
47
8
11
1
5
2
7
4
2
2
15
5
2
2
1
1
2
2569

Старост рода у неким случајевима постоји за
ранију припадност врсте и она је придруживана
за те врсте. Када постоје информације о старости,
и за род у који је врста претходно сврставана, и за
род у коме је врста актуелно позиционирана, онда
је придруживана старост актуелног рода.
Пребројаване су заступљености (f) броја
хромозома у кариотиповима (2n или Xn): укупно
сви унесени налази (Grand Total), родови за које
нема података о старости (blank), за родове
груписане према њиховој старости (nonblank):
Плеистоцен (Pleist.); Плиоцен (Plioc.); Миоцен
(Mioc.); Олигоцен (Olig.); Еоцен (Eoc.); Горња
Креда (UCret.); два налаза броја хромозома имају
придружену старост рода Терцијер (Tert.) што
није посебно разматрано. Дати су показатељи
дистрибуције броја хромозома у кариотипу по
категоријама старости родова: укупан број налаза
(f); минималан број хромозома (MIN.);
максималан
број
хромозома
(MAX.);
најучесталији број хромозома (мод); амплитуда
варирања броја хромозома (MAX.–MIN.+1); број
констатованих варијанти броја хромозома (k);
број недостајућих варијанти од укуно 54 за све
обухваћене гмизавце (54–k); број недостајућих
варијанти унутар амплитуде категорије старости
родова између укупно констатованих у том
распону за све гмизавце.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Табела 2. Заступљеност кариотипова (f) са датим бројем
хромозома (2n или Xn) на основу налаза за врсте гмизаваца,
груписано по старости родова: UCret. – Горња Креда; Eoc. –
Еоцен: Olig. – Олигоцен; Mioc. – Миоцен; Plioc. – Плиоцен;
Tert. – Терцијер; Pleist. - Плеистоцен; (blank) – није
придружена старост рода; Grand Total – укупно налаза;
уоквирено је покривено подручје

Расподјеле броја хромозома у кариотипу, повезано са старошћу родова гмизаваца,
представљене су табеларно (Таб. 2) и дијаграмски (Сл. 1 до Сл. 9). Посебно су издвојени
одабрани показатељи о расподјели (Таб. 3).
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Укупна расподјела броја хромозома обухваћених кариотипова
Расподјеле учесталости налаза о броју хромозома у кариотиповима гмизаваца
приказане су на основу свих 2569 укључених налаза (Таб. 2, Сл. 1). Заступљене су 54
варијанте броја хромозома (16, 19, 20, 21, 22, 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, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63,
64, 66, 68, 69, 70, 71, 84, 93, 94, 96). Највећа је учесталост кариотипова са 36 хромозома
(појављује се и други мање изражен мод за 50, 52 хромозома у кариотипу).
У распону од најмање 16 до највише 96 хормозома (Таб. 2, Сл. 1, Таб. 3), није
заступљено 27 варијанти броја хромозома (17, 18, 23, 61, 65, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95). Ријетко заступљене варијанте великог
броја хромозома углавном се односе на полиплоидне (3n, или 4n), а не на диплодне врсте.

58

96 52

Grand Total

Максимум

(blank)

24 30

30 3
6
56 9
4
36 4
6

50

32 16

16

50

54 84

96

Pleist.

26

Tert.

Минимум

Eoc.

Olig.

UCret.

Показатељ

Mioc.
Plioc.

Табела 3. Показатељи дистрибуције броја хромозома у кариотиповима врста
гмизаваца, груписано по старости родова.
Росподјела броја хромозома за родове
непознате старости

Већина
налаза
о
броју
хромозома у кариотипу (1782 од 2569)
Најучесталије (мод)
28 38 50
50 36 36 36
није могла да се повеже са старошћу
и
родова.
Међу
овим
налазима
32
Амплитуда (MAX.–MIN.+1)
33 73 23 27 5
1 23 69 81
заступљено је 45 од 54 вријанте 2n (или
9
Констатованих варијанти
12 25 10 11 1
1 10 45 54
Xn), недостају варијанте 49, 55, 59, 68,
броја хромозома (k)
8
69, 71, 93, 94 и 96, односно унутар
Недостајуће варијанте броја
42 29 44 43 3 53 44
9
0
хромозома (54–k)
6
распона од 16 до 84, нису заступљене
Недостајуће варијанте броја
21 24 13 16 1
0 13
6
0
хромозома свих гмизаваца
8
23 вриједности, најучесталији су
унутар амплитуде категорије
кариотипови са 36 хромозома, незнатно
Присутне+недостајуће
33 49 23 27 3
1 23 51 54
варијанте броја хромозома
6
изражена друга модална вриједност је
унутар амплитуде категорије
за 52 хромозома у кариотипу (Таб. 2,
Таб. 3, Сл. 2). Недостајући подаци о старости родова проистичу из више разлога, родови
који су се ставрно раније појавили из неких разлога нису оставили тако честе фосиле да
би они били запажени и одређени, а они родови који су се касније појавили – који су
млађи нису геолошки придружени ни једној класи. Последње би упућивало да се бројеви
хромозома односе на најновије успостављена стања.
Расподјеле броја хромозома
f(2n)
укупно за родове познате
500
старости
400

За 787 налаза о броју хромозома
у кариотипу придружене

300
200
100

Слика 1. Заступљеност броја
хромозома
у
кариотиповима
Reptilia (све обрађене врсте, 2569
налаза)

Grand Total

0
2n 16

24

32

40

48

56

64

72

80
14

88

96
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су старости родова (Сл. 3). Унутар обухваћених класа старости родова у распону од 24 до
96 заступљено је 49 варијанти (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, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69,
70, 71, 84, 93, 94 и 96), а није заступљено 13 варијанти (25, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 45, 51, 62,
63, 66 и 84). Дистрибуција заступљености броја хромосома у кариотипу има израженију
нехомогеност (Сл. 3) у односу на категорију родова непознате старости (Сл. 2). Највећи
број налаза има 36 хромозома у кариотипу. Поред тога може да се истакне бар још један
500
модални
број хромозома (50).
400
f(2n)
300

Слика 2. Заступљеност броја
хромозома у кариотиповима
Reptilia, врсте за чије родове
није дата старост (1782
налаза)

200

500
100

(blank)

400
0
2n 16
300

24

32

40

48

56

64

200
f(2n)
100

72

80

88

96

(nonblank)

0
2n 16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

Слика 3.Заступљеност броја
хромозома у кариотиповима
Reptilia, врсте за чије родове
је дата старост (787 налаза)

Расподјеле броја хромозома за родове по категоријама старости
Налази о броју хромозома врста које припадају родовима познате старости
различито су рапоређени по категоријама: плеистоценски 127 налаза, плиоценски 152,
миоценски 81, олигоценски 63, еоценски 327 и горње-кредни 35 налаза (Таб. 2, Таб. 3, Сл.
4 до Сл. 9). Два налаза са 2n=50 за род терцијерне старости нису укључена посебно у
дијаграмско представљање. Из самог броја налаза јасно је да у појединим класама
старости рода не могу да буду заступљене све од укупно 54 варијанте броја хромозома у
кариотипу.
Плеситоценски родови заступљени са 127 налаза, имају 10 варијанти кариотипова
са 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 50, 52 и 54 хромозома, а у овом оквиру нису заступљене
варијанте са 33, 35, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 и 53 хромозома. Налази броја
хромозома врста из родова плеистоценске старости покривају два интервала, 32-42 и 5054.
Плиоценски родови заступљени са 152 налаза, имају 18 варијанти кариотипова са
36, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 68, 69, 70, 71, 93 и 94 хромозома, а у овом
оквиру нису заступљене варијанте са 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63,
64, 66 и 84 хромозома.
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Миоценски родови заступљени су са 81 налазом, имају 11 варијанти кариотипова
са 30, 32, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 50, 54 и 56 хромозома, а у овом оквиру нису заступљене
варијанте са 31, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53 и 55 хромозома.
Олигоценски родови заступљени са 63 налаза, имају 10 варијанти кариотипова са
30, 32, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 50 и 52 хромозома, а у овом оквиру нису заступљене
варијанте са 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49 и 51 хромозом.
Еоценски родови заступљени са 327 налаза, имају 25 варијанти кариотипова са 24,
26,
28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 и 96
500
хромозома, а у овом оквиру нису заступљене 24 варијанте са 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41,
42,
43, 45, 47, 49, 51, 53, 62, 63, 66, 69, 70, 71, 84, 93, 94 хромозома.
400
Горњо-кредни родови заступљени са 35 налаза, имају 12 варијанти кариотипова
са300
26, 28, 30, 32, 34, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58 хромозома, а у овом оквиру нису заступљене
21500
варијанта са 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51
хромозом.
200
400

100

500
0
200
2n 16
400
100
f(2n)
300
500
0
200 16
2n
400
100
f(2n)
300
0
200
500
2n16

24

32

40

48

56

64

72

24

32

40

48

56

64

88

Слика 5. Заступљеност броја
хромозома у кариотиповима
Reptilia, врсте плиоценских
96 родова (152 налаза)

72

80

88

Слика 6. Заступљеност броја
хромозома
у
кариотипу
Reptilia, врсте миоценских
96 родова (81 налаз)

88

Слика 7. Заступљеност броја
хромозома у кариотиповима
Reptilia, врсте олигоценских
96 родова (63 налаза)

Mioc.
24

32

40

48

56

64

72

80
Olig.

24

32

40

48

56

64

72

80

Eoc.
24

32

40

48

56

64

100
f(2n)
0
2n16

80

Plioc.

100
400
f(2n)
0
300
500
2n16
200
400
100
f(2n)
300
0
200
2n16

88

Слика 4. Заступљеност броја
хромозома у кариотиповима
Reptilia,врсте плеистоценских
96 родова (127 налаза)

Pleist.

300
f(2n)

72

80

88

96

88

Слика 9. Заступљеност броја
хромозома у кариотиповима
Reptilia, врсте горње-кредних
96 родова (35 налаза)

UCret.
24

32

40

48

56

64

72

80

Слика 8. Заступљеност броја
хромозома у 327 кариотипова
Reptilia, врсте еоценских
родова, 327 налаза)

Одржавање (трајање) издијељености хромозомске гарнитуре
Кариотипови са 32, 34, 36, 50, 52 и 54 хромозома појављују се у свих 5 категорија
старости (постоји континуирано одржавање кариотипова са овим нивоима издијељености
хромозомске гарнитуре). У 4 категорије старости појављују се кариотипови са 30 (од
16
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Горње Креде до Миоцена), 44 (континуитет од еоцена до плиоцена) и 56 (горње-кредни
до плиоценски, одсуство у миоценских родова) хромозома (овакви кариотипови нису
заступљени у плеистоценским родовима). Кроз 3 категорија старости јављају се
кариотипови са 38, 40, 42 (континутет од миоценских до плеистоценских родова), 46 и 55
хромозома, док се у 2 категорије старости јављају кариотипови са 26, 28, 37, 48, 57, 58 и
68 хромозома (у старијих горњо-кредних и еоценских родова јављају се кариотипови са
26, 28, и 57, 58 хромозома). Само у по једној категорији старости родова присутни су
кариотипови са 24, 35, 39, 47, 49, 53, 59, 60, 64, 69, 70, 71, 93, 94 и 96 хромозома (Сл. 10).
Унутар подручја варирања ових категорија (24 до 96) не појављују се варијанте
кариотипова са 25, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 45, 51, 62, 63, 66 и 84 хромозома, забиљежене код
родова непознате старости и додатно испод минимума варијанте 16, 19, 20, 21 и 22
хромозома.

6
mk
5
4
3
2
1

2n

0
16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96

Слика 10. Број категорија старости рода (mk) у којима је заступљен дати број хромозома (2n или
Xn)

Промјене граница дистрибуције, и модалног броја хромозома у кариотипу, имају
промјенљив смјер (Сл. 11). Због тога, када се у рачунање укључи јаче временско
разлучивање појаве припадајућих таксона, добије се већа брзина промјене броја
хромозома у кариотипу таксономске групе него ако се праволинјски повежу најстарија и
најмлађа група (Pavlović, 1993). Модални број хромозома помјера се са 28 и 32 од горњекредних родова на 38 у еоценских и даље на 50 у олигоценских родова, затим се враћа на
36 у миоценских, поново расте на 46 код плиоценских и враћа се на 36 код
плеистоценских родова. Полазећи од претпоставке да родови непознате старости
припадају Холоцену (Реценту), могло би да се закључи да је модални број стабилан од
Плеистоцена.
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96

број хромозома у кариотипу

88
80
72

Минимум

64

Максимум

Најучесталије (мод)

56
48
40
32
24
16
8
0
-6

-5

-4
-3
-2
категорије старости рода

-1

0

Слика 11. Помјерања подручја и мода расподјеле броја хромозома у кариотипу од горњо-кредних (-6),
преко еоценских (-5), олигоценских (-4), миоценских (-3), плиоценских (-2), плеистоценских (-1) до
родова непознате старости (0)

Разматрање помјерања подручја дистрибуције броја хромозома у кариотипу за
категорије родова гмизаваца према њиховој старости (Сл. 11, Таб. 2) уочава се
пулсирање: од горњо кредних родова (Сл. 9) подручје дистрибуције се проширује и
попуњава код еоцених родова (Сл. 8), затим сужава у олигоценских (Сл. 7), мало
проширује и помјера ка већем броју хромозома код миоценских (Сл. 6) и даље знатније
проширује и помјера код плиоценских родова (Сл. 5), да би се поново у плеистоценских
родова подручје сузило и помјерило ка мањем броју хромозома у кариотипу (Сл. 4).
Подручје дистрибуције се проширује и код родова непознате старости, уз претпоставку да
припадају Реценту (Сл. 2).
Умјесто категорија старости, ако би се користила временска скала (Pavlović, 1993)
у милионима година добиле би се збијеније тачке код млађих категорија: Рецент од -0.01,
Плеистоцен од -1,8, Плиоцен од -5, Миоцен од -24, Олигоцен од -37, Еоцен од -54,
(Палеоцен је прескочен од -65), а онда још даље у прошлост иде интервал од почетка
Горње Креде (око -98). Произилази да није прошло довољно времена између Рецента и
Плеистоцена да би дошло до помјерања модалног броја хромозома. Ако би се брзина
помјерања модалног броја рачунала на основу разлике Горња Креда и Плеистоцен
вријеме 98-2=96, промјена броја 36-32=4, брзина промјене 4/96=1/16=0,041580042, то јест
модални број се повећавао за 1 сваких 16 милиона година. Међутим, када се израчунају
апсолутне вриједности (промјене модалног броја хромозома подијељене са разликама
времена почетка сусједних категорија) у низу категорија старости родова од Горње креде
до Плеистоцена (до Рецента? - родови непознате старости): (38-32)/(98-54)=0,136363636;
(50-38)/(54-37)=0,705882353; (50-36)/(37-24)=1,076923077; (46-36)/(24-5)=0,526315789;
(46-36)/(5-1,8)=3.125; (36-36)/(1,8-0,01)=0, добије се сума промјене од Горње Креде до
Плеистоцена (односно Рецента) 5,570 хромозома, подијељено са 5 израчунавања износи
1,114 хромозома у кариотипу на милион година (са 6 је 0,928). Највећа брзина промјене
модалног броја хромозома у кариотипу дешавала се од Плиоцена до Плеистоцена: 3,125
хромозома. У поређењу сусједних старосних групa сисара (Еоцен, Олигоцен, Миоцен,
Плиоцен, Плеистоцен) израчунате су брзине промјене модалног 2n: 0,875; 0,533; -0,111; 18
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1,333 хромозома за милион година (Pavlović, 1993), просјек 0,713. На исти начин
израчуната брзина промјене броја хромозома само је у поређењу Еоцен – Олигоцен већа
код сисара (0,875) него код гмизаваца (0,706), а у остала три поређења брзине су веће за
гмизавце него за сисаре (такође и просјек 1,114>0,713).
Подразумјевајући да констатовани бројеви хромозома у кариотипу у гаметогенези
бивају преполовљени, без обзира да ли се ради о полиплоидним (триплоидним или
тетраплоидним) врстама, онда би се брзина промјене броја хромозома могла свести на
такву хаплоидну гарнитуру дијељењем са два, па би за серију родова познате старости те
брзине износиле 0,068, 0,352, 0,538, 0,263, 1,562 и просјек 0,557 хромозома хаплоидне
гарнитуре на милион година. Ово су веће брзине у односу на оне израчунате у оквиру
родова: гмизаваца од 0,0006 до 0,027, просјек 0,009; сисара од 0,000 до 0,609, просјек
0,129 (Bush et al., 1977). Бројеви хромозома у кариотипу, који су присутни у свим
категоријама старости 32, 34 и 36, те 50, 52 и 54 одговарали би оптималном нивоу
издијељености хромозомског материјала на хромозоме. Специјацијом се јављају врсте
које реаранжманима хромозома доводе до других нивоа издијељености кариотипа који су
мање повољни са становишта функционалности при ћелијским диобама или/и са
становишта комбиновања хромозома и у њима везаних гена. Модални бројеви хромозома
нису само резултат одржавања таквог стања издијељености кариотипа током трајања
врсте, него и повратака на такав број хромозома од врста које нису имале оптимализовану
издијељеност хромозомске гарнитуре. Стања издијељености кариотипа која карактеришу
родове појединих старосних група очекивати је да се одржавају до садашњости, као што
се одржавају карактеристике рода које су биле основа за одређивање времена њихове
појаве. Родови који су се појавили касније помјерили су своје морфолошко-анатомске
одлике, између осталог, и због нових варијанти броја хромозома у кариотипу. Појава
нових родова празни подручје дистрибуције претходне старосне групе и издваја подручје
дистрибуције броја хромозома настале млађе старосне групе. Млађа старосна група,
уколико улази у адаптивну радијацију попуњава подручје дистрибуције броја хромозома
новим варијантама. На граници Мезозоика и Кенозоика испражњене су многе адаптивне
зоне гмизаваца, тако да у Палеоцену нема појаве нових родова (Romer, 1955), али у
Еоцену је изражена нова адаптивна радијација гмизаваца који су преживјели изумирање.
Подручје дистрибуције броја хромозома у кариотипу родова који су се појавили у Еоцену
је најпопуњеније. Еоценски замах специјација гмизаваца је попуњавао просторе
испражњене претходним великим изумирањем, Међутим, касније током Терцијера и
Квартара, те просторе попуњавају на копну сисари и птице, а у воденој средини
првенствено кошљорибе, тако да је мање нових родова гмизаваца, а лепезе дистрибуције
броја хромозома у кариотипу су испрекидане, непопуњене. Број врста код којих је
утврђен број хромозома у кариотипу је мален у односу на укупан број врста, тако да и у
овој постгеномској фази (Deakin, Ezaz, 2014) остаје широк простор за афирмацију науке у
проучавању кариотипова великог броја непроучених врста гмизаваца. Они који прилазе
том послу треба да, упоређујући разноврност гмизаваца доступног подручја са базом
података врста чији су кариотипови познати, издвоје непроучене врсте за које могу да
дају науци прве описе њиховог кариотипа. Употпуњавањем тих података, како је то
говорио професор Живко Славнић „сакупљањем мрвица у науци“, даће се основ да се
кроз нови замах теорије и анализе система (The Tree of Sex Consortium, 2014) дају
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одговори о различитим испољавањима одлика кариотипа у току постојања варијанти
живота.
Хромозомске гарнитуре и хромозоми су субсистеми живих система (Pavlović,
1993) али у њиховом комбиновању и трајању јединке, популације, демоси, врсте –
таксони, функционишу као субсистеми одржавања континуитета хромозома и
хромозомских комплемената. Они садрже материјализовану идеју сталног понављања
живота кроз генерације ћелија и јединки, али и идеју верзија, биоверзитета и
еконверзитета.

ЗАКЉУЧАК
1. Анализирана је дистрибуција 2569 литературних података о броју хромозома у
кариотипу врста гмизаваца, од тога за 787 је позната и за 1782 није позната старост
рода. Посебно је пребројано 111, од укупно 504 таксономске јединице које су у
анализи сматране родом.
2. У односу на укупну дистрибуцију броја хромозома у кариотиповима врста
гмизаваца, подскуп са родовима непознате старости има потпуније попуњено
подручје варијанти броја хромозома, него подскуп родова познате старости.
3. Међу родовима познате староси подскуп еоценских родова је са најпопуњенијом
лепозом подручја дистрибуције, док су бројеви налаза за остале старосне
категорије родова недовољни да попуне све варијанте у распону констатованих
бројева хромозома у кариотипу. Појављују се раздвојене двије (Горња Креда,
Олигоцен, Плеистоцен) или три (Плиоцен) групе покривеног подручја 2n.
4. Кариотипови са 32, 34, 36, 50, 52 и 54 хромозома појављују се кроз 5 од 6
категорија старости родова (Горња Креда, Еоцен, Олигоцен, Миоцен, Плиоцен,
Плеистоцен) – постоји континуирано одржавање кариотипова са овим нивоима
издијељености хромозомске гарнитуре.
5. Промјене граница дистрибуције, и модалног броја хромозома у кариотипу, имају
промјенљив смјер. Модални број хромозома помјера се са 28 и 32 од горњекредних родова на 38 у еоценских и даље на 50 у олигоценских родова, затим се
враћа на 36 у миоценских, поново расте на 46 код плиоценских и враћа се на 36
код плеистоценских као и у родова непознате (рецентне?) старости. Просјечна
стопа промјене броја хромозома у кариотипу од Горње Креде до Плеистоцена
(односно до Рецента? – родови непознате старости), износи 1,114 (односно 0,928)
хромозома за милион година, или у гаметама 0,557 (односно 0,464).
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Abstract
PAVLOVIĆ, B. P., Nevenka PAVLOVIĆ: INCOMES OF TAXONES INTO NEW ECOLOGICAL
NICHES – ADAPTIVE RADIATIONS. [Faculty of Natural Sciences and Matematics of Banjaluka
University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića]
A new species arises from one or two demoses by separations of an individua or a group of
individuals into a closed reproductive unit, from one or two demoses. That reproductive unit becomes a
start of a new demos which, along with its surrounding makes a demoecon, included in hierarchy of
cenoekones and taxocoenes. The demos reproductive separation could be associated by space and/or a pit
of other components of niche separation. The niche separation would be developed during the new
demoekon integrations. These processes, of the demos reproductive and the demoecon niche divergence
means that a new species-taxon and new species-taxocoen have emerged. Both increased taxon and
taxoecon divergence are meners of emergence of higher level taxa as well as higher levels taxoecones.
Intial taxa that develop a quite new niche inside their taxoecons are basic for adaptive radiation.
Examplar ilustrations have been presented by several taxoversities and taxoeconversities of Bios and of
Bioecon, especially for Limnofauna Europaea. A few of new terms, or new deffinition, have been given
in a glossary form. The new terms, enishe, evalence, espectre would be more practical for linguistic and
essential meeenings than ecological niche, ecological valence, ecological spektre.
Key words: new demos, new taxon, new ecological niche, new taxoecon, adaptive radiation, taxoversity,
taxoeconversity, Limnofauna Europaea
Сажетак
Нова врста настаје издвајањем једне јединке или групе јединки у затворену репродуктивну
цјелину из оквира једног или два демоса. Та репродуктивна јединица представља почетак новог
демоса који са окружењем чини нови демоекон и укључује се у хијерархију ценоекона којима
припада тај демоекон. Репродуктивно одвајање демоса може да буде повезано са просторним
одвајањем и/или дјелимично одвајањем других компоненти нише. Одвајање нише бива развијено
током интеграције новог демоекона. Ти процеси, демосове (репродуктивне) и демоеконове (ниша)
дивергенције, значе да су се појавили: нови специес-таксон и нови специес-таксоекон. Повећана
дивергенција и таксона и таксоекона, су начини изницања виших нивоа таксона и таксоекона.
Иницијални таксони који развију сасвим нову нишу унутар својих таксоекона су темељни за
адаптивну радијацију. Приказани су илустративни примјери неколико таксоверзитета и
таксоеконверзитета у оквиру Bios-а и Bioecon-а, посебно за Лимнофауну Европе. Неколико нових
термина, или нових дефиниција, дато је у форми појмовника. Нови термини, ениша, еваленца,
еспектар чине се више практичним са лингвистичког и суштинског становишта него еколошка
ниша, еколошка валенца, еколошки спектар.
Кључне ријечи: нови демос, нови таксон, нова еколошка ниша, нови таксоекон, адаптивна
радијација, таксонверзитет, таксоеконверзитет, Лимнофауна Европе
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УВОД
Становишта која се износе у овом раду заснована су на постојећим схватањима таксона,
еколошке нише и адаптивне радијације, а разрађују се приступи схватања биотичких
система и екона изнесени у претходним радовима (Pavlović, 1988, Pavlović, 1990, Pavlović,
1993, Pavlović, 1995, Pavlović, Pavlović, 2001, Pavlović, 2002, Павловић, 2003, Павловић,
Павловић, 2012). У том контексту разрађује се и схватање еколошке нише.
Таксони су биотички системи које обједињују претходне или текуће предачко
потомачке везе. Врста је основни таксон унутар кога текућа репродукција јединки
обједињава генерације предака и потомака. Затварањем јединке или групе јединки у
посебну репродуктивну цјелину настаје нова врста јединки из такве репродуктивне
цјелине. Врста је такође затворена у једну еколошку нишу. Улазак таксона у нову
еколошку нишу дешава се на два начина: успостављањем нових својстава у оквиру
таксона који отвара нови функционално-структурални простор у ценоекону који
заузимају, заузимањем (бољим попуњавањем) постојећих простора таксонима из других
ценоекона.
Нише, у склопу ценоекона, упражњавју, користе и заузимају организами,
популације, демоси и таксони. Ниша је мултидимензионално, ценоеконом, одређена
функционална и структурална позиција биотичких система од организма до таксона.
Ниша је заснована на могућностима биотичког система и могућностима које се
налазе у окружењу тог биотичког система. Са развојем биотичких система
успостављале су се нове способности организама, а са производњом материја и супстанци
у метаболизму ценоекона отварале су се могућности за улазак организама у нове нише.
Застоји и нагомилавање супстанци у појединим етапама кружења материје су
предуслови настанка и еволуције екосистема (Pavlović, 1984). При настанку и еволуцији
екосистема појављују се примарно нове нише, а такође у новим екосистемима уласком
припадника таксона из других екосистема бивају успостављене секундарно нове нише.
Исту нишу или исту компоненту нише могу да заузимају припадници различитих таксона.

МЕТОДЕ
Теоријска повезивања у склопу науке иду кроз концептуалне системе, у којима се
сагледавају и природни системи међу којима је посебна пажња посвећена биотичким
системима (Committee on Defining and Advancing the Conceptual Basis of Biological
Sciences in the 21st Century, National Research Council, 2007) и њиховим обједињавањима
са окружењем, односно средином у којој опстају – дато им је име екони (Pavlović, 1988).
Улазак таксона у нове еколошке нише је широко описиван и, у оквиру проучавања
система, постоје велика обједињавања података у циљу сагледавања адаптивне радијације
ангиосперми (Zanne, A. E. et al., 2014, 2014а) или система полности, односно
репродукције еукариота (The Tree of Sex Consortium, 2014).
Разматрајући нова стања која се успостављају унутар екосистема овдје се
анализирају прилози обједињавања еволутивних независних и зависних рјешавања
функционалности система и биотичких и екона. Из широко познатих чињеница о
биоценотичким и екосистемским односима овдје се дају погледи на одржавање и
сужавање заједничких оквира нише унутар таксона при адаптивној радијацији.
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Посебни дио анализе, у сагледавању укључености различитих нивоа таксона
лимноифауне Европе у састав фауне лимнофаунистичких подручја (Illies, 1978, Сл. 1),
спроведен на бази података (Pavlović, 2002) прилагођене за приказивање присуства
таксона и тумачење њихових улазака у нове еколошке нише кроз адаптивну радијацију.
Одговарајућа разматрања о заступљености таксона по типовима станиште (Illies, 1978)
заснована су на ранијим подацима (Pavlović, 2002).

Слика 1. Илијесова подјела (Illies, 1978 ) на лимнофаунистичка подручја Европе
(модификовано; Pavlović, Pavlović, 2012)

Постојећи рјечник овдје је проширен још недовољно усвојеним терминима или
другим њиховим одређњима, а неки термини први пут су овдје појмовно одређени.
Ради настојања да се попуни подручје недостатка термина за одређена њихова
поимања даје се њихов попис са неким дијеловима подразумјеваних одређења (уз сам
термин је дато ко га је први пут увео, а затим се дају разраде одређења):
биоверзитет – живописност Павловић, Павловић (2012): „мноштво верзија
живота, разноликост, живописност, шароликост живота“, (вешеструкост, насупрот
двострукости која проистиче из ријечи биодиверзитет). „Не само са становишта људске
спознаје, живописност је сама суштина живота. Она проистиче из способности
иницирања, развоја, обједињавања и одређивања облика, начина, и путања одржавања
система. Те способности су садржане у иницијалним и обједињаваним компонентама
система. Живописност се успоставља живописањем. Живописање је остваривање живота
у свим изразима његове садржине. Писање у живописности значи успостављање
садржине живог (система). О човјековом уникатном животу пише се животопис.
Животопис представља само дио представе о живописању људског бића.“ „Биоверзитет
почива на модуларности. “
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биоекон – (Pavlović, 1988) екон у чијем језгру је биос. Павловић (Pavlović, 1993):
„живи свијет од настанка и током цјелокупног трајања, биос остварује везе са неживим
свијетом чинећи биоекон (Pavlović, 1988, Pavlović, 1990).“ Павловић (Pavlović, 1995):
„Током постојања живот (биос) остварује јединство са својим окружењем чинећи екон
који је назван биоекон“.
биос – (Pavlović, 1988) језгро биоекона. Павловић (Pavlović, 1993): „живи свијет од
настанка и током цјелокупног трајања, биос остварује везе са неживим свијетом чинећи
биоекон (Pavlović, 1988, 1990).“ „Биос је сложен систем у коме предачко потомачке везе
чине основу његове цјеловитости. У поимању појаве таксона (монофилетског поријекла)
тражи се исходишна тачка, тако да низ потомачких таксона има, у неком ранијем
времену, један исходишни таксон. По том приступу, идући уназад сви организми неком
од линија таксона воде до једног исходишног предачког таксона. Из тога слиједи да једно
исходиште има за посљедицу све живе системе, који су постојали, који постоје и који ће
да постоје. Сви ти системи чине биос чија је временска граница почетка негдје у
прошлости, а вријеме нестанка на основу унутарсистемских карактеристика је
неодређено. Изгледа да је биос систем отворен према горњој граници трајања.“ За ово
одређење живог свијета, као јединственог таксона, сљедствено принципима биолошких
таксономија треба да се пише Bios.
Bios – живи свијет, уникатан таксон и уникатан синтаксон. Павловић, Павловић
(2008): „Bios (живи свијет) је највиши таксон, а најнижи таксон према актуелним
схватањима зоологије је подврста (subspecies).“ Павловић, Павловић (2012): „Систем
може да буде свеобухватан – један једини. Bios (у монофилетском схватању) је такав
свеобухватан биотички систем, један једини, истовремено и таксон и синтаксон. Сва
писања од његовог исходишта чине једну јединствену књигу, која се исписује у
разгранавањима и завршавањима линија у преплетањима и ткањима.“
биотички систем – живи систем (Pavlović, 1988) језгра екона: онтос, демос, ценос,
..., биос (Pavlović, 1990, Pavlović, 1990a). Павловић (Pavlović, 1990b): „Живи системи су
отворени. Они остварују везе са неживим и живим системима. Те везе се односе на
промет материје и енергије, на положај живих система у окружењу и сл. Тако су живи
системи подсистеми компоненте еколошких система, екона. Један дио информације који
представља унутрашњу одређеност живих система задржава се само у њима, или се у
њима задржава посебност значења те информације. Проток тог дијела информације, и
остваривање веза одвија се искључиво у живим системима.“ „Присуство насљедне
информације у предачко-потомачким живим системима значи постојање везе међу
системима и њихово обједињавање у хијерархију система. Губитак, или појава нове
информације унутрашње детерминисаности система раздваја системе у подсистеме.
Појава полног размножавања доводи до успостављања веза међу синхроним стањима
линија живих система. Повећање броја репродукција и продужење стања репродукције
система доводи до успостављања везе међу асинхроним системима (препокривање
генерација). Густина стања, расположиво и потребно вријеме за успостављање веза живих
система, деградација или губитак информација међу њима одређује степен јединства
живих система, па и припадност живог бића систему врста и популација“ Павловић
(Pavlović, 1993): „Живи системи имају кроз генетичку информацију обезбјеђену
умножену читљивост.“ „Биотички системи, ћелија, јединка, популација и врста,
представљају системе у којима се оптимализује варијантност генетичке информације у
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оквиру уске варијације, или једне варијанте, облика издијељености хромозомског
материјала.“ „Ћелија је основни биотички систем који опстаје према програмском оквиру
садржаном добрим дијелом у хромосомском материјалу.“ „Размножавањем јединке,
диобом ћелије, дупликацијом хромозомских гарнитура, живи системи су обезбједили
множину система, а множина компоненти и елемената одговара и треба да задовољи ниво
потпуности (цјеловитости) система.“ „Многи биотички системи имају своје коначно
вријеме које се налази између настанка живог система и његовог нестанка. Крупнији
биотички системи виших таксономских категорија, почињу негдје у близини самог
настанка живота, или се јављају у каснијим етапама постојања живота. Неки од њих су
завршили своје постојање, неки још увијек трају, а неки се још нису ни појавили.
Отворена будућност биоса је првенствено повезана са способношћу размножавања.
Дужина трајања елементарног система биоса, појединачног живог бића (онтоса) је
сићушна у односу на број таквих истовремених трајања и на број репродукованих
трајања. Репродукција је својство јединке као елементарног биотичког система.“
Павловић (2005): „Одређеност биотичких система проистиче из скупа својстава којима се
разликују од других система.“ „У биотичке системе нужно улазе други системи, а
биотички системи, такође, улазе у друге системе. Биотички системи могу да се
обједињују и да се рашчлањују.“ „Везе међу биотичким системима могу да буду
затворене (непосредне) или отворене (посредне).“ Павловић (Pavlović, 2006):
„Хијерархија биотичких система (онтос, демос, таксон, ценос) који чине језгра екона
(онтоекон, демоекон, таксоекон, ценоекон)…“
живо биће – јединка, индивидуа, биће, онтос. Павловић (Pavlović, 1990b):
„Настанком живог бића у процесу размножавања, тај систем једном прима информацију
од исходишних система, а затим поново у процесу размножавања преноси дио или цијелу
информацију потомцима. Живо биће је нужно једнократно отворени систем за пријем
информација од предака (изузев постанка од неживог), а ако се репродукује, према
потомцима се једнократно или вишекратно отвара.“ Павловић (Pavlović, 1993): „Јединка
је нужно коначан, могуће(?) поновљив (у другом времену), јединични живи систем
отворен за одређени оквир утицаја других система и за одређени оквир измјене
субсистема. Временски оквир обухвата скуп животних процеса од настанка (рађања)
репродукције и нестанка овог јединично реализованог система, односно цјелокупни
живот бића. Тако схваћен систем могао би да носи име онтос. Постоји више типова
(врста) и више реализација у оквиру типа (врсте) овог живог система.“
живот – (Pavlović, 1993) Павловић (Pavlović, 1993): „Живот (живи свијет), у
пуном континуитету трајања, је један систем. Тај систем појмовно би се могао везати са
термином биос. Његова реализација није укупна - није окончана реализација скупа
законитих збивања које одређују овај систем. Једна од карактеристика живог свијета је
његова еволутивност, законитост промјена успостављања веза међу укљученим
системима. Један такав укључни систем је јединка. Све јединке које у датом времену
постоје као системи представљају једно стање засад временски неограниченог
(бесконачног?) система биоса. Биос је хрон без одређене границе свога окончања.“
демос – народ (Pavlović, 1988) Павловић (Pavlović, 2006) „Демос је биотичко
језгро демоекона.“ „Популација је пресјек стања демоса. Демос је систем са дужим
трајањем од популације. Демос је скуп смјењујућих - сукцесивних, али могуће и више
синхроних популација. Сукцесивне популације у продужецима у цијелости садрже везе
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предачко потомачке међугенерацијске везе јединки. Свака јединка је потомак неког
родитеља. Синхроне популације директно се везују, али не свеобухватно репродуктивним
везама, међупопулационо зависно од миграција, а унутар популације зависно од система
репродукције. Демос је елеменат таксона и у тим оквирима везе су предачко –
потомачке.“
демоекон (демекон) – (Pavlović, 1988) Екон у коме је језгро демос, који остварује
јединство током свог постојања са окружењем, назван је демоекон (демекон) (Pavlović,
1995).
екон – (Pavlović, 1988): „екон је функционални система у коме се остварује
јединство живе и неживе материје непрекинутим односом.“ „... нивои екона: онтоекон
(онтекон), демоекон (демекон), ценоекон (ценекон), ..., биоекон.“ „Цјеловитост екона
минимално обухвата остварење једног циклуса функција његове интеграције.“ Павловић
(Pavlović, 1990, Pavlović, 1990a). „Екон је систем у коме се обједињују живи и неживи
систем. Нужан услов екона је жива компонента система (живи субсистем, од настанка тј.
од исходишта, до нестанка, или преласка у други систем), окружење (неживе компонента)
и веза која обједињује ове компоненте. Нема екона без живог субсистема, нити
обједињавања живог са неживим без постојања неживе компоненте окружења.“ Павловић
(Pavlović, 1993): „Под еконима се подразумијевају различити облици обједињености датог
биотичког система са другим системима: јединка током цијелог живота - онтос
обједињује се са другим системима у онтоекон, популација током свог трајања, односно
демос, обједињује се са другим системима у демоекон, биоценоза током трајања на једном
или на више биотопа у ценоекон, ..., живи свијет од настанка и током цјелокупног трајања,
биос остварује везе са неживим свијетом чинећи биоекон (Pavlović, 1988, Pavlović, 1990).“
Павловић (2005): „Екони су системи у којима неки живи систем остварује јединство,
током свог постојања, са својим окружењем“. Павловић (Pavlović, 1995). „Екон обухвата
цјеловиту реализацију биотичког система и све његове везе са другим системима.“
еконверзитет – (Павловић, Павловић, 2012) верзије екона. Павловић и Павловић
(2012): „Биоверзитет у склопу језгара екона представља дио верзитета екона (Pavlović
1988, 1990), заједно са додатним дијеловима, верзитета окружења, те верзитета
успостављених веза (по начину и садржини) биотичких система (језгара) са окружењима,
сачињава еконверзитет. Еконверзитет је скуп верзитета језгра, окружења и веза којима се
интегрише екон. Ценоеконима се у уобичајеном схватању биодиверзитета посвећује
посебна пажња односно то би одговарало сагледавању богатства екосистема, а у
концепцији екона то би били временски пресјеци, синхроно богатство ценоекона.“
јединка – индивидуа, живо биће, биће, онтос. „Јединка је нужно коначан,
могуће(?) поновљив (у другом времену), јединични живи систем отворен за одређени
оквир утицаја других система и за одређени оквир измјене субсистема. Временски оквир
обухвата скуп животних процеса од настанка (рађања) репродукције и нестанка овог
јединично реализованог система, односно цјелокупни живот бића. Тако схваћен систем
могао би да носи име онтос. Постоји више типова (врста) и више реализација у оквиру
типа (врсте) овог живог система.“ (Pavlović, 1993).
онтос – биће (Pavlović, 1988) јединка, индивидуа, живо биће, у онтоекону живи
субсистем првог реда – језгро онтоекона. Током читавог живота чини један живи систем
који са својим окружењима оствари један онтоекон. Павловић (Pavlović, 2006): „Биотички
систем нивоа онтоса је јединично језгро онтоекона...“
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онтоекон (онтекон) – (Pavlović, 1988) екон чије је језгро онтос. Павловић (Pavlović,
1995): „Онтекон, у коме је биће живи субсистем првог реда, остварује интеграцију
слиједом функција од настанка – рађања бића до његове репродукције – вријеме
интеграције. Вријеме постојања онтоекона може се продужити преко једног циклуса
интеграције.“ „Екон у коме живо биће (онтос), током свог живота, остварује јединство са
окружењем назван је онтоекон (онтекон)“.
популација – Павловић (Pavlović, 1993): „Популација је скуп истоврсних јединки
укључених у један систем, који је окарактерисан системима нижег нивоа. … Популација
не само да може постојати након искључења, или укључења неких јединки, него је то
управо једна од одредница веза које се остварују у овом систему. Систем популација се не
може редуцирати на бескрајно мали временски одсјечак.“ Павловић и Павловић, (2012):
„Популација је пресјек стања демоса.“
синтаксон – coena – syntaxon (Braun-Blanquet, 1928, Barkman et al., 1958) Вебер и
сарадници (Weber et al. 1976): „Израз синтаксон (плурал: синтаксони) у овом Кодексу
означава апстрактну фитоценолошку јединицу било ког хијерархијског степена која се
може (у принципу) уврстити у неки хијерархијски систем“ Именоване јединице било ког
нивоа хијерархије класификације биоценоза, подразумијевају се заједничке путање у
сингенези и заједнички подскупови таксона. Биотички сингенетички системи који
обухватају ценозе са заједничким карактеристикама и заједничка обједињавању демоса и
таксона. Синтаксон подразумијева укупну хијерархију (не само ценотичких јединица
биљака него) свих чланова ценоза. На синтаксоне, који су биотички системи, се
надовезују синеконтаксони, који су ценоекони.
таксон – Павловић (Pavlović, 2002): „Ријеч таксон означава групу организама која
је довољно различита да се може обиљежити именом и поставити у неку одређену
категорију (Meyer, 1926).“ Именована група јединки (популација) – формална јединица на
било којем нивоу хијерархијске класификације, у којој све јединке посједују заједничке
карактеристике за које се подразумијева да су контролисане идентичним насљедним
основама – генима (Rickett, 1958, Riger et al. 1976). Павловић (Pavlović, 2002, Павловић,
Павловић 2008): „1... биотички систем у коме су јединке (онтоси) обједињени предачко
потомачким везама у цјелину са заједничким исходиштем и одржавањем генетичко
информационих основа заједничких особина. Таксон као систем траје од исходишта па
све док постоји бар једна потомачка јединка. Он укључује све јединке од постанка и
трајања до нестанка и преласка у други потомачки таксон“.
таксоцен – (Chodorowski, 1959) подскуп популација биоценозе (подручја) које
припадају истом таксону (изнад нивоа врсте). „Појам таксоцена (Chodorowski, 1959)
представља погодност у којој се ценотичка анализа усредсређује на дату систематску
групу чланица биоценозе, уз или без идентификације појединачних популација чланица.“
(Филиповић, Павловић, 2008)
таксонверзитет (нов термин) – стање присуства (постојања) таксона у просторновременским ограничењима, као и унутар биотичких система (таксона и синтаксона) и
ценоекона. Повољно је да се сагледава бројем присутних таксона истог нивоа: врста,
родова, фамилија ... , али у одређеним стручно-техничким околностима и комбинацијама
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броја таксона различитих нивоа. Ту припада специјски верзитет, до сада за тај ниво је
широко кориштен термин специјски диверзитет.
таксоекон – укупност обједињавања екона у чијим биотичким језгрима је укључен
таксон и у којима се остварује јединство таксона са окружењима. Павловић и Павловић
(2008): „Таксоекон се састоји од слиједа стања обједињавања свих припадника таксона са
њиховим окружењима на просторима постојања.“
таксоеконверзитет (нов термин) – укупност верзитета таксоекона у којима се
остварује таксон.
ценоекон (ценекон) – (Pavlović, 1988) екон чије је језгро ценос. Павловић
(Pavlović, 1995): „Током постојања биоценоза остварује јединство са њеним окружењима
у екону којем је дато име ценоекон.“ Павловић, (2012), Павловић, и сар. (2012):
„Ценоекон је јединство ценозе (заједнице) са њеним окружењима у пуном временском
трајању обједињености демоса (припадника врста) који сачињавају ценозу.“
ценос – заједница (Pavlović, 1988) Павловић (Pavlović, 2006): „Ценос је биотичко
језгро ценоекона.“

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Примарно нове нише и серије адаптивних радијација – Постанак трофичких нивоа и
екосистема
Први ниво успостављања ниша везан је са живом материјом лабавих
насљедних основа, па је промјенљивост велика, а осмотрофно-органотрофна исхрана
је извор енергије за животне процесе. Адаптивна радијација облика са нестабилном
насљедном основом односила се на трофичко кориштење расположивих извора, на
успостављање и подешавање процеса метаболизма, раста и размножавања унутар првих
облика живота. Тако усавршене прве функције метаболизма, раста и размножавања
задржане су код свих чланова живог свијета. Оне чине основу мултидимензионалности
нише. Метаболизам се одвија на рачун постојећих органских материја у окружењу.
Средина са органским материјама присутним на великим просторима, првим
ријетким облицима живота дала је могућност брзог (популационог) раста и ширења
таласа живота. Органске материје из биотопа доспијевају у биомасу, тако да се
концентрација почетних органских супстанци у средини смањује, те изничу
компетициони односи који су основа за појаве нестабилних таксона. Компетициони
односи су засновани на изницању таксона са различитим способностима издвајања
супстанци хране при малим концентрацијама у средини. Први таласи облика живота у
условима компетиције доводе до даљње адаптивне радијације осмотрофа.
Метаболисањем и угибањем организама јављају се нагомилавања нових
супстанци (Pavlović, 1984) и њихових конгломерата у средини. Резултат тога је појава
организама који ће да се надовежу на кориштење групе супстанци или појединачних
органских спојева. То је предуслов појаве сапротрофа (осмотрофних и сапрофагих
ланаца исхране) и нове адаптивне радијације засноване и на сужавању и на дијељењу
еколошких ниша. То је основа нове шире адаптивне радијације. У суштини тај дио
успостављених ниша задржали су сви сапробионти који се обједињују у трофички
ниво редуцената.
Честоћа простора који заузимају тијела првобитних живих облика доводе до
њихових контаката у којима простор једног живог облика користи као станите други
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живи облик. Из тога се јављају двије групе примарних ниша у којима је успостављен
однос домаћина и госта из чега су слиједиле нове групе односа међу различитим
облицима који на посебан начин дијеле простор заједничког живљења, а не припадају
истим предачко-потомачким линијама.
Знатне биомасе првобитних облика живота у условима сиромаштва неживих
органских материја у средини, развијене способности узимања органских супстанци
осмотрофно или сапрофагијом доводе до исхране супстанцама других живих облика
и до успостављања паразитских и предаторских односа међу живим бићима. Тако се
успоставља конзументски трофички ниво, улазак у те нове нише наредна је основа
адаптивне радијације.
Преостали продукти метаболизма у окружењу су спојеви са све мање енергије,
па се појављују усавршавања кориштења хемијске енергије, тако да се јављају
прелази и комбинације кориштења енергије нискоенергетских органских једињења
и енергије неорганских материја, што доводи до појаве хемосинтетичких облика
живота. Улазак у ту нову нишу успоставља трофички ниво продуцената, и основа је
адапртивне радијације облика живота који за своје животне процесе користе енергију
из неорганске материје.
Циклуси улазака облика живота у нове еколошке нише кроз побројане
адаптивне радијације тако су довели до затварања кретања материја у круг и настао
је екосистем који смањује нагомилавање супстанци у појединим одјељцима или
облицима живог и неживог.
На границама максимума нагомилавања супстанци и испадања из тока ка
живом или ка неживом, дешавале су се пустоши иза таласа облика живота, а затим
адаптивним радијацијама појављивали су се нови таласи који су обнављали и раније
облике живота. Ове етапе и циклуси адаптивних радијација, са становишта слабије
развијене насљедивости, могле су да се одвијају промјенљивим брзинама, а са
становишта количине расположиве и укључене хемијске енергије у процес, требало
би, да су споре.
Редукционо стање на Земљи погодовало је настанку катализатора који ће
довести до апсорбовања енергије фотона и њеног укључења у метаболизам
екосистема и тиме је употпуњена његова радљивост. Са тако обезбијеђеном енергијом
и уз нагомилане широко доступне растворене неорганске материје, појава
фототрофних облика живота представља улазак у нову еколошку нишу снажне
функционалности продуцентског трофичког нивоа. Тај одјељак постаје кључни у
нагомилавању супстанци биомасе коју постојећа два трофичка нивоа редуцената и
конзумената, у дугом периоду, нису могли да у цијелости укључе у кружење, која
угибањем одлази у седименте. Редукционо стање атмосфере се помјера ка
оксидационом. То доводи до другог дијела нагомилавања у одјељку неорганских
материја биотопа, елементарни кисеоник у двије алотропске модификације које
дјелују као отров дотадашњег свијета анаероба, али и заштита од велике мутационе
промјенљивости.
Међу анаеробима прво се јављају облици отпорни на отровно дејство кисеоника, а
затим међу новонасталим и они који у метаболизму користе кисеоник, чиме је добијена
изразита ефикасност у добијању енергије за животне процесе. Тако су простори
адаптивних радијација били проширени на копно, појава аероба услед нагомилавања
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кисеоника у атмосфери и уз формирање озонског слоја заштите од јонизујућег зрачења,
али и смањење концентрације угљендиоксида такође је преко промјена термичких услова
довело до различитости биотопа. Повлачењем анаероба остају празни простори живљења
у којима се одвија снажна адаптивна радијација аероба. У постојећим биотопима аероби –
моћни потрошачи кисеоника, обезбјеђују периодично или стално просторе у којима тече
нова адаптивна радијација облигаторних и факултативних анаероба.
Појава еукариотске ћелије услиједила је из односа првобитних (?прокариотских)
облика живота, у којима: онтоси једног демоса користе тијела онтоса другог демоса за
своје станиште. Тиме су успостављене двије групе нових ниша и нови односи домаћина и
госта: унутар тога су: односи домаћина и паразита, домаћина и коменсала, домаћина
и симбионта. Последњи однос је довео до преласка еконског - синтаксоеконског система
у таксонске системе успостављањем нових ниша које су резултирале већ дјелимично
образложеним појавама адаптационих радијација које су резултирале разгранавањем
митохондријалним таксонима и фототрофним таксонима, сљедствено ендосимбионтској
теорији (Sogin, 1967, Margulis, 1970, 1981, 2011).
Изложено подржава поставку да су застоји и нагомилавање супстанци у
појединим етапама кружења материје предуслови настанка екосистема (Pavlović,
1984). Нагомилавање органских супстанци довело је до појаве првобитних облика живота,
што представља прве уласке и настанак ниша. Процеси који премјештају супстанце
између неживог и живог или их преводе у друге супстанце, на улазу у процес смањују
масе, а на излазу процеса нагомилавају масе све дотле док се не достигне максимум или у
крајности потпун пренос, што би се завршавало крахом (сламањем) облика живота. Међу
варијабилним облицима живота појављивале би се варијанте које су се ослањале на
кориштење нагомиланих супстанци све дотле док исходишне и новонастале варијанте
својим нишама нису затвориле круг процеса који спречава, смањује или искључују крајње
застоје и нагомилавања супстанци у неком одјељку живих и неживих материја.
„Камбријумска експлозија“, драматична радијација филума Animalia у интервалу
Неопротерозоик-Камбријум (прије приближно 600 до 500 милиона година), повезује се и
са нагомилавањима супстанци и седимената, а то се ставља у контекст колизија и
амалгамација суперконтинента (Brasier, Lindsay, 2001).
Носиоци насљедних информација, системи репродукције и животни циклуси –
основе уласка у нове нише и адаптивне радијације
Првобитни облици живота својом лабилном насљедном основом нису пружали
затвореност предачко-потомачког система који би одговарао основном таксону врсти.
Схватања слиједа развоја генетичке информације немају поуздану аргументацију, али
откриће саморепродукујућег приона (Prusiner, 1982), поново може да подржи став да су
бјеланчевине биле носиоци првих насљедних основа, и да су (обрнутим процесима у
односу на савремену транслацију) довеле до РНК-свијета (Gilbert, 1986, Bernhardt, 2012), а
затим до ДНК-фазе у постојању Bios-а (као јединственог биотичког система, истовремено
и таксона и синтаксона). Унутар РНК-свијета очекивати је да постоје предачко-потомачки
затворени системи, који одговарају врсти као основном таксону. Успостављањем таксона
успоставља се и чвршћа основа за успостављање његове нише.
Примарни улазак таксона у нову еколошку нишу стоји у вези са појавом новог
таксона. Проласком кроз фазе нестабилне генетичке информације, успостављањем
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РНК-свијета, а затим ДНК-фазе и појавом полног размножавања успостављају се све
моћније границе међу облицима животима који престају да буду клонови, а постају
репродуктивно обједињени прави специјски таксони – репродуктивно затворени
према другим таксонима. Унутар врсте се добро чувају достигнуте основе уласка у нове
еколошке нише.
Стабилност генетичких информација дјеловала би конзервативно и успорила
би настанак еволуционих новина, али полни системи и издијељеност информације на
хромозоме као јединице комбиновања у смјени хаплоидних и диплоидних онтоса
доводи до снажног унутарбиотичког извора промјенљивости (Pavlović, 1984) до
издвајања демоса у нове врсте – таксоне који дају основу уласка у нове нише и нове
адаптивне радијације.
Комбиновање насљедних информација садржаних у хромосомима хаплоидних у
диплоидне гарнитуре дају основу појаве функционалних и структуралних новина које
могу да омогуће улазак у нову еколошку нишу и услова за издвајање таксона. Таксони на
тај начин кроз усложњене ценотичке односе траже и попуњавају функције у ценоеконима.
Прецизност у мултидимензионалном одређењу нише таксона и њено рашчлањење
одређује просторе таксоекона, његову временску и просторну заступљеност, учешће у
синтаксонима, ценоеконима различитог нивоа. Динамика укључивања и искључивања је
повезана са способностима таксона за заузимање својих ниша, односно са појавама у
окружењу које пружају или не пружају услове (дају отпор, или подршку) за посједање
ниша у различитим ценоеконима.
Принципијелно, прелазак са једноћелијског стања јединке на вишећелијско стање
доводи до успостављања нових ниша, онтос не само да себе предиктивно уграђује у
продужење демоса, него и у продужење ценоса. Павловић (Pavlović, 1993) истиче:
„Потпун пренос биомасе на наредну генерацију карактеристика је потенцијала
размножавања једноћелијских организама.“ За вишећелијске јединке истакнуто је да:
„Потенцијалом размножавања биотичког система само дио биомасе се преноси на
наредну генерацију јединки, а други дио се искључује из те врсте биотичког система
(одлази на функционисање екосистема).“ Одређен број једноћелијских онтоса из
популације је подршка наредној генерацији популације, а други дио укупног броја
популације је искључиво подршка биоценози и екосистему. Сваки вишећелијски онтос,
без обзира да ли је био или није био директна подршка наредној генерацији популације,
увијек садржи подршку биоценози и екосистему. Вишећелијско стање онтоса пружа
широку основу улазака у нове еколошке нише иза којих могу да слиједе адаптивне
радијације.
Појаве смјене стадијума развића и смјене генерација, повезано са типом
размножавања, повезано са домаћинима, и код једноћелијских и код вишећелијских
живих бића такође чине основу расчлањивања еклошких ниша и улазака у нове еколошке
нише.
Секундарно нове нише и адаптивне радијације унутар трофичких нивоа
Три трофичка нивоа пружају различите основе адаптивне радијације (Павловић,
Павловић, 2012). Треба имати у виду да сви облици живота у својој ниши укључују
функцију редуцента и продуцента, сви разграђују органске материје и сви производе
своје органске материје. Облици живота садржали су, садрже, парцијалну функцију
екосистемског кружења материје и протока енергије. Тако на пр. бруто примарна
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продукција угљикохидрата (из воде и угљендиоксида уз кориштење енергије фотона и
ослобађање кисеоника) у истој јединки фотосинтетичког аутотрофа бива редуцирана на
нето примарну продукцију у процесу дисања, при чему угљикохидрати бивају разграђени
уз кориштење кисеоника на воду и угљендиоксид уз ослобађање енергије за животне
процесе.
Секундарни продуценти обухватају редуценте (у ужем смислу) и конзументе, а
примарни продуценти аутотрофе (хемосинтетичке и фотосинтетичке). За разлику од
фототрофа који имају заједничку трофичку компоненту нише (јединствен процес
фотосинтезе), хем(и)осинтетички (минералотрофи), а посебно редуценти и конзументи
имају изразиту рашчлањеност трофичког дијела нише. Нове нише се отварају са сваком
појавом новог облика живота са сваком новом материјом коју ти облици продукују или
остављају у биотопу. Значајан дио адаптивних радијација остварује се специјализацијом
на рашчлањене изворе хране, различите минералне компоненте, различите органске
компоненте и супстрате, различити таксони, јединке и дијелови јединки.
За разлику од фототрофије која је повезана са једним уласком у нову еколошку
нишу, остали начини исхране имају поновљене уласке у раније остварени улазак у
примарно нову нишу. То се остварује у демосу, који даје нови таксон, нову врсту која
може да уђе у адаптивну радијацију и формира таксоне виших нивоа.
Парадокс велике разноврсности биоценоза на монотоном дубоком океанском дну
која си изједначује са разноврсношћу заједница тропских кишних шума, објашњава се
ниским продуктивитетом, тако да ни једна врста не може да постане бројна да би
компетицијом истиснула другу (Koslow, 2007, Schrope, 2007)
Садашњи број демоса и број успостављених демоекона, те бројност њихових
онтоса и онтоекона унутар микробиота „хуманог микробиома“ (Turnbaugh et al. 2007)
илуструје колико је било улазака демоса и успостављања демоекона и таксоекона
бактерија и других микроорганизама у животним комплексима унутар и на људском бићу.
Процјењује се да број микроорганизама који живе унутар или на човјеку десет пута
превазилази број његових соматских и герминативних ћелија, повезано са 6,7 милијарди
живућих људски јединки (Turnbaugh et al. 2007) успостављају се бројне могућности
издвајања демоса и могућности њихових улазака у нове нише. Неки улази таксона
микроба десили су се давно у крупнијим таксонима (Vertebrata, Mammalia, Eutheria,
Primata) из којих је изникла врста Homo sapiens. Од демоса предачких врста, издвојени
демоси који су водили појави врста нижих нивоа хијерархије таксона – ка појави врсте
Homo sapiens, наслеђивани су (продужујући своје постојање) демоси и таксони
микробиота, при чему су се дешавали уласци у нове нише и одвијала се адаптивна
радијација. Вертикалне путање таксона микробиота човјека кроз предачко-потомачке
таксоне еволуционе линије човјека, представљају један дио успостављених таксона са
новим еколошким нишама. Други дио улазака у нове еколошке нише остварен је
преласком микроорганизама са других домаћина, њиховим укључивањем у животне
комплексе човјека при чему кроз демосову (репродуктивну) и демоеконову (ниша)
дивергенцију настаје нови таксон. Експериментално ефекти матерналне трансмисије
микробиота пробавног тракта очитују се кроз неколико инбред генерација миша, а при
покушајима колонизације трансфером доступне заједнице микробиота једног домаћина
другом испољавају селекциони чиниоци6 (Turnbaugh et al. 2007).
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После примарног уласка првобитних облик живота у фототрофну исхрану
слиједило је ширење тог облика таласа живота, повећање количина кисеоника, које је
довело до адаптивних радијација примарних аутотрофа, од којих неки налазе заштиту
унутар ћелије еукариота успостављајући симбионтски однос. Иако сви фототрофи имају
исту функцију у екосистему: да, уз кориштење енергије фотона, из угљендиоксида и воде
производе угљени хидрат и кисеоник, ипак се по том основу не искључују ни блиско
сродне врсте, што би могло да се очекује из Гаузеовог принципа искључења (Gauze, 1934)
– у фитоценози, готово без изузетка, сви чланови обављају ту функцију.
Паразитска компонента нише присутна је код таксона припадника различитих
царстава, а на другој страни (готово) потпуно обухвата чланове неких филума, док у
таксонима нижег нивоа могу само неке врсте или родови да припадају паразитима. То
указује да се улазак у паразитску нишу понавља кроз филогенију таксона. Врста водених
мољаца Philanisus plebeius Walker из фамилије Chathamidae (Trichoptera) полаже јаја у
целомску дупљу морске звијезде Patiriella exigua гдје се ембрионално развиће обавља у
јајној опни као и код других водених мољаца, при томе домаћин – морске звијезде не даје
храну госту. Ларва се извали из јајне опне после 17-18 дана и брзо напушта домаћина,
настављајући ларвално развиће на стјеновитом станишту. Женка има прилагођен
овипоситорни апарат за полагања јаја у морску звијезду унутар које су јаја заштићена од
млата таласа (Anderson, Lawson-Kerr, 1977). Поред заузимања целомског простора унутар
тијела домаћина током развића ембриона, елеменат паразитског односа се очитује у
наношењу штете домаћину при изласку (из јајета изваљене ларве) из тијела звијезде кроз
стомак и уста. На примјеру врсте Philanisus plebeius уочава се више компоненти
успостављања нове нише, избјегавање неповољности дејства морских таласа
успостављањем везе госта са домаћином морском звијездом, отвара се могућност
продужења боравка ларве и преласка са паразитизма простора на паразитску исхрану и
продужење избјегавања неповољности удара таласа. Налаз ових аутора био је први који је
указивао на један примјер елемената паразитског односа (Anderson, Lawson-Kerr, 1977)
међу 11819 признатих назива врста Trichoptera (ITIS, 2009, Павловић, Павловић, 2010).
Паразитски начин живота откривен је код врсте Orthotrichia muscari Wells из фамилије
Hydroptilidae, која је паразит неспецифичних лутки других врста водених мољаца (Wells,
1992, 2005, 2010). Читав ред Trichoptera представља примјер адаптивне радијације зајдно
са редом Lepidoptera у оквиру таксона Amphiesmentopterida=Amphiesmenoptera
исходишно представљају становнике ваздушне животне средине, а затим издвајањем
таксона чији јединке почињу да улазе у нову нишу развијајући се у воденој животној
средини, отварају подручје адаптивне радијације у којој Trichoptera врсте заузимају преко
12000 ниша. Те нише су у готово свим типовима копнених вода, али има врста чије ларве
живе у влажним стаништима ваздушне средине, а мали број врста настањује и приобална
станишта у мору и бракичне воде. Садашње стање адаптивне радијације је шире него код
припадника Plecoptera и Ephemeroptera. Примјер врсте Patiriella exigua указује на почетна
поистовјећивања морских звијезда, са супстратима дна. Способност препознавања основа
је репродуктивне затворености врсте, али способност препознавања или непрепознавања
одређује ширину еколошке нише и даје могућност уласка таксона у за њега нову
еколошку нишу. Међу члановима таксона продуцената јављају се они који упражњавају
нишу паразита.
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Адаптивна радијација повезана је и са кориштењем новонасталог типа станишта.
Заједнице на подручјима тврдог супстрата, синседиментарно окамењеног карбонатног
морског дна која се појављују у Средњем Камбријуму и широко су распрострањена у
Ордовицијуму, доприносе Ордовицијумској радијацији морских биота (Rozhnov, 2001).
Анализе функције индивидуалних екосистема опћенито показују позитивно
асимптотске односe са растом разноврсности, што упућује да су неке врсте
редундантне.5–8 За остварење мултифункционалних екосистема у којима различите врсте
обављају различите функције потребан је виши ниво разноврсности од процјењиваног у
студијама фокусираним на индивидуалне процесе изолације (Hector, Bagchi, 2007).
Примјери смањеног броја врста фототрофних продуцената у екосистемима
(повезано са природним градијентима еколошких фактора, или са утицајима човјека)
показују да се мултифункционалност екосистема може да одржи, међутим са престанком
дејства фактора који искључују друге врсте фототрофних продуцената њихови демоси ће
да постају чланови ценоса, тако да, поред дијела опште функције примарне продукције,
успоставиће нове специфичне компоненте своје продукције, чиме демос успоставља нову
нишу и отвара простор за улазак демоса који припадају наредним трофичким нивоима са
својим за екосистем новим нишама. Не само да пораст броја врста у екосистему води ка
засићењу његове укупне мултифункционалности, што би одговарало позитивној
асимптотској кривој (Hector, Bagchi, 2007), него укључивања неких демоса и њихових
демоекона
могу
да
воде
праволинијском
или
логаритамском
расту
мултифункционалности екосистема. У дугом постојању копнених ценоекона тропских
подручја остварене су могућности да екосистем прихвата нове и нове таксоне
повећавајући мултифункционалност. Актуелне густине биомасе заједница су велике тако
да се материје нагомилавају у биоценози, а веома брзо пролазе кроз биотоп. Међутим
унутар биоценозе постоје биомасе са кратким, односно са различитим временом
задржавања материје, уз брзе процесе разградње дјеловањем мноштва конзумената и
редуцената остварује се велика радљивост екосистема.
Одвајање нише бива развијено током интеграције новог демоекона. Ти процеси,
демосове (репродуктивне) и демоеконове (ниша) дивергенције, значе да су се појавили:
нови специес-таксон и нови специес-таксоекон. Повећана дивергенција и таксона и
таксоекона, су начини изницања виших нивоа таксона и таксоекона.
Нивои и величине таксона и таксоекона у лимнофауни Европе
Лимнофауна у класичном смислу обухвата таксоне животиња укључујући праживотиње
(Protozoa), које нису обухваћене у Илиесовом попису лимнофауне Европе (Illies, 1978) и
кориштеној бази података (Pavlović, 2002), а обухваћени су таксони Metazoa, односно
савремено схваћено царство Animalia.
Изузимајући таксон нивоа врсте, остали нивои таксона успостављени су према
различитим критеријумима у оквиру различитих систематских група живих бића. Ти
критеријуми су повезано и са другим природним одликама тих биотичких система утичу
на поређења величина таксона.
Таксонверзитет – број таксона унутар нижих нивоа припадајућих таксона је
квантна мјера величине таксона. Укупни квантни таксонверзитет обухвата све
припадника таксона нижег нивоа почевши са првом врстом (чијим је уласком у нову
нишу остварена појава нове верзије и могућност даљњег разгранавања кроз адаптивне
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радијације у новим синеконима) и укључује све остале врсте и друге припадајуће таксоне
који су изникли од те врсте. Стање квантне величине таксона утврђује се
пребројавањем припадајућих таксона унутар одсјечака простора система, односно,
посматраних одсјечака димензија система (најчешће простор на Земљи у датом тренутку
или одсјечку времена, или етапа постојања унутар хијерархије синтаксона, синекона), као
на пр. стање савременог таксонверзиетета унутар припадника лимнофауне Европе.
Квантитативне мјере величине таксона – могу да буду остварене масе,
скупови, радљивости и трајања свих припадајућих чланова (од нивоа онтоса) унутар
хијерархија система на цјелокупном простору и времену интеграције. Стање
квантитативне мјере величине таксона сагледава се унутар исјечка укупног простора у
коме траје таксон.Само таксони нижег нивоа (врста, род) започели су од издвојеног
демоса који је ушао у нову нишу и остварују своју интеграцију у склопу синтаксона
лимнофауне Европе. Што значи да су њихови таксоекони цјеловито у лимнофауни Европе
од постанка до сада. Неке таксони који су започели своју интеграцију у лимнофауни
Европе, адаптивном радијацијом и распрострањењем наставили су своју интеграцију
изван лимнофауне Европе било да су остали на истом нивоу таксона, или да су прешли на
интеграције таксона вишег нивоа.Други таксони сви нивоа остварују само дијелом своје
интеграције у саставу лимнофауне Европе. Такав је случај готово са свим таксонима од
нивоа фамилије навише. На основу тога стање величине таксона у оквиру лимнофауне
Европе обухвата период у коме су прикупљени подаци.Величине таксоекона обухвата
везе – односе – процесе које таксон успоставља остварује при интеграцијама почевши од
свих припадајућих: онтоекона, демоекона и таксоекона нижих нивоа на свим просторима
у току цјелокупног времена интеграције. Стање величине таксоекона укључује само
исјечке из мултидимензионалног простора укупне величине таксона. Развој приступа
анализи величине таксона и таксоекона по хијерархијски нивоима у лимнофауни Европе
(Павловић, Павловић 2008), повезан је са мјерењем промјенљивости таксона (Pavlović,
2002) као и кроз сагледавања комбинација обједињавања лимнофауне „Западног Балкана
са лимнофаунистичким подручјима првог и другог сусједног круга (Pavlović, Pavlović,
2012).
У анализи тренутних стања величине таксона и таксоекона о временској
интеграцији таксона њиховом постанку и адаптивној радијацији може да се суди само
индиректно на основу успостављеног таксонверзитета и таксоеконверзитета. Углавном се
процјењује развојни смјер уласка у нове еколошке нише и квантитет адаптивне
радијације. Међутим, неки таксони и таксоекони се налазе на путањама свога затварања о
чему се може закључивати на основу одсуства таксона вишег нивоа као што су групе
филума, филуми, или класе из простора мултидимензионалних ниша, за разлику од
других таксона одговарајућих нивоа који се сусрећу у ширим просторима еколошких
ниша. Путања таксона ка реликтно-рефугијалним просторима еколошке нише, такође ,
заслужују шира разматрања у склопу процјена величине таксона и таксоекона.
Димензионалност ниша мјерена припадношћу животним срединама, животним
стаништима и ареалом таксона – таксоекона
Припадност таксона воденој и ваздушној средини резултанта је адаптивне
радијације у оквиру таксона вишег нивоа, али је саставни дио ниша унутар рода па и
врсте. Примјери врста чије се јединке укључују и у водену и у ваздушну средину су
бројни, заступљени и у царству биљка и у царству животиња, било да је водена средина
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примарна, а затим да се десио улазак у ваздушну средину, или да се секундарно десио
улазак у водену средину из ваздушне. Рашчлањеност еколошких ниша током животног
циклуса заступљена је у многим таксонима који живе у воденој и ваздушној средини.
Улазак у еколошку нишу нове средине дешавао се на различите начине, првенствено
поновљеним доспијевањима онтоса у другу средину, док се није нашао облик који је имао
способности да користи услове те средине. Примјери су бројни на пр. међу инсектима
редови Trichoptera, Diptera, Coleoptera. Посебно су бројни примјери припадности
мирујућих стадија еколошкој ниши друге средине, за шта су се претходно развила
својства таксона. Као што постоје понављања и реверзибилности у случајевима
успостављања различитих типова ценотичких односа унутар таксона (предачкопотомачких биотичких система) тако постоје и понављани или повратни уласци таксона у
другу животну средину (водену или ваздушну)
Припадност
таксона
животним
стаништима
саставни
је
дио
мултидимензионалне одређености еколошке нише. Тако на примјер таксони чланови
лимнофауне Европе у воденој средини користе укупно 53 основна и прелазна типа
станишта: за 12464 врсте и подврсте пребројано је 19038 веза у 607 варијација у којима
врста користи 1 до 9 типова станишта. Највећи је број врста које користе два типа
станишта број врста изразито опада са повећањем броја кориштених станишта (Pavlović,
2002, Pavlović, Pavlović, 2009). То упућује да је адаптивна радијација резултирала
суженим димензијама станишне компоненте еколошке нише. Дефинисана је скала
генералиста у распону од 0 (нула) за врсте које користе само један тип станишта до 8
(осам) за врсте које долазе у 9 (девет) типова станишта. Кориштење два типа станишта је
прелазно стање ка специјализацији или ка повећаној генерализацији у заузимању више
типова станишта. Висока разноврсност у 53 типа станишта јавља се у интервалу скале
генералиста од 0,38 до 1,43, док је ниска разноврсност присутна у већем броју типова
станишта у преосталом подручју скале генералиста (Pavlović, 2002, Pavlović, Pavlović,
2009). Уласци и успостављање нових ниша (при изницању новог демоса који ће да дадне
нови таксон) могу да буду повезани са проширивањем или са сужавањем броја
кориштених станишта у односу на врсту предачки таксон.
Ареал таксона је саставни дио мултидимензионалности ниша. Тако је за 15384
врсте пребројано 84788 присуства у распону од 1 до 27 лимнофаунистичких подручја
Европе (X, 1, 2, ..., 26, 27, Y; Illies, 1978), или, врста је просјечно раширена у 5,51 подручју
(Pavlović, 2002, Павловић, Павловић 2008). Нови таксон настаје од једног демоса обично у
једном ценоекону коме припада, а повећања ареала представљају уласке у нове бар
реализоване нише из оквира фундаменталне нише. Мултидимензионалност еколошке
нише огледа се и у заједничком живљењу у биоценози. Експериментална истраживања
заједничког живљења компетитора, флагелате Chilomonas paramecium Ehrenberg и
цилијате Tetrahymena pyriformis (Ehrenberg) Lwoff, резултирала су њиховим бројнијим
популацијама и тањим јединкама у стационарној фази растења, него када је свака
популација расла појединачно (Mučibabić, 1957). Уласком врсте у нова станишта и
ширењем ареала уз повезивање са новим припадницима биоценозе реализује шири
мултидимензионални простор фундаменталне нише врсте.Улази у нове еколошке нише
који су резултирали повећањем ареала или адаптивном радијацијом таксона припадају
категорији преадаптација. Биотички системи у оквиру својих могућности (таксони и
својим еколошким нишама) предвиђају еконске оквира свога опстајања.Посматрајући
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Лимнофауну Европе (Illies, 1978) као цјелину (једну гранулу) сви нивои таксона имају
пропорцију заступљености 1, али, ако се пропорција заступљености таксона разлучује по
лимноифаунистичким подручјима (27 гранула), онда таксони нижег нивоа имају нижу
заступљеност. Пропорција расте са порастом нивоа таксона, тек на нивоу група филума у
већини подручја достиже 1, и ако се разлучење лимнофауне не обавља на ниже таксоне од
царства Animalia онда је пропорција за сва подручје 1 (Таб, Сл). Таксони вишег нивоа су
старији, имали су дуже вријеме интеграције и адаптивним радијацијама у нише својих
чланова укључили су шире распрострањење.
Табела 1. Број таксона у лимнофаунистичком подручју (N) и пропорција тог броја у
односу на укупан број за 27 подручја (p) по нивоима таксона: spssp – врсте и подврсте,
G(sG) – родови (и подродови), F – породице, O – редови, C – разреди, P – филуми, GP
– групе филума, R – царство (минимално N) (максимално N)
Areal spssp
LFEu
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Y

µ

N
15396
1245
2988
2147
3742
4851
3099
2862
2703
3461
5373
4365
3584
3444
4220
5931
3694
4325
2089
3794
673
2588
1683
2415
3340
2543
2135
1489
84783
3140

G(sG)
p
1
0.08
0.19
0.14
0.24
0.32
0.2
0.19
0.18
0.22
0.35
0.28
0.23
0.22
0.27
0.39
0.24
0.28
0.14
0.25
0.04
0.17
0.11
0.16
0.22
0.17
0.14
0.1
5.51
0.2

N
2529
604
1068
852
1316
1455
1178
1091
1100
1238
1579
1366
1323
1300
1464
1665
1292
1440
893
1337
348
983
673
944
1188
1008
938
654
30297
1122

F

O

C

p
N
p
N
p
N
1
582
1
132
1
39
0.24
230 0.4
71 0.54
24
0.42
361 0.62
101 0.77
31
0.34
287 0.49
77 0.58
28
0.52
403 0.69
110 0.83
34
0.58
398 0.68
104 0.79
34
0.47
394 0.68
110 0.83
34
0.43
359 0.62
99 0.75
31
0.43
391 0.67
110 0.83
35
0.49
364 0.63
101 0.77
34
0.62
429 0.74
112 0.85
35
0.54
391 0.67
106 0.8
33
0.52
410 0.7
116 0.88
37
0.51
419 0.72
122 0.92
34
0.58
439 0.75
115 0.87
34
0.66
469 0.81
121 0.92
37
0.51
396 0.68
113 0.86
33
0.57
421 0.72
113 0.86
33
0.35
311 0.53
97 0.73
31
0.53
385 0.66
111 0.84
33
0.14
155 0.27
65 0.49
27
0.39
313 0.54
98 0.74
30
0.27
254 0.44
87 0.66
27
0.37
313 0.54
102 0.77
31
0.47
371 0.64
109 0.83
32
0.4
353 0.61
102 0.77
31
0.37
340 0.58
113 0.86
33
0.26
256 0.44
83 0.63
23
12 9612 16.5 2768
21 859
0.44
356 0.61
103 0.78 31.8

P
p
N
1
15
0.62
11
0.79
13
0.72
12
0.87
14
0.87
14
0.87
13
0.79
13
0.9
15
0.87
14
0.9
14
0.85
13
0.95
15
0.87
14
0.87
15
0.95
15
0.85
14
0.85
14
0.79
14
0.85
14
0.69
11
0.77
13
0.69
11
0.79
13
0.82
13
0.79
13
0.85
14
0.59
10
22 359
0.82 13.3

GP
p
N
1
6
0.73
6
0.87
5
0.8
4
0.93
6
0.93
6
0.87
6
0.87
6
1
6
0.93
6
0.93
6
0.87
6
1
6
0.93
6
1
6
1
6
0.93
6
0.93
6
0.93
6
0.93
6
0.73
5
0.87
6
0.73
5
0.87
6
0.87
6
0.87
6
0.93
6
0.67
6
23.9 157
0.89 5.81

R
p N pR
1 1 1
1 1 1
0.83 1 1
0.67 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0.83 1 1
1 1 1
0.83 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
26.2 27 27
0.97 1 1

Таксони животиња (Animalia) који чине таксоцене у склопу лимнофауне Европе у
неким подручјима су остварили већи број улазака у нише тих подручја и ту је остварен
већи таксонверзитет. Лимнофаунистичко подручје 14 има највећи број улазака таксона у
расположиве нише на нивоу врста, родова и фамилија, као и класа, те максимално могућ
број улазака – максималан верзитет филума, група филума. Већ на нивоу класа у два
лимнофаунистичка подручја (11 и 14) јавља се исти највећи број, максимално могући број
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филума је у 4 лимнофаунистичком подручју (7, 11, 13 и 14), а група филума немају
максимално могући број само 4 од 27 лимнофаунистичких подручја. Најмањи остварен
број улазака у еколошке нише јавља са на нивоу таксона: врсте и подврсте, родови
(подродови), фамилије и редови у лимнофаунистичком подручју 19, класе и филуми у
лимнофаунистичком подручју Y, а групе филума у лимнофаунистичком подручју 2.

1

Proporcija

0.8
0.6
0.4

LFEu
Prazno
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Слика 2. Пропорција (Proporcija) броја заступљених таксона у односу на укупну лимнофауну
Европе; према нивоа таксона (Nivo taksona): врсте и подврсте (pspssp), рода и подрода (pGsG),
фамилије (pF), реда (pO), класе (pC), филума (pP), групе филума (pGP) и царства (pR); и према
аспрострањењу (Areal): Лимнофауна Европе (LFEu), празан скуп (Prazno) и лимнофаунистичка
подручја (X, 1, 2, …, 24, 25, Y)

Поновном анализом прилагођене базе података лимнофауне Европе (Pavlović,
2002) утврђено је: 15396 врста и подврста које су остварело 84783 улазака у еколошке
нише лимнофаунистичког подручја, 2529 родова (подродова) 30297 улазака у еколошке
нише, 582 фамилије 9612 улазака, 132 реда 2768 улазака, 39 класе 859 улазака, 15 филума
359 улазака, 6 група филума 157 улазака и 1 царство 27 улазака. Овако би било ако је
сваки таксон било којегр нивоа алохтоног поријекла настао изван простора лимнофауне
Европе. Ако су сви таксони аутохтони у простору лимнофауне Европе онда се број
улазака смањује за број таксона одговарајућег нивоа. Просјечан број улазака у еколошке
нише лимнофаунистичких подручја повећава се са растом ниво таксона: врста и подврста
5.51, род (подрод) 12, фамилија 16.5, ред 21, класа 22, филум 23.9, група филума 26.2 и
царство 27 улазака.
Умјесто термина еколошка ниша, еколошка валенца и еколошки спектар да се
користе термини ениша, еваленца, еспектар
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Током кориштења термина еколошка ниша или само ниша уочена је потреба да се
уведу термини са једном ријечи умјесто двије ријечи и који би били лингвистички и
суштински повољнији. Појмови ниша, валенца и спектар употребљавају се у другом
значењу изван екологије, а у екологији се одређеније означавају са епитетом: еколошка
ниша, еколошка валенца, еколошки спектар. Ови термини су уведени у науку као
одређења у садржини природних система првенствено екона – таксоекона, а затим
синтаксонекона. Узимајући почетно слово е од екона, које је исто и у епитету еколошка(и,-о) могу да се уведу замјене термина: - еколошка ниша, - еколошка валенца, еколошки спектар; са по једном ријечи: ениша, еваленца, еспектар. Ово је погодно и
са лингвистичког становишта пошто самогласник претходи сугласницима, а суштински
одређење појма се везује за природни систем, а не за науку која проучава одговарајуће
односе: биотичких система (таксона, синтаксона) који са окружењем чине екон
(таксоекон, синтаксон).

ЗАКЉУЧАК
1. Еколошка ниша се успоставља на могућностима биотичког система и могућностима
које се налазе у ценоекону. При разматрању уласка таксона у нову еколошку нишу и
адаптивне радијације користе се недовољно усвојени или нови термини или нова
поимања, па су за неке дата посебна рјечничка одређења: биоверзитет –живописност,
биоекон, биос, Bios – живи свијет, биотички систем – живи систем, живо биће –
јединка, индивидуа, биће, онтос; живот; демос – народ; демоекон (демекон); екон;
еконверзитет; јединка, онтос; онтоекон (онтекон); популација; синтаксон – coena –
syntaxon; таксон; таксоцен; таксонверзитет; таксоекон; таксоеконверзитет; ценоекон
(ценекон); ценос – заједница.
2. Настанак биотичких система и екона одвијао се кроз изналажење и успостављање
примарних одлика живота и кроз њихове уласке у примарне еколошке нише.
Успостављањем стабилног реплицирајућег носиоца генетичке информације
(бјеланчевине – РНК – ДНК), успостављањем односа (репродукције; компетиције;
домаћин-гост: коменсализам, паразитизма, симбиоза; предације) и затварањем
циклуса кружења материје (хетеротрофни: органотрофни – дифузотрофни,
сапротрофни, биотрофни; аутотрофни – хем(и)отрофни, фототрофни) тј. настанком
екосистема, створена је основа за настанак и еволуцију таксона и синтаксона.
3. Таксони су предачко потомачки системи са хијерархијом нивоа (од врсте до живог
свијета) према сродности заједничким одликама и раздвајајућим одликама.
4. Врста је основни таксон репродуктивно затворен биотички систем од других врста,
који настаје:
- успостављањем новог биотичког система – демоса са измијењеном генетичком
основом: издвајањем јединке – онтоса или групе јединки из оквира једног
(дивергенцијом, ) или два демоса (сингамно-хибридогено);
- и/или успостављањем новог демоекона у коме се демос издвоји из полазног
таксона уласком у нову еколошку нишу.
5. Синтаксон је скуп таксона међусобно обједињенх исходишним етапама заједничког
живљења. Хијерархија нивоа заснована је на времену и простору сингенезе (од
асоцијације – основног синтаксона до Biosa - живог свијета).
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6. Сингенеза синтаксона се остварује, подвајањем ниша и обједињавањем или
раздвајањем подручје распрострањења таксона у просторе заједничког живљења.
7. Живи свијет – Bios је највиши јединствени таксон (обухвата све предачко потомачке
биотичке системе) и истовремено јединствени синтаксон (обухвата све нивое
биотичких система у склопу Биосфере повезаних етапама заједничког живљења).
Нижи нивои таксона и нижи нивои синтаксона нису подударни, не обухватају
цјеловито чланове биотичких система (предачко потомачких и повезаних етапама
заједничког живљења).
8. Репродуктивна јединица, почетак новог демоса и новог демоекона, укључује се у
хијерархију ценоекона којима припада тај демоекон. Репродуктивно одвајање демоса
може да буде повезано са просторним одвајањем и/или дјелимично одвајањем других
компоненти нише. Одвајање нише бива развијено током интеграције новог демоекона.
Ти процеси, демосове (репродуктивне) и демоеконове (ниша) дивергенције, значе да
су се појавили: нови специес-таксони (укључени у сингенезу синтаксона) и нови
специес-таксоекони.
9. Повећана дивергенција и таксона и таксоекона, су начини настајања виших нивоа
таксона и таксоекона, те успостављања таксонверзитета, таксоеконверзитета.
Иницијални таксони који развију сасвим нову нишу унутар својих таксоекона су
темељни за адаптивну радијацију.
10. Улазак таксона у нову еколошку нишу је основа адаптивне радијације и постанка
таксона еволуције таксоекона. Освајање нове животне средине, нових станишта, нових
простора и садржина живљења, кроз уласке у нове нише и адаптивну радијацију,
преводи таксон и таксоекон на виши ниво. То се одвија у скуповима токова
обједињавања синтаксона и ценоекона.
11. Лимнофауна Европе је један подскуп Bios-овог таксонверзитета – обухвата неке
чланове царства Animalia (таксонверзитет), те припадајући Bioecon-ове чланове
везане за простор сингенезе таксоеконверзитета. Ововремено стање лимнофауне
Европе (на основу регистрованих присуства таксона и успостављених веза таксона са
регистрованим типововима станишта и са дефинисаним лимнофаунистичким
подручјима) указује:
- да је максималан број врста које користе два типа станишта, док је број
искључивих специјалиста мањи, а број врста које користе више смањује са
оствареним уласцима у више (до 9) станишта,
- да се просјечан број улазака у (еколошке нише) лимнофаунистичка подручја
повећава са растом ниво таксона (врста и подврста 5.51, род и подрод 12, фамилија
16.5, ред 21, класа 22, филум 23.9, група филума 26.2 и царство 27 улазака) –
таксоеконверзитет расте.
- да се укупан број улазака таксона у лимнофаунистичка подручје смањује са
повећањем нивоа таксона – таксонверзитет се смањује
12. Замјена термина: - еколошка ниша, - еколошка валенца, - еколошки спектар; са по
једном ријечи: ениша, еваленца, еспектар, погодна је са лингвистичког становишта,
а суштински одређење појма везује се за природни систем екон, а не за науку
екологију која проучава одговарајуће односе биотичких система (таксона, синтаксона)
који са окружењем чине екон (таксоекон, синтаксон).
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НУМЕРИЧКИ ЕТАЛОНИ КАРИОТИПОВА ERINACEUS
EUROPAEUS ROUMANICUS
Боро П. Павловић
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, Младена Стојановића 2,
78000 Бања Лука
Abstract
PAVLOVIĆ, B. P.: NUMERICAL KARYOTYPE ETALONS ERINACEUS EUROPAEUS
ROMANICUS. [Faculty of Science, University of Banja Luka, 78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića
Street]
The chromosomes of the published male and female karyotypes of ssp. Erinaceus europaeus
roumanicus (Folio 53 in An atlas of mammalian chromosomes, eds. Hsu, Benirschcke, 1968) have been
measured. The data were used for karyometric analysis that is presented in two table sets - numeric
karyotype etalons. The ratio of lengths (W) of the longest chromosome to the shortest one in the male
karyotype (W=7.1236) was higher then in the female karyotype (W=4.9459). The indices of centromere
loads (H) in the male karyotype decreased from H1=1.8951 to H48=0.2660 (Y-chromosome was not the
shortest one), and in the female karyotype from H1=1.5087 to H48=0.3050. Unit index values (H=l) were
located between H24 and H25 (male), or H23 and H24 (female). Long arm karyotype proportions were
PL=0.6744 (male) and PL=0.6469 (female). Correlations of sister chromatid lengths in the karyotype were
high, male and female: r=0.987, ρ=0.985 and r=0.973, ρ=0.959, respectively. The components of Hindex variations (male sH=0.621 and female sH=0.453) were higher than for the long arms, L-indices
(male sL=0.473 and female sL=0.309), or for the short arms (K-indices) in the karyotype, (male sK=0.252
and female sK=0.241). Simulations of deletions of all short arms, or long arms, resulted in increased
values of the corresponding components of variation similarly to simulations of centric fissions of all
chromosomes.
Key words: Erinaceus europaeus roumanicus, numeric karyotype etalons, chromosome lengths
relations, index of centromere load (H, L and K), correlation of sister chromatid lengths, simulation of
centromeric deletions and fissions
Сажетак
Мјерени су хромозоми на публикованим кариотиповима мужјака и женке подврсте
Erinaceus europaeus roumanicus (Folio 53 in An atlas of mammalian chromosomes, eds. Hsu,
Benirschcke, 1968). Подаци су кориштени за кариометријску анализу представљену са два скупа
табела – нумерички еталони кариотипова. Однос дужина (W) најдужег и најкраћег хромозома у
кариотипу мужјака (W=7,1236) већи је него у кариотипу женке (W=4,9459). Индекси
центромерних оптерећења (H) у кариотипу мужјака опадају од H1=1,8951 до H48=0,2660 (Yхромозом није најкраћи), а у кариотипу женке од H1=1,5087 до H48=0,3050. Јединичне индексне
вриједности (H=l) лоциране су између H24 и H25 (мужјак), или H23 и H24 (женка). Пропорције
дугокракости кариотипова биле су PL=0,6744 (мужјак) и PL =0,6469 (женка). Корелације дужина
сестринских хроматида у кариотипу су високе, мужјак r=0,987 и ρ=0,985, женка r=0,973 и ρ=0,959.
Компоненте варијације H-индекса (мужјак sH=0,621 и женка sH=0,453) су веће него за дуге
кракове, L-индекси (мужјак sL=0,473 и женка sL=0,309), или за кратке кракове, K-индекси (мужјак
sK=0,252 и женка sK=0,241). Симулације делеција, свих кратких, или свих дугих кракова,
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резултирале су порастом износа одговарајућих компоненти варијације, као и у симулацијама
центричних фисија свих хромозома.
Кључне ријечи: Erinaceus europaeus roumanicus, нумерички еталон кариотипа, однос дужина
хромозома, индекс центромерног оптерећења (H, L и K), корелација дужина сестринских
хроматида, симулација центричних делеција и фисија

УВОД
„Комплекс, мјерених дужина, израчунаваних појединачних аналитичких и
сложених показатеља који представља квантитативно стање једне типичне хромосомске
гарнитуре (кариотипа) назван је нумерички еталон кариотипа“ (Pavlović, 1994).
Нумерички еталон кариотиповa (Pavlović, 1993) приказује уређене податке о мјерењу
дужина хромозома и рачунски трансформисане ове величине у индексе центромерних
оптерећења и парцијалних центромерних оптерећења кариотипова са пратећом
квантитативном математичко-статистичком анализом и графичким приказом односа
величина хромозома заснованом на концепту центомрних оптерећења (Pavlović, 1977,
1977a, Pavlović, Berberović, 1978, 1978a, 1985). Поред табеларног приказа индекси
центромерних оптерећења кариотипова (Hi=1,2,…2n; i=ранг дужине хромозома у кариотипу)
представљају се на семилогаритамском дијаграму (ранг хромозома, логаритам индекса
центромерног оптерећења) за кариотип мужјака и кариотип женке (Pavlović, 1977, 1993,
1994). Такође уз нумеричке еталоне о стварном кариотипу додати су подаци о рачунски
симулираним варијацијама индекса центромерних оптерећења у кариотиповима који би
настали свеобухватним делецијама свих кратких кракова, делецијама свих дугих кракова
и центричним фисијама свих хромозома у кариотипу (Pavlović, 1993, 1994).
Као што су прве публикације кариотипова (уређених слика хромозомомских
гарнитура), посебно збирне публикације, као што је серија „Атлас хромозома сисара“
започета 1967 (Hsu, Benirschcke, 1967), пружиле могућности за описе и поређења међу
половима, јединкама унутар популације и врсте, као и међу јединкама различитих
таксона, тако би и нумерички еталони добијени на основу мјерења хромозома у тим
кариотиповима могли да помогну у разумијевању успостављених односа међу
величинама хромозома у кариотипу, како са становишта функционалности у оквиру
ћелијских структура у процесу диобе, тако и са становишта функција успостављене
расподјеле укупне ДНК и генетичке информације на хромозоме у кариотипу. На основу
мјерења кариотипова из Атласа хромозома сисисара (Imai, 1971, 1972, 1972a, 1972b,
Pavlović, 1977, 1993) дошло се до више значајних закључака о уређености хромозомске
гарнитуре (Imai, 1971, 1972, 1972a, 1972b, 1975, 1983, Imai, Crozier, 1980, Imai et al., 1983,
1986, 1986a, 1986b Pavlović, 1977, 1993) Међутим, подаци мјерења или њиови
трансформисани износи (релативне, величине – дужине, или индекси ценромерног
оптерећења) ријетко су публиковани. Тако, мјерења величина хромозома, која су
обављена на истим сликама кариотипова, нису доступна за поређења: површине, дужине
(Imai, 1971, 1972b) и дужине (Pavlović, 1977, 1993).
Нумерички еталон кариотипа пружа широку документацију мјера и облика
издијељености хромозомских гарнитура, на нивоу: сестринских хроматидних кракова
(дугих и кратких), сестринских хроматида, хромозомских кракова, хромозома (Pavlović,
1993) засновану на концепту центромерних оптерећења (Pavlović, 1977). Развој примјене
концепта центромерних оптерећења увео је просјечну величину (дужину) хромозома као
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специфично центромерно оптерећење (SCO), које је основна јединична унтрашња мјера,
на основу које се рачунају индекси центомерног оптерећења хромозома (H) и индекси
парцијалног центомерног оптерећења кракова, дугих (L) и кратких (K). Математичке
релације за већину показатеља о односима величина хромозома и њиховој варијацији у
кариотипу (Pavlović, 1977, Pavlović, Berberović, 1978a, 1985) употпуњене су и послужиле
за опис метода израде нумеричких еталона кариотипа (Pavlović, 1993, 1994).
Почетни приступи изради нумеричких еталона укључују табеларни и дијаграмски
приказ индекса центромерног оптерећења 38 кариотипова мужјака и женки за 20
врста/подврста сисара (Pavlović, 1977): Erinaceus europaeus europaeus, E.e.roumanicus,
Cryptotis parva, Carollia perspicillata, Pteronotus parnellii, Tadarida braziliensis (кариотип
мужјака), Eptesicus fuscus, Choloepus hoffmanni, Oryctolagus cuniculus, Sylvilagus floridanus,
Lepus alleni alleni, L.americanus, L.californicus eremicus, L.townsendii, Marmota monax,
Dipodomys merriami (кариотип мужјака), Eutamias minimus, E.amoenus, E.ruficaudus,
E.sibiricus. Примјена метода описана је на примјеру кариотипова мужјака и женке врсте
Oryctolagus cuniculus (Pavlović, Berberović, 1985). До сада су потпуни нумерички еталони
приказани за 9 кариотипова 5 врста риба (Alosa pseudocharengeus, Thymalus thymalus, Esox
niger, Lepomis gibbosis и Allotoca dugesi) и за 22 кариотипа 11 врста/подврста сисара
(Caluromys derbianus, Didelphis albiventris, Walabia (Protemnodon) bicolor, Erinaceus
europaeus europaeus, Carollia perspicillata, Cholepus hoffmanni, Acinonyx jubatus, Canis
familiaris, Eutamias amoenus, Lepus alleni alleni и Oryctoiagus cuniculus), а 53 одабрана
показатеља из еталона разматрана су за 270 мјерених кариотипова (Pavlović, 1993): 36
каритипова за 21 врсту/подврсту риба (Pisces) и 234 кариотипа за 117 врста/подврста
сисара (Mammalia). Еталони кариотипова подврсте Erinaceus europaeus europaeus посебно
су саопштени (Pavlović, 1994а). Такође су посебно поређене компонете варијације
индекса центромерног оптерећења и парцијалног центромерног оптерећења сисара 234 и
риба 36 (Pavlović, Pavlović, 1994).

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Између 234 измјерена и обрађена кариотипа класе Mammalia, (Pavlović, 1977, 1993)
овдје су представљена мјерења хромозома на публикованим кариотиповима мужјака и
женке подврсте Erinaceus europaeus roumanicus (Folio 53 in An atlas of mammalian
chromosomes, eds. Hsu, Benirschcke, 1968).
Примјењени су раније описани поступци: мјерења хромозома (Pavlović, 1977, 1993,
Pavlović, Berberović, 1978a, 1985), употребе појмова и концепата, те обрада података
(Pavlović, 1977, 1993, 1994 Pavlović, Berberović, 1978a, 1978b, 1985). Еталони садрже
рачунарским FORTRAN-програмом CODHAV, односно KARIOTIP (Павловић, Сарајлић,
непубликовано), табеларне изводе извјештаје обраде базе података о измјереним
дужинама хромозома, те дијаграме, на логаритамској скали опадајућих индекса
центромерних оптрећења, урађене (Pavlović, 1993) кориштењем HG-пакета програма.
Први приступ раунарској изради еталона остварен је кроз пројектни задатак
„Диференцијација морфометријских одлика кариотипа Clethrionomys glareolus у односу
на кариотипове C. gapperi, Mesocricetus auratus, и Baiomys taylori subater“ (Pavlović, 1989),
реализованог у склопу комплексног пројекта Биолошког института Универзитета у
Сарајеву (одговорни истражича пројекта: М. Цвијовић). У оквиру пројекта Природноматематичког факултета Универзитета у Сарајеву: „Квантитативне одлике кариотипа и
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еволуција сисара и риба“ (одговорни истрачивач Боро Павловић, спољни сарадници
Невенка Павловић, Мухамед Сарајлић и Биљана Тркља), развијен је FORTRAN-ски
програм KARIOTIP (Павловић, Сарајлић, непубликовано) и конципирана је база улазних
мјерних података (Павловић, Тркља, непубликовано), обављен је унос мјерења и прво
извођење програма (Павловић, непубликовано) на рачунарском систему UNIVAC 1100 у
ЕРЦ „Енергоинвест“ Ступ, Сарајево, којим су направљени нумерчки еталони кариотипова
риба и сисара (електронске верзије на стример-тракама и принтане верзије), Елекронски
подаци базе мјерења и FORTRAN-ски програм CODHAV и KARIOTIP пренесени су на
персонални рачунар у Одсјеку за биологију Природно-математичког факултета
Универзитета у Сарајеву, програм је дорађен, прилагођен, и његовим извођењем су
направљени нумерички еталони и дијаграми, електронски облик и игличним матричним
штампачем принтани облик (Павловић, 1992, непубликовано)2. Улазни подаци у табелама
„DUŽINE U KARIOTIPU“ (на публикованој фотографији кариотипа 1mm=2,22 подиока;
Pavlović, 1977) обухватају: број хромозома на мјереном кариотипу (први низ у колони
„HROMOSOM“) и четири колоне („XLP“, „XKP“, „XLS“ и „XKS“) измјерених дужина (X)
сестринских хроматидних кракова догог (L) и кратког (K), „примарни“ (P) и „секундарни“
(S). Наслови и садржаји табеларних приказа за потребе овог рада су електронски
прочитани са слика уникатних принтаних верзија, кориговани су и формом приближно
усклађени са оргиналом (електронска верзија из базе података није доступна). Попис
показатеља у еталонима, варијабли и константи у фортранским программима сукцесивно
су шире описивани (Pavlović, 1977, 1989, 1993, 1994 Pavlović, Berberović, 1978a, 1985), а
скраћенице и симболика показатеља, у овом раду, се дају са пуним називом при њиховом
првом навођењу.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Нумерчки еталони подврсте Erinaceus europaeus roumanicus су у табелама под
ознакома V03M – за кариотип мужјака, и V04Z – за кариотип женке:
TABELA V03M: DUŽINE U KARIOTIPU ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS,
ANALIZA VARIJACIJE DUŽINA U KARIOTIPU V03M: ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS;
TABELA V03M: INDEKSI CENTROMERNOG OPTEREĆENJA I PARCIJALNOG CENTROMERNOG OPTEREĆENJA
ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS,
ANALIZA VARIJACIJE INDEKSA CENTROMERNOG OPTEREĆENJA I PARCIJALNOG CENTROMERNOG
OPTEREĆENJA U KARIOTIPU V03M: ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS,
ANALIZA VARIJACIJE INDEKSA CENTROMERNOG OPTEREĆENJA UZ SIMULACIJU FISIJA SVIH CENTROMERA I DELECIJA
SVIH KRATKIH, ODNOSNO DUGIH KRAKOVA U KARIOTIPU V03M. ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS
TABELA V04Z: DUŽINE U KARIOTIPU ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS,
ANALIZA VARIJACIJE DUŽINA U KARIOTIPU V04Z: ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS;
TABELA V04Z: INDEKSI CENTROMERNOG OPTEREĆENJA I PARCIJALNOG CENTROMERNOG OPTEREĆENJA
ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS,
ANALIZA VARIJACIJE INDEKSA CENTROMERNOG OPTEREĆENJA I PARCIJALNOG CENTROMERNOG OPTEREĆENJA
U KARIOTIPU VO4Z: ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS,
ANALIZA VARIJACIJE INDEKSA CENTROMERNOG OPTEREĆENJA UZ SIMULACIJU FISIJA SVIH CENTROMERA I DELECIJA SVIH KRATKIH.
ODNOSNO DUGIH KRAKOVA U KARIOTIPU V04Z: ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS.
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TABELA V03M: DUŽINE U KARIOTIPU ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS
HROMOSOM
XLP
1 0
15.50
2 0
15.90
3 0
27.40
4 0
22.60
5 0
19.40
6 0
21.90
7 0
20.70
8 0
20.20
9 0
18.40
10 0
20.50
11 0
12.90
12 0
13.20
13 0
12.00
14 0
11.70
15 0
12.10
16 0
11.90
17 0
12.50
18 0
10.40
19 0
12.80
20 0
10.70
21 0
10.20
22 0
9.60
23 0
10.70
24 0
9.00
25 0
11.80
26 0
12.50
27 0
8.90
28 0
7.40
29 0
7.50
30 0
8.00
31 0
8.30
32 0
8.50
33 0
6.20
34 0
6.10
35 0
6.60
36 0
6.00
37 0
6.00
38 0
6.30
39 0
6.10
40 0
5.80
41 0
7.90
42 0
6.20
43 0
5.80
44 0
5.00
45 0
4.20
46 0
6.00
47 X
18.30
48 Y
7.10
SUMA
544.70
SUMA KV.
7640.91

SUMA(XP.XS)=15952.19

XKP
10.10
11.80
5.40
6.50
8.50
6.00
4.70
5.40
4.90
4.90
10.80
10.40
10.00
10.70
5.60
5.60
4.90
5.40
5.90
5.10
8.60
7.00
6.60
6.50
4.90
4.50
6.30
7.60
7.00
4.80
4.70
5.10
4.90
4.80
4.00
5.00
5.20
4.50
3.70
3.40
.00
.00
.00
.00
.00
.00
5.40
.00
259.10
1819.75

XLS
16.30
16.70
25.40
22.00
24.20
21.70
17.70
21.00
20.50
19.80
13.30
14.00
12.10
11.50
11.10
12.30
12.80
10.30
10.80
9.30
10.30
10.20
8.30
9.80
11.20
11.20
8.10
8.20
8.10
6.00
8.50
7.90
5.80
5.70
6.00
6.00
6.50
5.30
6.30
5.10
8.60
7.10
5.50
4.50
4.70
5.90
17.60
7.10
538.30
7557.13

SUMA D KV=

XKS IZMJENA
XL
XK
XP RANG
XS RANG
X RANG
10.10 0.
31.80
20.20
25.60
6
26.40
7
52.00
7
12.00 0.
32.60
23.80
27.70
5
28.70
4
56.40
4
5.20 0.
52.80
10.60
32.80
1
30.60
2
63.40
1
7.10 0.
44.60
13.60
29.10
2
29.10
3
58.20
3
6.40 0.
43.60
14.90
27.90
3
30.60
1
58.50
2
6.20 0.
43.60
12.20
27.90
4
27.90
5
55.80
5
5.60 0.
38.40
10.30
25.40
8
23.30
13
48.70
10
5.50 0.
41.20
10.90
25.60
7
26.50
6
52.10
6
4.80 0.
38.90
9.70
23.30
13
25.30
9
48.60
11
4.80 0.
40.30
9.70
25.40
9
24.60
10
50.00
8
10.50 0.
26.20
21.30
23.70
10
23.80
11
47.50
12
11.80 0.
27.20
22.20
23.60
12
25.80
8
49.40
9
9.00 0.
24.10
19.00
22.00
15
21.10
15
43.10
15
10.70 0.
23.20
21.40
22.40
14
22.20
14
44.60
14
6.00 0.
23.20
11.60
17.70
18
17.10
21
34.80
20
7.20 0.
24.20
12.80
17.50
19
19.50
16
37.00
16
5.30 0.
25.30
10.20
17.40
20
18.10
17
35.50
18
5.50 0.
20.70
10.90
15.80
25
15.80
25
31.60
25
5.60 0.
23.60
11.50
18.70
17
16.40
23
35.10
19
4.20 0.
20.00
9.30
15.80
26
13.50 32
29.30
30
7.70 0.
20.50
16.30
18.80
16
18.00
18
36.80
17
7.40 0.
19.80
14.40
16.60
24
17.60 19
34.20
22
7.90 0.
19.00
14.50
17.30
21
16.20
24
33.50
24
5.20 0.
18.80
11.70
15.50
27
15.00 28
30.50
26
5.90 0.
23.00
10.80
16.70
23
17.10
22
33.80
23
6.20 0.
23.70
10.70
17.00
22
17.40 20
34.40
21
6.60 0.
17.00
12.90
15.20
28
14.70
29
29.90
29
7.20 1.
15.60
14.80
15.00
29
15.40 27
30.40
27
7.50 0.
15.60
14.50
14.50
31
15.60
26
30.10
28
6.00 1.
14.00
12.80
14.80
30
12.00 33
26.80
32
5.10 0.
16.80
9.80
13.00
33
13.60 31
26.60
33
6.00 0.
16.40
11.10
13.60
32
13.90 30
27.50
31
5.20 0.
12.00
10.10
11.10
35
11.00 35
22.10
35
3.90 0.
11.80
8.70
10.90
37
9.60
39
20.50
38
4.40 0.
12.60
8.40
10.60
39
10.40 38
21.00
37
5.00 0.
12.00
10.00
11.00
36
11.00 36
22.00
36
5.30 0.
12.50
10.50
11.20
34
11.80 34
23.00
34
4.00 0.
11.60
8.50
10.80
38
9.30
40
20.10
40
4.40 0.
12.40
8.10
9.80
40
10.70 37
20.50
39
3.40 0.
10.90
6.80
9.20
41
8.50
42
17.70
41
.00 0.
16.50
.00
7.90
42
8.60
41
16.50
42
.00 0.
13.30
.00
6.20
44
7.10 43
13.30
44
.00 0.
11.30
.00
5.80
46
5.50
46
11.30
46
.00 0.
9.50
.00
5.00
47
4.50 48
9.50
47
.00 0.
8.90
.00
4.20
48
4.70
47
8.90
48
.00 0.
11.90
.00
6.00
45
5.90 45
11.90
45
5.90 0.
35.90
11.30
23.70
11
23.50
12
47.20
13
.00 0.
14.20
.00
7.10 43
7.10 44
14.20
43
263.70
1083.00
522.80 803.80
802.00
1605.80
1873.55
30325.04
7361.62 15965.46
16004.60
63874.44
NAJVEĆE
32.80
30.60
63.40
NAJMANJE
4.20
4.50
8.90
ODNDS W
7.8095
6.8000
7.1236
284. KOEFICIJENTI KORELACIJE RO(RANGOVA XP,XS)= .985 R(XP.XS}= .987

ANALIZA VARIJACIJE DUŽINA U KARIOTIPU V03M: ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS
IZVOR VAR.
HROMOSOMI
HROMATIDE UK.
A. HROMATIDE
B.OSTACI
UKUPNO
HROMOSOMI
HROMATIDE UK.
A.HROMATIDE
B.OSTACI
UKUPNO

SUMA KV. ST.SL. PROS.KVA.
F
ST.DEV.
SUMA KV. ST.SL. PROS.KVA.
HROMOSOMI
DUGI KRAKOVI
5076.8710
47 108.0185
157.884
10.393
2944.9310
47
62.6581
32.8398
48
.6842
.827
35.5210
48
.7400
.0319
1
.0319
.046
.179
.4268
1
.4268
32.8079
47
.6980
.835
35.0942
47
.7467
5109.7110
95
SCO=
16.727
2980.4520
95
KRAKOVI
KRATKI KRAKOVI
5413.1600
95
56.9806
113.936
7.549
833.7292
47
17.7389
.48.0107
96
.5001
.707
12.4900
48
.2602
.0169
1
.0169
.034
.130
.2208
1
.2208
47.9938
95
.5052
.711
12.2692
47
.2610
5461.1710
191
PSCOA=
8.364
846.2192
95
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F

ST.DEV.
84.671
.572

PSCOL=
68.172
.846
PSCOK=

7.916
.860
.653
.864
11.281
4.212
.510
.470
.511
5.446

Боро П. Павловић

TABELA V03M: INDEKSI CENTROMERNOG OPTEREĆENJA I PARCIJALNOG CENTROMERNOG OPTEREĆENJA
ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS
RANG-H HROMOSOM
1 0
3.
2 0
5.
3 0
4.
4 0
2.
5 0
6.
6 0
8.
7 0
1.
8 0
10.
9 0
12.
10 0
7.
11 0
9.
12 0
11.
13
X 47.
14
0
14.
15 0
13.
16 0
16.
17 0
21.
18 0
17.
19 0
19.
20
0
15.
21
0
26.
22
0
22.
23
0
25.
24
0
23.
25
0
18.
26
0
24.
27
0
28.
28
0
29.
29
0
27.
30
0
20.
31
0
32.
32
0
30.
33
0
31.
34
0
37.
35
0
33.
36
0
36.
37
0
35.
38
0
34.
39
0
39.
40
0
38.
41
0 40.
42
0
41.
43
Y 48.
44
0 42.
45
0
46.
46
0
43.
47
0
44.
48
0 45.
SUMA
SUMA KVADRATA

LP
1.6381
1.1598
1.3511
.9506
1.3093
1.2076
.9266
1.2256
.7891
1.2375
1.1000
.7712
1.0940
.6995
.7174
.7114
.6098
.7473
.7652
.7234
.7473
.5739
.7054
.6397
.6217
.5380
.4424
.4484
.5321
.6397
.5082
.4783
.4962
.3587
.3707
.3587
.3946
.3647
.3647
.3766
.3467
.4723
.4245
.3707
.3587
.3467
.2989
.2511
32.5640
27.3089

KP

LS

KS IZMJENA

L

K

HP

.3228
.5082
.3886
.7054
.3587
.3228
.6038
.2929
.6217
.2810
.2929
.6457
.3228
.6397
.5978
.3348
.5141
.2929
.3527
.3348
.2690
.4185
.2929
.3946
.3228
.3886
.4544
.4185
.3766
.3049
.3049
.4065
.2810
.3109
.2929
.2989
.2391
.2870
.2212
.2690
.2033
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
15.4899
6.5039

1.5185
1.4468
1.3152
.9984
1.2973
1.2554
.9745
1.1837
. 8370
1.0582
1.2256
.7951
1.0522
.6875
.7234
.7353
.6158
.7652
.6457
.6636
.6696
.6098
.6696
.4962
.6158
.5859
.4902
.4842
.4842
.5560
.4723
.3587
.5082
.3886
.3467
.3587
.3587
.3408
.3766
.3169
.3049
.5141
.4245
.4245
.3527
.3288
.2690
.2810
32.1813
27.0095

.3109 0.
.3826 0.
.4245 0.
.7174 0.
. 3707 0.
.3288 0.
.6038 0.
.2870 0.
.7054 0.
.3348 0.
.2870 0.
.6277 0.
.3527 0.
.6397 0.
.5380 0.
.4304 0.
.4603 0.
.3169 0.
.3348 0.
.3587 0.
.3707 0.
.4424 0.
.3527 0.
.4723 0.
.3288 0.
.3109 0.
.4304 1.
.4484 0.
.3946 0.
.2511 0.
.3587 0.
.3587 1.
.3049 0.
.3169 0.
.3109 0.
.2989 0.
.2630 0.
.2332 0.
.2630 0.
.2391 0.
.2033 0.
.0000 0.
.0000 0.
.0000 0.
.0000 0.
.0000 0.
.0000 0.
.0000 0.
15.7648
6.6961
NAJVECE
NAJMANJE
ODNOS W

1.5783
1.3033
1.3332
.9745
1.3033
1.2315
.9506
1.2046
.8131
1.1478
1.1628
.7832
1.0731
.6935
.7204
.7234
.6128
.7563
.7054
.6935
.7084
.5919
.6875
.5679
.6188
.5620
.4663
.4663
.5082
.5978
.4902
.4185
.5022
.3736
.3587
.3587
.3766
.3527
.3707
.3467
.3258
.4932
.4245
.3976
.3557
.3378
.2840
.2660
32.3726
27.0957

.3169
.4454
.4065
.7114
.3647
.3258
.6038
.2899
.6636
.3079
.2899
.6367
.3378
.6397
.5679
. 3826
.4872
.3049
.3438
.3467
.3198
.4304
.3228
.4334
.3258
.3497
.4424
.4334
.3856
.2780
.3318
.3826
.2929
.3139
.3019
.2989
.2511
.2601
.2421
.2541
.2033
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
15.6273
6.5777

1.9609
1.6680
1.7397
1.6560
1.6680
1.5305
1.5305
1.5185
1.4109
1.5185
1.3930
1.4169
1.4169
1.3391
1.3152
1.0462
1.1239
1.0402
1.1179
1.0582
1.0163
.9924
.9984
1.0343
.9446
.9266
.8967
.8669
.9087
.9446
.8131
.8848
.7772
.6696
.6636
.6576
.6337
.6516
.5859
.6457
.5500
.4723
.4245
.3707
.3587
.3467
.2989
.2511
48.0538
57.0612
1.9609
.2511
7.8095
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RANG
1.
3.
2.
5.
4.
7.
6.
9.
12.
8.
13.
10.
11.
14.
15.
19.
16.
20.
17.
18.
22.
24.
23.
21.
25.
27.
29.
31.
28.
26.
32.
30.
33.
34.
35.
36.
39.
37.
40.
38.
41 .
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

HS RANG
1.8294
1.8294
1.7397
1.7158
1.6680
1.5843
1.5783
1.4707
1.5424
1.3930
1.5125
1.4228
1.4049
1.3272
1.2614
1.1658
1.0761
1.0821
.9804
1.0223
1.0402
1.0522
1.0223
.9685
.9446
.8967
.9207
.9326
.8788
.8071
.8310
.7174
.8131
.7054
.6576
.6576
.6217
.5739
.6397
.5560
.5082
.5141
.4245
.4245
.3527
.3288
.2690
.2810
47.9462
57.2011
1.8294
.2690
6.8000

2.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
8.
13.
9.
11.
12.
14.
15.
16.
18.
17.
23.
21.
20.
19.
22.
24.
25.
28.
27.
26.
29.
32.
30.
33.
31.
34.
35.
36.
38.
39.
37.
40.
42.
41.
44.
43.
45.
46.
48.
47.

H
1.8951
1.7487
1.7397
1.6859
1.6680
1.5574
1.5544
1.4946
1.4766
1.4557
1.4527
1.4199
1.4109
1.3332
1.2883
1.1060
1.1000
1.0612
1.0492
1.0402
1.0283
1.0223
1.0103
1.0014
.9446
.9117
.9087
.8997
.8938
.8758
.8220
.8011
.7951
.6875
.6606
.6576
.6277
.6128
.6128
.6008
.5291
.4932
.4245
.3976
.3557
.3378
.2340
.2660
48.0000
57.0725
1.8951
.2660
7.1236

Нумерички еталони кариотипова Erinaceus europaeus roumanicus

ANALIZA VARIJACIJE INDEKSA CENTROMERNOG OPTEREĆENJA I PARCIJALNOG CENTROMERNOG
OPTEREĆENJA U KARIOTIPU V03M: ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS
IZVOR VAR.

SUMA KV. ST.SL.

HRMOSOMI
18.1449
HROMATlDE
.1174
UK.
A.HROMATIDE
.0001
B.OSTACI
.1173
UKUPNO
18.2623

47
48

HROMOSOMI
19.3469
HROMATIDE
.1716
UK.
A.HROMATIDE
.0001
B.OSTACI
.1715
UKUPNO
19.5184

95
96

1
47
95

PROS.KVA.
F
ST.DEV. PROPORCIJA
HROMOSOMI
.3861
157.384
.621
.0024
.049
.0001
.0025

.046

SCO=.
K R A K O V I
.2037
113.936
.0018

1
95
191

.0001
.0018

.034
PSCOA=

.011
.050
16.727

SUMA KV.
D
10.5253
.1270

ST.SL. PROS.KVA
F ST.DEV. PROPORCIJA
U G I K R A K O V I
47
.2239
84.671
.473
.7616
48
.0026
.051
1.0400

.0015
.1254
10.6523

.451
.042

.7263
.8550

1
.0015
.572
.039
47
.0027
.052
95
PSCOL=
11.281
K R A T K I K R A K O V I
2.9798
47
.0634
68.172
.252
.0446
48
.0009
.030

.008
.042
8.364

.7284
.8507
.5000

.0008
.0439
3.0244

1
47
95

.0008
.0009

.846
PSCOK=

.028
.031
5.446

3.6575
1.0343
.6744

2.6308
.6115
.3256

.4052
.6167

ANALIZA VARIJACIJE INDEKSA CENTROMERNOG OPTEREĆENJA UZ SIMULACIJU FISIJA SVIH
CENTROMERA I DELECIJA SVIH KRATKIH, ODNOSNO DUGIH KRAKOVA U KARIOTIPU V03M: ERINACEUS
EUROPAEUS ROUMANICUS
IZVOR VAR.

SUMA KV. ST.SL.

HROMOSOMI
18.1449
HRONATIDE UK. .1174
A.HROMATIDE
.0001
B.OSTACI
.1173
UKUPNO
18.2623

47
48
1
47
95

HROMOSOMI
77.3874
HR0MATIDE UK. .6864
A.HROMATIDE
.0002
B.OSTACI
.6861
UKUPNO
78.0738

95
96
1
95
191

PROS.KVA.
F
ST.DEV.
HROMOSOMI
.3861
157.884 .621
.0024
.049
.0001
.046 .011
.0025
.050
SCO= 16.727
K R A K O V I
.8146
113.936 .903
.0071
.085
.0002
.034 .016
.0072
.085
SCOA= 8.364

PROPORCIJA SUMA KV. ST.SL. PROS.KVA F
ST.DEV. PROPORCIJA
D U G I K R A K O V I
23.1399
47
.4923
84.671
.702
1.1293
.2791
48
. 0058
.076
1.5421
.0034
1
.0034
.572
.058
5.4231
.2758
47
.0059
.077
1.5335
23.4190
95
SCOL= 11.281
.6744
K R A T K I K R A K O V I
1.4526
28.1123
47
.5981
68.172
.773
1.2447
1.7100
.4211
48
.0088
.094
1.8942
1.4569
.0074
1
.0074
.846
.086
8.0805
1.7015
.4137
47
.0088
.094
1.8783
.5000
28.5334
95
SCOK=
5.446
.3256
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TABELA V04Z: DUŽINE U KARIOTIPU ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS
HROMOSOM
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 X
48 X
SUMA
SUMA KV.

XLP
15.80
15.50
17.40
19.60
19.30
16.60
20.70
18.30
17.80
19.30
12.90
14.00
13.10
14.90
11.40
11.80
12.20
11.80
9.90
13.60
12.40
10.50
10.50
11.80
10.30
10.30
9.00
10.30
9.10
11.20
8.70
8.00
7.50
9.10
7.30
7.60
7.40
8.00
7.10
8.00
10.50
11.10
7.80
8.20
5.70
6.30
14.20
14.70
568.50
7469.29

SUMA(XP.XS)=17465.65

XKP
12.70
12.50
7.60
6.20
4.80
5.70
5.90
7.30
6.00
6.10
12.00
12.30
10.40
10.70
10.00
6.60
8.50
7.50
7.00
5.50
5.70
5.10
6.00
7.30
6.20
8.20
8.10
8.20
6.90
5.80
7.30
5.90
5.50
5.80
4.80
5.80
7.00
6.00
6.30
6.60
.00
.00
.00
.00
.00
.00
7.60
7.70

XLS
14.40
13.90
17.50
20.20
19.80
20.40
19.80
19.00
17.80
17.70
11.60
14.50
14.80
16.00
11.40
13.50
11.10
10.00
9.90
11.50
11.10
12.00
10.40
11.20
7.80
11.10
8.10
10.50
9.20
10.20
9.00
8.20
8.20
8.90
7.50
8.00
7.40
9.50
7.00
7.20
11.00
10.40
8.00
8.00
5.40
5.70
11.40
14.00

309.10
2461.37

561.40
7352.52

SUMA D KV=

XKS IZMJENA XL
11.80
0.
30.40
12.60
0.
29.40
6.80
0.
34.90
5.70
0.
39.80
5.30
0.
39.10
5.40
0.
37.00
5.20
0.
40.50
7.80
0.
37.30
5.40
0.
35.60
6.30
0.
37.00
11.20
0.
24.50
11.10
0.
28.50
10.70
0.
27.90
11.20
0.
30.90
8.50
0.
22.80
7.70
0.
25.30
7.50
0.
23.30
4.80
0.
21.80
8.10
0.
19.80
7.50
0.
25.10
4.80
0.
23.50
6.00
0.
22.50
7.50
0.
20.90
6.50
0.
23.00
6.50
0.
18.10
7.80
0.
21.40
8.70
0.
17.10
7.80
0.
20.80
4.70
0.
18.30
5.70
0.
21.40
6.50
0.
17.70
6.50
0.
16.20
4.00
0.
15.70
5.70
0.
18.00
4.60
0.
14.80
5.90
0.
15.60
7.00
0.
14.80
5.60
0.
17.50
6.60
0.
14.10
6.20
0.
15.20
.00
0.
21.50
.00
0.
21.50
.00
0.
15.80
.00
0.
16.20
.00
0.
11.10
.00
0.
12.00
9.50
0.
25.60
7.00
0.
28.70

XK
24.50
25.10
14.40
11.90
10.10
11.10
11.10
15.10
11.40
12.40
23.20
23.40
21.10
21.90
18.50
14.30
16.00
14.30
15.10
13.00
10.50
11.10
13.50
13.80
12.70
16.00
16.80
16.00
13.60
11.50
13.80
12.40
11.50
11.50
9.40
11.70
14.00
11.60
12.90
12.80
.00
.00
.00
.00
.00
.00
17.10
14.70

XP RANG
28.50
1
28.00
2
25.00
9
25.80
5
24.10
11
22.30
15
26.60
3
25.60
6
23.80
12
25.40
8
24.90
10
26.30
4
23.50
13
25.60
7
21.40
17
18.40
24
20.70
18
19.30
19
16.90
28
19.10
20
18.10
25
15.60
33
16.50
29
19.10
21
16.50
30
18.50
22
17.10
26
18.50
23
16.00
31
17.00
27
16.00
32
13.90
38
13.00
41
14.90
34
12.10
42
13.40
39
14.40
36
14.00
37
13.40
40
14.60
35
10.50
44
11.10
43
7.80
46
8.20
45
5.70
48
6.30
47
21.80
16
22.40
14

XS RANG
26.40
4
26.50
3
24.30
11
25.90
5
25.10
9
25.80
6
25.00
10
26.80
2
23.20
13
24.00
12
22.80
14
25.60
7
25.50
8
27.20
1
19.90
18
21.20
15
18.60
21
16.80
27
18.00
23
19.00
19
15.90
29
18.00
24
17.90
25
17.70
26
14.30
37
18.90
20
16.80
28
18.30
22
15.90
30
15.90
31
15.50
32
14.70
34
14.20
38
14.60
35
12.10
42
13.90
39
14.40
36
15.10
33
13.60
40
13.40
41
11.00
43
10.40
44
8.00
45
8.00
44
5.40
48
5.70
47
20.90
17
21.00
16

X RANG
54.90
1
54.50
2
49.30
9
51.70
6
49.20
10
48.10 12
51.60
7
52.40
4
47.00
14
49.40
8
47.70
13
51.90
5
49.00
11
52.80
3
41.30
17
39.60
18
39.30
19
36.10
24
34.90
25
38.10
20
34.00
27
33.60
29
34.40
26
36.80
22
30.80
33
37.40
21
33.90
28
36.80
23
31.90
31
32.90
30
31.50
32
28.60
37
27.20
40
29.50
34
24.20
42
27.30
39
28.80
36
29.10
35
27.00
41
28.00
38
21.50
43
21.50
44
15.80
46
16.20
45
11.10
48
12.00
47
42.70
16
43.40
15

307.70
1129.90
616.80
877.60
869.10
1746.70
2420.29
29576.49 9736.40
17681.92
17339.81
69953.03
NAJVEĆE
54.90
28.50
27.20
NAJMANJ
11.10
5.70
5.40
EODNOS W
5.0000
5.0370
4.9459
748. KOEFICIJENTI KORELACIJE RO(RANGOVA XP,XS)= .959 R(XP,XS)=
.973

ANALIZA VARIJACIJE DUŽINA U KARIOTIPU V04Z: ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS
IZVOR VAR.
HROMOSOMI
HROMATIDE UK.
A. HROMATIDE
B.OSTACI
UKUPNO
HROMOSOMI
HROMATIDE UK.
A.HROMATIDE
B.OSTACI
UKUPNO

SUMA KV. ST.SL. PROS.KVA.
F
ST.DEV.
SUMA KV. ST.SL. PROS.KVA.
F
ST.DEV.
HROMOSOMI
D U G I K R A K O V I
3195.6700
47 67.9930
72.184
8.246
1489.5630
47
31.6928
45.323
5.630
45.2129
48
.9419
.971
33.5645
48
.6993
.836
.7559
1
.7559
.799
.869
.5322
1
.5322
.757
.730
44.4570
47
.9459
.973
33.0322
47
.7028
.838
3240.8830
95
SCO=
18.195
1523.1270
95
PSCOL=
11.770
KRAKOVI
K R A T K I K R A K O V I
3766.0300
95
39.6424
80.930
6.296
905.2600
47
19.2609
68.685
4.389
.530
. 47.0244
96
.4898
.700
13.4602
48
.2804
.3838
1
.3838
.782
.620
.0206
1
.0206
.072
.143
.535
46.6406
95
.4910
.701
13.4396
47
.2859
3813.0550
191
PSCOA=
9.097
918.7202
95
PSCOK=
6.425
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TABELA V04Z: INDEKSI CENTROMERNOG OPTEREĆENJA I PARCIJALNOG CENTROMERNOG OPTEREĆENJA
ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS
RANG-H HROMOSOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.
2.
14.
8.
12.
4.
7.
10.
3
5.
13.
6.
11.
9.
48.
47.
15.
16.
17.
20.
26.
24.
28.
18.
19.
23.
21.
27.
22.
30.
29.
31.
25.
34.
38.
37.
32.
40.
36.
33.
39.
35.
41.
42.
44 .
43.
46.
45.

SUMA
SUMA KVADRATA

LP
.8684
.8519
.8189
1.0058
.7695
1.0772
1.1377
1.0607
.9563
1.0607
.7200
.9123
.7090
.9783
.8079
.7804
.6266
.6485
.6705
.7475
.5661
.6485
.5661
.6485
.5441
.5771
.6815
.4946
.5771
.6156
.5001
.4782
.5661
.5001
.4397
.4067
.4397
.4397
.4177
.4122
.3902
.4012
.5771
.6101
.4507
.4287
.3463
.3133

KP

LS

KS

.6980
.6870
.5881
.4012
.6760
.3408
.3243
.3353
.4177
.2638
.5716
.3133
.6595
.3298
.4232
.4177
.5496
.3627
.4672
.3023
.4507
.4012
.4507
.4122
.3847
.3298
.3133
.4452
.2803
.3188
.3792
.4012
.3408
.3188
.3298
.3847
.3243
.3627
.3188
.3023
.3463
.2638
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000

.8024
.7640
.8794
1.0443
.7969
1.1102
1.0882
.9728
.9618
1.0882
.8134
1.1212
.6375
.9783
.7695
.6266
.6266
.7420
.6101
.6320
.6101
.6156
.5771
.5496
.5441
.5716
.6101
.4452
.6595
.5606
.5056
.4946
.4287
.4892
.5221
.4067
.4507
.3957
.4397
.4507
.3847
.4122
.6046
.5716
.4397
.4397
.3133
.2968

.6485
.6925
.6156
.4287
.6101
.3133
.2858
.3463
.3737
.2913
.5881
.2968
.6156
.2968
.3847
.5221
.4672
.4232
.4122
.4122
.4287
.3572
.4287
.3737
.4452
.4122
.2638
.4782
.3298
.3133
.3682
.3572
.3572
.3133
.3078
.3847
.3572
.3408
.3243
.3298
.3627
.2528
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000

31.2452 16.9884
22.5624 7.4350

30.8550 16.9114
22.2097 7.3109

IZMJENA L
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.8354
.8079
.8491
1.0250
.7832
1.0937
1.1130
1.0168
.9591
1.0745
.7667
1.0168
.6733
.9783
.7887
.7035
.6266
.6953
.6403
.6898
.5881
.6320
.5716
.5991
.5441
.5743
.6458
.4699
.6183
.5881
.5029
.4864
.4974
.4946
.4809
.4067
.4452
.4177
.4287
.4314
.3875
.4067
.5908
.5908
.4452
.4342
.3298
.3050

31.0501
22.3353
NAJVECE
NAJMANJE
ODNOS W
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K

HP

.6733
.6898
.6018
.4150
.6430
.3270
.3050
.3408
.3957
.2776
.5798
.3050
.6375
.3133
.4040
.4699
.5084
.3930
.4397
.3572
.4397
.3792
.4397
.3930
.4150
.3710
.2885
.4617
.3050
.3160
.3737
.3792
.3490
.3160
.3188
.3847
.3408
.3517
.3215
.3160
.3545
.2583
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000

1.5664
1.5389
1.4070
1.4070
1.4455
1.4180
1.4620
1.3960
1.3740
1.3246
1.2916
1.2256
1.3685
1.3081
1.2311
1.1981
1.1762
1.0113
1.1377
1.0498
1.0168
1.0498
1.0168
1.0607
.9288
.9069
.9948
.9398
.8574
.9343
. 8794
.8794
.9069
.8189
.7695
.7914
.7640
.8024
.7365
.7145
.7365
.6650
.5771
.6101
.4507
.4287
.3463
.3133

16.9499 48.2336
7.3527 53.4116
1.5664
.3133
5.0000

RANG
1.
2.
7.
6.
4.
5.
3.
8.
9.
11.
13.
15.
10.
12.
14.
16.
17.
24.
18.
20.
22.
21.
23.
19.
28.
29.
25.
26.
33.
27.
31.
32.
30.
34.
37.
36.
38.
35.
39.
41.
40.
42.
44.
43.
45.
46.
47.
48.

HS
1.4510
1.4565
1.4949
1.4729
1.4070
1.4235
1.3740
1.3191
1.3355
1.3795
1.4015
1.4180
1.2531
1.2751
1.1542
1.1487
1.0937
1.1652
1.0223
1.0443
1.0388
.9728
1.0058
.9233
.9893
.9838
.8739
.9233
.9893
.8739
.8739
.8519
.7859
.8024
.8299
.7914
.8079
.7365
.7640
.7804
. 7475
.6650
.6046
.5716
.4397
.4397
.3133
.2968
47.7664
52.3781
1.4949
.2968
5.0370

RANG
4.
3.
1.
2.
7.
5.
10.
12.
11.
9.
8.
6.
14.
13.
16.
17.
18.
15.
21.
19.
20.
26.
22.
27.
23.
25.
29.
28.
24.
31.
30.
32.
37.
35.
33.
36.
34.
41.
39.
38.
40.
42.
43.
44.
46.
45.
47.
48.

H
1.5087
1.4977
1.4510
1.4400
1.4262
1.4207
1.4180
1.3575
1.3548
1.3520
1.3465
1.3218
1.3108
1.2916
1.1926
1.1734
1.1349
1.0882
1.0800
1.0470
1.0278
1.0113
1.0113
.9920
.9591
.9453
.9343
.9316
.9233
.9041
.8766
.8656
.8464
.8107
.7997
.7914
.7859
.7695
.7502
.7475
.7420
.6650
.5908
.5908
.4452
.4342
.3298
.3050
48.0000
52.8266
1.5087
.3050
4.9459
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ANALIZA VARIJACIJE INDEKSA CENTROMERNOG OPTEREĆENJA I PARCIJALNOG CENTROMERNOG
OPTEREĆENJA U KARIOTIPU VO4Z: ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS
IZVOR VAR.

SUMA KV.

HROMOSOMI
HROMATIDE UK.
A.HROMATIDE
B.OSTACI
UKUPNO

ST.SL.

9.6531
.1366
.0023
.1343
9.7897

47
48
1
47
95

HROMOSOMI 11.3760
HROMATIDE UK. .1420
A.HROMATIDE
.0012
B.OSTACI
.1409
UKUPNO
11.5180

95
96
1
95
191

PROS.KVA.
F ST.DEV PROPORCIJA
H R O M O S O M I
.2054
72.184
.453
.0028
.053
.0023
.799
.048
.0029
.053
SCO= 18.195
K R A K O V I
.1197
80.930
.346
.7636
.0015
.038
.7211
.0012
.782
.034
.7126
.0015
.039
.7204
PSCOA= 9.097
.5000

SUMA KV.
4.4995
.1014
.0016
.0998
4.6009
2.7345
.0407
.0001
.0406
2.7752

ST.SL. PROS.KVA.
F ST.DEV. PROPORCIJA
D U G I K R A K O V I
47
.0957
45.323
.309
.6827
48
.0021
.046
.8616
1
.0016
.757
.040
.8391
47
.0021
.046
.8620
95
PSCOL=
11.770
.6469
KRATKI KRAKOVI
47
.0582
68.685
.241
.5322
48
.0008
.029
.5456
1
.0001
.072
.008
.1650
47
.0009
.029
.5498
95
PSCOK=
6.425
.3531

ANALIZA VARIJACIJE INDEKSA CENTROMERNOG OPTEREĆENJA UZ SIMULACIJU FISIJA SVIH CENTROMERA I
DELECIJA SVIH KRATKIH, ODNOSNO DUGIH KRAKOVA U KARIOTIPU V04Z: ERINACEUS EUROPAEUS
ROUMANICUS
IZVOR VAR.

SUMA KV.

ST.SL.

9.6531
.1366
.0023
.1343
9.7897

47
48
1
47
95

HROMOSOMI 45.5040
HROMATIDE UK. .5682
A.HROMATIDE
.0046
B.OSTACI
.5635
UKUPNO
46.0722

95
96
1
95
191

HROMOSOMI
HROMATIDE UK.
A.HROMATIDE
B.OSTACI
UKUPNO

PROS.KVA. F
ST.DEV. PROPORCIJA
SUMA KV. ST.SL. PROS.KVA. F
ST.DEV. PROPORCIJA
H R O M O S O M I
D U G I K R A K O V I
.2054
72.184
.453
10.7528
47
.2288 45.323 .478
1.0554
.0028
.053
.2423
48
.0050
.071
1.3319
.0023
.799
.048
.0038
1
.0038
.757 .062
1.2972
.0029
.053
.2385
47
.0051
.071
1.3325
SCO=
18.195
10.9951
95
SCOL= 11.770
.6469
K R A K O V I
KRATKI KRAKOVI
.4790
80.930
.692
1.5271
21.9294
47
.4666 68.685 .683
1.5072
.0059
.077
1.4423
.3261
48
.0068
.082
1.5451
.0046
.782
.068
1.4251
.0005
1
.0005
.072 .022
.4674
.0059
.077
1.4409
.3256
47
. 0069
.083
1.5570
SCOA=
9.097
.5000
22.2555
95
SCOK= 6.425
.3531

Опадајући низови индекса центромерних оптерећења дати су на једном дијагаму за
кариотип мужјака и женке:

56

Нумерички еталони кариотипова Erinaceus europaeus roumanicus

Поређење бројева у, табелама „DUŽINE U KARIOTIPU“ у првој колони
„HROMOSOM“, која даје положај хромозома у мјереном кариотипу (додатно је уз тај
број и ознака аутозома „0“ и полних хромозома „X“ или „Y“), са бројевима у задњој
колони „X RANG“ види се да постоји промјена редослиједа хромозома на основу ранга
њихових дужина који се успоставља у табелама „INDEKSI CENTROMERNOG
OPTEREĆENJA“ у односу на критеријуме примијењене при слагању кариотипа (Prof. A.
Gropp, према Hsu, Benirschcke, 1968). Такође оригинално у кариотипу приказан положај
хромозома дугог крака – одоздо, кратки крак – горе, бројне вриједности су премјештене
што је означено са „1.“ у колони „IZMJENA“ у табели „V03M: DUŽINE U KARIOTIPU“
за хромозоме „28“ и „30“, као и у табели „V03M: INDEKSI CENTROMERNOG
OPTEREĆENJA I PARCIJALNOG CENTROMERNOG OPTEREĆENJA“ за „RANG-H“
„27“ и „32“ тако да вриједности за дуги крак буду веће од кратког крака. Промјене
положаја хромозома на основу ранга њихових дужина повезане су првенствено са
критеријумима груписања према дужини и положају центромерног система у оргиналном
кариотипу (Prof. A. Gropp, према Hsu, Benirschcke, 1968), а могуће и због различито
измјерених дужина. У еталонима није обављено груписање по паровима. Моћ
дискриминације хромозома је мала на основу њихових дужина, за три врсте риба са
2n=50 хромозома, хромозом датог ранга не може се у просјеку поуздано разликовати: у
кариотиповима врсте Paraphoxinus adspersus (Haeckel) – припада групи од 3,4 до 34,7,
P.metohiensis (Steindachner) – од 4,4 до 36,6 и P.pstrossi Steindachner – од 3,6 до 33,7
хромозома у оквиру 95% интервала (Pavlović, 1977, Pavlović, Berberović, 1978a). Однос
дужина (W) најдужег и најкраћег хромозома E.e.roumanicus у кариотипу мужјака
(W=7,1236) већи је него у кариотипу женке (W=4,9459). Аритметичка средина
анализираних кариотипова сисара (W=5,4124; Pavlović, 1993) налази се између
вриједности за мужјака и женку ове подврсте. Подврста E.e.europaeus има већи однос
најдужег и најкраћег хромозома у кариотипу и обрнут поредак величина за кариотипове
женке (W=9,7079) и мужјака (W=8,4194; Pavlović, 1994a) у поређењу са подврстом
E.e.roumanicus.
Индекси центромерних оптерећења (H) E.e.roumanicus у кариотипу мужјака
опадају од H1=1,8951 до H48=0,2660 (Y-хромозом није најкраћи), а у кариотипу женке од
H1=1,5087 до H48=0,3050. Подврста E.e.europaeus има распон индекса мужјака од
H1=1,7988 до H48=0,2136 и женке од H1=1,8744 до H48=0,1931 (Pavlović, 1993, 1994а).
Аритметичка средина сисара већа је и за H1=1,9597 и за H2n=0,4073 (Pavlović, 1993), него
у кариотиповима ове двије подврсте.
Јединичне индексне вриједности (H=l) лоциране су између H24 и H25 у кариотипу
мужјака, а између H23 и H24 у кариотипу женке E.e.roumanicus. Опадајући низови индекса
H у средишњем дијелу су блиски, а према рубовима се разилазе. Разликују се од низова
E.e.europaeus, код женке позиција је помјерена између H26 и H27, а у кариотипу мужјака
позиција H=l је иста као код E.e.roumanicus (између H24 и H25).
Измјерено SCO (специфично центромерно оптерећење) E.e.roumanicus мање је у
кариотипу мужјака (SCO=16,727) него у кариотипу женке (SCO=18,195). Поредак је исти
и у кариотиповима подврсте E.e.europaeus, мужјака SCO=21,765, женке SCO=23,047 али
су измјерене просјечне дужине хромозома веће. SCO мјерених кариотипова
E.e.roumanicus је мање од просјека за обухваћене сисаре: 22,758 (Pavlović, 1993).
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Измјерена дужина дугог крака PSCOL (парцијално центромерно оптерећење дугог крака)
подврсте E.e.roumanicus у мужјака је 11,281, а у женке 11,770, док је просјек за сисаре
знатно већи 16,627 (Pavlović, 1993), а такође је већи и у мужјака (14,206) и у женке
(14,994) подврсте E.e.europaeus (Pavlović, 1993, 1994а).
Пропорције дугог крака (пропорција дугокракости) PL=PSCOL/SCO=0,6744
мужјака и PL=0,6469 женке E.e.roumanicus више се међусобно разликују него у
кариотиповима подврсте E.e.europaeus (мужјак PL=0,6527, женка PL=0,6506; Pavlović,
1993, 1994a), а за сва четири кариотипа су знатно мања од аритметичке средине сисара
PL=0,7463 (Pavlović, 1993, 1994a).
Варијација дужине хромозома у кариотипу E.e.roumanicus (на основу анализе
варијансе) изразито превазилази укупну варијацију дужина сестринских хроматида у
кариотипу мужјака FH=sH2/sh2=157,884, нешто мање у женке FH=72,184. Разлика није тако
изражена у мужјака (FH=150,434) и женке (FH=140,250) E.e.europaeus (Pavlović, 1993).
Варијација дужине дугих кракова E.e.roumanicus, слично, али у нешто мањој мјери,
превазилази укупну варијацију сестринских дугих хроматидних кракова у кариотипу
мужјака FL=84,671, а у кариотипу женке FL=45,323. Превазилажење је изразито веће у
кариотиповима E.e.europaeus: мужјак FL=128,734 и женка FL=114,910 (Pavlović, 1993).
Ови показатељи за кратке кракове и њихове хроматидне кракове у кариотиповима
E.e.roumanicus (мужјак FK=68,172, женка FK=68,685), те за обједињене кракове, и дуги и
кратки (мужјак FA=113,936, женка FA=80,930), мањи су него у кариотповима E.e.europaeus
кратки кракови (мужјак FK=108,125, женка FK=101,559), те обједињено и дуги и кратки
кракови (мужјак FА=165,698, женка FА=151,218) (Pavlović, 1993).
Корелације дужина сестринских хроматида у кариотипу E.e.roumanicus су високе,
мужјак r=0,987 и ρ=0,985, женка r=0,973 и ρ=0,959, готово да су исте као у E.e.europaeus
мужјак r=0,987 и ρ=0,986, женка r=0,987 и ρ=0,986, а блиске су аритметичкој средини
сисара r=0,982 и ρ=0,968 (Pavlović, 1993).
Компонента варијације H-индекса E.e.roumanicus (мужјак sH=0,621 и женка
sH=0,453) су веће него за дуге кракове, L-индекси (мужјак sL=0,473 и женка sL=0,309), или
за кратке кракове, K-индекси (мужјак sK=0,252 и женка sK=0,241), као и за кракове заједно
A-индексе (мужјак sA=0,451 и женка sA=0,346). Поредак стандардних девијација
sH>sL>sA>sK одговара поретку просјека индекса центромерног оптерећења и парцијаних
индекса оптерећења дугих кракова, дугих и кратких кракова, те кратких кракова у
кариотипу (H>L>A>K) У кариотипу мужјака E.e.roumanicus компоненте варијације су
веће него у кариотипу женке, као и у кариотиповима E.e.europaeus: мужјак sH=0,577 и
женка sH=0,573, мужјак sL=0,438 и женка sL=0,426, мужјак sK=0,262 и женка sK=0,255,
мужјак sA=0,419 и женка sA=0,409 (Pavlović, 1993, 1994а), с тим да се, одговарајуће
компоненте варијације мужјака и женке, мање разликују код подврсте E.e.europaeus него
код подврсте E.e.roumanicus. Аритметичке средине сисара (Pavlović, 1993): sH=0,554 и
sL=0,424 су између, за разлику од sK=0,215, који је мањи, а sA=0,501 који је већи када се
упореде са кариотиповима мужјака и женки како подврсте E.e.roumanicus, тако и
подврсте E.e.europaeus.
Симулацијом делеције кратких кракова у кариотиповима E.e.roumanicus повећавају
се компоненте варијације таквих индекса CO (мужјак sLI=0,702 и женка sLI=0,478), још
више делеције дугих кракова (мужјак sKI=0,773 и женка sKI=0,683), као и фисије свих
хромозома (мужјак sAI=0,903 и женка sAI=0,692), у односу на E.e.europaeus: мужјак
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sLI=0,671 и женка sLI=0,654, мужјак sKI=0,753 и женка sKI=0,730, мужјак sAI=0,839 и женка
sAI=0,819 (Pavlović, 1993, 1994а), те у односу на аритметичке средине сисара sLI=0,567,
sKI=1,040, sA=1,003 (Pavlović, 1993). На основу симулација делеција и центричних фисија
свих хромозома у кариотипу, произилази да опада уједначеност (подешеност) расподјеле
(парцијализације) хромозомског материјала на хромозоме кариотипа у симулираним
кариотиповима у односу на полазни (стварни) кариотип. Варијација индекса
центромерног оптерећења најмања је у полазном кариотипу, затим се повећава у
кариотипу насталом делецијама свих кратких кракова, још више у кариотипу насталом
делецијама свих дугих кракова и највише (?неочекивано) у кариотипу насталом
центричним фисијама свих хромозома sH<sLI<sKI<sAI. Узимајући да је sH=1 у полазном
кариотипу, онда са симулацијама слиједи поредак варијација у новонасталим
кариотиповима
за
E.e.roumanicus,
мужјак
1<1,1293<1,2447<1,4526,
женка
1<1,0554<1,5072<1,5271, тј. (sH=1)<(sLI/sH)<(sKI/sH)<(sAI/sH); што одговара и за
E.e.europaeus мужјак 1<1,1639<1,3062<1,4548, женка 1<1,1421<1,2739<1,4294 (Pavlović,
1993, 1994а) и укупно за обрађене сисаре поредак варијације делеција дугих кракова се
мијења са варијацијом у кариотиповима насталим центричним фисијама свих хромозома
sH<sLI<sAI<sKI тј. 1<1,0235<1,8105<1,8773, односно (sH=1)<(sLI/sH)<(sAI/sH)<(sKI/sH)
(Pavlović, 1993).
Мјерења хромозома у оквиру анализе кариотипа, односно проучавања величине
хромозома, почетно се ослањају на директно мјерење на микроскопским препаратима,
или на мјерења на фотографијама, затим се развијају полуатоматско, или аутоматско
мјерење (Sybenga, 1959, Moore, Gregory, 1963, Neurath, Enslein, 1969, Goldermann,
Stranzinger, 1971, Habedank, 1972), уз примјену рачунарских програма (Gilbert, 1966,
Gallus, Neurath, 1970, Malkov, et al., 1995, Jovanović, et al., 2002) који су досегли висок
ниво могућности препознавања парова хромозома и слагања кариотипа (Jovanović, et al.
2004, 2010) методама (микроскопске) фотометрије и анализе слика уз кориштење
различитих софистицираних метода препарирања хромозома. Проучавање величине
хромозома, помјерањем од оптичког микроскопског нивоа, на ниво положаја гена и ДНК
секвенци, долази се у виртуелни ниво анализе („digital karyotyping“) који се даје у мапама
гена хромозома, односно мапама јединица генома (Gilbert, 1966, Wang et al., 1966).
Концепт центромерног оптерећења првенствено је повезан са улогом центромере у
транспорту хромозома током дијељења ћелије, а са становишта количине генома који је
везан више би одговарало, носивост центромере, или центромерно задужење – за дио
генома који она укључује у хромозомску гарнитуру ћелије. Индекси центромерних
оптерећења (индекси носивости центромера, или индекси центромерних задужења) мјере
односе унутар хромозомских гарнитура – система који трају, који се одржавају и
обезбјеђују трајањем генерација потомачких, ћелија, јединки и таксона. Индекси
центромерних оптерећење, добијени на основу количина укупне, или кодирајуће ДНК,
или на основу броја парова база, или на основу броја гена, нагласили би улогу центромере
у преносу и одржању информационих основа кроз генерације ћелија и јединки унутар
таксона. Улогом центромере хромосом је јединица комбиновања, а не само дио
хромозомске гарнитуре. Ова самосвојност хромозома, а не само припадност хромозомској
гарнитури, представља различиту полазну основу у односу на процентуално изражавање
улоге хромозома у хромозомској гарнитури. Нумерички еталони кариотипова могу да
послуже за повезивање мјерних показатеља о кариотиповима добијеним различитим
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методама. Примјена нумеричких еталона кариотипова постаје лакша и потребнија са
побољшањем метода мјерења и квантификације хрмозомских гарнитура.

ЗАКЉУЧАК
Нумерички еталон кариотипа бројно (и графички) допуњује слику полазног
кариотипа: У овом раду, дата су два еталона који су комплементарни сликама
кариотипова мужјака и женке подврсте Erinaceus europaeus roumanicus који су
публиковани у Атласу хромозома сисара на листу 53 (Hsu, Benirschcke, 1968).
Поредак величина у нумеричким еталонима кариотипова E.e.roumanicus:
- за мужјака веће него за женку је 17 показатеља: WM>WZ (однос дужина најдужег и
најкраћег хромозома), H1M>H1Z (индекс најдужег хромозома), (положај H=1)M>(положај
H=1)Z (положај ранга јединичног индекса центромерног оптерећења), PLM>PLZ
(пропорција дугокракости), FHM>FHZ (варијација индекса хромозома у односу на
сестринске хроматиде), FLM>FLZ (варијација индекса дугих кракова у односу на дуге
кракове сестринских хроматида), FAM>FAZ (варијација индекса кракова у односу на
кракове сестринских хроматида), rM>rZ (коефицијент линеарне корелације дужина
сестринских хроматида), ρM>ρZ (коефицијент корелације рангова дужина сестринских
хроматида), sHM>sHZ (стандардна девијација индекса центромерних оптерећења), sLM>sLZ
(стандардна девијација индекса парцијалних центромерних оптерећења дугих кракова),
sKM>sKZ (стандардна девијација индекса парцијалних центромерних оптерећења кратких
кракова), sAM>sAZ (стандардна девијација индекса парцијалних центромерних
оптерећења кракова), sLIM>sLIZ (стандардна девијација индекса центромерних
оптерећења – симулација делеција кратких кракова), sKIM>sKIZ (стандардна девијација
индекса центромерних оптерећења – симулација делеција дугих кракова), sAIM>sAIZ
(стандардна девијација индекса центромерних оптерећења – симулација центричних
фисија), (sLI/sH)M>(sLI/sH)Z („пропорција“ – однос: стандардна девијација индекса
парцијалних центромерних оптерећења дугих кракова према стандардној девијација
индекса центромерних оптерећења),
- за мужјака мање него за женку је 6 показатеља: H48M<H48Z (индекс најкраћег
хромозома), SCOM<SCOZ (специфично центромерно оптерећење – просјечна измјерена
дужина хромозома), PSCOLM<PSCOLZ (парцијално специгично центромерно
оптерећење дугог крака – просјечна измјерена дужина дугих хромозомских кракова),
FKM<FKZ (варијација индекса кратких кракова у односу на кратке кракове сестринских
хроматида), (sKI/sH)M<(sKI/sH)Z („пропорција“ – однос: стандардна девијација индекса
парцијалних центромерних оптерећења кратких кракова према стандардној девијацији
индекса центромерних оптерећења), (sAI/sH)M<(sAI/sH)Z („пропорција“ – однос:
стандардна девијација индекса парцијалних центромерних оптерећења кракова према
стандардној девијацији индекса центромерних оптерећења).
Поређењем еталона двију подврста E.e.roumanicus са E.e.europaeus, установљено је да:
E.e.roumanicus има 2 једнака показатеља (2 мужјак): (положај H=1)M и rM; 13 већих
показатеља (10 мужјак, 3 женка): H1M, H48M, H48Z, PLM, FHM, sHM, sLM, sAM, sLIM, sKIM, sAIM,
(sKI/sH)Z,и (sAI/sH)Z; а 30 мањих показатеља (11 мужјак, 19 женка): W М, WZ, H1Z, (положај
H=1)Z, SCOM, SCOZ, PSCOLM, PSCOLZ, PLZ, FHZ, FLM, FLZ, FKM, FKZ, FAM, FAZ, rZ, ρM, ρZ,
sHZ, sLZ, sKM, sKZ, sAZ, sLIZ, sKIZ, sAIZ, (sLI/sH)M, (sLI/sH)Z, (sKI/sH)M и (sAI/sH)M.
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Поређењем еталона подврста E.e.roumanicus са просјеком за 234 еталона сисара,
установљено је да: E.e.roumanicus има 10 већих показатеља (8 мужјак, 2 женка): WМ, rM,
ρM, sHM, sLM, sKM, sKZ, sLIM, (sLI/sH)M и (sLI/sH)Z; а 26 мања показатеља (10 мужјак, 16 женка):
WZ, H1M, H1Z, H2nM, H2nZ, SCOM, SCOZ, PSCOLM, PSCOLZ, PLM, PLZ, rZ, ρZ, sHZ, sLZ, sAM, sAZ,
sLIZ, sKIM, sKIZ, sAIM, sAIZ, (sKI/sH)M, (sKI/sH)Z, (sAI/sH)M и (sAI/sH)Z.
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Abstract

ELEZ-BURNJAKOVIĆ, Nikolina, Ajla SMAJLOVIĆ,
M. KULIĆ: MITOCHONDRIAL
GENOMES OF THE CLASS DEMOSPONGIAE SOLLAS 1885. [1Faculty of Medicine, University
of East Sarajevo, Studentska 5, 73300 Foča, Bosnia and Herzegovina, 2 Academy of Music, University
Sarajevo, Josipa Stadlera ½, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina]
Mitochondria, the energy-producing organelles of the eukaryotic cell, originate from an
endosymbiotic -proteobacterium. Genome architecture and gene content of mitochondrial DNA
(mtDNA) vary extensively throughout eukaryotes. New insights into early mitochondrial genome
evolution come from the investigation of the most primitive mitochondriate eukaryotes, as well as from
the comparison between mitochondria and intracellular bacterial symbionts. Determining the primary
structure of the circular mitochondrial (mt) genome from phylum Demospongiae Sollas 1885,
representative of the oldest and most simple metazoan phylum, their approximate size and gene content
were defined. The genetic code is minimally derived and only the UGA termination codon is used to
code for triptophan, as from the all analyzed poriferan mtDNA. In this paper, sequenced mitochondrial
genomes from phylum Demospongiae, their size, rRNA, tRNA and coding genes are presented. Data of
variable metazoan G+C content are also described. In this work, unuploaded mitochondrial genome of
Spongilla lacustris Linnaeus 1758 is included. It has shown some ancestral but also typical animal-like
characteristics which classify the phylum Demospongiae at the basal position of multicellular animals.
Demosponge mitochondrial genomes contain set of 2-27 tRNA genes. tRNA genes, among all
species,are conserved in their size, primary and secondary structure. Small and large rRNA genes (rns
and rnl), arranged near each other (separate with 1-3 tRNA) in the most analised genomes are highly
conserved. A lot of Demosponge species have set of 13 protein genes.
Key words: Demospongiae, Metazoa, mtDNA, tRNA, rRNA, protein genes
Сажетак
Митохондрије су органеле специјализоване за производњу енергије у еукариотским
ћелијама, а воде поријекло од ендосимбиотских -протеобактерија. Постоје значајне разлике у
архитектури митохондријалних генома и саставу гена међу различитим групама Metazoa.
Истраживањем митохондријалне ДНК (мтДНК, енгл. mtDNA) најједноставнијих вишећелијских
организама стичу се нове спознаје о раним фазама еволуције митохондријалних генома.
Одређивањем примарне структуре циркуларне митохондријалне ДНК спужви класе Demospongiae
Sollas, 1885 процијењена је њихова приближна величина и састав гена. Генетички код је
минимално измијењен, само се терминацијски кодон UGA препознаје као кодон за триптофан,
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што је одлика до сада анализираних мтДНК из филума Porifera. У овом раду су дати прегледи до
сада анализираних митохондријалних генома класе Demospongiae, њихова величина, те гени за
малу (rns) и велику (rnl) подјединицу рибозомалне РНК (рРНК), транспортне РНК (тРНК) и
кодирајуће гене. Дат је и процентуални приказ G+C базног састава који значајно варира између
различитих група Metazoa. Митохондријални геном Spongilla lacustris Linnaeus 1758 који није
објављен, убачен је у преглед, а посједује својства и анцестралних, али и за животиње
специфичних особина које сврставају класу Demospongiae у базалну групу вишећелијских
животиња. Митохондријални геноми Demospongiae садрже сетове гена за тРНК, најчешће од 2 до
27 тРНК гена. Гени за тРНК су конзервирани код свих врста, у односу на величину, примарну
структуру и секундарну структуру. Гени за малу и велику подјединицу рРНК (rns i rnl) који се
налазе непосредно један уз други (раздвојени 1-3 тРНК) у већини анализираних генома су такође
високо конзервирани. Већина врста класе Demospongiae има сет са 13 протеинских гена.
Кључне ријечи: Demospongiae, Metazoa, мтДНК, тРНК, рРНК, протеински гени

УВОД
Спужве су, са изузетком једне слатководне породице (Spongillidae Gray, 1867),
морске сесилне животиње. Најчешће су асиметричне и радијално-симетричне, различитог
облика, величине и боје. Њихова организација је на ниском ћелијском нивоу и оне су
вишећелијске животиње без органских система и правих ткива какви се срећу код
Eumetazoa. На тијелу им се налазе ситни улазни отвори - поре и крупни излази оскулуми. Између отвора се налазе системи шупљина и канала. Кроз њих протиче вода у
једном смјеру која доноси храњиве честице и кисеоник. Величина спужви се креће од
неколико милиметара (Cliona celata Grant, 1826 висина 2 мм) па све до три метра. Тај
рекорд припада врсти из поткласе Hexactinellida Monorhaphis chuni Schulze, 1904, чије
спикуле могу нарасти до 3 м дужине.
Класификација спужви је извршена на основу грађе склелета. Разред Porifera
припада царству Animalia, потцарству Parazoa. Разред је подијељен на три класе:
Demospongiae (кременорожњаче), Calcarea (вапњењаче) и Hexactinellida (стаклаче). Раније
је постојала и четврта класа Sclerospongia Hartman, 1969 (коралне спужве), али
морфолошки (Van Soest, 1984; Vacelet, 1985; Reitner, 1992) и молекуларни (Chombard et
al., 1997) подаци су указали на њихову припадност класи Demospongiae.
Класа Demospongiae је најмногобројнија, обухвата преко 90% рецентних врста
спужви, односно око 5 000 врста. Нешто мање од половине изумрлих родова или
фамилија је спадало у ову класу, међутим већина рецентних Demospongiae не посједује
скелет који може лако да фосилизира, тако да је њихов фосилни диверзитет, који је
достигао свој врхунац у креди (прије око 150 милиона година), вјероватно лоше
процијењен и недоступан.
У класу спадају врсте које настањују различите водене екосистеме и адаптивне
зоне, а у ову класу спадају и једине слатководне спужве, фамилија Spongillidae. Имају
скелет од силицијум-диоксида или спонгина, а код неких су присутне обје врсте скелета.
Има и оних без скелета (род Oscarella Muricy и Pearse, 2004), али се сматра да су настале
од спужви које су имале спикуле. Тијело им је леуконоидне грађе.
Систематика класе Demospongiae се још увијек активно истражује и много тога се
још треба спознати о овој класи, али нека основна начела класификације су установљена.
Базална клада класе Demospongiae је поткласа Homoscleromorpha Berg-quist, 1978, која
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посједује ларву сличнију класи Calcarea, него осталим припадницима класе Demospongiae.
Остале двије групе, поткласе Tetractinomorpha Lévi, 1953 и Ceractinomorpha Lévi, 1973
дијеле особине које упућују на заједничко поријекло као што су ларва и присуство
спонгина. Међутим, наведене двије групе се разликују по различитим типовима
микросклера, за које се не зна како су се развиле у појединачним групама. Фосили ових
група, нађени у камбрију, указују на рано раздвајање кладе Demospongiae. Многи
фосилни припадници класе Demospongiae су уврштене у Lithistida-e, са полифилетским
члановима који се могу уврстити у рецентне припаднике поткласа Tetractinomorpha и
Ceractinomorpha. Набројани таксони спадају у несестринске кладе, о чему ће се
расправљати накнадно у раду.
Класа Demospongiae се дијели на три поткласе: Ceractinomorpha, Homoscleromorpha и Tetractinomorpha. Поткласа Ceractinomorpha обухвата 9 редова: Agelasida,
Cryptocoeliidae, Dendroceratida, Dictyoceratida, Halichondrida, Haplosclerida, Poecilosclerida, Verongida и Choristida.
Поткласа Homoscleromorpha обухвата ред Homosclerophorida Dendy, 1905 са једном
породицом Plakinidae Dendy, 1905, која обухвата шест родова.
Поткласа Tetractinomorpha обухвата четири реда: Lithisida Schmidt, 1870,
Astrophorida Sollas, Hadromerida Topsent, 1898 и Spirophorida Bergquist i Hogg, 1969. У
ред Lithisida спадају чланови различитих редова који посједују спикуле од силиката, те је
ово ред настао из потребе сврставања наведених врста у вишу таксономску категорију.
Насељавају морске дубине испод зоне свјетлости. Најстарији фосилни остаци потичу из
камбријума.
Традиционално се систематика разреда Porifera заснивала на спикулама, чија се
морфологија и еволуција исцрпно истраживала (Dendy, 1921; Jones, 1997; Uriz et al., 2003),
али информације које оне пружају су ограничене да би се могла ријешити проблематика
класификације спужви. Друге морфолошке особине попут облика, грађе и боје, зависе од
услова средине, па се не могу узети као таксономски карактер. Показало се да су бројне
морфолошке особине резултат хомоплазије, па самим тим нису погодне за филогенетичке
анализе (Manuel et al., 2003).
Цитолошка истраживања (Boury-Esnault et al., 1994) су помогла у класификацији
неких такса, али нису била довољна за бројна филогенетска питања. У класификацијско
разрјешавање спужви су накнадно укључене и биохемијске компоненте (Van Soest и
Braekman, 1999; Erpenbeck и Van Soest, 2007), али се од тог покушаја одустало због
двоумице о поријеклу датих компоненти (да ли их продукује спужва или симбионт).
Посљедња истраживања систематике и филогеније спужви су заснована на анализи
нуклеарног и митохондријалног генома (гени за рРНК и подјединицу 1 цитохром ц
оксидазе) која су контрадикторна традиционалној морфолошкој класификацији
(Erpenbeck и Wörheide, 2007). На крају се може закључити да не постоји јединствен
систем маркера који би омогућио вјеродостојну и јединствену класификацију разреда
Porifera, тако да је горе наведена класификација дискутабилна.
Дистрибуција комплетно и парцијално секвенционираних митохондријалних
генома главних група Мetazoa, број гена и архитектура генома су доступни у
референтним базама података. Као што је и за очекивати, највећи број анализираних
генома је у оквиру Vertebrata Cuvier, 1812 (највише анализиране коштане рибе и сисари),
67

Николина Елез-Бурњаковић, Ајла Смајловић, Милан Кулић

а потом и Arthropoda Latreille, 1829 (Gissi et al., 2008). Органеларна база података
GOBASE из децембра 2010. године даје расположиве цјеловите секвенце за 1283
митохондријска генома, но укупно је до сада секвенцирано 1898 митохондријских генома,
те 21 цјеловита секвенца митохондријских плазмида. Ова база података такође има
похрањених чак 177 000 парцијалних секвенци митохондријске ДНК. Нажалост, ова база
података због недостатка финансијских средстава је престала са уносом података августа
2010. године. Према MitoZoa бази података, из децембра 2011. године секвенционирано је
3075 митохондијаних генома Metazoa, а од тог броја 474 генома је парцијално.
Број гена мтДНК варира од 14 до 53, варијација је најчешћа за тРНК гене, а рјеђе за
протеин кодирајуће и гене за рРНК. Варијација броја гена и величине генома не зависи од
групе посматраних организама. Највећи геноми су присутни код биљака из породице
Cucurbitaceae Juss. (преко 2000 кб), а најмањи код представника царства Protista
Plasmodium falciparum Welch, 1897 (свега 6 кб и 5 гена), а с друге стране највећи број гена
је пронађен код протисте Reclinomonas americana, која има 97 гена и величину од 64 кб и
најсличнија је бактеријским геномима. Број тРНК гена варира од два до 27, као
посљедица учесталих дупликација и губитака ових гена што је карактеристично за
кољена Porifera и Cnidaria Hatschek, 1888. У вишим таксономским категоријама број ових
гена је релативно константан, те код Vertebrata износи 22, док је код Bivalvia Linnaeus,
1758, Nematoda Rudolphi, 1808 и Porifera немогуће утврдити стандардни садржај гена за
тРНК (Gissi et al., 2008).
Мали број тРНК кодираних геномом митохондрија је одраз чињенице да
митохондрије користе генетички код који се разликује од универзалног (уз изузетке).
Постоје 64 могућа кодона, од којих 61 кодира 20 различитих амино киселина уграђених у
протеин. Захваљујући феномену колебања (енгл. wobble), многе тРНК прокариота и
еукариота могу препознати више од једног кодона у мРНК. Колебање допушта могућност
погрешког спаривања између антикодона тРНК и нуклеотида на трећем положају неких
компламентарних кодона. Према правилима колебања потребно је најмање 30 различитих
тРНК за превођење универзалног кода.
Поред тога ДНК митохондрија кодира 20-ак тРНК. То је могуће због изразитог
колебања у којем се урацил у антикодону тРНК може спарити са било којом од четири
базе на трећем мјесту у кодону иРНК, па тако једна тРНК може препознати четири
различита кодона.
Врло интересантан примјер губитка/стицања тРНК гена је у случају двије копије
гена за тРНКMetCAUe који је забиљежен само код Demospongiae, гдје је једна
иницијаторска, а друга елонгаторска тРНКMetCAUf (Dellaporta et al., 2006; Signorovich et al.,
2007). Сматра се да је сличан случај код шкољки и плашташа с тим што елонгаторска
користи UAU антикодон, а иницијаторска CAU (Hoffmann et al., 1992; Beagley et al., 1999;
Yokobori et al., 2005; Gissi et al., 2004). Митохондријална ДНК увијек кодира два рРНК
гена, њихова дупликација је врло ријетка и забиљежена код свега четири врсте (rns је
дуплицирана код шкољке Crassostrea gigas Thunberg, 1793 и нематоде Thaumamermis
cosgrovei Poinar, 1981) (Milbury и Gaffney, 2005; Tang и Hyman, 2007), а rnl код крпеља
Leptotrombidium pallidum (непознат аутор и година) (Shao et al., 2005), а оба гена су
дуплицирана код нематоде Strelkovimermis spiculatus (непознат аутор и година).
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За протеин кодирајуће гене је карактеристично да су релативно константног броја.
Гени који кодирају подјединице за аденозин трифосфат синтазу (АТП) показују
сигнификантну тенденцију губитка/стицања код Metazoa. Већина Porifera кодира atp9,
atp6 је одсутан код Chaetognatha Leuckart, 1854, atp8 је одсутан или високо модификован
код Chaetognatha, Rotifera Cuvier, 1798, 13 од 19 мтДНК Bivalvia, Nematoda и
Platyhelminthes Gegenbaur, 1859. Додатни протеин кодирајући гени су присутни код
Porifera, atp9 и tatC које кодирају и Protista што говори о примитивним особинама ових
животиња које нису присутне код осталих Metazoa. Код Amphimedon queenslandica Hooper
и Van Soest, 2006 atp9 је прешао у нуклеарни геном. Интрони групе I су уочени код
Cnidaria и Porifera, а интрони групе II су уочени код Annelida-e Lamarck, 1809 врсте
Nephtys sp. (непознат аутор и година), вјероватно као резултат хоризонталног трансфера
гена са бактеријског или виралног вектора (Gissi et al., 2008). Архитектура
митохондријског генома подразумијева редослијед и састав комплетног сета кодирајућих,
необичних и дуплицираних гена. Већина митохондријских генома је циркуларна са
линеарним изузецима као код узрочника маларије Plasmodium falciparum који има свега 5
гена (величина генома око 6 кб), Clathria clathrus Schmidt, 1864, из класе Calcarea која има
6 хромозома, те несродних врста неких Cnidaria и гљива. Друга необичност је уочена код
Trypanosoma cruzi Chagas, 1909 чија се мтДНК састоји од хиљада спојених миникругова и
неколико максикругова.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
У раду су кориштене референтне базе података слободно доступне на Интернету.
Подаци о броју секвенионираних генома добијене су из MitoZoa и GOBASE. Подаци о
величини генома, броју гена и G+C саставу су преузети са NCBI-a (Tаб. 1).
Табела 1. Приказ пописа базе података кориштених у изради рада
Име базе

Опис базе

Литературни наводи

NCBI

база података молекуларне
биологије
база података за органеле

Pepper, 1988

D'Onorio de Meo P et al.,
2011; Lupi R, et al., 2010
Lavrov, D., 2009

Palaeos.org

база
података о митохондријалним геномима Metazoa
база података о биодиверзитету,
основним карактеристикама и
еволуцији спужви
база о историји живота на Земљи

Introduction to Porifera

база о разреду Porifera

University of California, 1994

World Porifera
Database
Sponge Barcoding
Project

база о разреду Porifera

Van Soest et al., 2008

база за идентификацију врста

Menke, 2007

GOBASE

MitoZoa
Porifera on Tree of Life
web project
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Korab-Laskowska et al.,
1998; Shimko et al.,
2001;O'Brien et al., 2003

Kazlev et al., 1999
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Porifera Web Page
Thе Taxonomicon

база о свим аспектима биологије
разреда Pоriфera
таксономска база података

Picton, 1995
McKenna и Bell, 1997

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Према MitoZoa бази података, из децембра 2011. године, од укупно 3075
секвенциониран је 31 геном Porifera. Од тог укупног броја секвенционирано је укупно 30
мтДНК Demospongiae, циркуларних молекула са конзервираним сетом 13 протеинских и 2
рРНК гена идентична мтДНК билатералних животиња (Boore, 1999). Све Demospongiae,
изузев Amphimedon queenslandica (Erpenbeck et al., 2007) имају додатни atp9 gen,
подјединицу 9 АТП синтазе, а tatC ген (енгл. twin arginine translocase C) само врста
Oscarella carmela (Wang и Lavrov, 2007). Број гена за тРНК варира од 2 до 27, а код
већине врста је присутно 24-25 гена за тРНК.
Секвенца са потенцијалом да гради тРНК - сличну структуру, названа trnX је
уочена низводно од cox1 гена код врста Xestospongia muta Schmidt, 1870 и Ephydatia
muelleri Lieberkühn, 1856. Транспортна РНК(X) молекула има конзервирану примарну
(65.3% нуклеотида идентично) и секундарну структуру, изузев антикодонске петље која
се разликује по дужини и секвенци код обје врсте. Величина генома такођер варира (1628,9 кб, средња вриједност је 19,7 кб) (Таб. 2) што се може преписати експанзији
некодирајућих регија, изазваној репетативним елементима.
У односу на величину генома нису уочени филогенетски односи, као ни сличност
секвенце репетативних елемената. Demospongiae имају веће мтДНК у односу на
билатералне животиње, а истовремено и патуљасте у односу на хоанофлагелату Monosiga
brevicollis (непознат аутор и година) (76,6 кб) и плакозоу Trichoplax adherens von
Schultze, 1883 (више од 43 кб), које имају много већи проценат некодирајуће ДНК и у
случају Monosiga brevicollis већи сет гена (55 гена).
Гени за малу и велику подјединицу рРНК (rns и rnl) се налазе непосредно један уз
други (раздвојени 1-3 тРНК) у већини анализираних генома који почињу генским
редослиједом +rns+trnG+trnV+rnl. Уз изузетке пронађене у Igernella notabilis Duchassaing
и Michelotti, 1864, гдје су rns и rnl раздвојени atp9 и Oscarella carmela у којој су
раздвојени великим сетом гена са супротним орјентацијама транскрипције.
Величина rns гена има обим од 828 (Hippospongia lachne de Laubenfels, 1936) до
1831 бп (Suberites domuncula (Olivi, 1792)), са просјечном величином 1224 бп. Величина
rnl гена варира између 2166 (Hippospongia lachne) и 3487 bp (Axinella corrugata George и
Wilson, 1919), са просјечном величином око 2589 бп. Разлике у величини рРНК гена
потичу од два фактора. Прво, дио вањског региона оба рРНК гена је скраћен или
изгубљен у појединим линијама. Друго, ријетки репетативни елементи су уметнути у
рРНК гене код неколико врста, прије свега у Axinella corrugata, Ephydatia muelleri,
Igernella notabilis и Vacelatia sp.
Митохондријални геноми Demospongiae садрже сетове гена за тРНК, најчешће од 2
до 27 тРНК гена. Варијација у броју је проузрокована губитком свих изузев 2
митохондријална гена за тРНК (trnM(cau) и trnW(uca)) код Igernella notabilis, Hippospongia lachnea и Vacelatia sp., дјелимичним губитком тРНК гена у Agelas schmidti Wilson,
1902 (најмање један ген), Amphimedon queenslandica (најмање 7 гена) и Plakortis
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angulospiculatus Carter, 1882 (најмање 18 гена), спорадично присуство trnM(cau)e унутар
свих врста и дупликација trnT(ugu) и trnV(uac) у мтДНК Oscarella carmela. С обзиром да
је потребно најмање 24 врсте тРНК за митохондријалну транслацију, сматра се да је
губитак истих надокнађен уносом потребних тРНК из цитоплазме (Lavrov et al., 2005).
Гени за тРНК су конзервирани код свих врста у односу на величину, примарну
секвенцу и секундарну структуру. Све мт-тРНК структуре имају сачуване Д- и Т-омче (711 нуклеотида) са потенцијалом формирања стандардних терцијарних интеракција Г18У55. Конзервиране су и варијабилне или семи-инваријабилне нуклеотидне позиције,
секундарне и терцијарне интеракције присутне код прокариотских и нуклеарних тРНК.
Ријетки А11-Т24 пар у тРНКProUGG и Г11-Ц24 пар тРНКTrpUCA су присутни код свих
Demospongiae. Први пар је карактеристичан за Demospongiae, Hexactinellida и Placozoa
(Lavrov et al., 2005; Wang и Lavrov, 2007), а други за билатералне животиње
(Wolstenholme, 1992). Пуринска база на положају 11 и пиримидинска на положају 24
(R11-Y24 par) карактеристичне за бактеријску, археалну и органеларну иницијаторску
тРНКMetCAUf су примјећене код већине врста (Marck и Grosjean, 2002).
Од свих тРНК гена trnW(uca) има најочуванију примарну структуру (84.9%
pairwise секвенце идентично), док trnS(uga) најмање (66.7% секвенце идентично).
Елонгаторска тРНКMetCAUe (trnM(cau)e) је високо конзервирана (79.6%), док је други ген за
иницијаторску tRNKMetCAUf (trnM(cau)f) више очуван у случају када се у геному налази и
trnM(cau)e него у његовом одсуству (78.1% vs. 67.8%).
Већина досад анализираних генома посједује гене за елонгаторску тРНКMetCAUe и
иницијаторску тРНКMetCAUf. Дата иницијаторска тРНКMetCAUf је карактеристична
прокариотска иницијаторска тРНК која на Н-терминалном крају има везану формил
групу. Ово је анцестрално својство спужви. Елонгаторска тРНК додаје интерне метионине
у полипептидни ланац.
Табела 2. Величине генома за 30 врста из разреда Demospongiae. (MitoZoa,
http://srv00.ibbe.cnr.it/mitozoa/statistics.php; GOBASE, http://amoebidia.bcm.umontreal.ca/
pggobase/complete_genome/ ogmp.html)
Датум
ажурирања

Врста

2009-01-12
2008-02-20
2007-02-01

Agelas schmidti
Amphimedon compressa
Amphimedon
queenslandica
Aplysina fulva
Axinella corrugata
Callyspongia plicifera
Chondrilla aff. nucula
CHOND
Cinachyrella
kuekenthali
Ectyoplasia ferox
Ephydatia muelleri
Eunapius subterraneus
Geodia neptuni

2008-02-20
2005-03-05
2008-02-20
2008-02-20
2009-01-12
2009-01-12
2008-02-20
2012-08-10
2006-01-31

Дужина
генома
(бп)
20 360
18 564
19 960

Бр. тРНК
гена

Бр. рРНК
гена

Протеински
гени

GC%

24
24
17

2
2
2

14
14
13

38,3
40,8
44

19 620
25 610
18 846
19 282

25
25
24
25

2
2
2
2

14
14
14
14

32,8
42,8
35,6
33,6

18 089

24

2

14

36

18 312
23 929
24 850
18 020

25
25
25
24

2
2
2
2

14
14
14
14

30,5
40,4
40,8
33,5
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2008-02-20
2011-01-13
2008-02-20
2008-02-20
2008-02-20
2010-02-18
2010-03-18
2008-06-02
2007-02-05
2011-06-10

2009-01-12
2008-03-24
2006-01-31

Halisarca dujardini
Halisarca sp. DVL-2010
Hippospongia lachne
Igernella notabilis
Iotrochota birotulata
Ircinia strobilina
Lubomirskia baicalensis
Negombata magnifica
Oscarella carmela
Plakinastrella ch.
onkodes DVL-2011
Plakortis
angulospiculatus
Plakortis
halichondrioides
Ptilocaulis walpersi
Suberites domuncula
Tethya actinia

18 865
26 300
19 565

25
25
25

2
2
2

14
14
14

28,6
35,5
29,3

2008-02-20
2008-02-20
2008-02-20

Topsentia ophiraphidites 19 763
Vaceletia sp. GW948
20 658
Xestospongia muta
18 990

25
2
25

2
2
2

14
14
14

33,7
29,4
33,8

2009-06-11
2011-01-04

19 277
20 591
16 755
20 310
19 112
16 414
28 958
20 088
20 327
19 790

25
25
2
2
24
2
25
25
27
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

14
14
14
14
14
14
14
14
15
15

37,8
34,6
37
28
35,6
36,9
41,5
32,8
33,6
33,1

19 790

6

/

/

/

18 385

5

2

14

33,3

Претходне студије су показале да се митохондријална ДНК Demospongiae
одликује компактном организацијом, непостојањем интрона и конзервираним
редослиједом гена, али и да садржи додатне гене atp9, trnI(cau), trnR(ucu), посједују
рибозомалне (2 рРНК) и транспортне РНК (2-27 тРНК) сличне бактеријама и користе
минимално изведен генетички код у протеинској синтези (13-15 протеина кодирају).
Поред тога, необичне особине пронађене у митохондријалним геномима Oscarella
carmela (Wang и Lavrov, 2007) и Amphimedon queenslandica (Erpenbeck et al., 2007),
показују да Demospongiae имају знатно већи митохондријални геномски диверзитет.
Састав база у митохондријским геномима вишћелијских животиња показује
необична обиљежја. G+C састав мтДНК генерално је нижи од А+Т% састава, али се врло
разликује код различитих представника Metazoa. Постотак G+C креће од екстремно
ниског у мтДНК инсеката (Artropoda генерално  23.21  5.84) и ваљкастих црва (26.17 
2,15), нешто вишег код кичмењака, до врло високог код птица ( 45.87  3.08), коштаних
риба и сисара (40.27  3.08). Особито висок G+C састав мтДНА имају примати, чак
44.330.42% (Saccone et al., 1999). Код Demospongiae је релативно висок и варира од 28%
код Igernella notabilis до 44% код врсте Amphimedon queenslandica.
Анализом примарне структуре мтДНК опажено је да постоји асиметрична
дистрибуција комплементарних база између два ланца, што се особито односи на G+C
састав. Надаље, постоји тенденција ка избјегавању гванина (G) у кодирајућем («sense»)
ланцу, те је стога заступљеност G на трећој позицији кодона врло ниска (Saccone et al.,
1981). Но, како се број комплетно секвенцираних митохондријских генома значајно
повећао у задњој деценији, ово правило се апсолутно не може примијенити на све
припаднике Metazoa, али и даље генерално вриједи за кичмењаке.
Класа се на основу репродуктивних особина традиционално дијелила на три
поткласе. Информације из митохондријалних генома не упућују на монофилетско
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поријекло поткласа Ceractinomorpha и Tetractinomorpha у односу на Homoscleromorpha.
Наиме, посљедња поткласа дијели неке особине са Eumetazoa, као што су присуство
колагена типа IV, код ларве базалну мембрану испод хоанодерма и пинакодерма и
акрозоме (Boury-Esnault et al., 2003). Сматра се да су ове особине биле присутне код
заједничког претка спужви и других животиња и да су секундарно изгубљене код осталих
Demospongiae. Због овога се сматра да су Homoscleromorpha најстарија клада унутар
класе. На сличан начин се може објаснити и присуство хомолога пост-синаптичких
протеина у геному Demospongiae, а у одсутву синапси (Sakarya et al., 2007).
Обимне молекуларне анализе сугеришу напуштање традиционалне класификације
и одбацивање поткласа (Erpenbeck и Wörheide, 2007). Уз помоћу филогенетских анализа
митохондријалних генома 21 врсте унутар класе. Резултати студије су упутили на
постојање пет клада (Lavrov et al., 2008):
1. Homoscleromorpha = (G0) (ред Homosclerophorida);
2. Keratosa = (G1) (редови Dictyoceratida, Dendroceratida и Verticillitida);
3. Myxospongiae = (G2) (редови Chondrosida, Halisarcida и Verongida);
4. Морске Haplosclerida = (G3);
5. Остале групе = (G4) (редови Agelasida, Astrophorida, Hadromerida, Halichondrida,
Poecilosclerida, Spirophorida и слатководне Haploscerida).

ЗАКЉУЧАК
Секвенционирано је укупно 30 мтДНК Demospongiae, циркуларних молекула са
конзервираним сетом 13 протеинских и 2 рРНК гена идентична мтДНК билатералних
животиња. Величина генома такођер варира (16-28,9 кб, средња вриједност је 19,7 кб).
Број гена за тРНК варира, од 2 до 27, а код већине врста је присутно 24-25 гена за
тРНК. Гени за тРНК су конзервирани код свих врста, у односу на величину, примарну
секвенцу и секундарну структуру.
Распоред гена за малу и велику подјединицу рРНК (rns и rnl) је конзервиран код
већине врста.
Величина rns гена има обим од 828 (Hippospongia lachne de Laubenfels, 1936) до
1831 бп (Suberites domuncula (Olivi, 1792)), са просјечном величином 1224 бп. Величина
rnl гена варира између 2166 (Hippospongia lachne) и 3487 бп (Axinella corrugata George и
Wilson, 1919), са просјечном величином око 2589 бп.
Код Demospongiae G+C састав мтДНА је релативно висок и варира од 28% код
Igernella notabilis до 44% код врсте Amphimedon queenslandica.
Митохондријална ДНК Demospongiae се одликује компактном организацијом,
непостојањем интрона и конзервираним редосљедом гена, садржи анцестрална својства, а
истовремено показују и значајан митохондријални геномски диверзитет.
Обимне молекуларне анализе сугеришу напуштање традиционалне класификације
и одбацивање поткласа и подјелу на пет клада.
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Abstract

KOVAČ Nadira, R. TERZIĆ, Aldijana AVDIĆ, Amela KARIĆ, S. ŠIRANOVIĆ, Amela
HERCEGOVAC, Mirela BRKIĆ, Selma MURATOVIĆ, I. TERZIĆ: POPULATION-GENETIC
ANALYSIS OF SOME CONGENITAL HEART ANOMALIES IN A SAMPLE OF NEWBORNS
IN TUZLA (BOSNIA AND HERZEGOVINA) [1Biology Department, Faculty of Sciences, University
of Tuzla, 2University Clinical CenterTuzla, 3Heart Center BH Tuzla]
The aim of this study was to determine the frequency of congenital heart anomalies in a sample
of newborns from the Tuzla area. Baseline data were collected at the Department of Gynecology and
Obstetrics, University Clinical Center Tuzla. The main source of required information were logbooks.
The observed anomalies were registered during the first pediatric neonatal examination of newborns. The
study included 14 354 infants (7 280 males and 7 074 females), of which 13 333 delivered and 1021
prematurely born infants, born in the period from January 1, 2011 – June 30, 2014. In the analyzed
sample 223 newborns were registered that were affected by some of the observed anomalies. The
incidence of congenital heart anomalies was analyzed by sex of infants, maternal age and marital
distance. There were no statistically significant differences in the distribution of observed anomalies by
sex of infants and the mother's age (p> 0,05). The highest frequency of observed anomalies was
registered in the category of marital distance zero. Comparison of our data with literature data showed
that the frequency of the studied anomalies fit within the range of variation of this parameter in the
European and world population.
Keywords: incidence, congenital heart anomalies, newborns
Сажетак
Циљ овог рада био је утврдити фреквенцију конгениталних срчаних аномалија у узорку
новорођенчади са подручја Тузле. Полазни подаци прикупљени су на Клиници за гинекологију и
акушерство, Универзитетско-клиничког центра Тузла. Основни извор потребних информација
биле су књиге протокола. Посматране аномалије су регистроване првим педијатријским
неонаталним прегледом новорођенчади. Истраживањем је обухваћено 14 354 новорођенчади
(7280 мушких и 7074 женских) од чега 13 333 донесене и 1021 недонесене новорођенчади,
рођених у периоду 01.01.2011 – 30.06.2014 године. У анализираном узорку регистровано је 223
новорођенчади које је афицирано неком од посматраних аномалија. Анализирана је учесталост
конгениталних срчаних аномалија према сполу новорођенчади, старости мајке и мариталној
дистанци. Нису утврђене статистички сигнификантне разлике у дистрибуцији посматраних
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аномалија према сполу новорођенчади те према старости мајке (p>0,05). Највећа фреквенција
посматраних аномалија регистрована је у категорији мариталне дистанце нула. Компарација
наших података са подацима из литературе показала је да се учесталост проучаваних аномалија
уклапа у опсегу варирања овог параметра у европској и свјетској популацији.
Кључне ријечи: учесталост, конгениталне срчане аномалије, новорођенчад

УВОД
Конгениталне малформације представљају оне малформације с којима се
индивидуа рађа, а које настају због поремећеног онтогенетског развоја без обзира да ли су
запажене код самог рођења или касније. Аномалије се могу односити на број, величину,
положај, те међусобни однос појединих органа. Конгениталне малформације настају
дјеловањем генетских фактора (ендогени фактори), и тератогених фактора околине
(егзогени фактори). Међутим, већина конгениталних малформација је мултифакторијално
условљена, јер је веома тешко повући оштру границу између наведене двије групе. (Balić i
sar., 2007). Инциденца урођених срчаних аномалија у општој популацији износи 8 на 1000
живорођених. Урођене срчане грешке спадају међу најчешће и најтеже аномалије. Због
своје учесталости и јавно здравственог значаја важан су предмет медицинских
истраживања. Литературни подаци о етиопатогенези, преваленци, здружености с другим
екстракардијалним аномалијама, току болести и исходима лијечења, значајно се
разликују. Урођене срчане грешке сматрају се најчешћим узроком смрти у перинаталном
и раном неонаталном раздобљу те најчешћим аномалијама које се као хроничне болести
из дјечије преносе у одраслу доб (Dilber D., 2010).

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Подаци за анализу конгениталних срчаних аномалија (КСА) прикупљени су на
Клиници за гинекологију и акушерство ЈЗУ Универзитетско–клиничког центра Тузла.
Основни извор потребних информација биле су књиге протокола. Посматране аномалије
су регистроване првим педијатријским неонаталним прегледом новорођенчади.
Истраживањем је обухваћено 14 354 новорођенчади (7280 мушких и 7074 женских) од
чега 13 333 донесене и 1021 недонесене новорођенчади, рођених у периоду 01.01.2011.–
30.06.2014. године.
Мајке су према старосној доби подијељене у 5 категорија (≤ 20, 21–25, 26–30, 31–
35,≥ 36 ). Подаци за анализу мариталне дистанце прикупљени су у Уреду за заједничке
послове у Матичном уреду Тузла. Овај дио истраживања обухвата новорођенчад рођених
у периоду 01.01.2011 - 31.12.2011 године. Новорођенчад која су погођена неком од КСА
разврстана су у IV категорије мариталне дистанце. За статистичку обраду података
кориштен је т- тест и ANOVA тест.
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РЕЗУЛТАТИ
У анализираном узорку (Н= 14 354 ) регистровано је 223 новорођенчади које је
афицирано неком од посматраних појединачних или удружених КСА.

Број
новорођенчади
са КСА

Слика 1. Апсолутна фреквенције посматраних конгениталних срчаних аномалија у узорку
новорођенчади Тузле (донесена и недонесена новорођенчад) у периоду од 01.01.2011 до
30.06.2014. године

У подузорку живорођене донесене новорођенчади забиљежено је 187 новорођенчади са
неком од посматраних КСА. У подузорку живорођене недонесене новорођенчади
забиљежено је 36 новорођенчади афицирано са неком од посматраних КСА (Слика 1).

Донесени (%)

Недонесени (%)

Слика 2. Релативне фреквенције посматраних конгениталних срчаних аномалија у подузорцима
донесене и недонесене новорођенчади Тузле у периоду од 01.01.2011 до 30.06.2014. године

Релативна фреквенција КСА код новорођенчади Тузле у укупном узорку iznosi 1,55 %.
Анализом дистрибуције посматраних КСА аномалија у подузорку донесене
новорођенчади утврђена је релативна фреквенција од 1,40 %, а у подузорку недонесене
новорођенчади 3,53% (Слика 2). Статистичком обрадом података нису утврђене
сигнификантне разлике у дистрибуцији посматраних КСА између подузорака донесене и
недонесене новорођенчади (p>0,05).
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Донесени

Недонесени

Слика 3. Апсолутне и релативне фреквенције посматраних конгениталних срчаних аномалија
према сполу у подузорку донесене и недонесене новорођенчади Тузле у периоду 01.01.2011 –
30.06.2014. године

Анализа дистрибуције посматраних КСА у подузорку донесене и недонесене
новорођенчади у односу на спол показала је већу апсолутну фреквенцију код
новорођенчади мушког спола у односу на новорођенчад женског спола (Слика 3).

Слика 4. Апсолутне и релативне фреквенције посматраних КСА у укупном узорку новорођенчади
Тузле према старосној доби мајке

Највећи број новорођенчади афициран неком од посматраних КСА родиле су мајке
старосне доби 21–25 (1,78 %). Анализом статистичке значајности дистрибуцијe
посматраних аномалија према старосној доби мајке нису утврђене сигнификантне разлике
(p>0,05) (Слика 4).
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I Категорија

II Категорија

III Категорија

IV Категорија

Слика 5. Апсолутна и релативна фреквенца посматраних конгениталних срчаних аномалија у
укупном узорку новорођенчади Тузле према категоријама мариталне дистанце у току 2011.
године.

Највећи број новорођенчади који су афицирани неком од посматраних КСА припада I
категорији (нулта маритална дистанца), са релативном фреквенцијом од 2,24 % или
укупно 45 новорођенчади афицирано са неком од посматраних КСА (Слика 5).

МУШКА
ЖЕНСКА

Слика 6. Апсолутна фреквенција посматраних конгениталних срчаних аномалија у узорку
новорођенчади Тузле према сполу у 2011, 2012, 2013 години и за период 01.01.2011. - 30.06.2014.
године

У 2011. години апсолутна фреквенција новорођенчади мушког спола афицираних са
неком од посмараних КСА износила је 49, а 34 за новорођенчад женског спола.
У 2012. години рођено је 41 новорођенче мушког спола афицирано са неком од
посматраних КСА, а 33 новорођенчади женског спола.
У 2013. апсолутна фреквенција новорођенчади мушког спола афицираних са неком од
посматраних КСА износила је 25 , а 20 за новорођенчад женског спола.
У првој половини 2014. године (01.01.2014.-30.06.2014. године) рођено је 9
новорођенчади мушког спола и 12 женског спола погођено са неком од посматраних КСА
(Слика 6).
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ДИСКУСИЈА
На основу резултата анализе учесталости КСА у узорку новорођенчади Тузле, те
њихове дистрибуције према „категоријама“ (донесене и неоднесена новорођенчад),
сполној припадности и категоријама мариталне дистанце , може се констатовати сљедеће.
У анализираном периоду 01.01.2011. - 30.06.2014. године регистровано је 223
новорођенчади афицирано неком од посматраних КСА. Укупна релативна фреквенција
износи 1,55 %. Учесталост КСА у овом раду (1,55%) је мања у односу на учесталост КСА
која је забиљежена у периоду 01.01.2007 – 31.12.2008. године, а износила је 1,76 % (Terzić
i sar., 2013 ).
Утврђена фреквенција КСА новорођенчади Тузле 1,55% већа је у односу на фрекевнције
учесталости КСА у Прокупљу, Република Србија (Božinović i sar., 2006 ) од 0,24 % и
фреквенције КСА код новорођенчади бањалучке регије 0,38% ( Терзић и сар., 1986 ).
Анализом дистрибуције посматраних КСА по сполу у подузорцима донесене и
недонесене новорођенчади, који су погођени неком од КСА утврђена је већа апсолутна
фреквенција у подузорку донесене новорођенчади (99 мушког спола и 88 женског спола )
у односу на подузорак недонесене новорођенчади (21 мушког спола и 15 женског спола ).
Дистрибуција рађања дјеце са КСА према сполу у 2011, 2012, 2013. и 2014. години (Слика
6) показује већу фреквенцију КСА код новорођенчади мушког сполу у односу на
новорођенчад женског спола, али нису утврђене статистички значајне разлике у њиховој
заступљености (p>0,05). До сличних резултата дошли су и Терзић и сар. (2013)
истраживањем фреквенције КСА у период 2007. и 2008. година код новорођенчади
Тузланског кантона. Анализом статистичке значајности подузорака у односу на споло
новорођенчади нису утврђене сигнификантне разлике у њиховој дистрибуцији (p>0,05).
У подузорцима донесене и недонесене новорођенчади највећи број дјеце са КСА родиле
су мајке старосне скупине 21-25 година и 26 до 30 година. До сличних податак су дошли
и Терзић и сар. (2013). Нису утврђене сигнификантне разлике у оквиру дистрибуције
посматраних КСА према категорији старосне доби мајке (p>0,05).
Наше истраживање дјелимично је потврдило чињеницу да је старост мајке >34 године
повезана са фреквенцијом КСА (Bandavides-Lara A i sar., 2011), с обзиром да је у овом
раду у тој категорији забиљежена релативна фреквенција од 1,70 %. Међутим, исти
аутори наводе да су ризична скупина и мајке старости <20 година што наше истраживање
није потврдило.
Анализом дистрибуције КСА према категорији мариталне дистанце највећи број
новорођенчади који су афицираних неком од КСА припада категорији нулте мариталне
дистанце (оба родитеља имају исто мјесто рођења). Утврђена апсолутна и релативна
учесталост КСА према категоријама мариталне дистанце је сљедећа: I категорија 45 или
2,24 %, II категорија 8 или 1,30 %, III категорија 12 или 1,78%, IV категорија 18 или 2,18
%. Анализом статистичке значајности између категорија мариталне дистанце нису
утврђене сигнификантне разлике у дистрибуцији посматраних КСА код новорођенчади
Тузле према наведеним категоријама (p>0,05), што потврђује и Ф вриједност (Ф
вриједност од 1,2551 је мања од вриједности Ф критично од 2,6597 ).
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На основу апсолутне фреквенције КСА од 2011. до 30.06.2014. године, примјетна је
тенденција смањења њихове дистрибуције, али пошто су подаци за 2014. годину
прикупљени до 30.06. не може се са сигурношћу тврдити да је тенденција смањења
настављена и у даљњем временском раздобљу (Слика 6).

ЗАКЉУЧАК
Компарација наших података са подацима из литературе показала је да се
учесталост проучаваних аномалија уклапа у опсегу варирања овог параметра у европској
и свјетској популацији.
Резултати овог истраживања указују на потребу сталног скрининга и мониторинга КСА,
како би у наредном периоду имали тенденцију смањења њихове дистрибуције на
истраживаном подручју.
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СИСТЕМА У УЗОРКУ НОВОРОЂЕНЧАДИ ТУЗЛАНСКОГ
КАНТОНА (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)
Алдијана Авдић1, Р. Терзић1, Амела Карић1, Весна Хаџиавдић1, С. Ширановић1, Дарја
Хусејнагић1, Маја Пођанин2
1

Одсјек за биологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Тузли
2
Католички школски центар Тузла
Abstract

AVDIĆ Aldijana, R. TERZIĆ, Amela KARIĆ, Vesna HADŽIAVDIĆ, S. ŠIRANOVIĆ, Darja
HUSEJNAGIĆ, Maja POĐANIN: POPULATION GENETICS OF SOME HEREDITARY
LOCOMOTOR SYSTEM CONGENITAL ANOMALIES IN A SAMPLE OF NEWBORNS IN
TUZLA CANTON (BOSNIA AND HERZEGOVINA) [1Department of Biology, Faculty of Science,
University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2Catholic School Centre Tuzla]
This paper describes the frequency of certain hereditary congenital abnormalities of the
locomotor system in a sample of newborns in Tuzla Canton. Baseline data were collected at the
Department of Gynecology and Obstetrics, University Clinical Center Tuzla. The main source of
information were logbooks. Observed anomalies were registered during first pediatric neonatal
examination of newborns. The research involved 8603 (4517 males and 4086 females), of which 8018
passed and 585 prematurely born newborns, born from January 1, 2009 – December 31, 2010. In the
analyzed sample, 26 newborns were affected by some of the observed hereditary locomotor system
anomalies. The total frequency of the analyzed anomalies in the studied sample was 0.30%, of which the
relative frequency of polydactyly was 0.17%, syndactyly 0.11% and brahidactyly was 0.01%. The
distribution analysis of the observed anomalies in the category of the live births and passed newborns
revealed statistically significant differences. Comparison of these data with the data from the literature
shows that the frequency of studied anomalies fit in the range of variation of this parameter in other
populations.
Keywords: frequency, syndactyly, polydactyly, brahidactyly, newborns, Tuzla Canton
Сажетак
У овом раду приказана је фреквенцију неких насљедних конгениталних аномалија
локомоторног система у узорку новорођенчади Тузланског кантона. Полазни подаци прикупљени
су на Клиници за гинекологију и акушерство, Универзитетско-клиничког центра Тузла. Основни
извор информација биле су књиге протокола. Посматране аномалије су регистроване првим
педијатријским неонаталним прегледом новорођенчади. Истраживањем је обухваћено 8603
новорођенчади (4517 мушких и 4086 женских) од чега 8018 донесене и 585 недонесене, рођених у
периоду 01.01.2009. – 31.12.2010. године. У анализираном узорку регистровано је 26
новорођенчади које је афицирано неком од посматраних насљедних аномалија локомоторног
система. Укупна фреквенција анализираних аномалија у испитиваном узорку била је 0,30%, од
чега је релативна фреквенција полидактилије 0,17%, синдактилије 0,11% и брахидактилије 0,01%.
Анализом дистрибуције посматраних аномалија у категорији подузорака донесене и недонесене
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новорођенчади забиљежене су статистички сигнификантне разлике у њиховој дистрибуцији.
Компарација наших података са подацима из литературе показала је да се учесталост проучаваних
аномалија налази у опсегу варирања овог параметра у осталим истраживаним популацијама.
Кључне ријечи: учесталост, синдактилија, полидактилија, бархидактилија, новорођенчад,
Тузлански кантон

УВОД
Конгениталне аномалије или „урођене неправилности“ су аномалије облика,
структуре или функције које постоје на рођењу и доводе до смањења физичке и менталне
способности. Инциденција конгениталних аномалија је око 3–5% у општој популацији, а
оне имају знатан удио у морбидитету и морталитету новорођенчади, одојчади и фетуса
(Crider i sar. 2009). Урођене конгенитална аномалије локомоторног система прилично су
честе, стога је потребна добро организирана пренатална и рана поснатална дијагностика.
Нове могућности које дају генетика и тератологија, те нове спознаје о органогенези и
дијагностичке методе придоносе исправном схваћању о томе коју улогу имају ендогени, а
коју егзогени фактори у настанку урођених аномалија. Урођене аномалије локомоторног
система које су генетски увјетоване могу бити: моногене, мултифакторске и везене уз
хромосомопатије (Zergoller i sar. 1991).
У овом раду анализирано је присуство моногенских аномалија локомоторног система и то
полидактилије, синдактилије и брахидактилије.
Полидактилија (Polydactylia) - прекобројност прстију је насљедна конгенитална
аномалија, а представља повећан број прстију шаке односно стопала формираних у
цјелини или само дјеломично, када је к томе придружена и сyндацтyлиjа. Клиничка слика
тако се протеже од дискретног проширења прста ("вишка" коже и осталих меких
структура) све до потпуне коштане дупликације (Šestan, 2012).
Синдактилија (Syndactylia) - сраслост прстију представља аутосомно-доминантну
малформацију, а окарактерисана је кожним или коштанима срастањем прстију стопала
или шаке. Према подацима презентираним у медицинско-генетичкој литератури, може се
запазити да постоји најмање пет фенотипски различитих типова ове аномалије,
укључујући руке са или без укључивања стопала. Сви ти типови синдактилије насљеђују
се аутосомално-доминантно и моногенски су детерминисани, а генетички се разликују од
синдактилија које су удружене са неким другим конгениталним аномалијама за које је
евидентиран тип насљеђивања (Zergoller i sar. 1991).
Брахидактилија (Brachydactylia) - скраћени прсти су малформација која се насљеђује
аутосомално-доминантно, код које су прсти кратки и имају један зглоб, тако да добивају
изглед палца (Zergoller i sar. 1991).
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ЦИЉ РАДА
С обзиром на чињеницу да је регистрована учесталост конгениталних аномалија у
евидентном порасту, те да многе од њих представљају озбиљан медицински и социјални
проблем, основни задатак овог рада је да се утврди учесталост моногенских аномалија
локомоторног система у узорку новорођенчади Тузланског кантона. Тај основни циљ је
разматран уз могуће узрочно-посљедичне везе са неколико аспеката: фреквенција
посматраних аномалија локомоторног система у односу на завичајну припадност
новорођенчета, дистрибуција посматраних аномалија локомоторног система према
сполној припадности новорођенчета, фреквенција посматраних аномалија локомоторног
система у односу на старост мајке и дистрибуција посматраних аномалија локомоторног
система према главним крвним групама АБО и Рх система.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Резултати овог рада базирају се на ретроспективној анализи узорка од 8603
новорођенчади (4517 мушких и 4086 женских) од чега 8018 донесене и 585 недонесене
новорођенчади Тузланског кантона рођених у периоди 01.01.2009. - 31.12.2010. године.
Подаци се односе на новорођенчад рођену на Универзитетско-клиничком центру у Тузли.
У подузорку недонесене новорођенчади рођено је 308 мушких и 277 женских , а у
подузорку донесене новорођенчади 4209 мушких и 3810 женских. Подаци су прикупљени
на Клиници за гинекологију и акушерство Универзитетско-клиничког центра у Тузли.
Основни извор података биле су историје болести породиља и новорођенчади. За свако
новорођенче прикупљени комплет података садржавао је сљедеће компоненте: пол
новорођенчета, годину рођења, тјелесну дужину и масу, редосљед рађања, крвну групу и
Рх фактор, те податке о родитељима- старост мајке, миграцијску мобилност, завичајну
припадност мајке, личну и породичну анамнезу мајке. Посматране аномалије су
регистроване првим педијатријским прегледом новорођенчета или на основу клиничког
или ултразвучног налаза, те компјутеризиране томографије и кариотипа. Расположиви
подаци су систематизирани према завичајној припадности новорођенчета, односно
проучена је субрегионална дистрибуција посматраних аномалија (из свих 13 опћина
Тузланског кантона), на основу „статуса“ и спола, старости мајке, крвним групама АБО и
Рх система те припадности категорији донесене или недонесене новорођенчади, а затим
су подвргнути стандардној статистичкој обради (Garrett, 1962).

РЕЗУЛТАТИ
У укупном узорку од 8603 новорођенчади (4517 мушких и 4086 женских) од чега
8018 донесене и 585 недонесене новорођенчади Тузланског кантона рођених у периоду
01.01.2009.-31.12.2010. године, регистровано је 26 посматраних насљедних конгениталних
аномалија локомоторног система (Слика1)
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.

Донесена
мушка

Донесена
женска

Недонесена
мушка

Недонесена
женска

Слика 1. Апсолутна учесталост посматраних насљедних аномалија локомоторног система у
подузорцима донесене и недонесене новорођенчади Тузланског кантона (Босна и Херцеговина)

Анализом дистрибуције посматраних аномалија у подузорцима донесене и недонесене
новорођенчади утврђене су статистички значајне разлике (p<0,05). У подузорку
недонесене новорођенчади нису регистроване посматране насљедне аномалије
локомоторног система (Слика 1).
Табела 1. Релативна фреквенција (%) посматраних насљедних аномалија локомоторног система у
укупном узорку и подузорцима донесене и недонесене новорођенчади Тузланског кантона (Босна
и Херцеговина)

Укупно
8603
Нж =4086;
Нм =4517

Недонесена Донесена Ну
Ну =585
Ну =8018
Нж =277;
Нж =3810;
Нм =308
Нм =4209

Подузорак
Polydactylia
Syndactylia
Brachydactylia
Укупно
Polydactylia
Syndactylia
Brachydactylia
Укупно
Polydactylia
Syndactylia
Brachydactylia
Укупно

Женска
0,26
0,10
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
0,09
0,00
0,34

Мушка
0,11
0,14
0,02
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,13
0,02
0,26

Укупно
0,18
0,12
0,12
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,11
0,01
0,30

Анализом дистрибуције посматраних насљедних аномалија локомоторног система у
укупном узорку новорођенчади Тузланског кантона утврђена је релативна фреквенција од
0,30%. Релативна фреквенција полидактилије износи 0,17%, синдактилије 0,11% и
брахидактилије 0,01% (Табела 1).
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Табела 2. Дистрибуција (%) посматраних насљедних аномалија локомоторног система у укупном
узорку новорођенчади Тузланског кантона (Босна и Херцеговина) према завичајној припадности
новорођенчади
Опћина

Н

Polydactylia

Syndactylia

Brachidactylia

Бановићи

486

0,20

0,00

0,00

Челић

142

1,40

0,00

0,00

Добој-Исток

156

0,00

0,00

0,00

Грачаница

590

0,33

0,33

0,00

Градачац

664

0,15

0,00

0,15

Калесија

802

0,00

0,12

0,00

Кладањ

255

0,39

0,00

0,00

Лукавац

790

0,12

0,12

0,00

Сапна

192

0,52

0,52

0,00

Сребреник

876

0,22

0,00

0,00

Теочак

137

0,00

0,00

0,00

Тузла

2166

0,04

0,09

0,00

Живинице

1347

0,22

0,22

0,00

8603

0,17

0,11

0,01

Укупно

Анализом просторне дистрибуције посматраних аномалија највећа релативна фреквенција
забиљежена је за полидактилију и синдактилију у опћини Сапна и износи 0,52% за обје
аномалије (Табела 2). Највјеројатнији узрок овако високе фреквенције посматраних
насљедних аномалија је то што већина новорођенчади ове опћине припада категорији
нулте мариталне дистанце.

Слика 2. Апсолутна фреквенција посматраних насљедних конгениталних аномалија
локомоторног система у укупном узорку новорођенчади Тузланског кантона према сполу

На основу нађене дистрибуције посматраних аномалија по сполно одређеним
категоријама (Слика 2), може се закључити да је за полидактилију већа апсолутна
фреквенција код женске новорођенчади, док је за синдактилију већа апсолутна
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фреквенција код мушке новорођенчади. Брахидактилија је забиљежена само код
новорођенчади мушког спола. Анализом статистичке значајности за све три посматране
аномалије према сполу нису утврђене сигнификантне разлике у њиховој дистрибуцији.

Слика 3. Апсолутна фреквенција посматраних насљедних аномалија локомоторног система код
новорођенчади Тузланског кантона у 2009. и 2010. години

У 2009. и 2010. години рођено је по 13 новорођенчади афицирано неком од посматраних
насљедних аномалија локомоторног система те за њихову дистрибуцију по годинама нису
утврђене статистички сигнификантне разлике (Слика 3).

Слика 4. Дистрибуција посматраних насљедних аномалија локомоторног система код
новорођенчади Тузланског кантона према старосној доби мајке

Разлике у дистрибуцији полидактилије, синдактилије и брахидактилије кроз старосне
категорије мајке нису стaтистички значајне (Слика 4).
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Слика 5. Релативна учесталост (%) посматраних насљедних конгениталних аномалија
локомоторног система код новорођенчади Тузланског кантона на основу АБО система крвних
група

Највећа апсолутна фреквенција посматраних аномалија забиљежена је код новорођенчади
крвне групе А, а код новорођенчади крвне групе АБ посматране аномалије нису
регистроване (Слика 5).

Слика 6. Релативна учесталост (%) посматраних насљедних конгениталних аномалија
локомоторног система код новорођенчади Тузланског кантона на основу Рх система крвних група

Дистрибуција аномалија на основу Рх фактора знатно је већа код Рх+ новорођенчади у
односу на Рх- (Слика 6).
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ДИСКУСИЈА
На основу резултата анализе учесталости посматраних конгениталних аномалија
локомоторног система у укупном узорку новорођенчади ТК утврђена је релативна
фреквенција од 0,30%. Релативна фреквенција полидактилије 0,17%, синдактилије 0,11%
и брахидактилије 0,01%.
Истраживањем фреквенција полидактилије и синдактилије код новорођенчади Тузланског
кантона у периоду 2007. до 2008. године за полидактилију утврђена је фреквенција од
0,05%, а за синдактилију 0,07% (Tursunović i sar. 2013). Компарацијом наших резултата са
наведеним истраживањем уочена је повећана фреквенција полидактилије и синдактилије
у периоду 2009. - 2010. година.
Анализом учесталости неких насљедних конгениталних аномалија шаке код
новорођенчади бањалучка регија Hadžiselimović i sar. (1985), утврдили су релативну
фреквенцију полидактилије од 0,04%. Terzić i sar. (1990) код новорођенчади бихаћке
регије регистровали су фреквенцију полидактилије од 0,02%. Giliani i sar. (2001) код
новорођенчади у Пакистану забиљежили су релативну фреквенцију за полидактилију од
0,08%. У Покрајини Зхејианг (Кина), Sun i sar. (2011) утврдили су фреквенцију за
полидактилију од 0,07%. Компарацијом ових резултата са резултатима нашег
истраживања можемо констатовати да је полидактилија код новорођенчади ТК у периоду
2009. - 2010. година заступљена са већом фреквенцијом у односу на истраживања
поменутих аутора.
Већу дистрибуцију полидактилије у односу на наше истраживање забиљежили су Muga i
sar. (2009) код новорођенчади Кеније са фреквенцијом од 1,00%. Анализом дистрибуције
полидактилије код новорођенчади Банкока регистрована је фреквенција од 0,24%
(Chotigavanichaya i sar. 2012), a Zarante i sar. (2010) регистровали су вриједност за
испољавање полидактилије код новорођенчади у Колумбији (Багота) од 0,21%.
Анализом учесталости неких насљедних конгениталних аномалија шаке код
новорођенчади бањалучка регија Hadžiselimović i sar. (1985), утврдили су релативну
фреквенцију за синдактилију од 0,04%, а код новорођенчади бихаћке регије утврђена је
релативна фреквенција синдактилије од 0,02% (Terzić i sar. 1990). Истраживањем
глобалне популације новорођенчади Jordan i sar. (2012) утврдили су релативну
фреквенцију за синдактилију од 0,05%. Код новорођенчади у Колумбија (Богота) Zarante i
sar. (2010), регистровали су релативну фреквенцију за синдактилију од 0,03%. Giliani i sar.
(2001) код новорођенчади у Пакистану забиљежили су релативну фреквенцију за
синдактилија од 0,04%. Компарацијом наших резултатат са резултатима неведених аутора
уочена је већа фреквенција синдактилије код новорођенчади ТК у периоду 2009.- 2010.
година.
Веће фреквенције у испољавању синдактилије у односу на наше истраживање
забиљежили су Sun i sar. (2011) код новорођенчади у Покрајина Зхејианг (Кина) од 0,22%,
a Taksande i sar. (2010) kод новорођенчади у Централној Индији регистровали су
фреквенцију синдактилије od 0,13 %.
Брахидактилија код новорођенчади ТК има релативно ниску фреквенцију од 0,01%, и
једна је од аномалија која се рјеђе јавља на испитиваном подручју. Преваленција
брахидактилије варира у различитим популацијама, у распону од 0,41% до 4,0%, што је
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знатно већа учесталост у односу на наше истраживање. Посебно висока преваленција је
међу израелским Арапима и јапанској популацији (Temtamy i sar. 1978).

ЗАКЉУЧАК
Анализом 8603 новорођенчади рођених у периоду 01.01.2009. до 31.12.2010.
година утврђена је просјечна учесталост насљедних конгениталних аномалија
локомоторног система од 0,30%.
Анализом дистрибуције полидактилије, синдактилије и брахидактилије у узорку
новорођенчади ТК, те њихове дистрибуције према сполу, старости мајке, AБО и Рх
фактору нису утврђене статистички значајне разлике (p>0,05). Сигнификантене разлике у
дистрибуцији посматраних аномалија регистроване су између подузорка донесене и
недонесене новорођенчади (p<0,05).
Резултати фенотипских фреквенција су анализирани у смислу компарације са резултатима
сличних истраживања из доступне литературе при чему је утврђено да се уклапају у
досадашњи опсег варирања. Обзиром да у периоду који је обухваћен истраживањем није
било присуства и дјеловања значајнијих мутагених фактора, овакав резултат у погледу
фенотипа био је и очекиван. Међутим, обзиром да се посматране аномалије насљеђују
моногенски при чему пенетрација гена може бити непотпуна, могуће је да је апсолутни
број испитаника који носи мутацију у суштини већи од броја испитаника код којих је
утврђен абнормални фенотип.
Резултати овог истраживања дали су научни допринос у анализи учесталости
посматраних насљедних аномалија локомоторног система у прoучаваном дијелу
босанскохерцеговачког становништва. Исти могу послужити за даља истраживања, за
успостављање теоријских односа посматраних аномалија и могућих корелирајућих
фактора.
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Abstract

MILUNOVIĆ, I., I. RADOVIĆ, V. TRKULJA, Biljana LUBARDA: LUMBRICUS RUBELLUS
– THE EFFECT OF BIO-REMEDIATION ON SOIL SUBSTRATE CONTAMINED WITH
PENDIMETHALIN. [1Republic Administration for Inspection Activities, Banja Luka and Faculty of
Natural Science Banja Luka; 2 Faculty of Security, Belgrade; 3PI Agriculture Institute of Republic of
Srpska, Banja Luka; 4Faculty of Natural Science, Banja Luka]
Today there is a large number of methods for remediation of contaminated soil. Along with
mechanical and chemical refinement of soil, living organisms (plants, animals, microorganisms) are often
used for remediation of soil. The aim of this experiment was to establish the influence of species
Lumbricus rubellus on bio-remediation processes, i.e. their influence on the ‘cleansing’ of soil substrate
contaminated with the herbicide Stomp 330 E. An artificial soil was used as a soil substrate, which had
been prepared in accordance with a recommendation from the standard ISO 17512-1. The artificial soil
consists of kaolin clay 70%, quartz sand 20% and peat 10%. The herbicide used as a contaminant was
STOMP 330 E with the active chemical material pendimethalin. Based on the results of the research it wa
established that the greatest bio-remediation effect was observed in the series of experiments that were
contaminated with 3 μl/kg of pendimethalin. By increasing the concentration of the contaminant by only
2 μl/kg, the effect of bio-remediation is decreased by 12.44%, while with the increase of 4 μl/kg, even by
31.71%.
Key words: Lumbricus rubellus, bio-remediation, artificially soil substrate, STOMP 330 E,
pendimethalin

Сажетак
Данас је у употреби велики број метода за ремедијацију контаминованих земљишта. Осим
механичког и хемијског начина пречишћавања земљишта, врло често се користе живи организми
(биљке, животиње, микроорганизми) у процесу ремедијације земљишта. Циљ овог рада је био да
се утврди у ком проценту врста Lumbricus rubellus утиче на биоремедијацијске процесе, односно
њихов утицај на „чишћење” земљишног супстрата контаминованог хербицидом Stomp 330 E. Као
земљишни супстрат коришћен је вјештачки супстрат који је припремљен према препоруци из
стандарда ISO 17512-1. Састојао се од каолинске глине, кварцног пијеска и тресета у
процентуалном односу (70 : 20 : 10). Хербицид који је коришћен као контаминант је STOMP 330
E, чија је активна материја пендиметалин. На основу резултата истраживања утврђено је да врста
L. rubellus има врло низак праг толеранције према пендиметалину, при чему је утврђено да је
највећи ефекат биоремедијације забиљежен у серијама експеримента који су били контаминовани
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са 3 μl/kg пендиметалина. Повећањем концентрације контаминанта за свега 2 μl/kg, ефекат
биоремедијације се смањује за 12,44%, а при повећању за 4 μl/kg, чак за 31,71%.
Кључне ријечи: Lumbricus rubellus, биоремедијација, вјештачки супстрат, STOMP 330 E,
пендиметалин

УВОД
Представници фамилије Lumbricidae осим тога што често служе као тест
организми у екотоксиколошким тестовима имају још једну важну еколошку улогу. Наиме,
утврђено је да ови представници педофауне својом активношћу могу у земљишту
подстицати разлагање различитих синтетичких материја, пестицида, минералних ђубрива
и других органских микрозагађивача као што су полициклични ароматични
угљоводоници (Contreras-Ramos et al., 2006.; Sinha et al., 2008.). Lumbricidae се користе за
опоравак земље, мелиорацију и рехабилитацију „нефункционалних“ земљишта као што су
земљишта сиромашна минералима, рудници површинског копа, затворене депоније и
огољени тресет (Haimi, 2000.; Lowe et Butt, 2003. и Butt et al., 2004.). Ова биотехнологија,
под називом биоремедијација, а која се одвија уз помоћ кишних глиста често се означава
као вермиремедијација. Данас је широко распрострањена у свијету, као јефтина и
прикладна технологија за санирање органског загађења у земљишту.
Биоремедијација помоћу кишних глиста обухвата:
1.
директан утицај кишних глиста у контаминованом земљишту (Schaefer et
Filser, 2007.),
2.
заједнички утицај кишних глиста и других органских материја (као што
је компост) на контаминована земљишта (Ceccanti et al., 2006.),
3.
утицај кишних глиста на контаминована земљишта у режиму њихове
исхране (Getliff et al., 2002.), и
4.
индиректно коришћење кишних глиста, односно коришћење њихових
излучевина (екскремената) које настају процесом варења. Екскременти
садрже високу концентрацију разграђених микроба, а самим тим
посједују високу катаболичку активност (Alvarez-Bernal et al., 2006.)
Teotia et al., (1950) наводе податак да је у екскременту утврђен број од 32
милиона бактерија по граму, за разлику од околног земљишта гдје је
утврђено 6-9 милиона.
Имајући у виду наведено, циљ овог рада је био да се кроз серију експеримената
утврди у ком проценту врста Lumbricus rubellus утиче на биоремедијацијске процесе,
односно њихов утицај на „чишћење” земљишног супстрата контаминованог хербицидом
Stomp 330 E.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Стандардни тест ISO 17512–1 је послужио као методолошка основа за извођење
експеримената у овом раду. Према овом стандарду, прописан је начин (генерална
методологија) који подразумијева коришћење стаклених тестних посуда подјељених на
два једнака дијела помоћу вертикално положеног граничника. Тестни контејнери су
конструисани у виду квадратних стаклених кутија димензија 20 x 20 x 10 cm. Концепт
испитивања утицаја L. rubellus на резидуе пендиметалина је рађен у три варијанте. У
првој варијанти коришћен је земљишни супстрат са три различите концентрације
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пендиметалина без присуства кишних глиста. Друга варијанта се састојала од земљишног
супстрата контаминованог са три различите концентрације пендиметалина на начин да је
једна половина тестног контејнера садржавала осим хербицида и јединке кишних глиста,
док у другој половини није било кишних глиста, само хербицид идентичне концентрације.
Tрећа варијанта је представљала земљишни супстрат без присуства глиста и без садржаја
пестицида – контролна варијанта. Током експеримента влажност земљишног супстрата је
била идентична. Узорци земљишног супстрата за анализе су узимани на начин да је сваки
третман узоркован чистом стерилном шпатулом која је претходно стерилисана етил
алкохолом. Узет је просјечан узорак по третману, тежине око 300 g који је формиран од
узорака узетих по дијагоналама сваког третмана (пет тачака: једна из средине
експерименталног контејнера и четири са средине дијагонала, с тим да је једна тачка
обухватала цијелу дубину контејнера.
Испитивање резидуа пендиметалина је рађено по методи течно-чврсте екстракције
за одређивање пестицида у узорцима земљишта (Ђуровић и Ђорђевић, 2010). Начин
припреме узорака за одређивање остатака пендиметалина је био сљедећи: узорци
земљишта (10 g) су хомогенизовани два пута са по 15 ml смјеше метанол : ацетон = 1:1
(30 мин., ротациона мјешалица), уз додатак 2 g Na2SO4 (анх.) (сушен 24 часа на 130°C).
Након центрифугирања (15 минута., 4000 rpm) и филтрирања екстракта, филтрат је
упарен до сувог остатка (ротациони упаривач, 35°C), који је растворен у 5 ml смјеше етил
ацетат : ацетон = 4:1, послије чега је 1 ml добијеног раствора унесен у хроматографску
колону која је претходно напуњена са 1 g Na2SO4 (анх.) (сушен 24 часа на 130°C) и 5 g
флорисила (жарен 4 часа на 600°C послије чега је додатно сушен 5 часова на 130°C).
Флорисил је унесен у колону са 30 ml смјеше етил ацетат : ацетон = 4:1. Елуирање
пендиметалина из колоне је вршено са 30 ml смјеше етил ацетат : ацетон = 4:1. Елуат је
упарен до сувог остатка, који је растворен у 5 ml ацетона, од чега је 1 μl ињектован у
гасно-масени спектрометар (GC - MS).
GC - MS услови:
― VF-5 ms капиларна колона (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm),
― температура ињектора – 260°C,
― температурни програм GC-a: 150°C, загријавање до 190°C брзином од
12°C/min; након 2 min., загријавање до 250°C брзином од 20°C/min
(изотермално 1 min.),
― као носећи гас коришћен је хелијум (проток од 1 ml/min.),
― масени спектрометар је радио у EI/SIM моду температурe ion trap-a и
transferline-a су биле 220°C и 250°C, респективно и
― квантификација пендиметалина је рађена са фрагментом 252 (m/z).
Биолошки материјал се састојао од одраслих јединки врсте Lumbricus rubellus.
Jединкe су биле старе најмање два мјесеца, са развијеним клителумом, тежине преко 300
mg и дужине преко 7 сm. Прије увођења у контејнере јединке су испиране водом, затим
вагане и сушене на упијајућем филтер папиру током 24 сата. У сваком експерименталном
контејнеру постављено је по 10 јединки. Експеримент је проведен на супстрату који је
такође припремљен према препоруци из стандарда ISO 17512-1. Састојао се од каолинске
глине у проценту од 70% (у свом саставу је садржавала око 30% каолина), кварцног
пијеска (веома мале гранулације) у проценту од 20% и тресета у проценту од 10%.
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Влажност супстрата је током извођења експеримента подешавана на 60% у односу на
ретенциони водни капацитет, a рH вриједност на 5.
Као контаминант је коришћен хербицид Stomp 330 E са активном материјом
пендиметалин (произвођач „BASF”, Њемачка). Пендиметалин је селективни хербицид из
групе динитроанилина намијењен за преемергентну контролу једногодишњих травних и
широколисних корова (Tomlin, 2000; Тркуља и сар., 2012). Хербицид је дозиран у
земљишни супстрат микропипетама према тачно прорачунатим количинама.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Истраживања су рађена на серији од 22 контејнера при чему су сви имали
различите третмане који су унапријед утврђени. Прва три контејнера третирана су
различитим концентрацијама пендиметалина (3 µl/kg, 5 µl/kg и 7 µl/kg), при чему је
непосредно послије загађивања вршена анализа садржаја резидуа пестицида у земљишту.
Преостали контејнери такође су контаминовани истим концентрацијама поменутог
хербицида, с том разликом што се у једној половини сваког контејнера налазило по 10
јединки врсте Lumbricus rubellus. Анализа садржаја резидуа пендиметалина овог дијела
серије контејнера рађена је након 21 дан. Основа приликом избора концентрација које су
коришћене у овом огледу била је препоручена концентрација произвођача за препарат
Stomp 330 Е (5 μl/kg), а друге двије концентрације су 3 μl/kg (40% мања од препоручене),
односно 7 μl/kg (40% већа од препоручене). Анализом садржаја резидуа пендиметалина у
прва три контејнера (прва серија) констатовано је да је њихова вриједност у складу са
концентрацијом пестицида којом је третиран супстрат (таб. 1 и граф. 1). Сасвим је
очекивано да се највећа концентрација резидуа пендиметалина (2,29 μl/kg) налази у оном
контејнеру који је контаминован са 7 μl/kg, а најмања (0,97 μl/kg) у контејнеру са 3 μl/kg.
Слични резултати добијени су приликом одређивања садржаја резидуа
пендиметалина у осталим контејнерима, тачније у оним дијеловима у којима се нису
налазиле јединке Lumbricus rubellus. Супстрати који су били третирани са 3 μl/kg
пендиметалина, имали су вриједности резидуа у распону од 0,880 μg/g до 0,899 μg/g,
односно просјечан узорак је имао вриједност 0,887 μg/g. Са 5 μl/kg вриједности резидуа су
варирале од 1,444 μg/g до 1,557 μg/g (просјечан узорак је имао вриједност 1,492 μg/g), док
је са 7 μl/kg вриједност резидуа кретала се од 2,149 μg/g до 2,267 μg/g, тј. просјечан узорак
је имао вриједност 2,223 μg/g (таб. 1 и граф. 1). Нешто ниже вриједности резидуа
пендиметалина које су забиљежене у овим серијама контејнера резултат су микробиолшке
активности, а дјелимично и испаравања у времену од 3 седмице колико је и трајао оглед.
Ипак, најважнији резултат који је добијен овим експериментом јесте да је најнижа
вриједност садржаја резидуа пендиметалина детектована у дијеловима контејнера у
којима су се налазиле јединке Lumbricus rubellus. Ако се упореде средње вриједности
резидуа у дијеловима контејнера са глистама (0,532 μg/g) и без глиста (0,887 μg/g), а које
су третиране са 3 μl/kg контаминанта, може се уочити да је утицај Lumbricus rubellus на
убрзање процеса биоремедијације веома изражен. Ефекат биоремедијације забиљежен у
овој серији контаминованих супстрата износи 40,03%, што представља високу вриједност,
ако се има у виду да је дужина трајања овог процеса била релативно кратка (21 дан).
Међутим, поређењем средњих вриједности у супстратима контаминованим са 5
μl/kg, односно 7 μl/kg пендиметалина, забиљежени су нешто нижи ефекти
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биоремедијације. Наиме, у серији супстрата третираних са 5 μl/kg ефекат биоремедијације
износио је 27,59%, а у серији са 7 μl/kg свега 8,32%.
Табела 1. Вриједности детектованих резидуа пендиметалина у земљишном
контаминованим различитим концентрацијама пендиметалина
Серија

Прва серија

Друга серија
концентрација
3μl/kg (oзнакаP/1)

Друга серија
концентрација
5μl/kg (oзнака P/2)

Друга серија
концентрација
7μl/kg (oзнака P/3)

x

Ознака узорка

Детектовано
резидуа
пендиметал.
(μg/g)

С1 -3 μl/kg
С2 -5 μl/kg
С3 -7 μl/kg
P/1/I без глиста
P/1/I са глистама
P/1/II без глиста
P/1/II са глистама
P/1/III без глиста
P/1/III са глистама
P/2/I- без глиста
P/2/I- са глистама
P/2/II- без глиста
P/2/II- са глистама
P/2/III- без глиста
P/2/III-са глистама
P/3/I- без глиста
P/3/I- са глистама
P/3/II- без глиста
P/3/II- са глистама
P/3/III- без глиста
P/3/III-са глистама

0,97
1,62
2,29
0,880
0,539
0,899
0,534
0,884
0,524
1,444
1,082
1,557
1,077
1,475
1,079
2,255
1,989
2,267
2,024
2,149
2,097

xK
xG

супстрату

Ефекат
биоремедијације

x K1= 0,887
40,03%

x G1= 0,532
x K2= 1,492
27,59%

x G2=1,079
x K3= 2,223
8,32%

x G3= 2,036

K – средња вриједност резидуа пендиметалина за земљишни супстрат без кишних глиста

x G – средња вриједност резидуа пендиметалина за земљишни супстрат са кишним глистам
2.5
2
1. варијанта

1.5

Xsr K
Xsr G

1
0.5
0
3 μl/kg

5 μl/kg

7 μl/kg

Графикон 1. Вриједности детектованих резидуа пендиметалина у серијама концентрација, као и у
земљишном супстрату без присуства (К) и са присуством глиста (G)
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Овако добијени резултати указују да врста Lumbricus rubellus има врло низак праг
толеранције према токсичним материјама, у конкретном случају према пендиметалину.
Експериментом је показано да се повећањем концентрације контаминанта за свега 2 μl/kg,
ефекат биоремедијације смањује за 12,44%, а при повећању за 4 μl/kg, чак за 31,71%. И
поред овако примјетног смањења ефекта биоремедијације треба нагласити да је улога
кишних глиста, тачније врсте Lumbricus rubellus у овом процесу изузетно важна, поготово
ако се упореде резултати вриједности резидуа пендиметалина које су анализиране
непосредно послије конатминације и након 21 дана.
Кишне глисте мијењају структуру земљиштa тако што прерађују честице
земљишта, остављају детритус и слуз који представљају храну за микробну популацију и
на тај начин стимулишу повећање микробне популацијe земљишта (Lavelle et al. 2004;
Tiunov et al. 1997). Martinkosky, L. (2015) је серијом експеримената, које је проводио на
земљишту које је контаминовано сировом нафтом, са врстама Eisenia foetida i
Aporrectodea caliginosа, утврдио да повећања бактеријске популације посредством
кишних глиста могу поспјешити деградацију сирове нафте (мјерено бактеријским
концентрацијама ДНК).
Сличне резултате у вези са ефикасношћу врсте Lumbricus rubellus у процесима
биоремедијације наводе и Милуновић и сар. (2009) који су изучавали биоремедијацијске
ефекте са дериватима нафте као контаминантом.

Графикон 2. Вриједности ефеката биоремедијације при различитим концентрацијама
хербицида изражен у %

100

Lumbricus rubellus – ефекат на биоремедијацију земљишта контаминованог пендиметалином

ЗАКЉУЧАК
На основу резултата добијених током истраживања проведених у оквиру овог рада,
могу се извести закључци да при истраживању утицаја врсте L. rubellus на резидуе
пендиметалина у земљишном супстрату (биоремедијацијски тестови) ова врста има врло
низак праг толеранције према пендиметалину, као и да је највећи ефекат биоремедијације
забиљежен у серијама експеримента који су били контаминовани са 3 μl/kg
пендиметалина. Такође је утврђено да повећањем концентрације контаминанта за свега 2
μl/kg ефекат биоремедијације се смањује за 12,44%, а при повећању за 4 μl/kg, чак за
31,71%. Иако је евидентно смањење ефекта биоремедијације, улога кишних глиста,
тачније врсте Lumbricus rubellus у овом процесу је од велике важности.
Како је Lumbricus rubellus и у овом огледу показала највеће ефекте
биоремедијације при мањим концентрацијама пендиметалина (3 μl/kg), које су нешто
ниже од препоручене концентрације произвођача која износи 5 μl/kg, важно је истаћи да
би практична употреба ове врсте кишних глиста била веома ефикасна „за чишћење“
земљишта при наведеним концентрацијама.
Посебно велики допринос кишних глиста у смислу убрзања процеса
биоремедијације земљишта контаминованог пестицидима је у томе што оне својом
активношћу повећавају аерираност и порозност земљишта и убрзавају дистрибуцију
микроорганизама. Резултати овога рада могу бити основа за даље изучавање процеса
биоремедијације помоћу врсте Lumbricus rubellus.
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ЗНАЧАЈ ИНТЕРДИСИЦПЛИНАРНОСТИ
У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ ПРИРОДНИХ НАУКА
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Abstract
MILJANOVIĆ, Tomka: THE IMPORTANCE OF INTERDISCIPLINARY APPROACH IN
MODERN TEACHING OF NATURAL SCIENCES. [Faculty of Sciences, University of Novi Sad,
21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića, 2]
The most important challenges of modern teaching of natural sciences are: establishing
functional scientific literacy in students, training students to analyse, solve and interpret problem
situations by linking knowledge from related subjects, encouraging students to apply acquired knowledge
and skills in concrete life situations, and above all else increasing their motivation for studying and
acquiring natural sciences. One of the solutions for achieving these goals, such as raising the level and
quality of students' knowledge in natural sciences, is for them to use the interdisciplinary approach when
studying, i.e. to process and acquire content from natural sciences by connecting and integrating
them.This paper shows the importance of interdisciplinary approach in modern teaching of natural
sciences. Based on numerous foreign and domestic researches, this approach contributes to improving
teaching of both natural sciences and humanities and makes the teaching more efficient.
Keywords: teaching natural sciences, interdisciplinary teaching and learning, teaching efficiency
Сажетак
Најважнији захтеви савремене наставе природних наука су: остваривање код ученика
функционалне научне писмености, њихово оспособљавање за анализу, решавање и
интерпретиацију проблемских ситуација повезивањем знања из сродних наставних предмета,
подстицање ученика да стечена знања и вештине примене у конкретним животним ситуацијама, а
изнад свега повећање њихове мотивације за учење и усвајање садржаја природних наука. Једно од
решења за остваривање наведених циљева, као и подизање нивоа и квалитета знања ученика из
природних наука је њихово учење интердисциплинарним приступом, односно обрада и усвајање
садржаја природних наука њиховим међусобним повезивањем и интегрисањем. У овом раду се
указује на значај интердисицплинарностиу савременој настави природних наука. Нa основу
бројних страних и домаћих истраживања, такав приступ доприноси унапређењу и ефикасности
наставе и природних и друштвених наука.
Кључне речи: настава природних наука, интердисциплинарна настава и учење, ефикасност
наставе
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УВОД
Појам интердисциплинарности је у ранијој литератури познат као међупредметна
повезаност или корелација у настави, а у новијој литератури као интегративна настава.
Сваки од од ових појмова подразумева функционално повезивање наставних садржаја из
различитих предмета који се међусобно допуњавају. ,,Корелација подстиче и развија
научно мишљење и омогућује разумевање теоријског знања и њихову практичну примену“
(Поткоњак и Шимлеша, 1989).
У књизи Дидактика истакнуто је: ,,Ученици у наставном процесу стичу велики
број чињеница и генерализација и што је овај број већи, већа је и потреба за логичким
сређивањем усвојених знања и њиховом међусобном повезаношћу“ (Пољак, 1985). У
међусобној повезаности знања интердисциплинарним учењем, овај аутор сагледава и
процес осавремењавања наставе, који резултује разумевањем, схватањем и стваралачком
применом наученог.
Шефер (1991) пише о интердисциплинарном приступу у настави као аспекту
примене знања различитих дисциплина у функцији вишестраног расветљавања проблема
или тема које се истражују. Она такође наглашава да је интердисциплинарна настава по
свом карактеру увек и тематска, јер повезује и организује различите садржаје у тематске
целине, односно садржаје који су заједички различитим дисциплинама.
Према Хасарду, интердисциплинарни начин размишљања у наставном процесу је
стратегија, која омогућава ученицима да сагледају важност научног садржаја, посебно
када је наука повезана са свакодневним, глобалним питањима (Hassard, 2004).
Резултати истраживања Борича су показали да наставне јединице у којима се
садржаји тумаче интердисциплинарно воде високим сазнајним нивоима и квалитетном
учењу, јер уводе ученике у интерактивно учење и конструкцију знања (Borich, 2007).
Интегративна настава је настава у којој су границе између различитих предмета
или дисциплина избрисане или замагљене. У интегративној настави се остварују
смислене везе између сличних аспеката различитих дисциплина. Интегративност не значи
одрицање од самих дисциплина. Њени корени се налазе управо у њима, она нуди
алтернативу доминацији знања из угла појединачних дисциплина. Појединачне
дисциплине нам нуде дубину и фокусираност а интегративност ширину контекста,
промену перспективе али и примену знања из једне области у другој – тј. функционално
знање (Đorđević, 2007).
Интердисциплинарност (интегративност) у настави се може сагледавати као
потреба за повећањем ефикасности наставног процеса у свим наставним предметима,
повезивањем њихових садржаја сa циљем повећањa квалитета знања ученика и
формирањa научног погледа на свет.
Интердисциплинарност је модел који је све чешће заступљен и у научним
истраживањима. Одговарајући на питање који су изазови научника у померању граница
њиховог оквира истраживања, Мејер објашњава да се ти изазови ослањају на проблеме
који захтевају комуникацију (повезивање) знања из различитих области. Бројни су начини
путем којих оквир истраживања почиње да се проширује. Интердисциплинарност је један
од начина који истражујући и решавајући дати проблем користи више од једне научне
дисциплине (Meyer, 2007). Овај рад је теоријског карактера. Урађен је методом теоријске
анализе 59 радова домаћих и страних аутора који су сагледавали различите аспекте
интердисциплинарности у настави природних наука, математике и информатике на свим
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нивоима образовања. Његов циљ је да се истакне значај интердисицплинарностии
потенцира њена већа заступљеност.у савременој настави природних наука.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ У НАСТАВИ ПРИРОДНИХ НАУКА
Сви предмети природних наука у основним и средњим школама представљају
методички обликоване основе одговарајућих природних наука. Због тога се у њиховим
садржајима одражава објективна повезаност која постоји у самој природи и између
природних наука. Повезаност природних наука и њихових наставних предмета, треба да
буде доминантно заступљена у сазнајном процесу учења њихових програмских садржаја.
Та повезаност омогућује ученицима разумевање дијалектике природе на њима доступном
нивоу и доприноси темељнијем стицању знања (Ждерић и Миљановић, 2001).
Појам интердисциплинарности у природним наукама и њиховим наставним
предметима јасно се може сагледати у објашњењу Бејкера о применљивости математике у
науци. Математика је незаменљива за науку у одређеним ситуацијама јер доприноси
обради и приказу добијених резултата и њиховом објашњењу (Baker, 2011).
На значај итердисциплинарности у домену наука јасно је указао Луцен
сагледавањен утицаја физике на развој математике и њихов подједнак утицај и ефикасност
у домену природних наука (Lützen, 2011).
Својим истраживањем Карио и сар. су показали да примена учења заснованог на
проблему, имплементираног интердисциплинарним приступом у настави основних
студија биологије, доприноси осим развоју чињеничног знања и развоју професионалних
вештина (Carriόetall., 2011).
На основу разматрања Фрејзерa и Вијере, у контексту интердисциплинарног
приступа учењу и примени наученог, су истакли да људске одлуке о очувању животне
средине
и
биодиверзитета
треба
да
буду
донете
као
резултат
кординираног,интердисциплинарног знања људи различитих профила и свеобухватног
научног и технолошког приступа (Fraser and Viera, 2009).
Наведени примери су само неки од владајућих ставова и схватања наведених у
литератури који указују на веома заступљен интердисциплинарни начин размишљања у
науци, интердисциплинарним истраживањима и решавању научних проблема,
интердисциплинарном тумачењу наставних садржаја и примене на овакав начин стеченог
знања из области природних наука. У свету се данас посвећује велика пажња
интердисиплинарном наставном приступу наспрам традиционалног, јер такав приступ
омогућава умрежавање знања из различитих области што у значајној мери доприноси
формирању функционалних знања и вредносних ставова у друштву у целини (KyburzGraberetall., 2003; Robottomand Sauvé, 2003;Liarakou and Flogaitis, 2007; Tsurusaki and
Anderson, 2010; Condeand Sánchez, 2010).
У превазилажењу традиционалног приступа настави и учењу, са циљем постизања
веће ефикасности образовно-васпитног процеса, развоју способности, вештина и научној
писмености, у свету су објављена бројна истраживања. Она укључују и примену модела
интердисциплинарног приступа учењу, који доприноси унапређењу образовно-васпитног
процеса. Интердисциплинарност у настави биологије је истраживана анализом корелације
појединачних биолошких дисциплина; анализом корелације биологије са другим
природним наукама (географијом, хемијом и физиком), као и анализом корелације
биологије са математиком и информационим технологијама. У обради садржаја
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изекологије и заштите животне средине интердисциплинарност је такође истраживана
анализом корелације еколошких садржаја са садржајима осталих природних наука,
математике и информационих технологија. Интердисциплинарност је истраживана и
анализом корелације у настави осталих природних наука и математике. Од посебног је
значаја чињеница да су се истраживачи бавили интердисциплинарним приступом у
настави и учењу на свим нивоима образовања: основној школи, средњим школама и на
универзитету (не само у настави, већ и у науци). Према Хулсу, значај
интердисциплинарности у науци носи са собом потребу разматрања утицаја овог приступа
на образовни процес на свим нивоима образовања (Hulse, 2006).
Значај интердисциплинарности у настави природних наука у основној школи
Бројни су радови у којима је анализиран значај интердисциплинарности у настави
природних наука у основној школи. Анализирали смо неке од њих.
Резултати истраживања Центра за образовање у Хјустону, објављени у извештају
Морена и Тарпа, указују да опадање постигнућа у учењу и губитак интересовања за учење
науке почиње још у основној школи. Због тога је на Бејлор колеџу медицине уз помоћ
федералних фондова уложен напор да се овај проблем реши. Осмишљен је и проведен
пројекат чији је циљ био да наука постане привлачна и релевантна за основце (од вртића
до петог разреда) и лакша за предавање и тумачење учитељима и родитељима. Остварење
овог циља аутори пројекта видели су у развоју интердисциплинарних наставних
материјала који се могу користити у наставној теми о заштити здравља као општој теми
за све интересне групе пројекта. Након прве године реализације пројекта резултати
постигнућа ученика и учешћа наставника и родитеља у обукама на пројекту указали су на
тенденцију пораста броја наставника и родитеља заинтересованих за сарадњу као и
помоћи студената из свих средина са релевантних студија природних наука (Moreno and
Tharp, 1999).
Нелсон је истражио учешће 182 наставника осмогодишњих школа у пројекту
посвећеном екологији. Током експеримента посвећеног проучавању екологије
интердисциплинарним приступом реализоване су радионице уз примену релевантних
знања из природних наука. Учесници радионица, након анкетирања, високо су оценили
спроведене активности и били су више заинтересовани за наставу екологије након
радионица. Пост-тест је указао на повећано познавање садржаја из екологије код
наставника основних школа(Nelson, 2010).
Истраживање Црнчеца је имало за циљ да утврди утицај ваннаставних активности
из предмета природа у шестом разреду основне школе у Хрватској на образовна
постигнућа ученика седмог и осмог разреда у настави хемије. Садржаји природе су
приближени ученицима корелацијом са осталим наставним предметима коришћењем
информационо-комуникационе технологије, применом програмиране наставе, портфолија,
мапа ума и теренске наставе. Емпиријско истраживање засновано на педагошком
експерименту са паралелним групама показало је статистички значајан ефекат корелације
наставе хемије у седмом и осмом разреду и предмета природа из шестог разреда, на
усвојеност садржаја, практичан рад и решавање проблемских задатака у настави хемије у
основној школи (Crnčec, 2012).
Доленец и Доленец су у свом истраживању о повезаности биолошког појма сеобе
птица и географских појмова који се односе на основна обележја држава у које птице
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мигрирају до својих зимовалишта у Африци предложили већу могућност реализације
наставе утемељене на међупредметној корелацији биологије и географије, у основној
школи. Такав интердицсиплинарни приступ чини наставу учинковитом и занимљивом уз
групни (тимски) рад и кооперативно учење. Квалитетно умрежавање облика рада,
наставних метода и извора знања води дубљем ученичком разумевању и смислености
наставног градива, што утиче на ученичка постигнућа у настави (Dolenec and Dolenec,
2013).
На основу анализираних радова може се предложити да интердисциплинарно
учење садржаја природних наука буде модел који треба да буде доминантно заступљен од
самог почетка изучавања природних наука већ у основношколском узрасту ученика.
Значај интердисциплинарности у настави природних наука у средњим
школама
У овом делу рада је анализиран значај интердисцциплинарности у настави
природних наука у средњим школама. Ово су истакли бројни аутори у својим
истраживањима.
Ледерману расветљавању апсурдности биологије у деветом разреду критикује
судбину средњошколске науке у основном и средњошколском нивоу образовања и
предлаже кохерентност биологије, хемије и физике у језгру курикулума за све
средњошколце, тражећи везе између ових научних дисциплина, науке и математике, као и
друштвених и хуманистичких наука. Циљ његовог разматрања и предложеног модела је
научна и хуманистичка писменост базирана на интердисциплинарности као разумном
циљу образовања будућих матураната у XXI веку (Lederman,2001).
Mакмилер и сар. описују програм стажирања младих научника из редова ученика
средњих школа. За ово истраживање одабрани су ученици средње школе у Балтимору
(САД) организовани групним обликом рада са сарадницима Морган државног
Универзитета. Овај програм је изложио ученике актуелном базичном истраживању у
молекуларној генетици кроз увођење и јачање принципа научног метода и демонстрацију
примене математике и хемије у биологији. Своје резултате тимови су представили постер
презентацијама које су демонстрирали као модел рада на локалним сајмовима
средњошколске науке (McMiller et all., 2006).
Ширење информатике у биологији означава модерну револуцију у науци. У својој
студији, Вефер и Шепард су анализирани научни стандарди биоинформатике у средњим
школама у 49 америчких држава у контексту њихове примене у областима: генетика,
судска медицина, еволуција, класификације организама, медицине, пољопривреде,
прехрамбене технологије. Резултати ових анализа су показали ниску заступљеност
корелације информатике са генетиком (8%), као и да је она највиша између информатике и
еволуције (64%). Ови подаци нису у сагласности са значајем информатике за развој
осталих области. Зато је у извештају дата препорука за измену информатичких стандарда
са циљем промовисања веће научне писмености ученика средњих школа (Wefer and
Sheppard, 2008).
У истраживању Шорго и сар. су истакли да подучавање средњошколаца о
дигестивном систему може бити изазов за наставникa када жели да превазиђе ситуацију
да ученици о систему органа за варење уче чињенице напамет, без дубљег разумевања
физиолошких процеса унутар система. Да би се то избегло у наставу биологије у
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гимназији у Марибору уведена је серија експеримената који илуструју физиолошке
процесе у дигестивном систему. У експерименталном истраживању ученицима је
коришћењем рачунарских програма омогућено илустровање основних принципа из
физике и хемијеу објашњењу физиологије система органа за варење. Кроз наведене
практичне активности ученици су били у могућности да истражују неурофизиолошки
аспект система, ензимске активности пепсина и амилазе, антибактеријске активности
хлороводоничне киселине и значај цревних ресица у апсорпцији продуката варења.
Ученици су се изјаснили да су екперименти засновани на корелацији садржаја из хемије и
физике приказани рачунарским програмом, интересантни и корисни за разумевање
физиологије дигестивног система (Šorgo et all., 2008).
Емран и сар. су у својој студији приказали модел средњошколског и
универзитетског нивоа сарадње на примеру Медицинског института нa Универзитету
Харвард који је подржао програм науке средњошколског образовања пружајући могућност
ученицима и њиховим наставницима да и они учествују у заједничком истраживању.
Институт је дизајнирао и покренуо пројекат на тему ембриологије риба чији је главни циљ
био да ученицима и наставницин пружи директно искуство о актуелним техникама које се
користе у ембриолошким истраживањима применом знања из генетике, природне
селекције и адаптације животиња. Исказани позитивни ставови ученика и наставника и
повећање њихове мотивације за учење и напредовање су указали на применљивост
интердисциплинарног модела учења у различитим лабораторијским поставкама (Emran et
all., 2009).
Крајшек и Вилхар су кроз пројекат универзитетско-школске сарадње у средњим
школама у Словенији за узраст од десетог до тринаестог разреда, истражили модел
активног учења биолошког садржаја из наставне теме Дифузија корелацијијом са
Брауновим кретањем честица из предмета физика. Током часа, ученици су активно
истраживали Брауново кретање: микроскопским запажањем неправилног кретања мале
честице, компјутерском анимацијом која приказује догађаје на молекуларном нивоу и
играњем улога симулирања дифузије. План лекција пратила је анализа научних открића,
од Брауновог описа честица кретања до Ајнштајновог објашњења овог феномена на
молекуларном нивоу. Анализом искустава током истраживања и позитивних ставова
ученика изнетих у анкетном листу, аутори су закључили да се активним учењем
биолошких садржаја корелацијом са њиховим знањем из физике ученици подстичу да уче
и критички процењују научне моделе (Krajšek and Vilhar, 2010). Својим истраживањем
Шорго додатно указује на значај развоја веза између биологије и математике, као једној
од важних међупредметних корелација у школама. При том је истакао да заступљеност
садржаја математике у биологији или биологије у математици није довољна, и да мора
бити праћена развојем одговарајућих педагошких модела. На основу тога предлажио је
модел педагошког математичког знања биолошких садржаја као полазиште за повезивање
биологије и математику у школама. Процес повезивања ових дисциплина треба почети
што раније у систему образовања, како би произвели припремљене умове који ће бити у
стању да комбинују обе дисциплине и на дипломским и последипломским нивоима
студија. Пошто су наставници кључни фактор за увођење иновација у образовању, први
корак ка таквом циљу треба да буде едукација наставника основних и средњих школа
(Šorgo, 2010).
Студија Вандершурена и сар. је показала да је у општем интересу науке и
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примењених истраживања да информише јавност о својим достигнућима. Један од начина
остварења тог задатка је да се утемељи информисаност и учење биотехнологије у
средњим школама. Циљ истраживања је био истражити перцепцију биотехнологије,
научно знање и свест о биотехнологији у одређеној циљној групи ученика средњих школа
на узрасту од 16 до 20 година. Спроведена анкета на узорку од 1410 ученика у шест
европских земаља је показала да ученици немају конкретна сазнања о биотехнолошким
апликацијама и да је њихово интересовање за биотехнологију у корелацији са њиховим
знањима. Повећање интересовања ученика за науку (конкретно биотехнологију) аутори
виде у интердисциплинарном приступу изучавања природних наука у школама
(Vanderschuren et all., 2010).
У наставном плану и програму на узрасту од 16 и 17 година у средњим школама у
Француској предвиђено је изучавање утицаја људи на водене екосистеме. На основу тога
Верноу и сар. су дизајнирали модел учења у области екологије и заштите животне
средине којим ученици развијају критичко мишљење о загађености вода, како би као
грађани могли да га минимизирају. Истраживање модела изведено је у истраживачком
центру у коме су одељења била подељена у групе од четири до седам ученика, при чему је
свакој групи одређен ментор (научник из центра). Средњошколци су имали задатак да
представљањем резултата из публикација о мутацијама риба, формулишу хипотезе, изведу
експерименте и дискутују своје резултате интердисциплинарним приступом. Ученици су
коришћењем стеченог знања из других наставних предмета посебно биологије и хемије,
одговарали на питања о биолошким, хемијским, економским и социјалним аспектима
загађења воде. Нека од тих питања су била: Ког су порекла биолошки и хемијски
загађивачи у воденим екосистемима? Како људска популација може бити свесна
акватичног загађења? Каква је спремност локалног становништва да плати за заштиту
регионалног екосистема? Стечена знања у области заштите животне средине (заштите
вода), ученици су применили у изради постер презентација и у дискусији са менторима
(експертима) група (Vergnoux et all.,2011). Шипуш и сар. у свом раду скрећу пажњу на
тешкоће у настави комплексних концепта у физици, попут појмова у области
електромагнетизма. Да би се достигли очекивани исходи учења, велики проценат
ученика треба да има боље предзнање из математике. Зато аутори наглашавају потребу
за интезивнијом интердисциплинарношћу наставе физике и математике (Šipuš et all.,
2012).У свом раду Нејгл је истакао потребу припреме ученика током средњег образовања
за интердисциплинарну природу модерне наставе биологије. Припрема ученика и
трансформација наставе биологијеу интердисциплинарну наставу захтева промене у
наставном плану и програму, израду упутстава за њену реализацију и професионални
развој наставника у циљу њихове подршке интердисциплинарној настави. У припреми
ученика за модерну наставу биологије, едукатори треба да им пруже чешће могућности да
се укључе у проучавање интердисциплинарних научних питања или проблема. Ученицима
ће, како истиче аутор студије, бити потребно довољно времена и подршке, како би
овладали интердисциплинарним начином размишљања и учења биологије (Nagle, 2013).
У свим анализираним радовима интердисциплинарно учење природних наука је
модел препоручен за њихово изучавања у средњим школама. При томе им често за
реализацију тог модела учења природних наука, кроз сарадњу и рад на заједничким
пројектима, пружају помоћ одговарајући факултети и институти.
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Значај интердисциплинарности у науци и настави природних наука на
универзитету
У овом делу је анализирано неколико радовау којима се препоручује
интердисциплинарност у науци и настави природних наука на универзитету.
Тапио и Виламо су разматрали интердисциплинарни системски оквир заштите
животне средине и процењивали његову примену у образовању. Модел је коришћен за
класификацију мера за суочавање са проблемима заштите животне средине. У њему се
разматрају и индивидуални и друштвени фактори који утичу на људско деловање у
животној средини. Аутори очекују допринос модела интердисциплинарним решењима у
овој области у науци и образовању (Tapio аnd Willamo, 2008).
Према истраживању Дајмонда и сар. главни изазов наставних планова и програма
природних наука је континуирана евалуација и развој курсева који одражавају савремена
биолошка истраживања. Синтетички биологија нуди одличан оквир у коме студенти могу
да учествују у најсавременијим интердисциплинарним истраживањима и због тога је
понуђена као додатак основним студијама биологије. Ова нова дисциплина, омогућава на
пример, дубље разумевање структуре гена, генске функције и структуре хромозома кроз
приступ органске хемије. Студенти, тако, постају не само технички вешти, већ и
конструктивно критични и способни да се осамостаљују као независни истраживачи
(Dymond et all.,2009).
Пурсел у свом раду скреће пажњу научној јавности на Програм трансформације
основних студија за будућа истраживања биолога (BIO2010) заступањем става о
унапређењу интердисциплинарности –математичких и физичких компонената у
програму дипломских студија биологије. Департман за хемију и природне науке у Вест
Поинту одговара на овакве захтеве развијањем потребних курсева физичке хемије
прилагођених потребама природних наука. Да би се превазишао отпор студента ка
физичкој хемији, њима је омогућено да обликују градиво одабиром научних тема.
Резултати анкете студената су показали да oни имају позитиван поглед на курс и осећају
да су успели у остваривању његових циљева. Аутор је на испитима и у лабораторији у
поређењеу са постигнућима студената у традиционалним курсевима физичке хемије,
оценио да су њихова постигнућа статистички значајно већа (Pursell, 2009).
Савремена биолошка наука према мишљењу Метјуза и сар. захтева практичаре
повећаног нивоа знања, компетенција и вештина из математике и програмирања.
Прегледом наставног плана и програма науке на Универзитету у Квинсленду, на
принципима извештаја националног програма BIO2010 (Програм трансформације
основних студија за будуће истраживање биолога 2010) развијен је и представљен
интердисциплинарни курс за једногодишње студенте биологије SCIE1000 који
подразумева инкорпорирање математике и компјутерских програма у контексту модерне
биолошке науке. У овој студији, мерене су перцепције студената биолошких наука
уписаних по новом програму. Анализа њихових ставова је показала њихово позитивно
уважавање значаја математике у биологији (Matthews et all., 2010).
Студија Милера и Волстона приказује како је Универзитет Труман (Missouri, USA),
инспирисан програмом BIO2010, дефинисао програм математичке биологије са високо
квалитетним искуством у интердисциплинарном истраживању. Резултати студије описују
како је уз подршку Националне фондације изграђен програм за науку и препоручују и
осталим образовним инстуцијама да изграде сопствене интердисциплинарне образовне
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курсеве (Miller and Walston,2010).
Канг и Пурнел су у овом раду истакли да је савремена биологија постала
квантитативна и механицистичка више него квалитативна и феноменолошка. Америчко
друштво за биологију ћелије је 2010. године скренуло пажњу научне јавности да учење
биологије обухвата различите области: математику, хемију, физику, инжењеринг и
компјутерске науке, односно да биологија представља интердисциплинарну раскрсницу
наведених научних дисциплина. Због тога, су интердисциплинарни биолошки курсеви све
више потреба за припрему студената за даље образовање и каријеру у природним наукама.
Аутори су описали и графички демонстрирали заступљености истраживања две биолошке
дисциплине, биохемије и биофизике у истраживачкој литератури. На основу тога, они су
предвидели будуће трендове истраживања у овим дисциплинама и импликације ових
трендова на основно студијско образовање, као и неопходност иновације биолошких
наставних модела базираних на интердисциплинарности (Kang and Purnell,2011).
Мекејб је у свом раду истакао да није једноставно за ученике у школи, а ни за
студенте основних студија, да разумеју међусобну повезаност сложених биолошких
односа. Због тога је предложио да већ стечена знања у форми концептуалних мапа и
графикона, тзв. ,,графичка знања“, могу помоћи ученицима и студентима да препознају
знања из различитих биолошких дисциплина и примене их у решавању сложених
биолошких односа. Као наставно помагало аутор сугерише употребу таблет персоналних
рачунара који би технички подржали наставу (McCabe,2011).
У истраживању Мадлунга и сар. Указано је да на америчким универзитетима
постоји већи ентузијазам за наставне приступе који комбинују математику и биологију.
Позив за интегрисање квантитативног рада са биологијом довео је образовање до нових
наставних средстава која побољшавају квантитативне вештине. Мало је познато да ли
повећање интердисциплинарног рада ове врсте може довести до нежељених ефеката као
што су могућност да математика узрокује анксиозност студената у учионици, или да се
фокусирањем на математику изгуби из вида њена улога у разумевању биолошких појмова.
Аутори студије су развили и оценили интегративни модул за учење математике и
биологије којим су показали да утицај математике квантитативно повећава вредност теста
из биологије. Аутори су закључили, да увођење математичких прорачуна у напредне
наставне програме биолошких курсева не омета учење студената у целини, а може
повећати дисциплину учења и вештине тумачења података напредним студентима
(Madlung et all.,2011).
Берлингери и Бароуз су на Департману за биологију Универзитета Порто Рико у
циљу развоја квантитативних процесних способности захтеваних у модерној биологији
код студената основних студија биологије остварили промене наставног програма.
Курикуларна ревизија укључила је додавање математике (статистике) у биологију у
учењу генетике и зоологије. У њиховом раду описане су активности развијене за ова два
курса и инструменти за мерење учења кроз интердисциплинарност биологије и
статистике. На основу резултата мерења, аутори су истакли делотворност ових
могућности учења у помагању студентима да унапреде своје разумевање математике и
статистичких концепата и њихову способност да их примене у решавању биолошких
проблема. У светлу овог истраживања, аутори су препоручили најбољу праксу на
академским департманима биологије и математике на којима би се имплементацијом
интердисциплинарне наставе и учења повезивањем математике (статистике) и биологије
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студенти обучили за захтеве модерне биолошке науке (Berlingeri and Burrowes, 2011).
Једна од стратегија за побољшање припреме студената за природне науке је
редизајнирање уводних курсева попут биологије, хемије и физике, како би они боље
одражавали своју интердисциплинарност. Самтер и Овенс су у извештају о свом
истраживању приказали приступ настави основних студија опште хемије који је базиран
на интердисциплинарном карактеру биологије и хемије. Овај иновативни модел наставе
представља модел у коме су дисциплинске баријере ове две науке смањене у најранијем
нивоу изучавања садржаја науке на основним студијама. Курс је подељен у три главна
образовна модула: 1. Основи опште хемије, 2. Медицински приступи инфламацијама и 3.
Неуро наука као конектор биологије и хемије. Очекивање истраживача је било да ће овај
модификовани приступ настави опште хемије повећати интересовања студената за хемију
и премостити јаз уочен између биологије и хемије. Курсеви засновани на контексту
интердисциплинарне наставе чине темељ за едукацију будућих научника у XXI веку
(Sumter and Owens, 2011).
Мекбрајд и сар. су у свом раду истакли потребу да се студенти током студија
припремају за решавање научних изазовау XXI веку. Они су анализом утицаја еколошкинаучно-орјентисаног модела са интердисциплинарним приступом екологији и у науци и у
настави, указали на значај његове имплементације како би се осигурало да будући
научници (еколози) већ током студија буду добро обучени за обављање стручних и
научних питања: посебно да одговоре на кључна питања интердисциплинарне природе
сложених еколошких изазова са којима се друштвосуочава (McBride et all.,2011).
Шмит и сар. су у овом раду истакли да су изазови животне средине обимни и
глобални и да захтевају решења која интегришу знање више дисциплина. Решења за ове
изазове треба да дођу из различитих тимова, а не од појединаца или појединачних
академских дисциплина, због чега аутори наглашавају да, дипломирани студенти морају
превазићи постојеће границе и бити обучени за рад у различитим тимовима. У раду је
представљен истраживачки програм интегративног постдипломског образовања
националне фондације за науку на Универзитету у Вашингтону, као модел обуке који је
фокусиран на интердисциплинарној, међународној сарадњи на еколошким изазовима.
Анализом ефеката истраженог и реализованог програма аутори студије су препоручили да
се размотре слични програми обуке који укључују стратегије за одржавање
интердисциплинарног приступа у решавању еколошких питања и истовремено стицање
искуства студената на међународном нивоу (Schmidt et all.,2012).
Томсон и сар. су описали национални експеримент у пројекту основних студија у
области научног образовања финансиран од стране Медицинског института у Мериленду
(САД), чији је циљ био да будуће лекаре током студија са флексибилним курикулумом
припреме да развију широке научне компетенције. У свом концепту модели треба да
интегришу биологију, хемију, физику и математику и да се кроз реформу садржаја
природних наука изврши реформа педагошког аспекта модела. Посебан нагласак се
односио на стратегије физичких наука у решавању аутентичних биолошких проблема.
Свеобухватан план је био испитивање концептуалног знања ученика из физике и њихових
ставова према интердисциплинарном приступу са тенденцијом развоја специфичних
научних компетенција (Thompson et all.,2013).
У студији Морина и сар. је приказано истраживање модела решавања друштвено
акутних питања на начин којим су студенти из различитих дисциплина и са различитих
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континената коришћењем дигиталних технологија окупљени око заједничке дигиталне
платформе, на решавању питања из животне средине (размножавање зелених алги и
загађивање обале Бретање; изградња постројења десалинизације морске воде за
производњу пијаће воде у близини Мелбурна; промене у потрошњи меса на глобалном
нивоу у односу на пројекције становништва у 2050. години...). Аутори су закључили да се
на овај начин развија квалитет колективног размишљања и интеракција студената, због
чега су предложили организацију заједница учења и изградњу колегијалне стручности.
Резултати студије су истовремено показали да интердисциплинарне дискусије, посебно на
међународном нивоу, подстичу разумевање сложених ситуација. У раду је предложен
модалитет једног интердисциплинарног дидактичког сценарија, за побољшање критичког
мишљења и заједничког рада, као и простора којим би се подржале ученичке
аргументације (Morin et all.,2013).
У анализираним радовима потенцира се интердисциплинарност у истраживањима
у природним наукама, али и на студијама природних наука, како за студенте који ће се
бавити истраживачким радом у области биологије и екологије, тако и за будуће наставнике
природних наука у основној и средњим школама. Разлози су оправдани и произилазе из
потребе за што већом интердисциплинарности у науци и настави ових и осталих
природних наука, математике и информатике на универзитету, као и у основним и
средњим школама.
Интердисциплинарност у настави природних наука у Србији
Истраживања о заступљености интердисциплинарности у настави природних наука
у Републици Србији су још увек малобројна. Нешто већа пажња је посвећена
истраживањима корелације наставних садржаја биологије и хемије са другим природним
наукама и екологијом. Анализирали смо неке од тих радова.
Шишовић и сар. (1997) су анализирали интердисциплинарност у наставним
предметима хемија, биологија и физика у основној школи и истакли њен значај за
изучавање образовно-васпитних садржаја који се односе на основне животне процесе у
исхрани биљака.
За тумачење појма енергије у наставном предмету физика у основној школи
Шишовић и сар. (1996) и Шишoвић и Шишoвић, (2002) наглашавају важност повезивања
садржаја наставних предмета физика и хемија, односно важност примене раније стеченог
знања ученика у њиховом разумевању појма енергија.
Бојовић и Шишовић (1996) и Шишовић и сар. (2002) укаазују на важност
интеграције знања из наставних предмета хемија, биологија и физиказа формирање нових
научних појмова у основној школи активним учешћем ученика.
Миљановић (2004) је анализирала наставне програме предмета биологија,
географија, хемија и физика у основној школи у Републици Србији и указала на
непостојање корелације у њиховим садржајима.
Посебан допринос истраживању интердисциплинарности у настави код нас дали су
Шефер и Радишић (2010). Оне су у свом раду изложиле резултате евалуације програма
професионалног развоја наставника на тему интердисциплинарности која је имала за циљ
подстицање креативности у тематској настави игром и истраживачким радом ученика
млађих разреда. Резултати истраживања су показали да је интердисциплинарни приступ
настави, по мишљењу наставника, подстицајан за развијање креативног понашања
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ученика. Промене у ставовима, осећај успеха и мотивисаности ученика и наставника су
били најзаступљенији ставови. Критички осврт на резултате сугерисао је даљи правац
усавршавања и начина обуке наставника.
Цвјетићанин и сар. (2010) су представили модел интердисциплинарности екологије
и заштите животне средине и хемије у неформалним облицима едукације на примеру
едукације запослених у хемијској индустрији. За реализацију су предложили потребу
одабира одговарајућих метода и инструмената у циљу мотивације запослених како би
надоградили њихова еколошка знања.
Лукић Радојчић (2011) је у свом раду истакла значај примене интегративне наставе
у млађим и старијим разредима основне школе, подстицањем наставника за
међупредметно повезивање и њихову жељу за стручним усавршавањем из ове области јер
је очигледно да су наставници, без обзира на степен стручне спреме и године радног
стажа, недовољно припремљени за планирање и реализацију интегративних часова.
Решење овог проблема, који се огледа у недовољној примени концепта интегративне
наставе, је у допуни стратегије образовања, како би се овај иновативни модел реализовао
преко званичног курикулума.
ЦвјетићаниниСегединац (2011) у оквиру стратегије побољшања образовања
наставника у Србији сматрају да је неопходно да се дефинишу јасни образовни стандарди
интегрисане науке за ученике, као и да се створи модел образовања наставника: за
примену научних метода у образовању, који укључује проширење знања из хемије,
биологије и физике; затим примене метода експеримента у раном школском узрасту,
индивидуализацију наставе, те примену научних метода решавањем проблема. У оквиру
тог модела, наставници треба да буду охрабрени да прихвате неопходност свог
континуираног самообразовања, а тиме и усавршавања.
На основу анализираних радова и код нас је предложена већа заступљеност
интердисциплинарностиу настави природних наука на свим нивоима образовања.
Оправданост такве препоруке потврђена је истраживањима која су показала већу
ефикасност овог модела учења у настави биологије и екологије у односу на
традиционалну наставу (Никлановић и сар., 2012 и 2014).

ЗАКЉУЧАК
Прегледом 59 радова домаћих и страних истраживача са сигурношћу се може
закључити да интердисциплинарни приступ научним истраживањима у природним
наукама и њиховој настави и учењу има велики значај на свим нивоима образовања.
Интердисциплинарним приступом истраживањима, проучавању и учењу
природних наука, повећавају се кооперативност у раду, квалитет аргументација, вештине
анализе и тумачења података, боље и ефикасније разумевање садржаја природних наука,
математике и информатике, подстиче се вештина критичког размишљања код ученика и
студената, развија се мотивација за њихово учење, спремност за даље професионално
усвршавање наставника итд. То су само неки од ефеката интердисциплинарног приступа
реализације садржаја из биологије, екологије, осталих природних наука, математике и
информатике.
Иинтердисциплинарност у науци и настави природних наука на универзитетском
нивоу образовања ће свакако бити доминантно заступљен у будућности. То је сигнал и за
његову што већу имплементацију и на нижим нивоима образовања у циљу ефикаснијег
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образовања ученика основних и средњих школа из природних наука.
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Оригинални научни рад

УСПЈЕХ УЧЕНИКА ПРИМЈЕНОМ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА
РАДА У НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ
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Abstract

JANJIĆ Nina, Slađana STANKOVIĆ: ON ACHIEVEMENTS OF PUPILS IN BIOLOGY TO
WHOM TWO DIFFERENT METHODS OF TEACHING ARE APPLIED [1Faculty of Natural
Sciences, University of Banjaluka, 2Primary school ,, Sveti Sava“ Modriča]
The main purpose of this paper is to analyze achievements of pupils in Biology by applying the
frontal as well as the group method of work. The frontal method is traditional and widely spread in our
schools. Still, modern teaching asks for more different types of methods. The existing literature gives
some advantages to group method of work and its application in teaching. Our investigation was
performed on a sample of 92 pupils attending the eighth class (classes 1,2,3,4) of the primary Sveti Sava
school, from Modriča, in 2015. The classes 3 and 4 represented the control group, where the frontal
method of teaching was applied. The classes 1 and 2 represented the experimental group to whom the
group method was applied. The investigation was performed through a test. Our investigation shows that
the control group achieved better results. This means that there exists a difference in the level of
knowledge between two groups. The closer examinations of the obtained results shows that that pupils
from the control group have better results concerning the answers to the questions, once they were asked
to reproduce the acquired knowledge, while in the questions on the understanding and applying of the
knowledge, the pupils from experimental group are better. It might be said that our study shows that
pupils to whom the frontal method is applied know more facts, while pupils to whom the group method is
applied obtain better competencies.
Key words: teaching of biology, frontal method, group method
Сажетак
Циљ рада је анализирати успјех ученика примјеном фронталног и групног облика рада у
настави биологије. Фронтални облик рада је традиционалан и широко заступљен у нашим
школама. Модерна настава захтијева примјену разноврсних облика рада. Постојећа литература
говори у прилог групном облику рада и његовој примјени у настави. Истраживање је проведено
на узорку од 92 ученика осмих разреда (одјељења 1, 2, 3 и 4) Oсновне школе ,, Свети Сава“
Модрича током 2015. године. Одјељења 3 и 4 чинила су контролне групе, гдје су наставне
јединице обрађиване фронталним обликом рада. Одјељења 1 и 2 су представљала
експерименталне групе, што значи да је настава реализована групним обликом рада. Инструмент
истраживања је тест–низ задатака објективног типа. Добијени резултати ових истраживања
показују да су ученици с којима се радило фронталним обликом рада постигли бољи успјех.
Даљом анализом података уочили смо постојање разлика у нивоу знања између контролних и
експерименталних група. На питања типа репродукције знања више одговoра дају ученици
контролних група, док на питања која траже разумијевање и примјену знања боље резултате
постижу ученици из експерименталних група. Из свега наведеног у нашем истраживању, можемо
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закључити да постоје назнаке да ученици код којих је настава реализована фронталним обликом
рада боље усвајају чињенице, а ученици који су радили групним обликом рада стичу боље
компетенције.
Кључне ријечи: настава биологије, фронтални облик рада, групни облик рада

УВОД
У данашњој наставној пракси доминантно мјесто још увијек припада фронталном
облику рада. Овим обликом рада сви ученици се третирају као хомогена група, а наставни
садржаји су димензионирани према способностима просјечног ученика, без узимања у
обзир бољих и слабијих ученика (Ждерић, Миљановић, 2001). Наставни садржаји су
преоптерећени мноштвом података и енциклопедијских чињеница, а настава се најчешће
изводи путем предавања. Разредно-предметно-часовни систем омогућава једном
наставнику, према истраживању Коменског, истовремено успјешно подучавање великог
броја ученика. Увођење тог система потакло је и развој фронталне наставе коју
карактерише масовно подучавање, слушање предавања те вербализам, и у подучавању и у
учењу (Прањић, 2005).
Даљим развојем друштва мијења се и образовање па се тако више не говори о
подучавању само као предавању и преношењу знања, већ организацији, стимулацији,
пажљивом посматрању и препознавању проблема и конфликата код ученика (Каменов,
1983., Пиршл, Рафајaц, 1990). Модерна настава захтијева примјену разноврсних облика и
метода рада.
Већ се дуже вријеме у образовању расправља о важности стицања практичног
знања насупрот усвајању чињеничног знања. Све већи акценат се ставља на практично
знање које ће ученици моћи примијенити у свакодневном животу. Компетенције које
данас ученицима требају за успјешан улазак у свијет даљег образовања и рада много су
више од самог усвајања великог броја чињеница (Springer et al., 1997). Према литератури
управо те компетенције ученици могу стећи групним радом, према томе је његово веће
укључивање у наставну праксу важно.
Програмски садржаји у биологији пружају много могућности за организацију рада у
групама и активно укључивање ученика у наставни процес. У усвајању појмова, а прије
свега у схватању узрочно-посљедичних веза у природним процесима, ученике је важно
потицати на развијање знатижеље и пропитивање свега око себе. На тај начин развијамо и
умијеће критичког мишљења, које ставља у функцију више менталне процесе (Meredith et
al., 1998).
Међутим, и у фронталној настави наставник током наставе може дати ученицима
различите задатке и тако наставу приближити ученику. И према неким истраживањима
показало се да једноставније вјештине или радње ученици боље уче директном подуком
(Јелавић, 1995).
Циљ овог итраживања је био да се утврди разликује ли се успјех ученика
примјеном фронталног и групног облика рада у настави биологије. Постојећа литература
говори у прилог групном раду и његовој примјени у настави, те нас је занимало какве
резултате ће дати ово истраживање.
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Истраживање је проведено на узорку од 92 ученика осмих разреда (одјељења 1, 2,
3 и 4) ОШ „Свети Сава“ Модрича током 2015. године. Ученици одјељења 3 и 4 чинили су
контролне групе, што значи да су наставне јединице обрађиване фронталним обликом
рада. Друга два одјељења (1 и 2) су представљала експерименталне групе, те су код њих
наставне јединице реализоване групним обликом рада. Број ученика у свим одјељењима
је по 23.
Као инструмент истраживања примјењен је тест - низ задатака објективног типа.
Тест се састоји од двадесетједног питања. Питања су иста за све испитанике, ученике и
контролних и експерименталних група, како би добили што објективније и
вјеродостојније резултате. Тест је проведен након реализованих наставних јединица
фронталним и групним обликом рада. При изради теста кориштен је уџбеник Биологија за
осми разред основне школе (Завод за уџбенике, Источно Сарајево 2014. год.; аутори:
проф. др Слободан Радоњић, проф. др Вера Матановић и мр Спасоје Ћеклић). Тестом су
обухваћене слиједеће наставне јединице: Природни и вјештачки загађивачи животне
средине и могућности заштите, Загађивање и заштита ваздуха, Загађивање и заштита
вода, Загађивање и заштита земљишта, Загађивање и заштита животних намирница,
Угрожавање и заштита биодиверзитета и Радијација и заштита од зрачења.
Истраживање је проведено без промјене уобичајеног ритма наставе, распореда,
програма и додатног ангажовања ученика у ваншколским обавезама (од марта до маја
2015. године, по два школска часа седмично). Наставне јединице су обрађиване
различитим облицима рада. Након обрађеног градива услиједио је тест који је обухватао
градиво за осми разред обрађено у марту, априлу и првој седмици маја. Приликом
истраживања узете су у обзир и закључне оцјене ученика на крају првог полугодишта
осмог разреда. Прикупљени резултати истраживања су обрађени и приказани табеларно и
графички.
Добијени резултати су обрађени и статистички помоћу Maple10 статистичког
пакета. Кориштени статистички пакет је дио компјутерског софтвера MAPLE (верзија
MAPLE 10), намијењен научницима, а који се развија на Waterloo Univerzitetu у Канади.
За истраживане параметре израчунате су аритметичке средине и стандардне девијације, те
разлике међу аритметичким срединама контролних и експерименталних одјељења.
Значајност разлика у аритметичким срединама испитивана је t–тестом са нивоом
значајности од 95%.
Табела 1. Модели и експериментални фактор истраживања

Модел

Одјељење

Експериментална група
Експериментална група
Контролна група
Контролна група

1
2
3
4

Број
ученика
23
23
23
23

.
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈA
Традиционални систем образовања претежно је усмјерен на енциклопедијска, а не
функционална знања. Увођење тог система подстакло је развој фронталне наставе. У њој
се цијели разред третира као хомогена група, а учење је углавном на нивоу усвајања и
репродукције уређеног знања што захтијева редуковану когнитивну активност ученика
(Прањић, 2005). Овај облик рада данас чини најзначајнији дио наше наставне праксе и
тако отежава продор савремених дидактичких идеја. Међутим, постоје неки садржаји које
заиста наставник мора реализовати тако што ће их изложити пред цијелим одјељењем, а
понекад их и поновити више пута због њихове тежине и због тога што су нејасно и
несистематично изложени у уџбенику (Ждерић, Миљановић, 2001). Избор облика рада у
настави требало би темељити на добром познавању свих предности и недостатака како би
се прави облик одабрао складно садржајима које желимо поучавати (Пољак, 1957).
Школско образовање требало би бити трајна подлога за цјеложивотно образовање.
Томе би могло допринијети активно укључивање ученика у процес стицања знања, а један
од видова је групни облик рада. Овај облик рада захтијева сарадњу унутар групе (тима),
одговорност према другима, добру комуникацију у групи, развијање пријатељства према
члановима групе, а њиме се успјешније рјешавају и социоемоционални проблеми чланова
групе. То чини предности које истиче Харе (према Башић и сар., 1994). Групни рад је
врло битан за развој социјалних вјештина (Abrahami, 1995).
Да бисмо добили одговор на питање какав је однос успјеха ученика код којих је
настава реализована класичним, фронталним обликом рад и ученика који су радили у
групама, проведена је анализа теста. Тестови су оцијењени према класичној скали за
оцјењивање и у даљој анализи су коришћени ти резултати. При том су узете у обзир и
закључне оцјене ученика на крају првог полугодишта. Закључне оцјене и оцјене са теста
су приказане у табели број 2. Просјеци закључних оцјена појединачних одјељења и
просјеци оцјена са теста, су представљени графички (Слика 1).
Табела 2. Закључне оцјене ученика и оцјене са теста

Групни облик рада
Редни
VIII-1
VIII-2
број
Закљу- Оцјена Закључна
ученика чна
са
оцјена
оцјена
теста
1
5
5
5
2
5
5
5
3
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
6
5
4
4
7
4
4
4
8
4
4
4
9
4
3
4
10
4
3
4
11
4
4
4
12
3
3
3
13
3
3
3

Фронтални облик рада
VIII-3
VIII-4
Оцјена Закључна Оцјена Закључна
са
оцјена
са
оцјена
теста
теста
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
4
4
4
5
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4
3
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Оцјена
са
теста
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
4
4
3
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

3
3
3
2
2
2
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Слика 1. Графички приказ упоредне анализа просјека закључних оцјена и оцјена са теста

На графикону (Слика 1) видимо да просјечне оцјене ученика експерименталних
група на тесту износе за VIII-1=3,04 и VIII-2=2,95, док је за контролне групе VIII-3=3,21 и
VIII-4=3,08. Уочава се разлика у просјечној оцјени међу групама, у корист контролних
група. Ако посматрамо збирно резултате са теста у контролним и експерименталним
одјељењим (Табела 5), видимо да је за експерименталне групе аритметичка средина 3,
стандардна девијација 1.43 а за контролне групе аритметичка средина је 3.15, док је
стандардна девијација 1.19, Разлика у срединама износи 0.15, дистрибуција 87.18,
израчуната статистика је 0.55, те p-вриједност 0.58. На основу добијених резултата
можемо рећи да је успјех ученика бољи у одјељењима гдје су наставне јединице
реализоване фронтално, у односу на одјељења која су радила групно. Сматрамо да је ово
резултат мале заступљености групног облика рада у настави и чињенице да ученици нису
навикли на овај облик рада те се теже сналазе. Треба истаћи чињеницу да се ученици у 8.
разредима налазе у фази адолесценције и мање су окренути хетероперцепцији, а више
аутоперцепцији (Буљушевић-Кузмановић, 2009). Мала заступљеност групног облика рада
истиче се у истраживању Rotering-Steinberg из 1992. године (према Klippert, 2001.) које је
показало да двије трећине испитаних наставника не примјењује групни рад у настави, чак
се 30% њих боји да ће ученици искористити групни рад да ништа не раде, 35% да ће у
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учионици бити превише бучно, а 15% да треба уложити превише времена у припрему и
провођење групног рада. Показало се да је у Њемачкој само 8% наставног времена
посвећено групном раду, док три четвртине чини фронтална настава (Klippert, 2001).
Meyer (2002) наводи да је учесталост фронталне наставе према емпиријском истраживању
које су спровели Хаге и сарадници 1985. године износи 76,86% у односу на друге облике
рада: индивидуални рад 10,24%, групни рад 7,43%, рад у паровима 2,88% те сарадња
унутар разреда 2,6%. Пошто разлика у успјеху између експерименталних и контролних
одјељења у нашем истраживању није статистички значајна, тешко је уопшавати закључке.
Узимајући у обзир просјек оцјена ученика на крају првог полугодишта (VIII-1=3,52; VIII2=3,39; VIII-3=3,52 и VIII-4=3,34) уочавамо пад успјеха, односно нешто нижи просјек
оцјена остварен на тесту у односу на просјек оцјена на крају првог полугодишта, с тим да
се већи пад уочава код одјељења један и два гдје је реализован групни облик рада (Табела
3 и Слика 2). Бољи успјех ученика на крају полугодишта доводимо у везу са чињеницом
да су ове оцјене формиране на основи више различитих облика провјере знања. Резултат
статистичке обраде (Табела 5) за закључне оцјене по одјељењима у цјелини показују да се
ови посматрани параметри статистички значајно не разликују.
Табела 3. Резултати теста (%)
Експерименталне групе

Контролне групе

Одличних

VIII-1
5 (21,7%)

VIII-2
5 (21,7%)

VIII-3
4 (17,4%)

VIII-4
3 (13%)

Врло добрих

4 (17,4%)

3 (13%)

5 (21,7%)

5 (21,7%)

Добрих

5 (21,7%)

6 (26%)

8 (34,8%)

9 (39%)

Довољних
Недовољних
Укупан број ученика

5 (21,7%)
4 (17,4%)
23

4 (17,4%)
5 (21,7%)
23

4 (17,4%)
2 (8,7%)
23

3 (13%)
3 (13%)
23

Успјех ученика на тесту

Слика 2. Графички приказ упоредне анализе резултата теста (%)
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Међутим, можемо уочити разлике у расподјели појединих оцјена ученика (Слика
2, Табела 3). Јасно се уочава мањи број екстремнијих резултата у контролним групама
(негативних и одличних оцјена), док има више просјечних оцјена. Фронтална настава је
усмјерена просјечном ученику, гдје се запостављају они изнадпросјечни, али и слабији
ученици постижу успјех. У експерименталним групама уочавамо равномјерну расподјелу
оцјена ученика. У односу на контролне групе, овдје видимо већи број ученика са
одличним оцјенама, којима погодује групни облик рада, јер он обухвата надарене
ученике, али и већи број ученика са негативним оцјенама. На овај проблем указују
Ждерић и Миљановић (2001) и наводe да може доћи до повећане активности бољих
ученика на извршавање постављених задатака и потпуне пасивности слабих ученика
којима група служи као покриће за такав однос у раду.
Даљим анализирањем узимамо у обзир и појединачне одговоре на појединачна
питања унутар теста. С обзиром да је тест конструисан тако да разликујемо групе питања
које од ученика захтијевају различите нивое знања, занимљиви су резултати појединачне
успоредбе појединачних одговора. Први дио теста (од 1. до 15. питања) тражи од ученика
нешто нижи ниво знања, то јест препознавање тачних одговора и репродукцију чињеница.
За разлику од тога други дио теста (од 16. до 21. питања) формиран је тако да тражи
разумијевање, повезивање и примјену знања. Резултати статистичке обраде за одговоре на
питања од 1 до 15 приказани су у табели 5. Аритметичка средина за контролну групу је
18.23, а експерименталну групу 13.47. Стандардна девијација за контролну групу је 1.69,
за експерименталну групу 2.10. Разлика у срединама је 4.77, дистрибуција износи 55.57,
израчуната статистика је 9.69 и p-вриједност 1.57е-013. Ове вриједности се статистички
значајно разликују.
Вриједности за резултате одговора на питања од 16 до 21 показују да је аритметичка
средина за контролну групу 12.92 а за експерименталну 18.25, девијација за контролну
групу износи 1.62 и за експерименталну групу је 0.10. Разлике у срединама су -5.33,
дистрибуција је 17. 93 те израчуната статистика износи -9.79 i p-вриједност 1.28е-008.
Између ових резултата постоје статистички значајне разлике. Статистичком обрадом
података о успјешности у рјешавању појединачних питања код експерименталних и
контролних група, добили смо резултате који се статистичи разликују и показују да су
бољи резултати код ученика контролних група у питањима репродукције знања (1.-15.
питања) који су радили фронталним обликом рада. При овом облику рада знање се своди
на вербализам, меморисање и репродукцију (Миливојевић, Миљановић, 2006). У
питањима из другог дијела теста (16.-21. питања), који тражи разумијевање и примјену
знања, бољи су резултати ученика експерименталних група које су у обради користиле
групни облик рада (Табела 4, Слика 3 и 4).
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Табела 4. Приказ резултата теста за појединачна питања
Групни облик рада

Фронтални облик рада

Питања
на тесту
VIII-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Бр.ученика
(23)
15
13
14
16
15
16
14
11
16
16
12
15
12
10
11
19
19
18
17
20
19

VIII-2
%
65,2
56,5
60,8
69,5
65,2
69,5
60,8
47,8
69,5
69,5
52,1
65,2
52,1
43,4
47,8
82,6
82,6
78,2
74
87
82,6

VIII-3

Бр.ученика
(23)
14
12
14
16
13
15
14
12
16
16
11
13
13
9
10
18
18
17
17
19
18

%
60,8
52,1
60,8
69,5
56,5
65,2
60,8
52,1
69,5
69,5
47,8
56,5
56,5
39,1
43,4
78,2
78,2
74
74
82,6
78,2

Бр.ученика
(23)
20
21
20
21
20
19
16
19
20
17
18
19
17
17
17
15
13
11
12
15
14

VIII-4
%
87
91,3
87
91,3
87
82,6
69,5
82,6
87
74
78,2
82,6
74
74
74
65,2
56,5
47,8
52,1
65,2
60,8

Бр.ученика
(23)
19
20
19
20
19
19
16
18
19
16
17
17
16
16
15
14
10
11
13
14
13

%
82,6
87
82,6
87
82,6
82,6
69,5
78,2
82,6
69,5
74
74
69,5
69,5
65,2
60,8
43,4
47,8
56,5
60,8
56,5

Слика 3. Графички приказ упоредне анализа успјеха ученика за појединачна питања прве групе
питања

126

Успјех ученика примјеном разлиучитих облика рада у настави биологије

Слика 4. Графички приказ упоредне анализе успјеха ученика за појединачна питања друге групе
питања

Анализом одговора на свако питање, појединачно (Табела 4) је утврђено да је
проценат тачних одговора ученика експерименталних група (групни облик рада) био
нижи за питања из прве групе питања (од 1. до 15.), те се кретао од 43.4 до 69.5% код
ученика VIII-1 и од 39.1 до 69.5% код ученика VIII-2 одјељења, у односу на проценат
тачних одговора из друге групе питања (од 16. до 21.), који се кретао од 74 до 87% код
VIII-1 и од 74 до 82.6% код VIII-2 одјељења. С друге стране, ученици контролних група
(фронтални облик рада) имали су већи проценат тачних одговора на појединачна питања
из прве групе (VIII-3 од 74 до 91.3%; VIII-4 од 69.5 до 87%) у односу на проценат тачних
одговора на питања друге групе (VIII-3 од 47.8 до 65.2%; VIII-4 од 43.4 до 60.8% ).
Даљом анализом је установљено да су ученици експерименталних група показали боље
знање из наставних јединица Загађивање и заштита ваздуха, Загађивање и заштита вода и
Радијација и заштита од зрачења, а ученици контролних група Загађивање и заштита
земљишта, Загађивање и заштита животних намирница и Угрожавање и заштита
биодиверзитета. Највећи проценат тачних одговора у одјељењима један и два
(експерименталне групе) уочавамо на питање број 20 (загађивање вода), а најмањи
проценат тачних одговора на питање број 14 (биодиверзитет). У одјељењима три и четири
(контролне групе) највећи проценат тачних одговора уочавамо на питања број 2 и 4
(загађивање намирница и заштита биодиверзитета), а најмањи проценат тачних одговора
се јавља на 17. и 18. питање (загађивање ваздуха). Наставну јединицу Природни и
вјештачки загађивачи животне средине и могућности заштите су ученици подједнако
савладали, судећи по резултатима теста.
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Табела 5. Статистичке вриједности за закључне оцјене и оцјене са теста, укупан успјех на тесту,
појединачне одговоре на питања 1-15 и 16-21, (н- величина узорка, нс-нема статистички значајних
разлика; * има статистички значајних разлика)
Закључне оцјене
Оцјене са теста
нс *
VIII-1 ( н= 23)
Аритметичке средине
3.52174
3.04348
нс
Стандардна девијацја
1.12288
1.4295
Разлика у срединама
1.4295
Дистрибуција
41.662950819672
Израчуната статистика
1.26179
p- вриједност
0.214044
интервал повјерења за ниво
-.28684547900353 .. 1.24336721813396
значајности 95%
VIII-2 ( н= 23)
Аритметичке средине
3.3913
3.30435
нс
Стандардна девијацја
1.15755
1.42812
Разлика у срединама
0.0869565
Дистрибуција
42.191816400255
Израчуната статистика
0.226852
p- вриједност
0.821634
интервал повјерења за ниво
-.686505746057145 .. .860418789535406
значајности 95%
VIII-3 ( н= 23)
Аритметичке средине
3.52174
3.21739
нс
Стандардна девијацја
1.16266
1.20441
Разлика у срединама
0.304348
Дистрибуција
43.9453612712743
Израчуната статистика
0.871909
p- вриједност
0.387997
интервал повјерења за ниво
-.399159229290726 .. 1.00785488146464
значајности 95%
VIII-4 ( н= 23)
Аритметичке средине
3.34783
3.08696
нс
Стандардна девијацја
1.15242
1.20276
Разлика у срединама
0.26087
Дистрибуција
43.9197899956249
Израчуната статистика
0.751068
p- вриједност
0.456618
интервал повјерења за ниво
-.439167518202334 .. .960906648637117
значајности 95%
Анализа укупних резултата теста контролних и експерименталних одјељења
( н= 46)
Аритметичке средине
3.15217
контролна
3.00000
експерименс
група
нтална
група
Стандардна девијацја
1.19196
1. 42984
Разлика у срединама
0.15217
Дистрибуција
87.1761066413447
Израчуната статистика
0.554439
p- вриједност
0.580698
интервал повјерења за ниво
39333864702962.. .-.697686473116585
значајности 95%
Анализа резултата за појединачна питања теста (од 1 до 15) контролних и
експерименталних одјељења, (н=30)
Аритметичке средине
18.2333
контролна
13.4667
експериме*
група
нтална група
Стандардна девијацја
1.6955
2.09652
Разлика у срединама
4.76667
128

Успјех ученика примјеном разлиучитих облика рада у настави биологије

Дистрибуција
55.5687519437348
Израчуната статистика
9.68288
p- вриједност
1.57117e-013
интервал повјерења за ниво
-3.78034736441498…
значајности 95%
-5.75298596918348
Анализа резултата за појединачна питанја теста (од 16 до 21) контролних и
експерименталних одјељењаVIII-1 + VIII-2 , (н=12)
Аритметичке средине
12.9167
контролна
18.25
експериме*
група
нтална група
Стандардна девијацја
1.62135
0.96530
Разлика у срединама
-5.33333
Дистрибуција
17.9278136020895
Израчуната статистика
-9.79101
p- вриједност
1.28256e-008
интервал повјерења за ниво
6.47867274825588…
значајности 95%
4.1885931841079

ЗАКЉУЧАК
Бољи успјех ученика на полугодишту (закључне оцјене) у односу на оцјене
постигнуте на тесту и контролних и експерименталних група доводимо у везу са
чињеницом да су формиране на основу више облика провјере знања.
На тесту су бољи успјех постигли ученици контролних група у односу на
експерименталне. Цијенимо да су се ученици теже сналазили у групном облику рада јер
је рјеђе заступљен у настави. Oсим тога, ученици овог узраста налазе се у фази
адолесценције када су мање окренути хетероперцепцији, а више аутоперцепцији.
Више петица на тесту су добили ученици експерименталних група зато што овај
облик рада више одговара бољим ученицима. Међутим, у овим групама је било више
ученика са оцјеном недовољан што доводимо у везу са чињеницом да су лошији ученици
пасивнији при групном облику рада .
Бољи успјех показују ученици контролних група у питањима репродукције знања
(1-15), док у питањима гдје се тражи разумијевање и примјена знања (16-21) боље
резултате су постигли ученици експерименталних група.
Цијенимо да треба више фаворизовати групни облик рада јер пружа више
могућности за усвајање квалитетнијег знања.
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ПРИЛОГ (тест-низ задатака објективног типа)
Осми разред
Име и презиме ученика:

Датум:

Писмена провјера знања
I Заокружи слово испред тачног одговора.
1. Загађеност атмосфере показује одсуство:
а) алги
б) лишајева
в) гљива
2. Хемијска једињења која се додају намирницама ради побољшања изгледа, укуса и дужег
трајања, називају се:
a) хербициди
б) адитиви
в) пестициди
3. Прерада секундарних сировина и њихово поновно укључивање у процес производње назива се:
а) коминуција
б) мониторинг
в) рециклажа
4. Књиге у које су уписане заштићене врсте биљака и животиња зову се:
а) црвене књиге
б) црне књиге
в) зелене књиге
5. Загађивање вирусима, бактеријама, гљивама и другим паразитским организмима је:
а) физичко загађивање
б) биолошко загађивање
в) хемијско загађивање
II Утврди који су искази тачни (Т), а који нетачни (Н), а затим, на линијама испод текста,
исказе који су нетачни промијени тако да и они буду тачни.
6. Вулканске ерупције, вјетрови и УВ зраци су вјештачки загађивачи.
Т
Н
7. Озонски омотач штити Земљу од прејаког УВ зрачења.
Т
Н
8. Хемијске супстанце које се користе за уништавање непожељних становника, најчешће у
агроекосистемима, називају се адитиви.
Т
Н
9. Магла у којој се налазе загађујуће супстанце назива се смог.
Т
Н
10. Посљедица ефекта стаклене баште је смањивање температуре на планети Земљи, односно
глобално захлађење Земље.
Т
Н
__________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
III Допуни сљедеће реченице:
11. Способност земљишта да у себи задржи минералне материје, воду и ваздух представља
______________ земљишта.
12. Посебан информациони систем за праћење и анализу стања животне средине, прије свега у
погледу _______________, назива се _________________ систем.
13. Воде настале послије разноврсних човјекових дјелатности називају се ______________ воде.
14. Биодиверзитет представља ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
15. Органска храна је ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
IV Повежи појмове:
16.
1. хемијско загађивање
__ чврст отпад
2. физичко загађивање
__ патогени микроорганизми
3. радиоактивно загађивање
__ нуклеарни отпад
4. биолошко загађивање
__ тешки метали
V Одговори на сљедећа питања:
17. Како настају киселе кише и какве су посљедице по живи свијет?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
18. Како настаје појачан ефекат стаклене баште и какве су посљедице по живи свијет?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
19. Шта су озонске рупе и какве су посљедице по живи свијет?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
20. Како препознати јако загађене воде?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
21. Која је улога зеленила у граду?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Примљено: 02. 09. 2015.
Одобрено: 28. 04. 2016.
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УТИЦАЈ ЗАСТУПЉЕНОСТИ ЕКОЛОГИЈЕ У НАСТАВИ НА
РАЗВОЈ ЕКОЛОШКЕ СВИЈЕСТИ
Нина Јањић, Тања Шњегота, Ивана Егић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
Abstract
JANJIĆ Nina, Tanja ŠNJEGOTA, Ivana EGIĆ: THE IMPACT OF ECOLOGY CLASSES ON
THE GENERAL ENVIRONMENTAL AWARENESS [University of Banja Luka, Faculty of
Science, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina]
Ecological education is a crucial factor of social processes. The aim of this paper is to single out
all the modalities of raising ecological awareness. Primary goals were as follows: the analysis of primary
and secondary school curricula in the Republic of Srpska, the analysis of Ecology curriculum, its time
articulation and location within the whole educational system, and survey of the perception of students at
the Department of Ecology and Environmental Protection, Faculty of Sciences, University of Banja
Luka. The technique used for the purpose of the papers were questionnaires answered by the student at
the aforementioned department. Results of the inquiry confirmed the hypothesis that “the ecological
awareness is poor and wrongly perceived”. We consider that the results of these investigations are
аlarming. Моrе attention should be paid in raising the ecological awareness, starting with primary
schools, so that the ecological awareness of citizens be raised on a higher level and that teachers obtain
enough competence to deal with problems in this area.
Key words: ecology, teaching process, education, ecological awareness
Сажетак
Васпитање и образовање у области екологије чини неопходан фактор друштвених
процеса. Циљ нашег рада био је да обухватимо све модалитете развоја еколошке свијести.
Примарни задаци истраживања су: анализа наставних планова и програма у основним и средњим
школама у Републици Српској, анализа наставног плана и програма екологије, временске
артикулације и ситуираности у цјелокупном систему образовања, те испитивање перцепције
екологије студената Студијског програма eкологија и заштите животне средине, Природноматематичког факултета, Универзитета у Бањој Луци. Техника која је кориштена у рјешавању
последњег задатка јесте анкетирање студената наведеног студијског програма. Резултати
спроведеног истраживања су потврдили хипотезу, коју смо поставили непосредно прије самог
истраживања, а то је: ”Еколошка свијест је на ниском нивоу и погрешно перципирана”.
Мишљења смо да су резултати овог истраживања алармантни. Већу пажњу потребно је посветити
развоју еколошке свијести, и то почевши од основношколског образовања, како би еколошка
просвјећеност грађана била на вишем нивоу, а наставни кадар довољно компетентан да се бави
овим проблемом.
Кључне ријечи: екологија, настава, образовање, еколошка свијест
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УВОД
Еколошко образовање и васпитање има непроцјењив значај за профилисање оних
којима остављамо нашу Републику Српску и цијелу планету Земљу. Да би се сачувала
природа неопходно је изградити правилне ставове о њој од најранијег узраста
(обданишта) па кроз основношколско и средњошколско образовање. Значај образовања и
васпитања за заштиту животне средине истакнут је на многим међународним скуповима:
у Штокхолму (1972), Београду (1975) и Тбилисију (1977), на конгресу у Москви (1987),
на конференцији у Рију (1992 и 2002) и Солуну (1997) гдје је акценат стављен управо на
образовање као кључ опстанка. На првој конференцији Уједињених нација одржаној у
Штокхолму 1972. године, гдје је учествовало 113 земаља, истакнута је улога образовања и
информисања за јачање свијести о значају човјекове околине и потреби превентивних
акција и планирања мјера заштите природе. Изричито је наглашено да је примаран
задатак људске заједнице да организује систематично образовање о животној средини
коју треба сачувати и унаприједити за генерације које тек долазе. Еколошко образовање,
према међународним конференцијама о околини, представља образовање за опстанак
човјечанства. Јединствени европски акт, документ који се, између осталога, односи и на
политику заштите животне средине, а која подразумијева контролу ваздуха, воде и
земљишта, установљен је 1986. године. Самим тим, питање заштите животне средине
нашло је своје мјесто и у политици, a преко ње у свим сферама привреде и индустрије.
Ово све показује колики је значај еколошлог образовања и васпитања.
Оно што представља основни корак ка самој заштити животне средине, као и ширењу
еколошке свијести, јесте образовање компетентних кадрова, који ће задовољити захтјеве
и изазове времена у којем живимо: осигурати развој и напредак људског друштва,
сачувати околину од даље деградације и побољшати постојеће стање. Увођење екологије
у наставни процес представља улагања у будућност.
Екологија као наука је веома битна; она проучава однос између живих бића, као и однос
живих бића са околином. Указује на појаве које могу утицати на несклад у тим односима
са трајним негативним посљедицама. Без познавања екологије нема будућности, због
чега желимо да овим радом дамо свој мали допринос подизању еколошке свијести.
Значај еколошког образовања младих истичу Ждерић и Миљановић (2001), а Станишић
(2008) указује на чињеницу да правовремено и адекватно образовање представља улагање
у човјечанство за живот сутра. Фармер и сарадници (2007) цијене да је еколошко
образовање неопходно за веће разумијевање животне средине и еколошких вриједности.
Задатак еколошког образовања је да произведе еколошки образоване грађане који ће моћи
да доносе одлуке за санкционисање еколошких проблема (Knapp, 2000). UNESCO даје
дефиницију циља еколошког образовања и васпитања која гласи да образовање има
задатак да развије еколошки одговорног грађанина који има знање, вјештине, ставове,
мотивацију и способности да ради појединачно и колективно у рјешавању савремених
проблема, а да истовремено спријечи настајање нових (цит. Zak, Munson, 2008).
Циљ овог истраживања је био да се утврди колико је наша јавност упозната о значају
екологије с једне стране, и да ли је то у корелацији са заступљеношћу еколошких
садржаја у основној школи, гимназији и средњим стручним и техничким школама. Такође
смо хтјели испитати и перцепцију екологије студената Студијског програма екологија и
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заштита животне средине Природно – математичког факултета, Универзитета у Бањој
Луци.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Анализирали смо заступљеност еколошких садржаја увидом у наставне плонове и
програме поменутих школа (Републички педагошки завод Републике Српске).
Истражили смо ставове студената о значају Студијског програма екологије и
заштите животне средине, Природно - математичког факултета, Универзитета у Бањој
Луци, на узорку од 30 студената. Одабрани су студенти треће године студија из разлога
што се тек након двије године студирања може очекивати реалнији став о значају овог
студијског програма. Такође, занимало нас је, зашто су одлучили да упишу Екологију и
заштиту животне средине, као и начин на који су добили информацију о постојању
поменутог студијског програма.
Анкета се састоји од шест питања, која су иста за све испитанике. На четири питања
понуђени су одговори, али је остављен и простор за евентуално другачији одговор
уколико се студент не слаже са понуђеним. Два питања су конципирана на начин да сами
испитаници изнесу своја мишљења. Анкета, која је била анонимна, налази се у прилогу.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Прије проведеног истраживања, поставили смо хипотезу која гласи: „Еколошка
свијест је на ниском нивоу и погрешно је перципирана“. Један дио нашег истраживања
посветили смо анализи положаја екологије у образовном систему основних и средњих
школа. У току основношколског образовања, ученици знања о екологији стичу кроз
предмете: Моја околина у првом разреду, Природа и друштво у другом, трећем и
четвртом разреду, Познавање природе у петом разреду, и у осмом разреду у оквиру
предмета Биологија у коме се цјелокупан садржај градива односи на екологију и заштиту
животне средине. У гимназији на општем и природно-математичком смјеру, екологија се
изучава у оквири предмета Биологија у наставној области Екологија и заштита животне
средине кроз 38 часова. У осталим разредима еколошки садржаји нису заступљени. На
овом смјеру предмет Биологија се слуша у првом, другом, трећем и четвртом разреду, са
укупним фондом од 280 часова, од тога се екологија слуша на 38 часова, што чини
22.86% од укупног фонда часова (Слика 1). На друштвено-језичком и рачунарскоинформатичком смјеру, предмет Биологија се слуша у првом, другом и трећем разредуу
са укупним фондом од 228 часова, од чега област Екологија-основни појмови и принципи
чини 26 часова, што је 11.93% од укупног броја часова. Што се тиче осталог
средњошколског образовања, у неким школама постоји посебан предмет који се бави
изучавањем екологије и заштите животне средине, док се у неким школама ова област
уопште не изучава. Од 93 занимања (Слика 2) у средњим стручним и техничким школама,
наставни предмет Екологија и заштита животне средине заступљен је у само 29 занимања
(31,18%). Ови подаци су алармантни. Институционална опредјељеност за еколошко
образовање у Републици Српској је на изузетно ниском нивоу.
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Слика 1. Графички приказ односа броја часова биологије-а и часова са еколошлим садржајем-б
(1-општи и природно-математички смјер, 2-друштвено-језички и рачунарско-информатички
смјер)

Слика 2. Графички приказ односа укупног броја занимања (1) и број занимања (2) у којима је
заступљена екологија

Цијенимо да су изнесени подаци забрињавајући, те да еколошко васпитање треба
да буде више заступљено у свим основним и средњим школама, као и да прва знања о
екологији дјеца треба да стекну још у предшколском образовању. Увођење екологије у
цјелокупни систем васпитања и образовања трасира пут који води ка очувању животне
средине и повећању еколошке свијести. Проблем са малим бројем часова екологије
истичу и други аутори. Недовољну заступљеност еколошких садржаја у програмима
обавезног образовања у Србији наводe Живковић и Јањић (2010). Барановић (1994) и
Бурзов (2014) указује на врло скроман дио еколошких садржаја у средњим школама у
Хрватској. У Федерацији БХ на овај проблем указује Голетић (2007).
Други дио наших испитивања односио се на ставове студената о потреби образовања
наставника у области екологије. Жељели смо да утврдимо на који начин су студенти
сазнали за постојање овог студијског програма и разлоге зашто су уписали Екологију и
заштиту животне средине, као и да сазнамо да ли су студенти задовољни условима у
којима се настава одвија.
На питање зашто су уписали овај студијски програм, дванаест студената је одговорило да
је то зато што нису имали други избор, осам студената - на наговор других, шест
студената је уписало из знатижеље, а само четири студента зато што их одувијек
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привлачи ова област (Слика 3). Сматрамо да је постотак оних који су заинтересовани за
екологију (13,3 %) изузетно низак. Мишљења смо да када би екологија била више
заступљена у току претходног школовања, већи постотак студената би и уписао овај
студијски програм из заинтересованости и жеље да прошире своје знање у овој области.
Претпостављамо да се од већине осталих студената (86,7 %) који нису имали интереса
према екологији може очекивати слабији ангажман у току студирања, што за посљедицу
може имати продукцију недовољно компетентног кадра који неће утицати на развој
еколошке свијести, нити је спреман да усавршава своје вјештине и преноси их на друге.

Слика 3: Графички приказ мотива студената за упис на ове студије (а-нису имали други избор, бна наговор других, в-из знатижеље, г-одувјек их привлачи ова област).

У дјелу Педагогија за XXI вијек Сузић (2005) истиче да како би појединац постао
професионалан у свом позиву он мора да има минимум неопходних знања и вјештина, а
такође треба стално да учи, да буде спреман да трага за новим рјешењима и да настоји да
свој посао обавља по највишим стандардима. Његова мотивација не треба бити новац него
унутрашње задовољство у обављању посла којим се бави. Уколико се заштитом животне
средине бави појединац који нема афинитет ка повећању еколошке свијести, резултат ће
изостати.
Тринаест анкетираних студената за овај студијски програм је сазнало преко
друга/другарице који студирају на Студијском програму екологија и заштита животне
средине, десет студената из средстава јавног информисања, док их је седам сазнало
информисањем на самом факултету.
Укупно шеснаест студената сматра да је квалитет извођења наставе добар, али да би
могао бити и бољи, док четрнаест студената није задовољно истим (Слика 4). Ниједан
студент није потпуно задовољан квалитетом наставе. Резултати су можда и очекивани, с
обзиром на то да велики постотак студената и није заинтересован за извођење саме
наставе и на би се могли сматрати компетентним да оцјењују професоре.
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Слика 4: Графички приказ општег утиска анкетираних студената о квалитету наставе

Само један студент је потпуно задовољан радним условима на факултету, док преосталих
двадесет девет сматра да је већина препарата застарјела, да литература није адекватна, те
да су лабораторије слабо опремљене. Оно што треба истаћи јесте то да 96% сматрају да је
поменути студијски програм битан (Слика 5).

Слика 5: Графички приказ мишљења студената о томе да ли је Студијски програм екологија и
заштита животне средине битан

96 % студената би промијенило нешто у извођењу наставе (Слика 6), а само 4 % не би
промијенило ништа. Студенти наводе да би заступљеност теренске наставе требала бити
већа, да треба побољшати опремљеност лабораторија и учионица у којима се настава
изводи, повећати број препарата који се користе у настави.
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Слика 6: Приказ приједлога студената за побољшање извођења наставе

Недовољно афирмативан став студената можемо довести у везу са врло малим
фондом часова екологије у њиховом претходном образовању. Студенти нису имали добру
еколошку подлогу и имали су проблеме у савладавању градива. Сматрамо да сходно томе
нису ни били у стању да реално процијене квалитет наставе. Примједбе које су у вези
литературе нису у потпуности оправдане јер сваки заинтересовани студент данас може на
интернету наћи обиље адекватне литературе. Осим тога, чињеница да се само 13.3%
студената одлучило за овај студиј зато што их ова област привлачи указује да остали
студенти нису мотивисани да с љубављу приступе студирању. Не треба занемарити ни
податак да би боље опремљене лабораторије и више наставе у природи свакако више
мотивисали студенте. Резултате анкете не треба генерализовати јер је узорак од 30
студената мали да би се добили објективнији подаци. Сматрамо да анкету треба поновити
са више студената и више генерација да би се добиле реалније повратне информације.

ЗАКЉУЧАК
Свједоци смо све већих еколошких проблема који су посљедица неодговорног
односа према природи. Еколошко образовање и васпитање је битан приоритет нових
генерација. Образовни систем се мора прилагодити и оспособити за потребе које се
односе на еколошке проблеме данашњице.
Резултати нашег истраживања показују недовољну заступљеност екологије у васпитно –
образовном систему, што се може сматрати да утиче на заинтересованост и жељу ученика
за даљим образовањем у овој области. Цијенимо да у школама треба повећати фонд
часова екологије, да ученици треба активно да учествују у настави, да имају теренске
наставе, те да им еколошка секција буде привлачнија. Једино овакав приступ ће довести
до подизања еколошке свијести код ученика, али и свеукупне јавности.
Истраживањем смо потврдили постављену хипотезу: „Еколошка свијест је на ниском
нивоу и погрешно је перципирана“.
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РЕТРОСПЕКТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА COBAS AMPLICOR
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РЕСПИРАТОРНИХ УЗОРАКА
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Abstract
HALILOVIĆ E., Fatima NUMANOVIĆ, N. TIHIĆ, Jasmina SMAJLOVIĆ, Alma IMAMOVIĆ,
Amela HERCEGOVAC, Adisa AHMIĆ, Z. NEDIĆ, Merima GEGIĆ: RETROSPECTIVE
EVALUATION OF THE COBAS AMPLICOR MTB TEST FOR DETECTION OF
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN RESPIRATORY SPECIMENS. [1Institute of
Microbiology, Polyclinic for Laboratory Diagnostics, University Clinical Center Tuzla, Trnovac bb, 75
000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina; 2Faculty of Science and Mathematics, University of Tuzla,
Univerzitetska 4, 75 000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina].
Traditional methods for detection of mycobacteria are limited by low sensitivity and/or
specificity, with the time necessary for the identification of Mycobacterium tuberculosis of several
weeks. A number of molecular techniques, including different biomarkers, have been developed for rapid
identification of mycobacteria. The aim of this study was to evaluate the reliability of the COBAS
AMPLICOR MTB Test in detection of Mycobacterium tuberculosis in respiratory specimens. Samples
were decontaminated with N-acetyl-L-cysteine-sodium hydroxide (NALC-NaOH). One drop was used
for detection of acid-fast bacilli positive-smears by Ziehl-Neelsen (ZN) staining, 200 µL to inoculate
Löwenstein-Jensen (LJ) medium, 500 µL for cultivation in BACTEC MGIT 960 System, and 100 µL for
the COBAS AMPLICOR MTB Test, performed according to manufacturer's recommendations. Out of
100 samples, 50 samples were smear-positive and 50 smear-negative. Mycobacterium tuberculosis was
isolated from 59 samples by at least one cultivation method. After the analysis of inconsistent results, the
overall sensitivity, specificity, positive and negative predictive value of the COBAS AMPLICOR MTB
Test were 94.93%, 100%, 100% and 91.89% compared to diagnostic cultures, with an inhibition rate 2%.
The values for smear-positive and smear-negative samples were 97.87%, 100%, 100%, 50%, and
83.33%, 100%, 100% and 94.29%, respectively. The greater numbers of positive samples were detected
using the COBAS AMPLICOR MTB Test than by direct microscopy. Based on the obtained results,
considering the methodological simplicity and completely automatized amplification and detection, the
COBAS AMPLICOR MTB Test has proven to be very reliable in the diagnosis of tuberculosis (TB).
Key words: Mycobacterium tuberculosis, COBAS AMPLICOR MTB Test, polymerase chain reaction,
sensitivity, specificity
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Сажетак
Традиционалне методе за детекцију микобактерија ограничене су ниском осјетљивошћу
и/или специфичношћу, уз вријеме неопходно за идентификацију Mycobacterium tuberculosis до
неколико седмица. Бројне молекуларне технике, које укључују различите биомаркере, данас су
развијене за брзу идентификацију микобактерија. Циљ рада је био утврдити поузданост COBAS
AMPLICOR MTB Теста у детекцији Mycobacterium tuberculosis из респираторних узорака. Узорци
су деконтаминирани Н-ацетил-Л-цистеин-натријум хидроксид (NALC-NaOH) методом. Једна кап
је кориштена за детекцију ацидо-алкохолнорезистентних (ААR) бацила директном микроскопијом
методом по Ziehl-Neelsen-у (ZN), 200 µL за инокулацију на чврсту Löwenstein-Jensen (LJ) подлогу,
500 µL за култивацију BACTEC MGIT 960 Системом, a 100 µL za COBAS AMPLICOR MTB Тест,
који је изведен на основу препорука произвођача. Од 100 анализираних узорака, 50 узорака је
било позитивно, а 50 негативно на директном микроскопском препарату. Код 59 узорака је
изолиран Mycobacterium tuberculosis на барем једном од метода култивације. Након анализе
неподударних резултата, укупна осјетљивост, специфичност, позитивна и негативна предиктивна
вриједност COBAS AMPLICOR MTB Теста су били 94.93%, 100%, 100% и 91.89% у односу на
дијагностичке културе, уз забиљежену стопу инхибиције од 2%. Код препарат-позитивних и
препарат-негативних узорака ове вриједности су износиле 97.87%, 100%, 100% i 50%, односно
83.33%, 100%, 100% i 94.29%, респективно. Примјеном COBAS AMPLICOR MTB Теста, уочен је
већи број позитивних узорака у односу на резултате директне микроскопије. На основу добивених
резултата, те поједностављења током рада кроз поступке потпуно аутоматизиране амплификације
и детекције, COBAS AMPLICOR MTB Тест се показао врло поузданим у дијагнози туберкулозе
(ТB).
Кључне ријечи: Mycobacterium tuberculosis, COBAS AMPLICOR MTB Тест, ланчана реакција
полимеразе, осјетљивост, специфичност

УВОД
С готово 9 милиона новообољелих и 1,5 милиона смртних случајева у 2013.
години, туберкулоза (ТB) је и даље један од водећих здравствених проблема у свијету. Од
осамдесетих година двадесетог вијека инциденца ТB поново је у порасту, а неки од
разлога су појава HIV/АIDS епидемије, варијабилна учинковитост BCG вакцине, појава
мулти-резистентне ТB и повећана имиграција становништва из земаља у развоју (WHO,
2014).
Род Mycobacterium данас обухвата 172 врсте и 13 подврста описаних у попису
бактеријских врста с одобреним именима (www.bacterio.cict.fr/m/mycobacterium.html).
Искључиви патогени човјека су чланови Mycobacterium tuberculosis комплекса (МТBC) и
M. leprae, док се све остале врсте уобичајено називају нетуберкулозним микобактеријама
(non-tuberculous mycobacteria, NТМ). Микобактерије груписане у МТBC имају различите
фенотипске карактеристике и преферирају различите домаћине. Комплекс укључује
облигатне патогене људи M. tuberculosis, M. africanum и M. canettii, док су врсте
прилагођене на животиње M. bovis (говеда), M. caprae (овце и козе), M. microti (глодавци)
и M. pinnipedii (туљани и морски лавови) (Gagneux and Small, 2007), те недавно описани
нови чланови M. mungi (мунгоси) (Alexander et al., 2010) и M. orygis (животиње из
фамилије Bovidae) (van Ingen et al., 2012). Иако све наведене врсте могу да изазову
обољења људи, најчешћи узрочник ТB човјека је M. tuberculosis.
Тачна идентификација микобактерија и дискриминација МТBC од NТМ су неопходни за
одговарајући терапијски третман и ране епидемиолошке интервенције. Идентификација
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микобактерија до нивоа врсте на основу културелних и биохемијских својстава је тешка
и, у неким случајевима, није могућа. Овај поступак је дуготрајан и често склон грешкама.
Микроскопско доказивање присуства ацидо-алкохолнорезистентних (ААR) бацила је брза
и најстарија дијагностичка метода, али је ограничена ниском осетљивошћу (45-80% или
5.000 до 10.000 бацила/mL узорка) и специфичношћу, због тога што детектује и NТМ, као
и друге микроорганизме који су ААR (Palomino, 2009). Методе култивације
микобактерија представљају "златни стандард" у дијагностици ТB. Осим изолације, ове
методе омогућавају идентификацију микобактерија и испитивање осјетљивости на
антитуберкулотике. Осјетљивост метода култивације је далеко већа од микроскопије (10100 бацила/mL узорка) (Parrish and Carrol, 2011), али је за коначну лабораторијску
потврду њиховом примјеном неопходно неколико седмица (Drobniewski et al., 2012).
Увођење врло осјетљивих и специфичних молекуларних метода за брзу идентификацију
микобактерија промијенило је алгоритам лабораторијске дијагностике микобактерија и
знатно повећало брзину и тачност поступка. У посљедње двије деценије развијено је
неколико комерцијалних система за директну детекцију МТBC у клиничким узорцима,
као на примјер Cobas Amplicor MTB Test (Roche Diagnostic Systems Inc., Branchburg, New
Jersey, USA), Amplified M. tuberculosis Direct Test (Gen-Probe Inc., San Diego, California,
USA), BD ProbeTec ET Direct TB System (Becton Dickinson, Sparks, MD, USA), INNO-LiPA
MYCOBACTERIA v2 (Innogenetics, Ghent, Belgium), GenoType Mycobacterium CM/AS
(Hain Lifescience GmbH, Nehren, Germany) i GeneXpert MTB/RIF Test (Cepheid, Sunnyvale,
California and FIND Diagnostics, Geneva, Switzerland) (Drobniewski et al., 2012). Ове методе
такођер укључују и широку разноврсност in house тестова с вишеструким протоколима
екстракције нуклеинске киселине и амплификације различитих генских циљева (IS6110,
rpoB, hsp65, 16S rRNK ili MBP64).
У односу на директну микроскопију ови тестови могу брзо открити присуство M.
tuberculosis у 50-85% препарат-негативних, култура-позитивних узорака, док је њихова
позитивна предиктивна вриједност (PPV), код препарат-позитивних узорака, виша (>95%)
од PPV директне микроскопије у географским подручјима у којима је висока инциденца
NТМ. Примјеном молекуларних метода може се детектовати присуство M. tuberculosis
неколико седмица раније од метода култивације у 80-90% болесника с високим степеном
сумње на ТB (CDC, 2009).
COBAS AMPLICOR MTB Тест је квалитативни ин витро тест, намијењен за детекцију
организама МТBC употребом родовско специфичних почетница за дефинисање циљне
секвенце од 584 нуклеотида унутар регије гена који кодира 16S подјединицу rRNK.
Базира се на комбинацији PCR амплификације циљне секвенце и хибридизације
умноженог продукта са специфичним пробама у реакционим посудама за детекцију
(Roche, 2003). Од 1996. године тест је одобрен од стране америчке Управе за храну и
лијекове за примјену на препарат-позитивним респираторним узорцима (CDC, 2009).
Бројне студије су показале високу осјетљивост код препарат-позитивних респираторних
(90-100%), те нижу код препарат-негативних респираторних (50-95.9%) и
нереспираторних узорака (23.53-98%). За респираторне узорке, укупна осјетљивост теста
варира од 83% до 100%, а укупна специфичност од 91.3% до 100% (Parsons et al., 2011;
Tortoli et al., 2012). PPV COBAS AMPLICOR MTB Теста варира од 61.2% до 100%, док је
негативна предиктивна вриједност (NPV) од 33.3% до 98.4%, у овисности од врсте
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респираторних узорака (Fegou et al., 2005). Стога је циљ овог рада био да се одреди
осjетљивост, специфичност, PPV и NPV COBAS AMPLICOR MTB Теста у детекцији M.
tuberculosis из респираторних клиничких узорака у односу на резултате добивене
култивацијом микобактерија на LJ подлози.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Ретроспективном студијом је обухваћено 100 респираторних узорака анализираних
у периоду од марта 2009. до јула 2012. године у Заводу за микробиологију УКЦ Тузла као
дио рутинске дијагностичке процедуре. За сваког испитаника су прикупљени основни
подаци (доб, спол), клиничка дијагноза, врста узетог клиничког материјала, као и
претходни, тренутни и накнадни резултати микробиолошких анализа, и резултати
добивени додатним узорцима пацијената.
Примарна обрада узорака. Сви узорци су деконтаминирани Н-ацетил-Л-цистеиннатријум хидроксид (NALC-NaOH) методом. У 50 mL епрувету помијешано је 2 mL
узорка с једнаким волуменом раствора NALC-NaOH (4% NaOH, 1.45% Na-цитрата, 0.5%
Н-ацетил-Л-цистеина) и инкубирано на собној температури у трајању од 20 минута ради
деконтаминације. Додатком фосфатног пуфера (67 mM; pH 6.8) до ознаке од 50 mL
извршена је неутрализација. Садржај у епрувети је вортексиран, а потом концентриран
центрифугирањем при брзини од 3.000 x g у трајању од 15 минута. Након
центрифугирања, супернатант је одливен, а седимент је ресуспендиран у 2 mL истог
фосфатног пуфера. Сви клинички узорци су након деконтаминације анализирани
директним прегледом микроскопског препарата и паралелно култивирани на чврстој и
течној подлози. Квалитативна детекција M. tuberculosis је извршена примјеном COBAS
AMPLICOR MTB Теста.
Директна микроскопија. За потврду присуства ААR бацила директном микроскопијом
једна кап ресуспендираног седимента је кориштена за припрему препарата бојених
карбол-фуксином, методом по Ziehl-Neelsen-у (ZN).
Методе култивације микобактерија. Чврсте Löwenstein-Jensen (LJ) подлоге су
инокулиране са 200 µL обрађеног седимента. Овако засијане подлоге су инкубиране на
37°C до дванаест седмица, при чему је пораст контролисан два пута седмично у прве три
седмице, а затим једном седмично. BACTEC MGIT 960 епрувете, допуњене с 500 µL
ODAC и 100 µL MGIT PANTA саплемента, су инокулиране с 500 µL обрађеног узорка.
Засијане епрувете, унијете у BACTEC MGIT 960 Систем, су инкубиране на 37°C, а
интензитет флуоресценције је аутоматски праћен сваких 60 минута. Епрувете су
инкубиране до појаве флуоресценције, односно детекције раста, или 42 дана након чега их
инструмент проглашава негативним.
COBAS AMPLICOR MTB Тест. За квалитативну детекцију M. tuberculosis кориштен је
COBAS AMPLICOR MTB Тест, уз примјену процедуре мануелне изолације нуклеинске
киселине на основу упута датих од стране произвођача. COBAS AMPLICOR Анализатор,
са намјенским софтвером AmpliLink 2.41, кориштен је за аутоматизовану амплификацију
и детекцију. Дио обрађеног узорка (100 µL) је помијешан с 500 µL реагенса за испирање и
центрифугиран 10 минута на 14.000 x g. Супернатант је одстрањен, а на седимент је
додато 100 µL лизирајућег реагенса након чега је суспензија вортексирана. Како би се
задовољила квалитативна валидација теста, паралелно са узорцима су процесуиране
144

Ретроспективна евалуација COBAS AMPLICOR MTB Теста у детекцији Mycobacterium tuberculosis из
респираторних узорака

негативна и позитивна контрола. Узорци и контроле су инкубирани на 60°C + 2°C 45
минута до потпуне алкалне лизе микобактерија. Лизирани материјал је неутрализиран
додатком 100 µL реагенса за неутрализацију након чега је вортексиран. Радна
ампификацијска смјеша је припремљена додатком 100 µL Mycobacterium интерне
контроле ампилификације (IAC) и 100 µL AmpErase LD ензима у MYCO MMX
(Mycobacterium Master Mix) тубу. У реакционе тубе је додато по 50 µL радне
амплификацијске смјеше и 50 µL обрађених узорака и контрола, а затим су постављене на
COBAS AMPLICOR Анализатор за амплификацију и детекцију. Интерпретација резултата
вршена је на основу препорука датих од стране прозвођача. Позитивни су били узорци са
колориметријским очитањем апсорбанце већим од 0.350 јединица OD660. Узорци који су
показали инхибицију IAC су поновљени након разрјеђења с лизирајућим реагенсом у
омјеру 1:10.
Анализа неподударних резултата микробиолошких метода. У случајевима када су
иницијални резултати метода култивације били различити од резултата COBAS
AMPLICOR MTB Теста, у обзир су узети други подаци из лабораторијског регистра,
укључујући претходне и накнадне резултате микробиолошких анализа, и резултате
добивене с додатним узорцима пацијената. Ради лакшег праћења и процјене вриједности
COBAS AMPLICOR MTB Теста за рану дијагнозу ТB извршена је клиничка
класификација испитаника у пет група на основу препорука америчког торакалног
друштва (American Thoracic Society, 2000): група 1 (искључење ТB), негативан
туберкулински кожни тест, препарат и култура негативни, дефинитивна друга дијагноза
добивена бактериолошком културом; група 2 (ТB инфекција), препарат и култура
негативни, клинички неактивна болест (позитиван туберкулински кожни тест),
дефинитивна друга дијагноза; група 3 (ТB инфекција), препарат позитиван или негативан,
култура негативна, клинички активна болест (позитиван туберкулински кожни тест,
историја ТB, искључење друге дефинитивне дијагнозе, унапрјеђење лијечењем
антитуберкулозном хемотерапијом); група 4 (ТB инфекција), препарат негативан, култура
позитивна, клинички активна болест; група 5 (ТB инфекција), препарат и културе
позитивни, клинички активна болест. Ови подаци су узети у обзир с циљем успоставе
комбинације клиничке дијагнозе и културе као "референтног метода". Након ове анализе,
иницијални резултати COBAS AMPLICOR MTB Теста су прикладно рекласифицирани.
Статистичка обрада података. Осјетљивост, специфичност, PPV и NPV COBAS
AMPLICOR MTB Теста су израчунати успоредбом резултата PCR амплификације с
резултатима култивације на LJ подлози.У статистичкој обради података кориштен је χ2
тест распореда фреквенција, McNemar-ов χ2 тест, односно Fischer-ов тест тачне
вјероватноће у случајевима када нису били задовољени услови за кориштење χ2 теста, и φ
корелација. Статистичке хипотезе су тестиране на нивоу значајности од p<0.05, а подаци
су обрађени статистичким програмом SPSS Statistics 17.0 for Windows (SPSS, Chicago, IL,
USA).

РЕЗУЛТАТИ
Анализа иницијалних резултата истраживања. Примјеном COBAS AMPLICOR
MTB Теста анализирано је 100 респираторних узорака примљених у лабораторију за
почетну дијагнозу ТB, праћење микобактеријских инфекција или евентуално искључење
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ТB. Најбројнији узорци су били спутуми (93/100), док су преостали узорци били бронхоалвеоларне лаваже (БАL) (4/100) и аспирати бронха (3/100) (Табели 1).
Табела 1. Врста анализираних узорака, иницијални резултати анализа и инхибиција IAC.
LJ култура

BACTEC култура

COBAS AMPLICOR

Узорак

Микроскопија

Позитиван

Негативан

Позитиван

Негативан

Позитиван

Негативан

Инхибиран

спутум

Позитиван (50)

45

5

47

3

46

2

2

Негативан (43)

9

34

11

32

13

30

0

Позитиван (0)

0

0

0

0

0

0

0

Негативан (4)

0

4

1

3

0

4

0

Позитиван (0)

0

0

0

0

0

0

0

Негативан (3)

2

1

2

1

2

1

0

BАL

aспират
бронха

Од укупног броја тестираних узорака, 61 узорак (61%) је био позитиван на барем једном
од метода који је кориштен за култивацију микобактерија; 56 узорака (56%) је било
позитивно на LJ култури, док је 61 узорак (61%) био позитиван након култивације
микобактерија аутоматизираним BACTEC MGIT 960 Системом. COBAS AMPLICOR
MTB Тест је био позитиван за 61 узорак (61%). Иницијални резултати микробиолошких
анализа, COBAS AMPLICOR MTB Теста и инхибиција IAC приказани су у Табели 1.
Од 100 анализираних узорака, 50 узорака је било позитивно, а 50 негативно на директном
микроскопском препарату. Од 50 узорака који су били препарат-позитивни, COBAS
AMPLICOR MTB Тест је код 46 узорака (92%) био позитиван, а код 2 узорка (4%)
негативан. Преостала 2 узорка (4%) су показала инхибицију IAC, али са позитивним
очитањем OD660 циљне секвенце. Ови узорци су били позитивни на оба примјењена
метода култивације микобактерија.
Од 50 препарат-негативних узорака, COBAS AMPLICOR MTB Тест је код 15 узорака
(30%) био позитиван, а негативан код преосталих 35 узорака (70%) (Табела 2). Уочен је
већи број COBAS AMPLICOR MTB позитивних узорака у односу на негативне резултате
микроскопског прегледа препарата, те утврђена висока корелација позитивних
микроскопских препарата са позитивним резултатима COBAS AMPLICOR MTB Теста
(φ=0.68, p<0.01) и статистички значајна разлика између резултата добивених директном
микроскопијом и COBAS AMPLICOR MTB Тестом (χ2=46.72, df=1, p<0.01).
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Табела 2. Резултати COBAS AMPLICOR MTB Теста компарирани
са резултатима директне микроскопије.
COBAS
AMPLICOR

Позитиван

Негативан

Инхибиција

Укупно

ZN позитиван

46

2

2

50

ZN негативан

15

35

0

50

Укупно

61

37

2

100

Поређењем резултата COBAS AMPLICOR MTB Теста са резултатима култивације
микобактерија на LJ подлози уочено је да је 51 узорак (91.07%) био позитиван примјеном
обје методе. Резултати се нису поклапали код 5 узорака (8.93%) који су били позитивни
на LJ култури, а негативни на COBAS AMPLICOR MTB Тесту или су показали
инхибицију PCR амплификације. Код 10 узорака (10%) који су били позитивни на COBAS
AMPLICOR MTB Тесту изостао је пораст микобактерија на LJ подлози. Преостали узорци
су били негативни примјеном обје методе (Табела 3). Утврђено је да не постоји
статистички значајна разлика између резултата COBAS AMPLICOR MTB Теста и
резултата добивених култивацијом микобактерија на LJ подлози (χ2=1.99, df=1, p=0.16).
Табела 3. Резултати COBAS AMPLICOR MTB Теста компарирани са
резултатима култивације на LJ подлози.
COBAS
AMPLICOR

Позитиван

Негативан

Инхибиција

Укупно

LJ позитиван

51

3

2

56

LJ негативан

10

34

0

44

Укупно

61

37

2

100

Од укупног броја тестираних узорака, 61 узорак (61%) је био позитиван култивацијом
примјеном BACTEC MGIT 960 Система. Поређењем резултата COBAS AMPLICOR MTB
Теста са резултатима култивације микобактерија BACTEC MGIT 960 Системом уочено је
да су 54 узорка (88.52%) била позитивна примјеном обје методе. Резултати се нису
поклапали код 7 узорака (11.48%) који су били позитивни култивацијом BACTEC MGIT
960 Системом, а негативни примјеном COBAS AMPLICOR MTB Теста или су показали
инхибицију PCR амплификације. Детекција раста примјеном BACTEC MGIT 960 Система
је изостала код 7 узорака (7%) који су били позитивни на COBAS AMPLICOR MTB
Тесту. Преостали узорци су били негативни примјеном обје методе (Табела 4). Утврђено
је да не постоји статистички значајна разлика између резултата COBAS AMPLICOR MTB
Теста и резултата добивених култивацијом микобактерија BACTEC MGIT 960 Системом
(χ2=0.17, df=1, p=0.68).
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Табела 4. Резултати COBAS AMPLICOR MTB Теста компарирани са
резултатима култивације BACTEC MGIT 960 Системом.
COBAS
AMPLICOR

Позитиван

Негативан

Инхибиција

Укупно

BACTEC
позитиван

54

5

2

61

BACTEC
негативан

7

32

0

39

Укупно

61

37

2

100

Анализа неподударних резултата истраживања. На основу увида у лабораторијски
регистар микробиолошких анализа и података добивених из историја болести испитаника
извршена је рекласификација иницијалних резултата и утврђена клиничка учинковитост
COBAS AMPLICOR MTB Теста. Поређењем резултата COBAS AMPLICOR MTB Теста са
резултатима култивације микобактерија на LJ подлози код препарат-позитивних узорака
уочено је да су 42 узорка (84%) била позитивна, а 1 узорак (2%) био негативан примјеном
обје методе. Резултати се нису поклапали код 4 узорка (8%) који су били негативни
култивацијом на LJ подлози, а позитивни COBAS AMPLICOR MTB Тестом, као и код 3
узорка (6%) који су били позитивни култивацијом на LJ подлози, али су били негативни
на COBAS AMPLICOR MTB Тесту или су показали инхибицију IAC. Анализом 4 узорка
који су били негативни култивацијом на LJ подлози, а позитивни на COBAS AMPLICOR
MTB Тесту установљено је да су 2 узорка била позитивна култивацијом BACTEC MGIT
960 Системом. Нађено је да су накнадни узорци ових испитаника, из којих није рађен
COBAS AMPLICOR MTB Тест, били позитивни и култивацијом на LJ подлози. Стога су
ови узорци рекласифицирани као позитивни култивацијом на LJ подлози (клиничка група
5). Преостала 2 узорка су потицала од испитаника који су били под терапијом у моменту
давања узорка на анализу (клиничка група 3), те су представљали лажно позитивне
резултате COBAS AMPLICOR MTB Теста. Од 3 узорка (клиничка група 5) који су били
позитивни на LJ култури, а негативни примјеном COBAS AMPLICOR MTB Теста, код
једног су порасле само 2 колоније. Исти узорак је био позитиван култивацијом BACTEC
MGIT 960 Системом. Код преостала 2 узорка били су присутни инхибитори. Додатни
узорци ових испитаника, који су рађени у разрјеђењу 1:10 са лизирајућим реагенсом били
су позитивни, те су резултати тих узорака укључени у процјену учинковитости COBAS
AMPLICOR MTB Теста. Код 1 препарат-позитивног узорка, резултати култивације на обје
подлоге, као и резултат COBAS AMPLICOR MTB Теста били су негативни (клиничка
група 3). Овај узорак припадао је испитанику који је претходно лијечен од ТB.
Поређењем резултата COBAS AMPLICOR MTB Теста са резултатима култивације
микобактерија на LJ подлози код препарат-негативних узорака уочено је да су 33 узорка
(66%) била негативна, а 9 узорака (18%) је било позитивно примјеном обје методе.
Резултати се нису поклапали код 6 узорака (12%) који су били негативни култивацијом на
LJ подлози, а позитивни на COBAS AMPLICOR MTB Тесту, као и код 2 узорка (4%) која
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су била позитивна култивацијом на LJ подлози, а негативна на COBAS AMPLICOR MTB
Тесту. Два узорка која су била позитивна култивацијом на LJ подлози, а негативна на
COBAS AMPLICOR MTB Тесту, била су позитивна култивацијом примјеном BACTEC
MGIT 960 Система (клиничка група 4). Код једног узорка је порасла једна, а код другог
само двије колоније на LJ подлози. Будући да су ови пацијенти накнадно лијечени од ТB,
резултати добивени COBAS AMPLICOR MTB Тестом сматрају се лажно негативним. Од
6 узорака који су били негативни култивацијом на LJ подлози, а позитивни на COBAS
AMPLICOR MTB Тесту један узорак је био позитиван култивацијом BACTEC MGIT 960
Системом (клиничка група 4). Увидом у клиничке протоколе нађено је да су наредни
узорци овог испитаника, из којих није рађен COBAS AMPLICOR MTB Тест, били
позитивни култивацијом на LJ подлози. Овај узорак је рекласифициран као позитиван
култивацијом на LJ подлози. Преосталих 5 узорака (клиничка група 3) су потицали од
пацијената који су завршили или су у моменту давања узорка примали терапију. Код 2
препарат-негативна узорка (клиничка група 1), код којих су LJ култура и COBAS
AMPLICOR MTB Тест били негативни, добивен је позитиван резултат култивацијом
примјеном BACTEC MGIT 960 Система. Будући да су наредни узорци, добивени од ових
пацијената били негативни на оба метода култивације, може се посумњати на могућу
контаминацију култура.
Анализа рекласифицираних резултата истраживања. На основу рекласифицираних
резултата истраживања израчуната је осјетљивост, специфичност, PPV и NPV COBAS
AMPLICOR MTB Теста у односу на резултате добивене култивацијом микобактерија на
LJ подлози (Табела 5).
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Табела 5. Осјетљивост, специфичност, PPV и NPV рекласифицираних резултата COBAS AMPLICOR MTB Теста у односу на резултате култивације на LJ подлози.
LJ култура
Узорак

Микроскопија

Број

спутум

Позитиван

50

спутум

BАL

аспират
бронха

Негативан

Негативан

Негативан

спутум

4

3

93

Позитиван

Негативан

Укупно

43

50

50

100

COBAS
AMPLICOR
Позитиван
Негативан
Инхибиран
Позитиван
Негативан
Инхибиран
Позитиван
Негативан
Инхибиран
Позитиван
Негативан
Инхибиран
Позитиван
Негативан
Инхибиран
Позитиван
Негативан
Инхибиран
Позитиван
Негативан
Инхибирaн
Позитиван
Негативан
Инхибиција

Позитиван

Негативан

46
1
0
8
2
0
0
0
0
2
0
0
54
3
0
46
1
0
10
2
0
56
3
0

2
1
0
5
28
0
0
4
0
0
1
0
7
29
0
2
1
0
5
33
0
7
34
0

Осјетљивост %

Специфичност %

PPV %

97.87

33.33/100.0a

95.83/100.0a

50.0

80.0

84.85/100.0б

61.54/100.0б

93.33

-

100.0

-

100.0

100.0

100.0

100.0

94.74

80.56/100.0ц

88.52/100.0ц

90.63

97.87

33.33/100.0a

95.33/100.0a

50.0

83.33

86.84/100.0б

66.67/100.0б

94.29

94.92

82.93/100.0ц

88.89/100.0ц

91.89

а) Искључујући два препарат-позитивна, култура-негативна узорка лијечених испитаника,
б) Искључујући пет препарат-негативних, култура-негативних узорака лијечених испитаника,
ц) Искључујући седам кутура-негативних узорака лијечених испитаника.
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Будући да је укупна стопа позитивности у студији, на основу резултата култивације,
била 59% (59/100), укупна осјетљивост COBAS AMPLICOR MTB Теста за све узорке је
износила 94.92%, специфичност 82.93/100.0%, PPV 88.89/100.0% и NPV 91.89%, док су
израчунате вриједности само за узорке спутума биле 94.74%, 80.56/100.0%,
88.52/100.0% и 90.63%, респективно. Код препарат-позитивних узорака ове вриједности
су износиле 97.87%, 100%, 100% и 50%, односно 83.33%, 100%, 100% и 94.29% код
препарат-негативних узорака (Табела 5).

ДИСКУСИЈА
Проблеми везани уз примјену конвенционалних дијагностичких метода за
детекцију и идентификацију M. tuberculosis и повећана инциденца ТB у свијету,
стимулирали су развој молекуларних тестова намијењених за директну детекцију M.
tuberculosis у различитим врстама клиничких узорака. Примјена ових тестова постала је
рутинска процедура у многим клиничким микробиолошким лабораторијама. Брза
лабораторијска потврда ТB омогућава раније отпочињање терапије, редукцију примјене
емпиријске терапије која доводи до појаве резистенције, брже изљечење обољелих и
превенцију трансмисије обољења (CDC, 2009).
Један од ограничавајућих фактора примјене конвенционалних метода култивације
микобактерија односи се на спори раст бацила ТB. Упркос значајној уштеди времена
примјеном течних култура и аутоматизираних система, најбржи, најлакши и
најјефтинији доступни метод и даље је микроскопски преглед препарата (Parrish and
Carrol, 2011). У клиничкој пракси детекција пацијената обољелих од ТB директном
микроскопијом може бити изузетно тешка. У овом истраживању је уочена висока
корелација позитивних микроскопских препарата са позитивним резултатима COBAS
AMPLICOR MTB Теста (φ=0.68, p<0.01).
Сличне резултате у својој студији добили су Bayram et al., код којих је проценат
позитивних резултата COBAS AMPLICOR MTB Теста код препарат-позитивних
узорака износио 77.9% (67/86) (Bayram et al., 2006), док су Ikegame et al. показали да
проценат позитивних резултата COBAS AMPLICOR MTB Теста расте са степеном
позитивности кориштеним за квантитативно извјештавање броја ААR бацила у
директном микроскопском препарату (Ikegame et al., 2012). И у овом истраживању
добивен је већи број COBAS AMPLICOR MTB позитивних узорака у односу на
негативне резултате микроскопског прегледа препарата (10/50), а присуство M.
tuberculosis у њима је потврђено барем једним од кориштених метода култивације
микобактерија. У наведеној ретроспективној студији Ikegame et al., 66.7% (12/18)
препарат-негативних узорака било је позитивно примјеном COBAS AMPLICOR MTB
Теста (Ikegame et al., 2012), док су Bayram et al. позитивне резултате добили код 59.7%
(49/82) препарат-негативних узорака (Bayram et al., 2006).
Дијагностичка осјетљивост COBAS AMPLICOR MTB Теста за све респираторне узорке
у односу на LJ културу у овом истраживању је била 94.92%, а само за узорке спутума
94.74%. На ову, премда добру осјетљивост теста, утицали су 3 узорка спутума који су
били негативни на COBAS AMPLICOR MTB Тесту. Ling et al., на основу резултата
мета-анализе дијагностичке тачности комерцијалних амплификацијских тестова,
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наводе да је укупна осјетљивост за све респираторне узорке у односу на LJ културу
била 85%, са значајном разликом у осјетљивости од 36% до 100% између различитих
студија (Ling et al., 2008). Оваква хетерогеност у мета-анализи је усљед варијабилности
у нивоима одлучивања, варијација у протоколима различитих тестова, спектра болести,
те истраживане популације. У свом раду, Fegou et al. су рачунали осјетљивост теста за
сваку врсту узорака посебно. За препарат-позитивне узорке спутума осјетљивост је
била 73.6%, а за препарат-негативне 52.1% (Fegou et al., 2005). Осјетљивост COBAS
AMPLICOR MTB Теста код препарат-позитивних респираторних узорака у
истраживању које су провели Mitarai et al. износила је 99.4%, потврђујући оправданост
примјене теста за брзу дијагнозу ТB код ових узорака (Mitarai et al., 2011). Осјетљивост
примјењеног COBAS AMPLICOR MTB Теста у овом раду је била 97.87% код препаратпозитивних узорака спутума, док је код препарат-негативних узорака спутума износила
80%.
COBAS AMPLICOR MTB Тест је показао нижу осјетљивост код препарат-негативних
узорака која је у овом истраживању износила 83.33%. На основу резултата досадашњих
студија примјена COBAS AMPLICOR MTB Теста код препарат-негативних узорака
спутума је показала осјетљивост од 50% до 95.9% (Parsons et al., 2011). Rajalahti et al.
наводе да осјетљивост теста код препарат-негативних узорака може бити знатно
повећана ако се анализе раде на три узастопна узорка спутума (Rajalahti et al.). Анализе
на додатном узорку могу бити корисне уколико су резултати COBAS AMPLICOR MTB
Теста и клинички налази контрадикторни.
Лажно негативни резултати COBAS AMPLICOR MTB Теста добивени су код 3 узорка.
Ови узорци су имали позитивне резултате добивене култивацијом BACTEC MGIT 960
Системом након раздобља инкубације већег од 20 дана. Негативни резултати COBAS
AMPLICOR MTB Теста за ове узорке могу се објаснити малим бројем микобактерија,
инхибицијом ензиматске амплификације и/или неједнаком расподјелом микобактерија
у суспензији теста. Будући да код ових узорака није изостала амплификација IAC,
поменути неуспјех теста је вјероватно због малог броја микобактерија присутних у
њима. Ова претпоставка је поткријепљена чињеницом да су 2 од 3 узорка била
препарат-негативна. Уколико се узме у обзир да је количина (0.5 mL) обрађеног
седимента инокулисаног на подлоге пет пута већа од оне за COBAS AMPLICOR MTB
Тест, јасно је да "учинци аликвота" могу довести до лажно негативних PCR резултата.
Број лажно-негативних резултата може се додатно смањити повећањем дијела
оригиналног седимента уведеног у PCR тестирање.
Повећање стопе лажно позитивних резултата у бројним студијама најчешће је
посљедица укључивања узорака пацијената који су под терапијом, што у коначници
доводи до ниже специфичности и PPV теста. Овакви узорци су често позитивни иако
садрже невијабилне микобактерије које не могу порасти на култури. Тестирање је стога
неопходно лимитирати на оне пацијенте који нису под терапијом за активну болест
(CDC, 2009; Ling et al., 2008). У мулти-регресионој анализи, коју су провели Greco et al.
укупна специфичност у подскупини студија које јасно наводе да су искључиле узорке
лијечених пацијената (н=206 узорака) је била 97%, док је код оних које су исте
укључиле (н=707 узорака) укупна специфичност била 76%. Ово јасно показује да је
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укључивање узорака лијечених пацијената био главни разлог ниже специфичност код
препарат-позитивних узорака (Greco et al., 2006).
Специфичност COBAS AMPLICOR MTB Теста у овом истраживању се кретала у
распону од 33.33% код препарат-позитивних узорака спутума, до 100% код препаратнегативних аспирата бронха и BАL. Укупна специфичност COBAS AMPLICOR MTB
Теста у студији је износила 82.93%, док је укупна специфичност израчуната само за
узорке спутума била 80.56%. Ово истраживање је показало највећу специфичности код
препарат-негативних респираторних узорака која је износила 86.84% и значајну
разлику у специфичности код препарат-позитивних (33.33%) и препарат-негативних
(86.84%) узорака. Недовољна специфичност теста код препарат-позитивних узорака
нашег истраживања је посљедица укључивања узорака лијечених испитаника. Након
анализе неподударних резултата укупна специфичност теста, као и специфичност за све
врсте испитиваних узорака је износила 100%. Сличне вриједности за специфичност
истог комерцијалног теста добили су и други аутори (Tortoli et al., 2012).
COBAS AMPLICOR MTB Тест садржи почетнице специфичне за МТBC те, за разлику
од метода култивације, не детектује NТМ. Међу тестираним узорцима у овом раду није
било лажно позитивних резултата који су настали унакрсном реактивношћу са NТМ.
Висока специфичност теста наводи да је шанса продукције лажно позитивних
резултата, изузимајући испитанике који су били под терапијом, ниска. На могућност
унакрсне реактивности са NТМ у свом раду указали су Reischl et al. анализирањем
култура позитивних узорака M. xenopi. Вриједности ОD тих узорака биле су ниже од
оних узорака који садрже M. tuberculosis, али су измјерене изнад критичне вриједности
теста (Reischl et al., 1998). Овај недостатак специфичности могао би бити превладан
подизањем граничне вриједности COBAS AMPLICOR MTB Теста, а не биолошким
основама за ову потенцијалну унакрсну реактивност. У својој студији, Bloemberg et al.
су додатно анализирајући групу од 133 клиничка узорка, који су били лажно позитивни
на COBAS AMPLICOR MTB Тесту, примјеном real-time COBAS TaqMan MTB Теста,
добили укупну подударност између ова два теста од 98.2%, оповргавајући тако
могућност опште унакрсне реактивност теста с филогенетски блиским врстама
(Bloemberg et al., 2013).
Контаминација узорака током лабораторијске обраде такођер може довести до појаве
лажно позитивних резултата који утичу на специфичност теста. Најчешћи извори
контаминације поријеклом су од других узорака. Додатком ензима AmpErase LD у
амплификацијску смјешу смањен је ризик од контаминације. Међутим, контаминација
која потиче од клиничких узорака може се избјећи само добром лабораторијском
праксом и поштивањем поступка извођења теста.
Већина комерцијално доступних амплификацијски тестова за детекцију M. tuberculosis,
је предвиђена само за респираторне узорке. Један од разлога је што су у
нереспираторним узорцима микобактерије присутне у малом броју. Сљедећи разлог је
што се у овим узорцима чешће налазе инхибиторне супстанце. Забиљежена укупна
стопа инхибиције у овом раду је износила 2%. Очитања OD660 циљне секвенце за ове
узорке су била 3.954 и 3.955, што је сугерисало на присуство веће количине DNK у
тестираним узорцима. Интерпретабилни резултати добивени су након што су додатни
узорци ових испитаника рађени у разрјеђењу 1:10 са лизирајућим реагенсом. Како је
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стопа инхибиције у раду била ниска, разматрање IАC у раду је резултирало умјереним
побољшање осјетљивости и значајним побољшањем PPV теста. На значај детекције
инхибитора у тестираним узорцима сугеришу и други аутори, а проценат узорака који
је садржавао инхибиторе био је идентичан с нашим (Scarparo et al., 2000).
PPV COBAS AMPLICOR MTB Теста у истраживању је, након анализе неподударних
резултата, износила 100%. Уочено је да је нешто нижа осјетљивост (83.33%) за
препарат-негативне узорке пропраћена изузетно високом PPV, што указује на малу
вјероватноћу унакрсне реактивности с NТМ. У свом раду Fegou et al. су израчунали
PPV посебно за препарат-позитивне узорке, и она је била 95.7%, а за препаратнегативне 66.4% (Fegou et al., 2005). Scarparo et al. су израчунали PPV користећи
комбинацију резултата метода култивације и клиничке дијагнозе као "референтног
метода". За препарат-позитивне, препарат-негативне респираторне узорке, као и све
тестиране респираторне узорке у студији, она је износила 100% (Scarparo et al., 2000).
За препарат-позитивне узорке NPV теста у истраживању је била 50%, док је код
препарат-негативних узорака она износила 94.29%. Нижа NPV код препаратпозитивних узорака посљедица је лажно негативног резултата COBAS AMPLICOR
MTB Теста код 1 узорка. Истовјетну NPV у свом раду добили су Fegou et al., а износила
је 53.6% за препарат-позитивне и 96.8% за препарат-негативне респираторне узорке
(Fegou et al., 2005). У случајевима када је NPV теста ниска потенцијални ризик по
пацијента од погрешне терапије требао би да се одваже с потенцијалним ризиком
њеног кашњења.

ЗАКЉУЧАК
COBAS AMPLICOR MTB Тест је показао да је брз, осјетљив и специфичан за
детекцију M. tuberculosis из различитих врста препарат-позитивних респираторних
узорака. Због нужности за испитивањем епидемиолошких карактеристика изолата, он
не може бити замијена за методе култивације. Међутим, могућност детекције M.
tuberculosis у већини узорака у року од неколико сати, а не седмица, представља
значајан напредак. Негативан резултат COBAS AMPLICOR MTB Теста не значи
искључење TB, те би добивене резултате требало тумачити с другим доступним
клиничким подацима. Иако би повећана осјетљивост теста била пожељна, показало се
да је тест довољно специфичан да поуздано детектују и оне пацијенте који су
највјероватније били инфицирани. Јасне предности овог теста су стандардизирани
поступци и реагенси за обраду узорака и амплификацију (репродуцибилност), као и
IAC за праћење присуства инхибитора PCR реакције (поузданост). Због потпуно
аутоматизираних поступака амплификације и детекције, COBAS AMPLICOR MTB Тест
се показао подобним за примјену у клиничким микробиолошким лабораторијама.
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Abstract
The Gradac River is the first larger tributary of the Kolubara River. Situated in hilly and
mountainous region, south from the city of Valjevo, with no larger pollution sources and with gorge
which is regarded as nature reserve, this carst river could be considered as one of „nearly natural“
Serbian watercourses. The aim of this paper is to test ecological status of such „reference watercourse“
based on present aquatic macroinvertebrate communities. Macroinvertebrate samples were taken in the
May of 2015 at five localities along the Gradac and its branches (the Bukovska and Zabava Rivers).
For the ecological status assessment following metrics were applied: Saprobic Index (Zelinka &
Marvan; SI), BMWP (Biological Monitoring Working Party) Score, ASPT (Average Score Per
Taxon), Number of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera (EPT) taxa, Total number of taxa,
Participation of Oligochaeta (Tubificidae) in total community (% Oligochaeta), Number of families
and Shannon-Wiener’s Diversity Index (SWI). A total of 55 aquatic macroinvertebrate taxa were
identified. Insects were found to be the most diverse component of recorded fauna. Ephemeroptera
were the dominant insect component in terms of diversity (14 taxa) and relative abundance (40% of
total community). Values of used indices point to very good (I class) and good (II class) ecological
status of the river. This result confirms previous investigations, and supports the fact that the Gradac
River is one of a „nearly natural“ watercourses in the region.
Key words: Saprobic indices, biotic indices, ecological status, reference condition, Gradac River,
Serbia
Сажетак
Река Градац је прва већа притока Колубаре и протиче кроз брдско-планински крај јужно
од Ваљева (јужна Србија). Захваљујући одсуству значајнијих загађивача и са клисуром која је
под заштитом државе као резерват природе, ова крашка река се сматра једним од неколицине
сачуваних „скоро природних“ водотокова у Србији. Циљ овог рада је да се на основу анализе
присутних заједница водених макробескичмењака провери „референтни“ статус Градца. У ту
сврху у мају 2015. године је узоркована заједница водених макробескичмењака са пет
локалитета дуж реке Градац и њене две саставнице (Буковска река и Забава). За оцену
еколошког статуса коришћени су следећи показатељи: сапробни индекс по Зелинка-Марвану
(Zelinka & Marvan ; SI), BMWP индекс, ASPT индекс, EPT индекс (број таксона група

157

Вања Марковић, Бојана Тубић, Марија Илић, Маја Раковић, Ана Атанацковић, Јелена Томовић, Божица
Васиљевић, Катарина Зорић, Јелена Ђукнић, Наташа Поповић, Јелена Чанак-Атлагић, Стефан Анђус,
Биљана Римческа, Маргарета Крачун-Коларевић, Никола Маринковић, Момир Пауновић

Ephemeroptera, Plecoptera и Trichoptera), укупни број таксона, учешће представника групе
Oligochaeta (Tubificidae) у заједници, број фамилија и Шанон-Винеров индекс диверзитета
(Shannon-Wiener’s index; SWI). У нашем истраживању идентификовано је укупно 55 таксона
водених макробескичмењака. Инсекти су се издвојили као најбројнија компонента дате фауне.
Међу инсектима група водених цветова (Ephemeroptera) се показала као најзначајнија, како по
диверзитету (14 таксона), тако и по релативној бројности (40% укупне заједнице). На основу
израчунатих показатеља еколошког статуса, статус реке Градац је оцењен као веома добар (I
класа) и добар (II класа). На овај начин потврђени су резултати претходних истраживања ове
реке, која се са правом сматра једним од очуванијих водотокова Србије.
Кључне речи: сапробни индекси, биотички индекси, еколошки статус, референтно „скоро
природно“ стање, Градац, Србија

Introduction
The Gradac River is the first larger and water richest tributary of the Kolubara River.
It is a relatively short watercourse. From the mouth of the Bukovska and Zabava Rivers, south
from the city of Valjevo in western Serbia, the Gradac flows some 28 km, until it reaches its
confluence with the Kolubara in the Valjevo. The river basin covers area of 171 km². The
upper part of the river, known as „Suvaja“, in warmer periods of year usually runs dry, so it
could be considered as a subterranean river. In the middle part, the river flows through the
famous Gradac gorge, which is regarded as nature reserve. On the river, two smaller
reservoirs - "Degurić" and "Gradac", are built. Nevertheles, situated in the hilly and
mountainous region of eastern Dinarids, with no larger pollution sources and with gorge
which is regarded as nature reserve, this carst river could be considered as one of „nearly
natural“ Serbian watercourses. Only low local degradation can be attributed to the
construction of dams and the impact of nearby railroad (Đikanović et al, 2010). Freshwater
biomonitoring includes the collection, processing and analysis of aquatic organisms in order
to assess the quality of freshwater ecosystems. Freshwater macroinvertebrates are important
biotic component of ecosystems, and due to numerous adventages, they are the most
commonly used group in freshwater biomonitoring (Rosenberg and Resh, 1993). International
and national legislative (EU Water Framework Directive (WFD, 2000) and Official Gazette
74/2011) define parameters for such ecological assessment.
The aim of this paper is to test ecological status of the Gradac River, as „reference
watercourse“, based on its benthic macroinvertebrate communities.

Material and Methods
The sampling was performed in the May 2015 (high water level regime) at five
sampling sites (table 1; figure 1). Semi-quantitative samples were taken with a standard
benthological hand net (25x25 cm, 500 μm mesh size), in accordance with the AQEM
protocol (Hering et al, 2003). All samples were preserved with 60-80% ethanol solution and
further processed in the laboratory. Identification of macroinvertebrates was done by using
appropriate taxonomic keys.
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Table 1. Sampling localities at the Gradac River
Locality

N lat

E long

Altitude (m.a.s.l.)

GRADAC 1 (Bukovska R.)

44° 09'20.77"

19°53'10.36"

376

GRADAC 2 (Zabava R.)

44° 09'15.10"

19°53'04.88"

375

GRADAC 3 (Lastra)

44° 09'31.92"

19°52'56.44"

368

GRADAC 4 (Ćelije)

44°14'00.06"

19°51'58.14"

251

GRADAC 5 (Degurić)

44°14'29.10"

19°53'11.37"

214

Figure 1. Gradac River; a) the upper part (the Lastra locality) b) the middle part (the Ćelije
Monastery), (photo M. Ilić, May of 2015)

Saprobiological analysis was carried out using a list of bioindicator organisms according to
Moog (2002). For the ecological status assessment the following metrics were applied:
Saprobic Index (Zelinka & Marvan; SI), BMWP (Biological Monitoring Working Party)
Score, ASPT (Average Score Per Taxon), Number of Ephemeroptera, Plecoptera and
Trichoptera (EPT) taxa, Total number of taxa, Participation of Oligochaeta (Tubificidae) in
total community (% Oligochaeta), Number of families and Shannon-Wiener’s Diversity Index
(SWI). The AQEM software was used for all calculations (AQEM, 2002). Water quality
assessment was performed in accordance with the national legislation (Official Gazette of the
R. of Serbia 74/2011), based on ecological status classes for small and medium-sized streams,
altitude up to 500 m, with the dominance of large substrates (type 3), in the case of the Gradac
River. The branches, the Bukovska and Zabava Rivers, were assessed as small streams

159

Вања Марковић, Бојана Тубић, Марија Илић, Маја Раковић, Ана Атанацковић, Јелена Томовић, Божица
Васиљевић, Катарина Зорић, Јелена Ђукнић, Наташа Поповић, Јелена Чанак-Атлагић, Стефан Анђус,
Биљана Римческа, Маргарета Крачун-Коларевић, Никола Маринковић, Момир Пауновић

outside of the Pannonian basin which were not covered by 96/10, ie. as type 6 according to
current legislative (Official Gazette of the R. of Serbia 96/2010).

Results and Discussion
A total of 55 aquatic macroinvertebrate taxa were identified. Having in mind that
some groups, most notably chironomids, were not identified to the species level, the diversity
is presumably higher. Insects were found to be the most diverse component of recorded fauna.
Ephemeroptera were the dominant insect component in terms of diversity (14 taxa) and
relative abundance (40% of total community). The highest diversity was found at the site
Gradac 4 (Ćelije Monastery), with 34 identified taxa, while the lowest was found at the
locality Gradac 3 (Lastra) with 17 recorded taxa only. It could be noted that recorded diversity
is lower than in some previous investigations, for example 87 taxa were reported by
Đikanović et al (2010) based on two-year investigations. Regarding taxonomic composition,
the dominance of EPT (Ephemeroptera, Plecoptera andTrichoptera) with 31 recorded taxa is
expected for this type of medium-sized hilly river (Paunović, 2007), and corresponds to some
previous reports (Đikanović et al, 2010). In regards to the percentage participation of the
major taxonomic groups, Ephemeroptera were also found to be the most abundant component
(40% of total community), while EPT taxa participation was approximately 60% of total
community. It should be mentioned that besides the EPT taxa, Diptera were also important
component, in terms of diversity (11 taxa), and relative abundance (27%). Regarding
ecological classification of taxa based on its saprobic valence (Moog, 2002), the majority of
taxa were adapted to the low degree of organic pollution (β –mesosaprobic taxa; 14,2%),
while taxa sensitive to organic pollution (oligo- and xenosaprobic) were also abundant (13,5%
of community). Taxa tolerating higher organic load (α –mesosaprobic taxa) were rare, making
only 5% of detected community. Taxa adapted to high organic pollution (polysaprobic taxa)
were not found in this investigation. A significant share of taxa which were not assessed
regarding its saprobic preferences, making two thirds of found community (67%), should be
noted. Assemblages at all localities have more or less the same structure regarding sensitivity
to organic pollution (figure 2). Only at locality Gradac 3 a somewhat higher share of α –
mesosaprobic taxa could be noted.
Figure 2. Percentage participation (%) of main saprobic groups in the investigated communities of the
Gradac River
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Table 2. Values of calculated metrics and water quality classes for the Gradac River
Locality

Gradac 1

Gradac 2

Gradac 3

Gradac 4

Total No. of Taxa

24

I

27

I

17

II

34

I

31

I

No of Families

17

I

18

I

14

I

20

I

22

I

1.64

I

1.5

I

1.92

II

1.54

I

1.66

I

89

II

99

I

83

II

126

I

116

I

ASPT

6.85

II

7.07

I

6.92

II

7.41

I

7.25

I

SWI

1.39

III

2.68

I

2.05

II

2.49

I

2.79

I

EPT

2

III

4

II

15

III

12

I

3

I

Oligochaeta (%)

0

I

0

I

0

I

0

I

0

I

SI
BMWP

Average

II

I

II

I

Gradac 5

I

Calculated values of used indices point to very good (I class) and good (II class) ecological
status of the river (table 2). The better overal ecological status in the lower river stretch
(localities Gradac 4 and 5) compared to its upper stretch, should be noted. It could be
explained by more diverse habitats in this lower stretch, and due to more diverse
macroinvertebrate community, as wll as with absence of dry periods (contrary to upper part
„Suvaja“), which in absence of larger/major pollution sources along this river, results in such
situation. The high share of taxa wich lack ecological preferences (taxa wich were not used
for assessment), suggests a caution when interpreting the results, and points to the necessity of
further improvement of the evaluation system, and its adjustment to this region.
As obtained results of ecological assessment are in accordance with results of previous
investigations (period 2003-2006; Đikanović et al, 2010), it could be stated that the Gradac
river maintain high ecological status, and thus could be regarded as one of clear rivers
(„reference“ or „nearly natural“ watercourse) in Serbia. However, despite such good status,
the imperative remains further preservation and protection of this jewel among rivers of
Serbia.

Conclusion
The Gradac River is regarded as one of „nearly natural“ Serbian watercourses.
Ecological status assesment was performed based on sampled benthic macroinvertebrates and
appropriate national legislative. It was confirmed reference (very good; clas I) ecological
status of this river, for the majority of investigated localities. Somewhat poorer ecological
status (good; class II) was registered at the two localities, belonging to upper river part called
„Suvaja“, which occasionly get dry (subterranean river). Having in mind previous
investigations of the river it could be stated that the Gradac truly is one of the well preserved
Serbian rivers. However, despite this results, the imperative should remains further, and even
better preservation and protection of this river.
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NEW RECORD OF NEVRORTHIDAE (NEUROPTERA;
NEUROPTERIDA) FROM SERBIA
Вања Марковић, Марија Илић, Маја Раковић, Момир Пауновић
University of Belgrade, Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, Despota
Stefana 142, 11060 Belgrade, Serbia
Abstract
Nevrorthidae is an old and peculiar family of Neuroptera considered as “living fossil” with
immanent phylogenetic importance. Unlike most other neuropteran families, the nevrorthids have
aquatic larvae, which prefer clean mountain rivulets. They also pupate under water, and adults could
be found in the vegetation along these rivulets. Four genera with highly disjunct distribution are
present. The European genus, Nevrorthus Costa, 1863 has four (or five) vicariant species, and it is
considered as Mediterranean faunistical element. The species Nevrorthus apatelios H. Aspock, U.
Aspock & Holzel, 1977 has the widest distribution and it is regarded as balkanopontomediterranean
element. In Serbia, including Kosovo and Metohia there were only a few reported findings of
nevrorthids, namely N. apatelios, and the most recent was back from 1986. During our research on the
slopes of the Stara Planina Mountain, near the city of Pirot (southeastern Serbia), one nevrorthid
larvae was found in the August 20, 2013 in the Dojkinci River. Due to lack of available taxonomic
keys for larval nevrorthids, this specimen could not be identified to lower taxonomic level. Bearing in
mind biogeography of this group and genus, it could be reasonable to assume that found larval
specimen belongs to species N. apatelios. Nevertheless, this finding represents, beside a new locality
of this rare taxon, also the only recent (XXI century) report regarding its presence in Serbia.
Key words: Nevrorthidae, new locality, recent findings, Dojkinci River, Serbia
Сажетак
Nevrorthidae су стара и необична група мрежокрилаца (Neuroptera) која се сматра
„живим фосилом“ велике филогенетске важности. Представници ове групе, за разлику од
већине мрежокрилаца поседују ларву која се развија у воденој средини, обично у чистим
планинским потоцима и рекама. У води се одвија и сама метаморфоза (пупација), а једини
сувоземни стадијум су адулти, који се могу срести у близини њихових водених станишта.
Четири рода ове групе одликује изразито дисјунктивно распрострањење. Европски род,
Nevrorthus Costa, 1863, са четири (пет) викаријске врсте, сматра се медитеранским
фаунистичким елементом. Врста Nevrorthus apatelios H. Aspock, U. Aspock & Holzel, 1977 која
се води као балканопонтомедитерански елемент има најшире распрострањење. У Србији,
укључујући Космет, присзство преставника ове групе је документовано веома оскудно.
Последњи документовани налаз (врста N. apatelios) датира још из 1986. године прошлог века. У
оквиру нашег истраживања на Старој планини код Пирота (југоисточна Србија), 20. августа
2013. године у Дојкиначкој реци, нађена је једна ларва групе Nevrorthidae. Због недостатка
адекватних таксономских кључева за идентификацију ларви ове групе, јединка није могла бити
прецизније одређена. Уколико имамо у виду биогеографију ове групе, односно рода Nevrorthus,
може се са извесном дозом сигурности претпоставити да се ради о врсти N. apatelios. Овај налаз
је значајан јер се ради о потпуно новом локалитету са присуством овог ретког и значајног
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таксона, а сем тога представља и први савремени налаз (XXI век( којим се потврђује његово
присуство у Србији.
Кључне речи: Nevrorthidae, нови локалитет, нови налаз, Дојкинци, Србија

Introduction
The Neuropterida, with about 6,500 described species, comprise three orders:
Raphidioptera (241 described valid species in two families), Megaloptera (380 species in two
families); and Neuroptera (6,000 species in 17 families) (Aspöck et al, 2015). Neuroptera
fauna of the Balkan Peninsula is rather poor, and numbers 244 species (Popov and Letardi,
2010). Only about 20% of this “Balkan Neuroptera fauna” (54 species; Petrović, 2013) is
present in Serbia, suggesting rather scarce knowledge of this insects in our country.
The family Nevrorthidae, the most “mysterious” neuropteran lineage (Liu et al. 2014),
contains 17 described species in four genera: Nevrorthus Costa, 1863, Nipponeurorthus
Nakahara, 1958, Austroneurorthus Nakahara, 1958 and Sinoneurorthus Liu et al., 2012; with
highly disjunct distribution (Randolf et al, 2014). Unlike most other neuropteran families, the
Nevrorthidae have aquatic larvae, which even pupate in water (Malicky 1984). Extremely
slender and agile larvae (Beutel et al, 2010) of this family live in clean mountain rivulets
between stones, and capture their prey with jaws in form of sucking tubes, as a peculiarity of
neuropteran larvae (Aspöck & Aspöck 2010). The adults are often found under overhanging
twigs and leaves of the vegetation along such waters (Aspöck & Aspöck 2010). Nevrorthids
are rarely collected and appear to be very locally distributed, as Jones and Devetak stated
(2009). This is especially true in the case of its larvae. The ﬁrst (known) larvae were collected
by Zwick (1967) in the Rio Picocca in Sardinia (Italy). This finding was particularly
important because of found larval peculiarity and the dissimilarity with the larvae of the
supposedly closely related genus Sisyra, Nevrorthus was removed from Sisyridae, into a
brend new family Neurorthidae Nakahara, 1915 (Zwick, 1967), The “relictual” distribution of
known nevrorthids and their great morphological similarity, both in the adult and larval
stages, suggest its “antiquity” among Neuroptera, so some prominent authors (Aspöck &
Aspöck, 1994) consider Nevrorthidae to be “living fossiles” positioned at the base of
Neuroptera.The four (or five; Monserrat and Gavira, 2014) species of the genus Nevrorthus,
which are present in the Mediterranean also show a vicariant distribution (Aspöck & Aspöck
2007; Gavira et al. 2012). Among these species Nevrorthus apatelios H. Aspock, U. Aspock
& Holzel, 1977, which was considered as Balkano-ponto-mediterranean endemit (Aspöck et
al, 2001; Devetak and Jakšić, 2003) has the widest distribution. The more so, according to the
newest findings from the south-eastern Alps (Letardi et al, 2006; Jones and Devetak, 2009)
and Carpathian Mountains (Aspöck & Aspöck 2010) its range appears to be even wider.
Unlike the other thermophilous Pontomediterranean taxa, it is a unique stenotopic inhabitant
of cold mountain rivers at an altitude of 900–1000 m, as is stated in Popov (2002). Despite
being rare and stenotopic, members of nevrorthids are not on the IUCN red list, although in
Bulgaria N. apatelios is assessed as “vulnerable” (Golemanski et al, 2011).In Serbia,
including Kosovo and Metohija, to date, there were only a few reported findings of
Nevrorthidae, namely N. apatelios, and the most recent was back from 1986 at the Šarplanina Mountain (the Prizrenska Bistrica River) (Devetak and Jakšić, 2003).
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This paper presents the first finding of larval Nevrorthidae in Serbia, as well as the only report
of this taxon in recent times (XXI century) in our country.

Material and Methods
Aquatic macroinvertebrate research was done in the August 2013, covering the Nišava
River and some of its tributaries in the Pirot Municipality (eastern Serbia) at the Stara Planina
Mountain. Sampling was performed by standard benthological net (25x25 cm, 500 μm),
multi-habitat sampling procedure (Hering et al, 2004) and AQEM protocol (AQEM, 2002)
were applied. The samples were preserved by using 70% ethanol and further processed in the
laboratory of the Department of hydroecology and water protection of Institute for biological
research “Siniša Stanković” (IBRSS). A binocular magnifier Carl ZeissStemi 2000-C (75 x
magnifications) with digital camera AxioCamERc 5s and ZEN 2011 software were used for
manipulation and photographing of material. The all material, including found specimen, was
deposited in the hydrobiological collection of the same institution (IBRSS).

Results and Discussion
During the research covering the Nišava River and its tributaries and streams at the
Stara Planina Mountain, near the city of Pirot (eastern Serbia), in the August 2013 one larval
specimen of family Nevrorthidae was found in the sample from the Dojkinci River (upstream
Dojkinci). The locality is situated at the 975 m.a.s.l., with coordinates of 43°15'31.23"N and
22°46'28.27"E (Google Earth™ mapping service. 2012). The Dojkinci River is typical hilly
stream in region, with rich macroinvertebrate community and dominance of EPT
(Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera) taxa (unpublished data). The river bed substrate
at the locality of finding is composed mainly from large fractions of red sandstones (figure 1).
Because of absence of noticeable anthropogenic impacts, especially in the upper river stretch
(upstream from the Dojkinci settlement), the river and its surrounding are relatively
unpolluted. The potential issue could arise if woodcutting and deforestation, still at the low
level of environmental impact, in future become more intense.

Figure 1. The Dojkinci River, upstream from the Dojkinci village (photo M. Ilić)
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The found larval specimen (figure 2) is about 8 mm long, slender, with characteristic large
jaws of Neuoptera larvae. It shows characteristic and unique morphology of larval
Nevrorthidae, with dorso-ventrally flattened head and collar-like elongate and sclerotized
cervix (Beutel et al, 2010; Gavira et al. 2012).

Figure 2. Larval specimen of Nevrorthidae. from the Dojkinci River (10x magnification; photo V.
Marković)

Due to lack of available taxonomic keys for larvae of Nevrorthidae (Gavira et al. 2012), this
specimen could not be identified to lower taxonomic level, although bearing in mind
biogeography of the group, and genus Nevrorthus itself (Aspöck and Aspöck, 2007; 2010), it
most probably belongs to species N. apatelios.
Our finding represents, besides a new finding site for this rare and localized taxon, also the
only recent (XXI century) report regarding presence of this Neuroptera in Serbia. Although
this taxon is not on IUCN red list, its scattered distribution and rarity of findings (Popov,
2002; Devetak and Jakšić, 2003; Jones and Devetak, 2009; Gavira et al. 2012), implies a
necessity for better protection of this “living fossils”. Steps in that direction are taken in
Bulgaria, where species N. apatelios is marked as “vulnerable” with B2ab(ii) conservation
status according to IUCN criteria (Red Data Book of the Republic of Bulgaria; Golemanski et
al, 2011).

Conclusion
Nevrorthids are enigmatic and important Neuroptera, sometimes considered as “living
fossils”. Knowledge of Neuroptera in Serbia is scarce, which could be illustrated by fact that
the most recent reported finding of nevrorthids in this region was back from 1986. During
conducted research on the slopes of the Stara Planina Mountain, near the city of Pirot
(southeastern Serbia) in the 2013, one larval nevrorthid was found in the Dojkinci River on
the August 20. Due to lack of available taxonomic keys, this larval specimen could not be
identified to lower taxonomic level, but bearing in mind biogeography of group/genus, it
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could be assumed that it’s belonging to species N. apatelios. Nevertheless, our finding
represents a new locality of this rare taxon, and moreover the only recent (XXI century) report
regarding its presence in Serbia
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СТАЊЕ ЗООБЕНТОСА УНЕ И ПРОБЛЕМИ
РАДИОАКТИВНИХ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ПОДРУЧЈУ
НОВОГ ГРАДА
Невенка Павловић, Зорица Зец, Боро П. Павловић, Огњен Дрљача, Радојка Пајчин
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, Младена Стојановића 2,
78000 Бања Лука
Abstract
PAVLOVIĆ, Nevenka, Zorica ZEC, B. P. PAVLOVIĆ, O. DRLJAČA, Radojka PAJČIN:
CONDITION OF THE UNA RIVER ZOOBENTHOS AND PROBLEMS OF RADIOACTIVE
BALLAST IN NOVI GRAD MUNICIPALITY. [University of Banja Luka - Faculty of Sciences,
Mladena Stojanovića 2 , 78000 Banja Luka]
Sampling of the Una River zoobenthos took place in Novi Grad municipality („Ivo Lola
Ribar“ quay, up stream from Ada, Mlakva stadion, and Rudice camp) in 2015. The paper capitalized
on the zoobenthos in order to estimate the water quality and causes of the pollution, and warn the local
population about the potential consequences. An attempt was also made to indicate the potential
impact of the radioactive ballast on the basis of taxon 81046.
Key words: zoobenthos, Una river , Novi Grad, water quality, indication of radioactive ballast, taxon
81046
Сажетак
Узорковање зообентоса ријеке Уне обављено је 2015. године на подручју Новог Града
(Кеј „Иве Лоле Рибара“ узводно од Аде, стадион „Млакве“ и камп „Рудице“). Циљ рада је био
да се на основу стања зообентоса утврди квалитет воде, облик њеног загађења и укаже
становништву на евентуалне нежељене посљедице. Постављено је питање могућности
индицирања стања о потенцијалном утицају радиоактивног оптерећења на основу таксона
кодираног са 81046.
Кључне ријечи: зообентос, ријека Уна, Нови Град, квалитет воде, индицирање радиоактивног
оптерећења, таксон 81046

УВОД
Уна у преводу са латинског значи “једна, једина“, а име овој ријеци су дали
стари Римљани. Дуга је укупно 214 км, а на подручју новоградске општине са дужином
тока 35 км је гранична ријека (БиХ и Хрватске). Настала је у горњем плиоцену. Ова
крајишка љепотица је кршка ријека богата слаповима, водопадима, брзацима и
седреним наслагама. Уна тако изгледа до уласка у Нови град, а даље у доњем току
корито је плитко изувијано са широком алувијалном равни која је плављена од Новог
Града и низводно, још око 15км, до излаза из Добрљина. У новоградско подручје Уна
утиче на надморској висини од 130м, а истиче на 112м, што значи да јој је пад 0,5м/км.
Просјечна ширина јој је од 80-100м (Тодић, 2000).
Фауна дна или зообентос, макрозообентос у текућицама је представљен већим бројем
животињских група. Зообентос ријека се одликује промјеном квалитативног састава и
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биомасе, како од извора ка њеном ушћу тако и од обале према према средини ријеке.
Чланови биоценозе макрозообентоса показују специфичне адаптације на услове живота
као што су морфолошке, физиолошке и анатомске. Истраживањем зообентоса као
индикатора у оцјени квалитета воде почела су давно. Поменућемо само нека
лимнолошка истраживања као што су у сливу ријеке Босне и појединим дијеловима
слива Дрине, те Сутјеске (Маринковић–Господнетић, 1970; Каћански 1970, 1970а;
Крек, 1970; Танасијевић, 1970). Касније су се овим проблемом на Врбасу и Врбањи
бавили (Павловић и сар., 2008, 2008а, 2011б), Сави (Павловић и сар., 2013а).
Проучавањем макрозообентоса Сане бавили су се Трожић-Боровац и Рожајац (TrožićBorovac, Rožajac, 2006), Уне и Унца Матоничкин и Павлетић (Matoničkin, Pavletić,
1959) те Трожић-Боровац и Шкријељ (Trožić-Borovac, Škrijelj, 2000). Организми
зообентоса су добри индикатори квалитета воде, па и радиоактивног оптерећења.
Циљ рада је:
 да се преко стања зообентоса утврди квалитет воде ријеке Уне,
 облик њеног загађења,
 евентуално радиоктивно оптерећење на подручју Новог Града и
 могућности индицирања стања о потенцијалном утицају радиоактивног
оптерећења на основу таксона кодираног са 81046
 да се укаже становништву на евентуалне нежељене посљедице с обзиром да
постоје индиције о одлагању радиоактивног отпада на подручју Трговинске горе
(Банија) у сусједној Хрватској.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Теренска истраживања, која су обухватила узимање проба зообентоса, обављана
су на ријеци Уни на подручју Новог Града на три локалитета (Сл.1, Таб. 1): Кеј „Иво
Лола Рибар“у Новом Граду– узводно од Аде (Л1), стадион „Млакве“ (Л2) и Камп
„Рудице“ у Рудицама (Л3). Квалитативно и квантитативно стање зообентос је сагледано
у два времена – двије сезоне: В1 – касно прољеће – 6. јуна 2015. и В2 – рана јесен – 24.
септембра 2015. године.

Слика 1. Локалитети означени црвеном бојом на Google-приказу терена
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Табела 1. Подаци о мјестима са којих су узимане пробе зообентоса Уне

3

3

3

3

1

1

1

1

3

3

3

3

У касно прољеће (В1), на локалитету Кеј „Иво Лола Рибар“ (Сл. 2) у Новом
Граду (Л1) узете су пробе на три тачке (3м, 4,5м и 10м од обале – П1, П2 и П3) на
десној обали (Д) и на три тачке (3м, 5м и 7м од обале – П1, П2 и П3) на лијевој обали
(Л).

Слика 2. Уна, Нови Град - Кеј „Иво Лола Рибар“ пјесковито дно уз десну обалу,

6.06.2015. (фото. ориг. З. Зец)

На другом локалитету (Слика 3.) стадион „Млакве“ (Л2) на десној обали једна тачка (60
цм од обале – П1) и лијевој обали једна тачка (50цм од обале – П1).
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Слика 3. Уна стадион „Млакве“, десна обала,
6.06.2015. (фото. ориг. З. Зец)

Трећи локалитет (Сл.4) је Камп „Рудице“ у Рудицама (Л3) на десној обали (Д) три тачке
(удаљеност од обале 20цм, 2м и 5м – П1, П2 и П3) и на лијевој обали (Л) на три тачке
(50цм, 85цм и 2м – П1, П2 и П3).
Укупно у касно прољеће су узетe пробе зообентоса са 14 тачака из ријеке Уне (десна и
лијева обала по 7: први и трећи локалитет по 3, а други по 1 проба).

Слика 4. Уна - Камп „Рудице“ у Рудицама, десна обала (Л3-Д) каменита подлога на мјесту
узете пробе и околно дно знатано обрасло макрофитама 6.06.2015. (фото. ориг. З. Зец)

У рану јесен (В2 – 24. септембра 2015.), узимање проба је поновљено .опет је
узето укупно 14 проба са иста три локалитета. На локалитету Кеј „Иво Лола Рибар“ у
Новом Граду (уз десну обалу три тачке – 3м, 4,5м и 10м, уз лијеву обалу три тачке –
7м, 5м и 3м), код стадиона „Млакве“ (Сл.5) једна тачка (уз десну обалу – 1м, уз лијеву
обалу – 1,10м) и Камп „Рудице“на Уни“ у Рудицама 3 тачке (уз десну обалу – 20цм, 2м
и 5м, уз лијеву обалу 15цм, 85цм и 2м). Исти број тачака са којих су узете пробе био је
и уз супротну лијеву обалу Уне. Дакле, укупно је за анализу узето 28 проба зообентоса
ријеке Уне у подручју Новог Града.
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Слика 5. Уна – стадион „Млакве“, десна обала, 24.09.2015. (фото. ориг. З. Зец)

Пробе зообентоса су узимане „Surber-овом“ мрежом чија је површина захвата 34x33цм,
а дијаметар окаца 350μm, а затим је материјал стављан у оподелдоке, фиксиран 70%
алкохолом и етикетиран. На локалитетима су одређене координате, мјерена је
температура (Таб. I), те, на мјесту узимања пробе удаљеност од обале и дубина.
Mатеријал је транспортован на Природно-математички факултет Универзитета у Бањој
Луци и анализиран помоћу стереомикроскопа LEICA EZ4D. Јединке су издвајане и
разврставане по систематским групама, бројане, а потом неки примјерци и
фотографисани (Табла I).
Након завршене анализе јединке су разврстане по систематским групама похрањене у
пластичне флаконе са алкохолом, етикетиране и стављене у збирку Катедре за
екологију Природно-математичкког факултета Универзитета у Бањој Луци, ради даљих
анализа и поређења. Урађене су електронске микрографије представника појединих
систематских група (Gastropoda-пужеви; Bivalvia-шкољке; Gammaridae-рачићи;
Ephemeroptera-водени цвјетови; Plecoptera-обалчари, камењарке, прољетњаци;
Trichoptera-водени мoљци; Coleoptera-тврдокрилци; Diptera -двокрилци).
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Табла 1. Јединке представници неких радних таксона

Gastropoda

Bivalvia

Gammaridae

Ephemeroptera

Plecoptera
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Trichoptera

Coleoptera

Diptera

Добијени резултати су статистичкиии обрађени са програмом Microsoft Excel и
Microsoft Word.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Резултати анализе зообентоса показују разлике по заступљености таксона и по
броју јединки у њима, како међу дијеловима тока (удаљеност од обале, стране тока
истог локалитета, различити локалитети) у исто вријеме, тако и у два времена
утврђивања стања: касно прољеће и рана јесен.
Пробе узете 6.6.2015. године су садржавале укупно од 29 до 184 јединки (просјечно
121,5), пробе узете уз десну обалу од 50 до 184 (просјечно 130,14), а уз лијеву од 29 до
148 (просјечно 112,86). Број констатованих (радних) таксона у проби био је од 5 до 15
(просјечно 9,43), уз десну обалу исти (просјечно 10), а уз лијеву од 5 до 14, просјечно
8,86 (Таб. 2).
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Табела 2. Број јединки у пробама (П1, П2, П3) бентоса узетим 6.6.2015. (В1) уз десну – Д и
лијеву – Л обалу Уне на локалитетима Нови Град – Кеј (Л1), Млакве (Л2) и Рудице (Л3)
Д
Л
Л1
Л2 Л3
Л1
Л2 Л3
П1 П2 П3 П1 П1 П2 П3 П1 П2 П3 П1 П1 П2 П3
Nematoda
Nematoda
1
Gastropoda
Ancylus sp.
2
Gastropoda
78 5 46 9
5 15 21 28 10 47 77 49 20
Lymnaea sp.
10
Planorbis sp.
6
33
Theodoxus sp.
3
Valvata
5
6
1
Viviparus viviparus
4
Bivalvia
Bivalvia
16
1 1
2 1 6 6
6 17
16
Oligochaeta
Oligochaeta
37 1 13 18
1
10 2 13
Acarina
Acarina
2
1
Hydracarina
1
Gammaridae Gammarus sp.
10 49
45 134 105 16 5 4
2 13 24
Ephemeroptera Baetidae
2
Ephemeroptera
6 9
31 12 18 11 6 2
1 1 2
Plecoptera
Plecoptera
5 8
1 1 3 1 1
Odonata
Cordulegaster boltoni
2
2
Trichoptera
Hydropsyche
2 18
Trichoptera
37
2 4 1 2
11 46
63 1
Trichoptere (kućica)
1
2 3 8 63
13
2
Coleoptera
Coleoptera
11
4
2
1
Coleoptera (adult)
1
1
Coleoptera (larva)
2
2
Elmidae
5
12 10
Elmis sp.
5
1
Elmis sp. (larva)
1
Diptera
Athericidae
3
Chironomidae
15 12 11 20 4 10 35 20 1 1 2 5 12
Diptera
2 2 2 3
2 8
1
Simulidae
2
5
Tipulidae
2
Укупно
134 87 184 50 103 174 179 122 148 29 101 125 133 132
Број таксона
5 15 11 7 7 11 14 12 10 6 5 9 6 14
Припадност

Таксон (радни)

Пробе узете 24.9.2015. имале су укупно од 49 до 167 јединки (просјечно 91,14), пробе
узете уз десну обалу од 70 до 167 (просјечно 108,71), а уз лијеву од 49 до 118
(просјечно 73,57). Број констатованих (радних) таксона у проби био је од 5 до 16
(просјечно 9,36), уз десну обалу од 8 до 16 (просјечно 11,29), а уз лијеву од 5 до 12,
просјечно 7,42 (Таб. 3). Констатован је 31 радни таксон и на основу по 14 проба узетих
6.6.2015. као и 24.9.2015.
Укупно су констатована 44 радна таксона у 28 прегледаних проба (Таб. 4).
Заступљеност радних таксона варира по локалитетима: средишњи локалитет стадион
„Млакве“ (на коме је узета само једна проба) и уз десну и уз лијеву обалу има мањи
број таксона и од низводног (Нови Град – Кеј „Иво лола Рибар“) и од узводног
локалитета (Камп „Рудице“ у Рудицама), на којима су узимане по три пробе, с тим да је
уз десну обалу већи број за локалитет (Камп „Рудице“ у Рудицама од Новог Града – Кеј
„Иво Лола Рибар“ а обрнуто је уз лијеву обалу.
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Табела 3: Број јединки у пробама (П1, П2, П3) бентоса узетим 24.9.2015. (В2) уз десну – Д и
лијеву – Л обалу Уне на локалитетима Нови Град – Кеј „Иво Лола Рибар“ (Л1), стадион „
Млакве“ (Л2) и Камп“ Рудице“ у Рудицама (Л3)

П3

Л3
П1

П2

Л2
П1

П3

П2

Л1
П1

П3

Л3
П1

П2

Л2
П1

П3

6 23 17 21 23 36

4
35
13
16

5
7
1

4
15
4
1
1
16 1

3
3 2
5
7
1 11
3 17
3 2 2
5
11 39 35 46 35 12 17
11 3
2 1
6 15

7

1
3
4

1

6

1

2
1
1
2

3

8 18

4

5

3 17 15

9

6

1
24

8 12 15

4
3

7

4
5

1
4
4

2

4

3

7
2

4

11
8 16

4

8
17 38
3

13

4

8

6

88

7

1

5 12

5

9

56

8 11

7

54

4
1

118

4
5

49

9 13 16 12 10

4
5 39 15 17

99

22 20 56 77 19
2
1
2 2
3
4
2

51

2

2
1

107

Број (радних)
таксона

6

70

Pisces
Укупно

5
9

73

Diptera

3

167

Coleoptera

18

80

Bivalvia
Acarina
Gammaridae
Ephemeroptera
Plecoptera
Odonata
Oligochaeta
Trichoptera

6 10

2
1

166

Bithynia sp.
Bithynidae
Gastropoda
Hydrobiidae
Lymnea sp.
Theodoxus sp.
Valvatidae
Bivalvia
Hydracarina
Gammarus sp.
Ephemeroptera
Plecoptera
Gomphus vulgatissimus
Oligochaeta
Hydropsyche
Trichoptera
Trichoptere (kućica)
Coleoptera
Coleoptera (adult)
Coleoptera (larva)
Elmis sp.
Elmis sp. (adult)
Elmis sp. (larva)
Athericidae
Chironomidae
Dicranota sp.
Diptera (lutka)
Pedicidae
Psychodidae
Tipulidae
Pisces

П2

Gastropoda

98

Таксон (радни)

П1

Припадност

Л

Л1

Д

Пробе бентоса уз десну обалу и при првом времену (27 радних таксона) и при другом
времену (29) имале су већи број радних таксоне од проба узетих уз лијеву обалу (20,
односно 17), али укупно за оба времена број таксона је за 1 мањи уз десну обалу (27)
него уз лијеву (28).
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В2

В1В2

В2Л

В2ЛЛ3

В2ЛЛ2

В2Д

В2ЛЛ1

В2ДЛ3

В2ДЛ2

В1

В2ДЛ1

В1Л

В1ЛЛ3

В1ЛЛ2

В1Д

В1ЛЛ1

В1ДЛ3

В1ДЛ2

Припадност
Nematoda
Gastropoda

В1ДЛ1

Табела 4. Присутни таксона (1) по локалитетима (Л1, Л2, Л3) уз десну (Д) и лијеву (Л) обалу
Уне, узетих 6.6. (В1) и 24.9.2015. (В2)
Таксон
Nematoda
1
1 1
1
Ancylus sp.
1
1
1
1
Bithynia sp.
1
1
1 1
Bithynidae
1
1
1 1
Gastropoda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hydrobiidae
1
1
1 1 1 1
Lymnea sp.
1 1 1 1
Planorbis sp.
1
1
1 1 1
1
Theodoxus
1
1
1
1
Theodoxus sp.
1
1 1 1 1 1 1 1 1
Valvata
1 1
1 1
1 1
1
Valvatidae
1
1
1 1
Viviparus viviparus
1 1 1
1
Lymnaea sp.
1
1
1
1
Bivalvia
Bivalvia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
Oligochaeta
Oligochaeta
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
Acarina
Acarina
1
1
1 1 1
1
Hydracarina
1
1
1 1 1 1 1
1 1
Gammaridae Gammarus sp.
1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ephemeroptera Baetidae
1 1 1
1
Ephemeroptera Ephemeroptera
1
1 1 1
1 1 1 1 1
1
1 1
Plecoptera
Plecoptera
1
1 1 1
1 1 1 1
1
1 1
Odonata
Cordulegaster boltoni
1 1
1
1
Gomphus vulgatissimus
1
1
1 1 1 1
Trichoptera
Hydropsyche
1 1
1
1 1
1 1
Trichoptera
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
Trichoptere (kućica)
1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
Coleoptera
Coleoptera
1
1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Coleoptera (adult)
1 1
1 1
1
1 1
Coleoptera (larva)
1 1
1 1
1 1
1 1 1
Elmidae
1
1 1
1 1
1
Elmis sp.
1
1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
Elmis sp. (adult)
1
1
1 1
Elmis sp. (larva)
1 1
1 1
1
1 1
Diptera
Athericidae
1 1
1
1 1
1 1
Chironomidae
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
Dicranota sp.
1
1
1 1
Diptera
1 1
1 1
1 1 1
1
Diptera (lutka)
1
1
1 1
Pedicidae
1 1 1
1 1 1 1
Psychodidae
1
1 1
1 1 1 1
Simulidae
1
1 1
1
1
Tipulidae
1
1 1
1 1
1 1
Pisces
Pisces
1 1 1 1
Присуство
20 7 16 27 13 5 15 20 31 22 12 14 29 10 5 16 17 31 44
Одсуство
24 37 28 17 31 39 29 24 13 22 32 30 15 34 39 28 27 13 0

Укупно учешће таксона по групама у зооценотичким спектрима је варијабилно уз десну
и лијеву обалу као и при касно-прољетном и рано-јесењем посматрању (Таб. 5, Сл. 6).
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1
7

6
1
1
2
1
1
1
1
3
6
4

1
1

2
1 3
5 3
1
27 17 20

9

1

6

6
1
1
1
1
1
1
1
3
6
7

1
1
7

4
1
1

1

1
1
9

1
1
6

1
7

7
6
1
1
1
1
1 1 2
1
1
1 1 1 1
1
1
1 1 1 1
3
3
6 1 6 1
7 2 4 5
1
1
31 13 27 17

2
1

1

2
1
1
1
4
6

2
1
1 1
1
2
4
1
1 3
6
4
2 3
1
1
1 1
24 31 13 29 15 17 27

В1В2

В1В2Л

1

В1В2Д

1
1
7
1
1
2
1
2
1
1
3
6
5

В2

1
1
4
1
1
1
1
2
1

В2Л

В2Д

1

В1

Припадност
Nematoda
Gastropoda
Bivalvia
Oligochaeta
Acarina
Gammaridae
Ephemeroptera
Plecoptera
Odonata
Trichoptera
Coleoptera
Diptera
Pisces
Укупно

В1Л

В1Д

Табела 5. Укупан број радних таксона констатованих уз десну (Д) и лијеву (Л) обалу при
првом (В1) и другом (В2) посматрању

1
1
1
1
7 6 13
1
1
1
1
1 1 2
1
1
2
2
1
1
1 1 2
2 1 3
4 3 7
5 4 9
1
1
28 16 44

Укупно је пребројано 2977 јединки у 28 проба зообентоса (Таб. 6): уз десну обалу 1672
а уз лијеву 1305; у касно-прољетним пробама 1701, а у рано-јесењим 1276: и у једном и
у другом термину број јединки је већи уз десну него уз лијеву обалу. Густина насеља
зообентоса није велика на основу појединих проба, а ни на основу израчунатих
аритметичких средина.
Табела 6. Укупан број јединки по систематским групама уз десну (Д) и лијеву (Л) обалу Уне
6.6. (В1) и 24.6.2015. (В2) сабрано за пробе и локалитета.
Припадност

В1Д

Nematoda

В1Л

В1

В2Д

В2Л

1

1

190

290

480

80

209

Bivalvia

21

51

72

19

Oligochaeta

70

25

95

38

3

1

4

17

343

64

407

181

Ephemeroptera

76

25

101

Plecoptera

15

5

Gastropoda

Acarina
Gammaridae

Odonata

4

В2

Д

Л

В1В2

0

1

1

289

270

499

769

62

81

40

113

153

59

97

108

84

192

17

20

1

21

260

524

143

667

18

18

94

25

119

20

4

4

19

5

24

4

1

1

2

5

1

6

79

Trichoptera

70

209

279

19

28

47

89

237

326

Coleoptera

28

30

58

117

12

129

145

42

187

Diptera

91

89

180

267

57

324

358

146

504

8

8

0

8

8

515

1276

1672

1305

2977

Pisces
Укупно

911

790

1701

761
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100%
Pisces
Diptera

80%

Coleoptera
Trichoptera
60%

Odonata
Plecoptera
Ephemeroptera
Gammaridae

40%

Acarina

20%

Oligochaeta

В1В2

В1В2Л

В1В2Д

В2

В2Л

В2Д

В1

В1Л

0%

В1Д

Bivalvia
Gastropoda
Nematoda

Слика 6. Спектри броја радних таксона по таксономским групама уз десну (Д) и лијеву (Л)
обалу при првом (В1) и другом (В2) посматрању

Sum of Јединки

Л - В2
Д - В2
Л - В1
Д - В1

Припадност

Pisces
Diptera
Coleoptera
Trichoptera
Odonata
Plecoptera
Ephemeroptera
Gammaridae
Acarina
Oligochaeta
Bivalvia
Gastropoda
Nematoda

О В_

Слика 7. Зооценотички спектар зообентоса Уне уз десну (Д) и лијеву (Л) обалу 6.6. (В1) и
24.9.2015. (В2)

Зоценотички спектри (учешће броја јединки) су различита уз десну и лијеву обалу Уне
и при истовременом посматрању, а, такође, су различити међу два времена посматрања
уз исту обалу (Сл. 7). Пробе уз десну обалу Уне показују мању и апсолутну и релативну
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абунданцију Gastropoda, него уз лијеву обалу Уне, обрнут је однос за групе Gammaridae
и Diptera.
На прстенастом дијаграму (Сл. 8) виде се односи укупних зооценотичких спектара
зообентоса Уне уз десну (Д) и лијеву (Л) обалу те свега (В1В2), у два времена.
В1В2
Л
Nematoda
Gastropoda
Bivalvia
Oligochaeta
Acarina
Gammaridae
Ephemeroptera
Plecoptera
Odonata
Trichoptera
Coleoptera
Diptera
Pisces

Д

Слика 8. Зооценотички спектар зообентоса Уне укупно уз десну (Д) и лијеву (Л) обалу и свега
(В1В2)

Ријеке су подложне различитим типовима загађења усљед антропогеног утицаја, а
најтежи облик загађења је радиоактивно загађење што се неминовно одражава на
људско здравље. Радиоактивне материје могу да буду регистроване помоћу
аутоматских контролних апарата. Профилакса се своди на правилно чување
радиоактивних отпадака. Проблеми одстрањивања радиоактивних материја имаће у
будућности одлучујући значај. Обичне методе пречишћавања вода у овом случају нису
ефективне. Једини начин природне елиминације радиоактивних изотопа је њихово
распадање до стабилног стања, а за то је најчешће потребан веома дуг временски
период. Високо активни отпаци се депонују у челичне контејнере и полажу дубоко у
океане, или се течни отпаци претварају у чврсте који се депонују у дубоке слојеве
земљине коре. Понекад се чувају у дубоким шахтама. Потенцијална опасност пријети
од разарања зидова шахти услед активности и топлоте и тектонских поремећаја
(Jablanović et al., 2003). Таксон 81046 је веома осјетљив на радиоактивност и добар је
индикатор радиоактивног оптерећења воде. Он је нађен у бентосу Уне и 6.6.2015 и
24.9.2015., што би требало да указује да ниво радиоактивног оптерећења у биотопима
овог дијела Уне не искључује опстанак припадника таксона. Укупно је пребројано 111
јединки што представља мало учешће у односу на 2866 јединки које не припадају
таксону 81046 (Таб. 7). Током периода посматрања таксон је констатован на све три
профила тока Уне, с тим да на лијевој обали није на локалитету стадион „Млакве“ (Л2).
Број јединки на десном дијелу приобалног дна Уне је већи (84) него на лијевом
приобалном дијелу (27). У пробама узетим у јуну 11 јединки је констатовано за десну, а
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23 за лијеву обалу. Септембарске пробе десне стране Уне имале су 73, а лијеве 27
јединки. И поред малог броја јединки таксон 81046 је заступљен и на десној и лијевој
страни Уне на профилима Кеј „Иво Лола Рибар“ у Новом Граду – узводно од Аде (Л1)
и Камп „Рудице“ на Уни у Рудицама (Л3), а одсуствује на профилу стадион „Млакве“
(Л2). Драстична промјена је констатована на основу проба узетих 24.9.2015, на десној
обали на којој је таксон 81046 заступљен на сва три локалитета, а на лијевој само у
једној проби на профилу Камп „Рудице“ (Л3П3). Испитивани дио тока Уне садржи
микростаништа у којима се очекује присуство овог таксона, али комбинације биотопа
са карактеристикама ритрона и елементима карактеристика потамона не пружају
подједнаке предуслове за присуство таксона у свим дијеловима тока.
Табела 7. Број јединки у зообентосу Уне (таксон 81046 и други) уз десну (Д) и лијеву (Л)
обалу при првом (В1) и другом (В2) посматрању
Σ Јединки
Присуство
81046

81046 укупно
други

други-укупно
Укупно

Л_П_
Л1П1
Л1П2
Л1П3
Л2П1
Л3П1
Л3П3
Л1П1
Л1П2
Л1П3
Л2П1
Л3П1
Л3П2
Л3П3

О
Д
Σ В1
5
5

1
11
134
82
179
50
103
174
178
900
911

В_
ΣД
Σ В2
2
25
38
6
1
1
73
78
73
128
161
72
70
106
688
761

2
30
43
6
1
2
84
212
155
307
211
175
244
284
1588
1672

Л
Σ В1
12
10

1
23
110
138
29
101
125
133
131
767
790

ΣЛ

Σ

Σ В2
12
10

4
4
51
99
49
56
118
54
84
511
515

5
27
161
237
78
157
243
187
215
1278
1305

14
40
43
6
1
7
111
373
392
385
368
418
431
499
2866
2977

Лијева страна тока Уне од Рудица до Новог Града има неповољније услове за опстанак
зообентоса од десне стране истог дијела тока. Томе у прилог иде констатовани број
јединки и број таксона, а посебно искључење таксона 81046 у јесењим пробама (Сл. 9).
Актуелно стање мада се показало неповљнијим него што је проистицало из анализе
стања у јунским пробама са документационим материјалом збирки конзервираних
јединки издвојених из свих проба може да има значај почетног „нултог“ стања.
Уколико намјере Хрватске о успостављању одлагалишта нуклеарног отпада буду
остварене, онда ће постојати основе за спорове и тражења одштета. Растући проблеми
око укључивања све већих оптерећења у екосистеме захтијевају веома комплексна
проучавања унутар којих овдје посебан нагласак се даје на таксоне који бивају
искључени тим оптерећењима (Bradshaw, et al, 2014). У све већој мјери нагласак се
ставља на промјене у екосистемима првенствено у биоценотичком саставу и
метаболизму екосистема (Bradshaw, et al, 2014, Bréchignac et al., 2011, 2012). Посебну
пажњу при узорковању и истраживању зообентоса треба обратити на седимент.
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Слика 9. Присуство таксона 81046 уз лијеву(Л) и десну( Д) обалу Уне по локалитетима
(Л1, Л2, Л3) при првом (В1) и другом (В2) посматрању

Седимент је осјетљив показатељ загађења, јер релативно високе концентрације
елемената у седименту погодују аналитичкој прецизности, тачности и дјелотворности
мониторинга. Уз његову важност као индикатора стања, седименти су показатељи
динамичке равнотеже примања и отпуштања појединих микроелемената у систему
седимент – вода. Елементи нису трајно везани унутар седимента, већ могу бити
рециклирани дјеловањем биолошких и хемијских фактора, било унутар
седиментацијских цјелина било натраг у водени медиј (Gawronska et al., 2003). Ријека
Уна се одликује таложењем седре, а посебно на мјестима распрскавања воде. Као
карактеристичне врсте ту сусрећемо Rivulogammarus и ларве двокрилаца (Simulium)
(Matoničkin, Pavletić, 1972). Према (Simić, Simić, 2009) зообентос доњег тока ријеке
представљен је углавном псамопелореофилним организмима који преферирају
пјесковиту и/или муљевиту подлогу као што су разни пужеви (Bithynia, Theodoxus),
шкољке (Sphaerium) што је потврђено у овом раду и на ријеци Уни на испитиваним
локалитетима, према ранијим налазима на Уни (Matoničkin, Pavletić, 1972).

ЗАКЉУЧАК
Пробе зообентоса Уне узимане су на подручју Новог Града на три локалитета лијеве и
десне обале Уне (1. Кеј ,,Иво Лола Рибар“ у Новом Граду, 2. стадион ,,Млакве“, те 3.
Камп на Уни “Рудице“ у Рудицама) у двије сезоне касно прољеће – период високих
вода (6. јуни 2015.) са 14 тачака са десне и лијеве обале по 7 проба (први и трећи
локалитет по 3, а други по једна проба). Узимање проба је поновљено и у рану јесен
прољеће – период ниских вода (24. септембар 2015.), 14 проба са истих наведених
локалитета са лијеве и десне стране ријеке Уне.
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 У прољетњем аспекту (при јачем утицају дрифта насеља бентоса) у пробама је
било укупно 29-184 јединке (уз десну обалу 50-184, а уз лијеву 29-148). Број
констатованих радних таксона био је 5-15.
 У јесењем аспекту (при стабилизованим позицијама насеља зообентоса и
продуженим утицајима дате позиције) пробе су имале укупно 49-167 једники (уз
десну обалу 70-167, а уз лијеву 49-118).Број констатованих таксона у проби био
је 5-15.
 Укупно је пребројано 111 јединки таксона 81046 што представља мало учешће у
односу на 2977 свих јединки, односно 2866 јединки не припада овом таксону.
 Већи је број јединки овог таксона на десном дијелу приобалног дна Уне (84)
него на лијевом приобалном дну (27).
 Таксон 81046 потпуно одсуствује на профилу стадион ,,Млакве“ на лијевој
обали, а у јесењем аспекту се појавио само у једној проби на профилу Камп на
Уни “Рудице“ у Рудицама.
 Одсуство таксона 81046 указује да постоје индиције о присуству радиоактивног
оптерећења лијеве обале ријеке Уне на подручју Новог Града.
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ЗООБЕНТОС САНЕ И ГОМЈЕНИЦЕ НА УШЋУ У САНУ
Невенка Павловић, Драган Ђаковић, Дејан Дмитровић
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци,
Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука
Abstract
PAVLOVIĆ, Nevenka, D. ĐAKOVIĆ , D. DMITROVIĆ: ZOOBENTHOS OF THE SANA AND
GOMJENICA RIVERS AT THE SANA RIVER MOUTH. [University of Banja Luka Faculty of
Sciences, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka]
The paper presents the study of zoobenthos samples collected at the Gomjenica River mouth
into the Sana River and zoobenthos samples collected upstream and downstream the Gomjenica
estuary. The aim was to compare biocentic spectra of these sites and estimate mutual effect on the
formation of biocentic composition within the contact area of these two streams. In spite of
expectations, the flowing of Gomjenica tributary have been decreased number of taxa and abundance
of bentic settlements downstream Sana river, what has been explained by the differences of the
incoming biocentic compositions and by the anthropogenic impacts.
Key words: zoobenthos, biocenotic spectra, Sana river , Gomjenica river
Сажетак
У раду је презентовано истраживање узорака зообентоса на ушћу Гомјенице у Сану, те
узорака зообентоса Сане узводно и низводно од ушћа Гомјенице. Циљ рада је био да се упореде
биоценотички спектри наведених локалитета и утврде међусобни утицаји на успостављања
биоценотичких састава у контактном подручју ових текућица. Супротно очекивању,
притицањем Гомјенице смањује се број таксона и бројност насеља бентоса у Сани послије
ушћа, што се објашњава разликама улазних биоценотичких састава и антропгеним
активностима.
Кључне ријечи: зообентос, биоценотички спектри, Гомјеница, Сана

УВОД
Екосистем текућих вода или лотик средина одликује се специфичним живим
свијетом или хидробионтима. Хидробионти везани за живот на дну (текуће, стајаће
воде) припадају бентосу (Liebmann, 1958), а ако се ради о животињским организмима
који су се адаптирали на живот на дну говоримо о зообентосу. Међутим, неки
организми зообентоса у њему се појављују у саставу хидробиоценоза, само као ларве, а
као одрасли напуштају водену средину и прелазе у ваздушну, односно на копно и улазе
у састав копнених биоценоза. Организми се на живот на дну прилагођавају обликом
тијела, повећањем тјелесне масе или органима за причвршћивање.
Поједине зоне текућице се разликују по саставу и структури заједнице. За
ценолошку анализу и зоналну подјелу насеља у текућици Illies (Illies1961, 1963) је
користио статистичке методе да би нумерички и графички приказао варијабилност
ценотичког састава и структуре дуж ријечног тока. Прва слична истраживања обављена
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су у Лисинском потоку на Копаонику (Србија) (Filipović, 1969). Велики утицај на
дистрибуцију зообентоса имају хидролошки услови који владају дуж тока (Lindström et
Traaen, 1984; Statzner et al., 1988; Davis et Barmuta, 1989; Yong, 1992). Основни
ограничавајући фактор у текућицама је кретање воде (зависи од нагиба ријечног
корита).
Преглед услова живота на лонгитудиналном профилу текућице, од извора па све
до ушћа, дају Stanković (1962), Matoničkin и Pavletić (1972), Kerovec (1988), Simić i
Simić (2009) те Marić и Rakočević (2009).
Средњи и доњи токови ријека одликују се мирнијим водама, дно је покривено
претежно пјесковитим и муљевитим наносима, нарочито у доњем току. Вода својим
током носи финије минералне честице и таложи их дуж тока према величини, тако да се
ситније органске честице, пијесак и муљ, депонују на мјестима гдје је водени ток
успоренији, по правилу при ушћу ријека. У зависности од природе наталожених
седимената у многоме зависи и биоценотички састав насеља дна текућих вода, односно
њихов биоценотички спектар.
Стање хидролошких услова на лонгитудиналном профилу текућице има значајну
улогу у дистрибуцији хидробионата (Pavlović i sar., 2012a; 2012b; 2012c; Savić 2012), па
се очекује лонгитудинална диференцијација зообентоса у квалитативном и
квантитативном погледу.
Циљ рада је:
• сагледавање стање зообентоса на мјесту прелаза из лонгитудиналних сукцесија
два тока на подручју њиховог обједињавања
• утврђивање квалитета воде због њеног кориштења,
• сагледавања антропогеног утицаја на токове Гомјенице и Сане
формирање збирке издвојених таксона и чување фотодокументације настале током
истраживања, ради компарације са будућим истраживањима, и контроле таквих
проучавања.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Истраживано подручје
Ријека Гомјеница извире у сјеверо-западном дијелу Републике Српске, тачније
њена изворишта се налазе на сјеверу Змијања (планинска област на подручју планине
Мањаче, између Бање Луке и Мркоњић Града) на надморској висини од 570 м. Њено
ушће се налази узводно од Приједора у насељу Гомјеница (Сл. 1) на надморској висини
од 135м. Гомјеница је десна притока ријеке Сане, дуга је 56,7 км, а површина слива
износи 750 км2.
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Слика 1. Ток Гомјенице од извора до ушћа (црвена боја)
(извор: http://maps.google.com)

Својим током до ушћа пролази кроз насељена мјеста која припадају подручју
Бање Луке и Приједора: Вилуси, Кмећани, Бронзани Мајдан, Трнопоље, а у њему
снабдјева водом топловодни рибњак „Саничани“ у Републици Српској, односно Босни
и Херцеговини. Гомјеница на свом путу до ушћа протиче, најзад, кроз Гомјеничко поље
гдје се улијева у ријеку Сану.
Ријека Сана настаје из три јака крашка извора која се налазе на граници општина
Рибник и Мркоњић Град, односно између села Врбљани и Пецка. Дужина њеног тока је
око 145 км, а у Новом Граду се улијева у ријеку Уну. Извориште је смјештено на 414 м
нв, а ушће на 122 м нв. Подручје слива Сане обухвата сјеверо-западне крајеве Босне и
Херцеговине са површином око 3470 км2 (Temimović, 2007).
Према легенди име су јој дали стари Латини због њене чистоће (l. sano,-are – лијечити).
Сана (Сл. 2) протиче кроз различите литолошке зоне, а има и крашко залеђе са
подземним отицањем и подземним вододјелницама. Њен слив је богат крашким
врелима и бројним латералним изворима, а присутне су и појаве термалних вода.
Најзначајније притоке Сане су: Рибник, Саница, Дабар, Здена и Блија.
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Слика 2. Ријека Сана узводно од Приједора (фото ориг. Д. Ђаковић)

Воде Сане се могу користити за снабдјевање ширег региона питком водом, за
спорт и рекреацију на води и екотуристички развој (Temimović, 2007). Усљед
неразумног антропогеног утицаја доћи ће до нарушавања прелијепог изворишта ријеке
Сане због изградње МХЕ (мале хидроелектране) „Медна“ у Врбљанима, што су еколози
безуспјешно покушавали да спријече, јер ће од ње бити мала корист, а огромна штета.
Узорковање зообентоса Гомјенице и Сане
На Гомјеници и Сани обављено је узорковање зообентоса за биоценотичку
анализу, а укупно је узето 9 пробних узорака са различитих тачака. Узимање прве три
пробе (A, B и C) обављено је 13. децембра 2014. године на десној обали Гомјенице у
приобалном дијелу. Прва проба је узета са тачке A, 200 м узводно од њеног ушћа у
Сану која је уједно била и почетна тачка (Сл. 3), док су преостале двије пробе узете
низводно са тачке B и тачке C на оквирној удаљености једне од друге 100 м.
Дно Гомјенице је било пјесковито са примјесама детритуса, односно изумрлог
биљног материјала при обалном подручју. По ивици обале доминирају врбе (Salix alba),
а иза њих се наставља травната вегетација.
Узорковање Сане је обављено на исти начин као и Гомјенице. Двије пробе су
узете 13. децембра 2014. године из Сане и то прва (I) прије ушћа Гомјенице у Сану (око
500 м), а друга (F) послије ушћа Гомјенице у Сану.
Други одлазак на терен обављен је 24. марта 2015. године гдје су узорковане
преостале пробе са 4 тачке на ријеци Сани на удаљеност 100 м узводно и низводно од
ушћа Гомјенице у Сану: двије (G и H) пробе прије ушћа Гомјенице у Сану, а двије (D и
E) послије ушћа Гомјенице у Сану (Сл. 3).
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Слика 3. Тачке узорковања зообентоса на ријеци Гомјеници и Сани
(извор: http://maps.google.com, модификовано)

Прве три пробе зообентоса, узете из Сане низводно од ушћа Гомјенице, су са
доста неприступачног мјеста, пошто је некад из средишњег дијела корита експлоатисан
шљунак и пијесак за потребе грађевине. Обала је сада стрмија, него иначе, зарасла
жбунастом вегетацијом, док је дно пјесковито са примјесама детритуса и опалог лишћа
(Сл. 4).

Слика 4. Сана – узорковање зообентоса низводно од ушћа
(фото ориг. Д. Ђаковић, децембар 2014.)
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Мјесто, узводно од ушћа, са кога су сакупљене преостале три пробе, било је
доста приступачније без присуства жбунасте и дрвенасте вегетације (Сл. 5). Дно је
пјесковито-муљевито са примјесама детритуса, изумрлог биљног материјала и воденог
биља које захвата један мали приобални појас.

Слика 5. Ушће Гомјенице у Сану (фото ориг. Д. Ђаковић, децембар 2014.)

Сакупљање узорака је обављано SURBER – овом мрежом површине 34 цм x 33,5
цм, и дијаметром окаца 350 µm. Узорци су потом преношени у стаклене теглице,
фиксирани 96% алкохолом и етикетирани. Након тога материјал је анализиран на
Природно - математичком факултету Универзитета у Бања Луци. Анализа зообентоса и
сепарација организама као и фотографисање карактеристичних представника је
обављано помоћу стереомикроскопа LEICA EZ4D. Детерминација организама је
проведена уз кориштење одговарајућих кључева, (Kerovec, 1986; Croft, 1986; Smith,
1997; Engblom, 1996; Nilsson, 1996; Solem and Gullefors, 1996). Организми разврстани
према таксономској припадности и пребројани су похрањивани у етикетиране флаконе
са 96% алкохолом и одлагани у збирку лабораторије Природно-математичког
факултета Универзитета у Бањој Луци. Примјеном Trent биотичког индекса установљен
је степен сапробности воде испитиваних ријека.
Густина насеља зообентоса по пробама је изражавана бројем јединки на квадратни
метар површине дна ријеке (Гомјенице и Сане). Сви прикупљени подаци су обрађени
на рачунару помоћу програма Microsoft Word i Microsoft Excel.
За одређивање координата и надморске висине испитиваних локалитета
кориштен је GPS уређај „COLORADO“. Том приликом измјерени су параметри
значајни за локалитете Гомјеница и Сана са којих су сакупљани узорци зообентоса
(Таб. 1 и 2).
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Табела 1. Параметри локалитета Гомјеница
Гомјеница

13.12.2014.

Положај

ушће

Надморска висина

135 m

N – сјеверна ширина

44°57´55,0"

E – источна дужина

16°42´22,4"

просјечна t°C воде

7

просјечна t°C ваздуха

13

Након анализе узорака зообентоса на ријеци Гомјеници сакупљених у јесењој
сезони (13. децембар 2014. године) утврђено је присуство 147 јединки груписаних у 18
таксона.
Табела 2. Параметри локалитета на ријеци Сани узводно и низводно од ушћа
Сана
Положај

24.03.2015.
узводно од
ушћа

24.03.2015.
низводно од
ушћа

Надморска висина

135 m

135 m

N – сјеверна ширина

44°57´55,0"

44°57´55,0"

E – источна дужина

16°42´16,9"

16°42´19,6"

просјечна t°C воде

10

11

просјечна t°C ваздуха

18

18

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Међу издвојеним таксонима доминирају јединке класе Oligochaeta (глисте
малочекињаши) заступљене са 80 јединки или 54,42%, а највише их је било на тачки C
(42) при ушћу Гомјенице у Сану. Друго мјесто заузимају ларве Ephemeropterа (водени
цвјетови) из породице Leptophlebiidae и Baetidae са укупно 20 јединки (13 и 7) или
13,60% (8,84 % и 4,76 %), и ларве Diptera са укупно, такође, 20 јединки 13,60%, а међу
њима су најбројније јединке из породице Simuliidae (браничевке), 10 јединки или
6,80%, а треће мјесто дијеле ларве Coleoptera (тврдокрилци) из породице Elmidae и
рачићи рода Gammarus, Gammarus sp. (5 јединки) или 3,41%. (Сл. 6). Остали таксони су
показали мању бројчану заступљеност (Таб. 3).
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Cлика 6. Elmis sp. (ларве), Gammarus sp.
(фото ориг. Д. Ђаковић)

Са тачке A, укупно је сакупљено 44 јединке из 13 таксона, на првом мјесту су
Oligochaeta са 16 јединки другом ларве Ephemeroptera из породице Leptophlebiidae са 7
јединки, а треће мјесто по бројности заузимају ларве Diptera из породице Simuliidae са 5
јединки, док је Gammarus sp. (Amphipoda) присутан са 4 јединке. Остали таксони су
заступљени са мањим бројем јединки.
Низводно, на тачки B, присутне су 42 јединке из 11 таксона, гдје опет доминирају
Oligochaeta са 22 јединке. На другом мјесту су Diptera, ларве Chironomida са 4 јединке,
а треће мјесто дијеле ларве Simuliida и ларве Baetida које су заступљене са по 3 јединке.
Припадници осталих таксона показују мању бројчану заступљеност.
Табела 3. Квалитативна и квантитативна заступљеност зообентоса ушћа Гомјенице по тачкама
(A, B и C) у јесењем аспекту (децембар, 2014.)
КЛАСА

РЕД

Diptera

Insecta

Hemiptera

ПОРОДИЦА

РОД

Chironomidae

Chironomus

ВРСТА
Chironomus sp.

A

B

C

Σ

%

1

4

1

6

4,08

2

1,36

Tipulidae

2

Simuliidae

5

Larva Diptere

2

Corixidae

3

10

6,8

2

1,36

2

1,36

1

1

0,68

2

3

5

3,41

2

Trichoptera
Coleoptera

Ephemeroptera

Elmidae - larva

Elmis

Elmis sp.

Ephemeridae

Ephemera

Ephemera danica

1

0,68

Leptoplebiidae

7

1

5

13

8,84

Baetidae

1

3

3

7

4,76

1

1

2

1,36

1

1

0,68

1

5

3,41

1

0,68

80

54,42

2

1,36

6

4,08

1

0,68

147

100

Plecoptera
Arachnida

Acarina

Crustacea

Amphipoda
Isopoda

Gammaridae
Asellidae

Gammarus sp.

4

Asellus

Asellus aquaticus

1
16

Hydrobiidae
Gastropoda

1

Gammarus

Oligochaeta

Mesogastropoda

2

Valvatidae

22

42

2
Valvata

Valvata sp.

2

4

1
УКУПНО

44
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На задњој анализираној тачки C, при самом ушћу Гомјенице у Сану,
констатовано је присуство 61 јединке које су груписане у 7 таксона различитог нивоа.
И на овој тачки највећу доминантност показују Oligochaeta са 42 јединке. Потом
слиједе ларве Ephemeroptera из породице Leptophlebiidae sa 5 јединки, а из њих слиједе
пужеви из породице Valvatidae Valvata sp. са 4 јединке, док ларве из породице Baetidae
и Elmidae, Elmis sp. имају по 3 јединке. Бројчана заступљеност осталих таксона је мања
(Сл. 7).
Од анализираних тачака Oligochaeta се јављају на све три (A, B и C), а број им се
повећава низводно од тачке A ка C (16, 22, 42). Слично је констатовао и Вагнер
(Vagner, 1984) на ријеци Укрини (БиХ) уочавајући промјене густине насеља и броја
таксона зообентоса на лонгитудиналном профилу ове ријеке. До сличних закључака се
дошло поређењем густине насеља зообентоса на лонгитудиналном профилу изворишта
Сане када су уочене промјене у квантитативном погледу које се огледају у порасту
броја јединки на јединицу површине од извора до крајње тачке у свим сезонама што се
доводи у везу са већим органским оптерећењем ријечног тока, односно загађењем
ријеке у насељима кроз које вода протиче, односно већем антропогеном утицају уз
насеља и обрадиве површине уз ријеку (Pavlović et al. 2008, 2011, 2012, 2012b).
Valvata sp.
Hydrobiidae
Gastropoda
Oligochaeta
Gammarus sp.
Asellus aquaticus
Acarina
Corixidae
Plecoptera
Ephemera danica
Leptophlebiidae
Baetidae - larve
Elmidae - larve
Trichoptera - larve
Chironomidae - larve
Simuliidae - larve
Tipulidae - larve
Diptera- larve

Слика 7. Биоценотички спектар зообентоса ушћа Гомјенице по тачкама

Ларве Diptera из породица Simuliidae и Chironomidae се јављају, такође, на све три
тачке, док ларве Plecoptera се појављују на двије тачке (А и B) са по једном јединком, а
ларва Trichoptera констатована је само на тачки C.
Сакупљање узорака на ријеци Сани обављено је 13.12.2014. и 24. марта 2015.
године. Укупно је сакупљено шест узорака, три низводно послије ушћа Гомјенице (до
100 м), док су преостала три узета узводно прииије ушћа Гомјенице у Сану (до 100 м).
Анализом проба зообентоса утврђено је присуство 484 јединке из 20 таксона
различитог нивоа. По броју јединки најбогатије су пробе са тачака прије ушћа (330) или
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68,18 %, које су сврстане у 17 различитих таксона, док пробе узете са тачака послије
ушћа имају јединке из 13 различитих таксона или 31,82% (Таб. 4, Сл. 8).

Слика 8. Неки представници зообентоса сакупљени на ријеци Сани Ephemeroptera - Ephemera
danica. (ларва), Oligochaeta, Sphaeriidae – Pisidium sp. (фото ориг. Д. Ђаковић)

Табела 4. Квантитативна и квалитативна заступљеност зообентоса ријеке Сане у јесењем и
прољетном узорковању
ТАКСОН

РЕД

ПОРОДИЦА

РОД

ВРСТА

Chironomidae Chironomus C. sp.
Diptera

Insecta

Muscidae

ПРОБЕ ПРОБЕ
ПОСЛИЈЕ ПРИЈЕ
УШЋА УШЋА
22

Limnophora L. sp.

48

9,91

2

2

0,41

2

3

0,62

Tabanidae

1

1

0,21

Hemiptera

Corixidae

20

20

4,13

Coleoptera

Elmidae - larva Elmis

E. sp.

1

3

0,62

Ephemeridae

E. danica

Ephemera

2

1

1

0,21

Leptoplebiidae

1

3

4

0,82

Ephemerelidae

2

8

10

2,07

Baetidae

6

35

41

8,47

3

3

0,62

Plecoptera

1

1

0,21

125

138

28,51

1

0,21

35

106

21,90

Arhynchobdellidae Herpobdellidae

1

1

0,21

Mesogastropoda

2

2

0,41

62

74

15,29

1

1

0,21

2

22

24

4,95

154

330

484

100

Amphipoda

Gammaridae

Gammarus

G. sp.

13

Oligochaeta Opisthopora

Lumbricidae

Eiseniella

E. tetraedra

1

Oligochaeta

71

Gastropoda

Bivalvia

26

1

Siphlonuridae

Hirudinea

%

Simuliidae

Ephemeroptera

Crustacea

Σ

Hydrobiidae
Valvatidae

Valvata

V. sp.

Archeogastropoda

Neritidae

Theodoxus

T. sp.

Eulamellibranchia

Sphaeriidae

Pisidium

P. sp.

УКУПНО

12

На табели уочавамо да на тачкама послије ушћа од укупно 154 јединке
доминирају представници Oligochaeta сa 71 јединком. На другом мјесту по
заступљености су ларве Chironomida са 22 јединке, а на трећем Corixidae (стјенице,
веслачице) са 20 јединки, које нису пронађене у пробама прије ушћа. Gammarus sp. је
присутан са 13 јединки, а потом слиједе пужићи из рода Valvata са 12 јединки, те
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Ephemeroptera - Baetidae са 6 јединки, док су остали таксони заступљени са мањим
бројем врста.
Разлог оваквом мањем броју таксона и јединки у односу на пробе сакупљене
прије ушћа можемо да припишемо и антропогеном утицају, нарушавању услова
станишта вађењем пијеска и шљунка што доводи до нарушавања равнотеже
биоценотичког спектра зообентоса. Продубљивањем корита ријеке мијењају се
еколошки услови, уништене су многе макрофитске заједнице у приобаљу које су
пружале боље услове станишта многим хидробионтима. Сада је тај дио воденог тока
доста мирнији и на неким дијеловима даје утисак као да вода стоји.
Такође, вода је постала доста мутнија, чему доприноси Гомјеница улијевајући се
у Сану. Као што је раније напоменуто Гомјеница на свом путу од извора до ушћа
протиче кроз Гомјеничко поље, настало алувијалним наносима, равничарског је
карактера и интензивно је искориштено у пољопривредне сврхе, па се спирањем
земљишта вода оптерећена органским материјама слијева у Гомјеницу.
У пробама прикупљеним прије ушћа, од укупно 330 јединки установљен је
највећи број јединки Gammarus sp. (125). На другом мјесту су пужићи из породице
Valvatidae, Valvata sp. са 62 јединке, а на трећем Olиgochaetа и Baetиdae са 35 jedиnkи.
Ларве Chironomida су заступљене са 26 јединки, док шкољке Pиsиdиum sp. су присутне
са 22 јединке. Ephemeroptera из породице Ephemerelidae имају 8 јединки, а остали
таксони показују мању заступљеност, као што се може видјети из биоценотичког
спектра (Сл. 9).
Valvata sp.
Hydrobiidae
Theodoxus sp.
Pisidium sp.
Eisaniella tetraedra
Oligochaeta
Erpobdellidae
Corixidae
Gammarus sp.
Ephemera danica
Ephemerelidae
Leptophlebiidae
Baetidae
Siphlonuridae - larva
Plecoptera
Elmidae - larva
Limnophora sp.
Chironomidae
Simuliidae
Tabanidae - larva

Слика 9. Биоценотички спектар зообентоса Сане

Разлог већег броја јединки рачића Gammarus sp. (125) и Ephemeroptera (35) из
породице Baetidae у односу на узорке прикупљене послије ушћа можемо да тумачимо
другачијим еколошким условима, и присуством макрофитске вегетације на једном
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дијелу станишта са кога је узета проба. Такође, вода је чишћа, бистрија, па према томе
богатија са кисеоником, водени ток је бржи, а самим тим и аерација воде што показује
и веће присуство шкољкица рода Pиsиdиum (22), као и пужића рода Valvata (62) који су
адаптирани на живот у брзим водама.
Раније је констатовано да амфиподни рачић из рода Gammarus, на првом мјесту
по броју заступљености, је присутан и на рјечици Козица на Мањачи недалеко од Бање
Луке, и то од извора Козице до тачке 50 м прије њеног спајања са потоком (Pavlović et
al., 2012a).
Слично је констатовано на основу густине насеља зообентоса и у извору сливног
подручја Врбања (Filipović et al., 2009); као и у зообентосу извора Пливе и Рибника
(Pavlović et al., 2011).
Компарацијом резултата анализе насеља зообентоса ријеке Гомјенице са
зообентосом сакупљених узорака на лонгитудиналном профилу ријеке Сане, можемо да
уочимо да је на ријеци Сани констатован већи број таксона (20), као и већи број јединки
(484) у односу на Гомјеницу у којој је укупно утврђено присуство на основу
прикупљених проба 147 јединки из 18 различитих таксона (Таб. 5).
На обје ријеке се јављају чланковите глисте из класе Olиgochaeta, гдје је
доминантан таксон на Гомјеници са 80 јединки или 54,42 %, док ту позицију на Сани
заузима Gammarus sp. са 138 јединки или 28,51 %, а на другом мјесту слиједе
Oligochaeta са 106 јеединки или 21,90 % што је видљиво и на биоценотичком спектру
(Сл. 10).
Табела 5. Квалитативна и квантитативна компарација зообентоса Гомјенице и Сане
ТАКСОН

ГОМЈЕНИЦА

ТАКСОН

САНА

%

Valvata sp.

6

4,08

Valvata sp.

74

15,29

Hydrobiidae

2

1,36

Hydrobiidae

2

0,41

Gastropoda

1

0,68

Theodoxus sp.

1

0,21

Oligochaeta

80

54,42

Pisidium sp.

24

4,95

Gammarus sp.

5

3,41

Eisaniella tetraedra

1

0,21

Asellus aquaticus

1

0,68

Oligochaeta

106

21,90

Acarina

1

0,68

Herpobdellidae

1

0,21

Corixidae

2

1,36

Corixidae

20

4,13

Plecoptera

2

1,36

Gammarus sp.

138

28,51

Ephemera danica

1

0,68

Ephemera danica

1

0,21

Leptophlebiidae

13

8,84

Ephemerelidae

10

2,07

Baetidae - larve

7

4,76

Leptophlebiidae

4

0,82

Elmidae - larve

5

3,41

Baetidae

41

8,47

Trichoptera - larve

1

0,68

Siphlonuridae - larva

3

0,62

Chironomidae - larve

6

4,08

Plecoptera

1

0,21

Simuliidae - larve

10

6,8

Elmidae - larva

3

0,62

Tipulidae - larve

2

1,36

Limnophora sp.

2

0,41

Diptera- larve

2

1,36

Chironomidae

48

9,91
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УКУПНО

147

ТАКСОН

18

48
2
313

3

0,62

Tabanidae - larva

1

0,21

УКУПНО

484

ТАКСОН

20

31
74
2 2 6 21
21

6

41
4
10
1

10

100%

Simuliidae

5

24

1
2

1

7
13
11

80
5

21

138
20

1

106

100%

Valvata sp.
Hydrobiidae
Theodoxus sp
Pisidium sp.
Gastropoda
Eisaniella tetraedra
Oligochaeta
Erpobdellidae
Acarina
Corixidae
Gammarus sp.
Asellus aquaticus
Ephemera danica
Ephemerelidae
Leptophlebiidae
Baetidae
Siphlonuridae - larva
Plecoptera
Trihoptera
Elmidae - larva
Limnophora sp.
Chironomidae
Simuliidae
Tipulidae - larve
Tabanidae - larva
Diptera- larve

Слика 10. Биоценотички спектар зообентоса Гомјенице и Сане

Слична истраживања обављана су на сливном подручју планине Козара, односно
на извориштима Дјевојачка вода, Точкови и Бундаловац који се улијевају у Ламовитски
поток, а потом у Гомјеницу. Установљено је да на овим локалитетима доминирају
ларве Chironomida (у Гомјеници су присутне у нешто мањем броју) као и ларве
Trichopterа (у Гомјеници се не појављују!). Такође, на извору Бундаловац су се први
пут појавиле Oligochaetа.
Trent биотичким индексом установљено је органско оптерећење сва три извора
(Дјевојачка вода, Точкови, Бундаловац) што се доводи у везу са искориштавањем ових
извора за напајање стоке која доприноси загађењу (Pavlović et al., 2010), што на
додатан начин оптерећује Гомјеницу.
Резултатима до којих се дошло и испитивањем зообентоса Врбаса код
„Бањалучке пиваре“ установљено је да у Врбасу доминирају јединке из класе
Oligochaeta које су доминантне и у Гомјеници. Слиједећи по заступљености у Врбасу су
таксоцени из породице Chironomida, затим Ephemeroptera, (Pavlović et al., 2008), који се
налазе у Гомјеници, као и у ријеци Сани, са нешто већим бројем у односу на
Гомјеницу.
Компарацијом резултата истраживања зообентоса која су обављана на
извориштима Сане (Pavlović et al., 2012c) са резултатима добијеним на доњим
дијеловима тока, уочава се далеко униформнији састав зообентоса изворишта, што је у
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директној вези са знатно мањим амплитудама варирања еколошких фактора у
изворима, тако да се тренд пораста таксона у свим сезонама наставља на свим
дијеловима тока Сане низводно од изворишта (Trožić-Borovac и Rožajac, 2006), што је
констатовано и у неким другим текућицама (Filipović 1954, 1965, 1967, 1969; Čepić и
Marinković-Gospodnetić, 1978).
Анализом зообентоса Гомјенице као и Сане пронађене су и ларве Plecoptera, које
су међу првим организмима који су ишчезли усљед загађења воде јер су индикатори
чистих вода (Сл. 11). У Гомјеници су нађене 2 јединке из различитих породица (200 м
узводно од ушћа), док је у Сани нађена само једна јединка (100 м прије ушћа), што
указује да је дошло до побољшања квалитета воде у Сани. Разлог овоме су вјероватно
незапамћене мајске поплаве (2014 год.), које су задесиле цијели простор бивше
Југославије, али и аутопурфикација воде и корита ријеке.
Примјеном Trent биотичког индекса за Гомјеницу је установљен VIII - (осми)
степен сапробности или олигосапробности воде или I (прва) класа бонитета, док на
ријеци Сани овај индекс показује вриједност VII (o – ß – мезосапробност), што одговара
I - II класи бонитета.

Слика 11. Ларве Plecoptera (обалчари, прољетњаци, камењарке) индикатори чистих вода (фото
ориг. Д. Ђаковић)

ЗАКЉУЧАК
Истраживања и проучавања зообентоса обављана су у двије сезоне (касна јесен,
24.12.2014.) и у прољеће (30.03.2015.) на ушћу Гомјенице у Сану, те на ријеци Сани,
узводно и низводно од ушћа Гомјенице у Сану.
Анализом узорака Гомјенице укупно је пронађено 147 јединки из 18 таксона
различитог нивоа, међу којима доминирају Oligochaeta (80), друго мјесто заузимају
ларве Ephemeroptera из породице Leptophlebiidae (13), треће ларве Simuliidae (10), те
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ларве из породице Baetidae (7), а остали таксони су показали мању бројчану
заступљеност.
Анализом узорака ријеке Сане прикупљених прије и послије ушћа,
су
констатовано 484 јединке из 20 различитих таксона, гдје доминантност показује
Gammarus sp. (138). Највеће присуство показује у пробама сакупљеним прије ушћа
Гомјенице (125), због другачијих еколошких услова станишта. Друго мјесто заузимају
Oligochaeta (106), које су бројније у узорцима послије ушћа (71) јер су антропогеним
утицајем поремећени услови станишта и успорен водени ток. Треће мјесто припада
врсти Valvata sp. (74) те ларвама Chironomida (48).
Супротно очекивању, притицањем Гомјенице смањује се број таксона и бројност
насеља бентоса у Сани послије ушћа, што проистиче из разлика улазних
биоценотичких састава и поремећаја изазваних вађењем шљунка и пијеска.
Поређење биоценотичког спектра Гомјенице и Сане указује на разлике по
таксонима и по њиховом удјелу у укупном броју јединки.
Појављивање ларви Plecoptera (у Гомјеници и Сани) говори нам да је дошло до
благог побољшања квалитета воде.
Trent Биотички индекс ријеке Гомјенице са вриједношћу VIII показује да се ради
о I класи бонитета, док за ријеку Сану показује вриједност VII (o – ß – мезосапробност
или I – II класу бонитета).
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LOWER COURSE OF THE VRBANJA RIVER [1Faculty of Sciences, University of Banja Luka,
Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina ,2Faculty of
Security, University of Belgrade, Gospodara Vučića 50, 11040 Belgrade, Serbia]
Zoobentos samples were collected from 19 springs, located between the right side of middle
course of the Vrbas river and left side of lower course of the Vrbanja river, during March and August
2010. Qualitative and quantitative composition of zoobenthos were analyzed by seasons. The
organisms collection was formed and insects were the dominant group. Chironomidae were found in
all springs in both seasons. The number of individuals and number of taxa of spring zoobenthos are
positively correlated. We found a higher mean value of number of taxa and density of zoobenthos in
August than in March, except for Shannon-Weaver diversity index and evenness, but without
statistically significant differences (p>0.05). The mean values of Jaccard's similarity index indicate a
greater similarity of spring zoobenthos within the same season. The presence of Plecoptera larvae in
zoobenthos of some springs indicate the high quality of its water.
Keywords: springs, zoobenthos, Vrbas, Vrbanja
Сажетак
Узорци зообентоса су сакупљани из 19 извора, смјештених између десне стране средњег
тока ријеке Врбас и лијеве стране доњег тока ријеке Врбање, током марта и августа 2010.
године. Анализиран је квалитативни и квантитативни састав, разноликост и сличност
зообентоса извора по сезонама. Формирана је збирка сакупљених организама, у којој су
инсекти доминантна група. Chironomidae су пронађене у свим изворима у обје сезоне. Број
јединки и број таксона зообентоса извора су позитивно корелисани. Утврђена је већа средња
вриједност броја таксона и густине зообентоса у августу у односу на март, осим за ШенонВиверов индекс диверзитета и индекс уједначености, али без статистички значајне разлике
(p>0,05). Средње вриједности Жакардовог индекса сличности указују на већу међусобну
сличност зообентоса извора у оквиру исте сезоне. Присуство ларви Plecoptera у зообентосу
неких извора указује на висок ниво квалитета њихове воде.
Кључне ријечи: извори, зообентос, Врбас, Врбања
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УВОД
Ријека Врбас извире на јужној падини планине Вранице, на 1535 m надморске
висине, и протиче према сјеверу кроз Горњи Вакуф, Бугојно, Јајце, Бочац, Бању Луку,
Лакташе и код Српца се улијева у ријеку Саву. Дужина тока ријеке Врбас је око 250 km.
Простор слива Врбаса посједује велики број извора. Процјењује се да само у сливу
Врбање, лијеве притоке Врбаса, постоји 1031 извор, од чега највећи број припада
сталним изворима, док су периодични и повремени извори заступљени далеко мањим
бројем. Најмањи број извора је у доњем току (10,08%), при чему 41 извор на лијевој
страни слива и 104 на десној (Рајчевић и Црногорац, 2011).Упркос тако великом броју
извора у сливу Врбање, слабо су проучени, а стање насеља њиховог зообентоса
истраживано је само у неколико примјера. Прво такво истраживање је новијег датума и
односи се на праћење стања таксоцена макрозообентоса Виленских врела, у подсливу
ријеке Цврцке, на подручју села Растик у Котор Варошу (Filipović i sar., 2009).
Истраживања зообентоса извора Врбање су настављена 2009. године и у горњем дијелу
слива, близу тока Врбање кроз Крушево Брдо и Присочку, испод Влашића на подручју
Котор Вароша (Павловић и сар., 2011а; 2011б).Још је мањи број података о зообентосу
извора за остале дијелове слива ријеке Врбас, на подручју Републике Српске, и то само
за изворе двије лијеве притоке Врбаса, ријеку Пливу (Pavlović i sar., 2011c) и ријеку
Крупу (Pavlović i sar., 2012; Balta i Bilbija, 2015).У овом раду је анализирано стање
таксона зообентоса малих извора који су смјештени на подручју између средњег тока
Врбаса и доњег тока Врбање. Ови извори не формирају надземни ток дужи од неколико
метара, или га не формирају уопште, при чему неки од њих пресушују током љета.
Циљ рада је утврђивање квалитативног и квантитативног састава зообентоса 19
извора међувођа Врбаса и доњег тока Врбање, сезонско праћење стања разноликости и
сличности зооценоза инвертебрата дна, процјена квалитета воде извора, те формирање
збирке издвојених јединки и базе фотодокумената.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Узорковање зообентоса је обављено у двије сезоне (март и август 2010. године)
на 19 малих извора (таб. 1) сливног подручја ријеке Врбас између десне стране средњег
тока Врбаса и лијеве стране доњег тока Врбање. Подручје истраживања се на сјеверу
граничи са градом Бања Лука, а на југу са десном притоком Врбаса, ријеком
Свракавом. Извори обухваћени истраживањем су лоцирани у мјестима: Горњи Понир
(ИнП-1, ИнП-2, Иуј и ИДк), Челиначко раскршће (ИЧр), Трешњик (ИнТ-1, ИнТ-2 и
ИЗ), Врањеши (ИВ, ВТ и ВуВ), Бастаси (ИС, ИуБ-1, ИуБ-2, ВОС, Иуњ и ИВС), Костићи
(ИЛ) и Кокани (ИСњ). Наведени извори су у различитој подешености за снабдијевање
водом: од извора без уређења (ВОС и Иуњ), преко изградње примитивних чесми (ИДк,
ИЧр, ИВ и ИуБ-1), затим стублина (ИС и ИСњ), па све до бетонираних каптажа чија се
вода излијева преко цијеви без могућности регулисања истицања воде (остали извори).
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Табела 1. Географски положај извора који су обухваћени истраживањем
Назив извора

Скраћеница
назива извора

Надморска
Висина (m)

Извор на Пониру – 1
Извор на Пониру – 2
Извор у јечмишту
Извор Дебељачко корито
Извор испод Челиначког раскршћа
Извор на Трешњику – 1
Извор на Трешњику – 2
Извор Змајевац
Извор Водница
Врело Точак
Врело у Врањешима
Извор Стубан
Извор у Бастасима – 1
Извор у Бастасима – 2
Извор Латковац
Извор Стубањ
Врело Озренов Стубањ
Извор у њиви
Извор Весићев Стубањ

ИнП-1
ИнП-2
Иуј
ИДк
ИЧр
ИнТ-1
ИнТ-2
ИЗ
ИВ
ВТ
ВуВ
ИС
ИуБ-1
ИуБ-2
ИЛ
ИСњ
ВОС
Иуњ
ИВС

526
523
478
550
601
464
533
536
443
461
433
289
297
222
282
295
284
253
278

Сјеверна
географска
ширина
44о43.437′
44о43.758′
44о43.626′
44о43.315′
44о42.466′
44о43.982′
44о43.907′
44о43.935′
44о42.622′
44о42.400′
44о42.418′
44о41.549′
44о41.704′
44о41.644′
44о41.654′
44о41.264′
44о40.858′
44о40.912′
44о40.978′

Источна
географска
дужина
17о13.490′
17о13.550′
17о14.728′
17о14.614′
17о15.669′
17о11.025′
17о11.576′
17о11.704′
17о13.080′
17о13.322′
17о13.418′
17о13.319′
17о13.331′
17о13.577′
17о14.507′
17о13.892′
17о14.133′
17о13.935′
17о13.809′

Сакупљено је 35 квантитативних узорака зообентоса Сарберовом мрежом
(површина захвата 34 cm x 33,5 cm, дијаметар окаца 350 μm), од чега 19 узорака у
марту 2010. године и 16 у августу исте године. У августу нису узети узорци са извора
на Трешњику – 1, извора Змајевац и врела у Врањешима, јер су у периоду узорковања
били без воде. Живиним термометром је одређена и температура воде у сваком извору.
Сакупљени материјал је испиран водом из извора, одлаган у стаклене посудице,
фиксиран 70% етанолом и етикетиран. Квалитативна и квантитативна анализа
сакупљеног зообентоса је обављена у лабораторији Природно-математичког факултета
у Бањој Луци помоћу стереомикроскопа Leica EZ4D. Организми су издвајани из
дијелова подлоге и детерминисани примјеном кључева и приручника (Fitter i Manuel,
1986; Kerovec, 1986; Hynes, 1993; Meinander, 1996; Nilsson, 1996; Smith, 1997; Wallace i
sar., 2003). Затим су пребројавани, сортирани према систематској припадности,
одлагани у пластичне флаконе, конзервисани 96% етанолом и етикетирани са
убиљеженим подацима (број узорка, локалитет, датум узорковања). На тај начин је
формирана збирка сакупљених организама зообентоса испитиваних извора, као и база
фотодокумената, јер су одабрани представници фотографисани примјеном наведеног
стереомикроскопа.Густина таксона зообентоса је изражена бројем јединки на метар
квадратни површине дна извора (инд/m2). Разноликост зообентоса је описана ШенонВиверовим индексом (H′), однос између добијене разноликости и максималне
разноликости индексом уједначености (Е), а сличност зообентоса примјеном
Жакардовог индекса (Sј). Наведене особине заједница зообентоса испитиваних извора
су описане основним статистичким параметрима дескриптивне статистике (средња
вриједност, минимум и максимум). Ниво повезаности густине зообентоса и броја
таксона тестиран је Спирмановим ранг коефицијентом. Примјеном Mann-Whitney U
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теста је утврђена значајност разлика за густину, број таксона, Шенон-Виверов индекс
диверзитета и индекс уједначености по сезонама. Статистичка обрада података је
обављена примјеном програма Microsoft Office Excel и програмског пакета Statistica
version 5.1. for Windows ʼ95.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Мјерењем температуре воде 19 извора обухваћених истраживањем констатовано
је да вриједност температуре воде опада са порастом надморске висине, у обје сезоне
(сл. 1). Тако, на извору испод Челиначког раскршћа који је смјештен на 601 m
надморске висине измјерена је температура воде 8,5°C у марту и 13,0°C у августу, док је
на извору у Бастасима – 2 који је смјештен на надморској висини 222 m измјерена
температура воде 12,0°C у марту и 13,0°C у августу 2010. године. Утврђена је
непромјењена температура воде на извору Дебељачко корито у обје сезоне (11,0 °C). На
осталим изворима је констатовано повећање вриједности температуре воде у августу
2010. године у односу на март исте године. Најмања разлика у температури воде је
пронађена у извору на Трешњику – 2 (9,0°C у марту и 9,1°C у августу), а највећа разлика
(8,5°C) на извору Весићев Стубањ (9,0°C у марту и 17,5°C у августу).

ИнП-1
ИнП-2
Иуј
ИДк
ИЧр
ИнТ-1
ИнТ-2

Извор на Пониру – 1
Извор на Пониру – 2
Извор у јечмишту
Извор Дебељачко корито
Извор испод Челиначког раскршћа
Извор на Трешњику – 1
Извор на Трешњику – 2

ИЗ
ИВ
ВТ
ВуВ
ИС
ИуБ-1
ИуБ-2

Извор Змајевац
Извор Водница
Врело Точак
Врело у Врањешима
Извор Стубан
Извор у Бастасима – 1
Извор у Бастасима – 2

ИЛ
ИСњ
ВОС
Иуњ
ИВС

Извор Латковац
Извор Стубањ
Врело Озренов Стубањ
Извор у њиви
Извор Весићев Стубањ

Слика 1. Однос температуре воде извора и надморске висине у двије сезоне,
март-август 2010. године

Извори су познати као биотопи са сталном температуром воде (Odum, 1971), а
уочена сезонска температурна колебања воде извора обухваћених овим истраживањем
се могу објаснити њиховим малим капацитетом. Извори малог капацитета у љетњим
мјесецима брзо реагују повећањем температуре воде због загријаности ваздуха, а у
зимским мјесецима смањењем температуре воде усљед ниске температуре ваздуха, што
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је уочено и у изворима брдско-планинских подручја Србије (Марковић, 1998).Обрадом
19 узорака зообентоса извора који су сакупљени у марту пронађени су представници 35
таксона, са укупном густином насеља 22552 инд/m2 (таб. 2), док су анализом 16 узорака
зообентоса који су сакупљени у августу пронађени представници 34 таксона, са
укупном густином насеља 41831 инд/m2 (таб. 3).Густина насеља зообентоса
испитиваних извора се кретала од 141 инд/m2 у извору Змајевац до 4118 инд/m2 у
извору на Пониру – 2, у марту, те од 184 инд/m2 у извору Дебељачко корито до 12152
инд/m2 у извору на Пониру – 2, у августу исте године. Највећи број таксона зообентоса,
17 у марту и 21 у августу, је пронађен у извору Стубан у селу Бастаси, а најмањи број
таксона зообентоса, пет таксона у марту и три у августу, у извору Дебељачко корито на
Пониру. Средња вриједност броја таксона зообентоса у узорцима сакупљеним у
августу износи 11,31, а средња вриједност густине насеља зообентоса 2614,44 инд/m2,
док је средња вриједност броја таксона зообентоса у узорцима узетим у марту 9,74, а
густине насеља 1186,95 инд/m2. Број јединки и број таксона зообентоса извора су
позитивно корелисани, при чему је слаба позитивна линеарна повезаност утврђена за
март (r=0,252), а линеарна повезаност умјерене јачине за август (r=0,601).Инсекти чине
58,30% од укупног броја јединки, чланова заједнице зообентоса, сакупљених у марту
на свим изворима. Слиједе Oligochaeta (20,42%), Crustacea (7,43%), па остали таксони.
Од укупног броја инсеката пронађених у марту Diptera је 52,40%, Trichoptera 33,22%,
Plecoptera 7,68%. Процентуално учешће инсеката у августу је 63,79%, Crustacea
14,61%, Oligochaeta 14,29%. Од укупног броја инсеката ове сезоне 75,89% чине Diptera,
10,66% Plecoptera, 7,27% Trichoptera. Највећу фреквенцију појављивања показују
Chironomidae – ларве, које су пронађене у свим испитиваним изворима у обје сезоне. За
њима слиједе Oligochaeta у 16 извора или 84,21% у марту и 15 или 93,75% у августу,
док се ларве Limnephilidae јављају у 14 извора или 73,68% у марту, а ларве
Ceratopogonidae у 12 извора или 75,00% у августу. Ларве Diptera из фамилије
Chironomidae су пронађене и у зообентосу осталих до сад проучаваних извора сливног
подручја ријеке Врбас (Filipović i sar., 2009; Павловић и сар., 2011а; 2011б; 2011c;
Pavlović i sar., 2012; Balta i Bilbija, 2015).Limnephilidae су доминантан таксон у бентосу
пет извора у марту, Oligochaeta у четири у истој сезони, као и шест извора у августу.
Chironomidae заузимају доминантну позицију у четири извора у марту и осам у августу,
док су Hydrobiidae на првом мјесту у два извора, као и Nemouridae у сезони зимапрољеће. Gastropoda и Ostracoda су на првом мјесту по бројности у једном извору у
марту, а Gammarus sp. и Sphaeridae у августу. За разлику од овог истраживања у
осталим проучаваним изворима сливног подручја Врбаса доминантни таксони
зообенота су: Gammarus sp. и Brachyptera sp. у извору Вилењска врела (Filipović i sar.,
2009), Hydrobiidae и Gammarus sp. у изворима горњег дијела слива Врбање (Павловић и
сар., 2011а; 2011б), Gammarus sp. и Chironomidae у изворима Пливе (Pavlović i sar.,
2011c), Ephemeroptera и Hydrobiidae у извору Крупе (Pavlović i sar., 2012). Ларве
инсеката из реда Ephemeroptera нису пронађене у зообентосу извора који су
обухваћени овим истраживањем. Један од могућих разлога одсуства овог таксона из
извора је осјетљивост ларви Ephemeroptera на њихово преуређење (Bauernfeind i Moog,
2000), а извори обухваћени овим истраживањем су у различитој подешености за
снабдијевање водом, при чему је највише каптираних извора.
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Turbellaria
Gordius aquaticus
Nematoda
Oligochaeta
Hirudinea
Gastropoda
Hydrobiidae
Physidae
Lymnaeidae
Cochlostoma sp.
Sphaeridae
Ostracoda
Gammarus sp.
Niphargus sp.
Acarina
Nemouridae
Diptera (ларве)
Diptera (лутке)
Chironomidae (ларве)
Chironomidae (лутке)
Psychodidae (ларве)
Limoniidae (ларве)
Stratiomyidae (ларве)
Ceratopogonidae (ларве)
Dixidae (ларве)
Ptychopteridae (ларве)
Tipulidae (ларве)
Tipulidae (лутке)
Trichoptera (ларве)
Hydropsychidae (ларве)
Limnephilidae (ларве)
Philopotamidae (ларве)
Beraeidae (ларве)
Coleoptera (ларве)
Coleoptera (адулти)
Curculionidae (адулти)
Dryopidae (ларве)
Scirtidae (ларве)
Dytiscidae (ларве)
Укупно јединки
Укупно таксона

9
9
281
299

9

1097

9

18
369

26

9

9

44

88

97

70

18

53

18

132
2151

18
9

184

140

44
26

18

9
44

202

167

9

9

35
26

26

26

413

9

18
9
97
18
18

61

527

26
9
9
9

35

132

9
536

9

35

123
9
9
9
18

9
9
26

97

18

35

9

9

79
9
9

97

448

123

70

18

35

26

966
18
9
9
53
70

202
474

44

9

44

2678
184

9
316
9
132

18

9

158
9

9

140

18
97

18
325

167
61

35
53

26

18

9
18
9
430

9

9

35

9

193

44

35

35

132
26

132

61

9
53
26

9
140

18
53

18

61

18

79

114

9

9
18

9
79

26
26

26

562

1967

9

18

132

9

44
53

9
281

44

9

9
79

9

53

18

281

202
9

61
9
9
9

70
9

9
9

378

9

9
9
844
9

9
35
4118
6

4112
14

79
906
5

2310
7

600
12

351
9

141
6

9

88

449
11

1617
15
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430
353
8

1740
17

370
8

870
11

1203
6

9

9

764
11

177
8

44
326
7

1301
15

Фреквенција
(%)

Извор
Весићев
Стубањ

Извор у
њиви

Врело
Озренов
Стубањ

Извор
Стубањ

Извор
Латковац

Извор у
Бастасима –
2

Извор у
Бастасима –
1

Извор
Стубан

Врело у
Врањешима

Врело Точак

Извор
Водница

Извор
Змајевац

Извор на
Трешњику –
2

Извор на
Трешњику –
1

Извор испод
Челиначког
раскршћа

Извор
Дебељачко
корито

Извор у
јечмишту

Извор на
Пониру – 2

Таксон

Извор на
Пониру – 1

Табела 2. Квалитативни састав зообентоса, густина насеља (инд/m2) и фреквентност појављивања таксона у испитиваним изворима у марту

5,26
5,26
36,84
84,21
5,26
21,05
63,16
5,26
36,84
5,26
36,84
26,32
15,79
52,63
36,84
31,58
21,05
15,79
100,00
15,79
36,84
15,79
26,32
36,84
5,26
10,53
10,53
5,26
15,79
5,26
73,68
5,26
26,32
10,53
26,32
10,53
5,26
47,37
5,26
22552
35
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Turbellaria
Nematoda
Oligochaeta
Hirudinea
Gastropoda
Hydrobiidae
Valvatidae
Lymnaeidae
Sphaeridae
Ostracoda
Asellus aquaticus
Gammarus sp.
Niphargus sp.
Acarina
Plecoptera
Nemouridae
Diptera (ларве)
Diptera (лутке)
Chironomidae (ларве)
Chironomidae (лутке)
Psychodidae (ларве)
Limoniidae (ларве)
Stratiomyidae (ларве)
Ceratopogonidae (ларве)
Dixidae (ларве)
Ptychopteridae (ларве)
Tipulidae (ларве)
Tabanidae (ларве)
Trichoptera (ларве)
Limnephilidae (ларве)
Limnephilidae (лутке)
Beraeidae (ларве)
Coleoptera (ларве)
Coleoptera (адулти)
Scirtidae (ларве)
Dytiscidae (ларве)
Hemiptera
Osmylidae (ларве)
Укупно јединки
Укупно таксона

9
88

1493
9

79
167

26

88
9

140

18
53

44
3371

26

9
18

35

211
667

518

44
26

9
755

53

18
53

26

325
18

9
9

132
246

9
457
219
61

35
26

176
1159

105
149

9
35

430

9

413

114

702

35

9
18
9

18

70

176
9

2537

53
44

9

746
9

702

18

26
35
18
281

9
44

140

53

53
9

860

9
1519

9

79

18
70

53

88

9
184

44

9

18

9

9
9

12152
8

2054
17

184
3

318
10

1697
14

9
105

184

18
123

35
360
281
351
9

26

105
9

799

88

35

9

316

61

9

18
246

97

53
35

105
255

18

18
211

35
9

9

18

9
35

9
878

9402
18

448
10

211

5471
21

193
44
149

26
44

35

35
123

9
9

843
9
9
140

61

9
9
413
9
61
9
35
132
61

9
9

9

18
9

211
9
18
9

18
896
4

342
9

9

35
9

61

9

9

79
9
10500

1580
9

26

18
292
11

431
7

1379
6

1028
9

35
9

237

35
2416
13

1767
16

1896
14

Фреквенција
(%)

Извор
Весићев
Стубањ

Извор у
њиви

Врело
Озренов
Стубањ

Извор
Стубањ

Извор
Латковац

Извор у
Бастасима –
2

Извор у
Бастасима –
1

Извор
Стубан

Врело Точак

Извор
Водница

Извор на
Трешњику –
2

Извор испод
Челиначког
раскршћа

Извор
Дебељачко
корито

Извор у
јечмишту

Извор на
Пониру – 2

Таксон

Извор на
Пониру – 1

Табела 3. Квалитативни састав зообентоса, густина насеља (инд/m2) и фреквентност појављивања таксона у испитиваним изворима у августу

6,25
50,00
93,75
6,25
25,00
43,75
12,50
25,00
31,25
37,50
6,25
6,25
37,50
37,50
18,75
18,75
12,50
18,75
100,00
6,25
31,25
18,75
31,25
75,00
50,00
37,50
37,50
12,50
31,25
43,75
6,25
25,00
25,00
56,25
56,25
12,50
12,50
6,25
41831
34
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Вриједност Шенон-Виверовог индекса диверзитета (H′) испитиваних извора се
креће у интервалу од 0,66 за зообентос извора на Пониру – 2 у августу до 3,28 за
заједницу инвертебрата дна извора Стубан у истој сезони. Најмања уједначеност
таксона зообентоса (Е=0,32) забиљежена је у августу у извору на Пониру – 2, а највећа
(Е=1,36) у извору Змајевац у марту (сл. 2).

А.

Б.
ИнП-1
ИнП-2
Иуј
ИДк
ИЧр
ИнТ-1
ИнТ-2

Извор на Пониру – 1
Извор на Пониру – 2
Извор у јечмишту
Извор Дебељачко корито
Извор испод Челиначког раскршћа
Извор на Трешњику – 1
Извор на Трешњику – 2

ИЗ
ИВ
ВТ
ВуВ
ИС
ИуБ-1
ИуБ-2

Извор Змајевац
Извор Водница
Врело Точак
Врело у Врањешима
Извор Стубан
Извор у Бастасима – 1
Извор у Бастасима – 2

ИЛ
ИСњ
ВОС
Иуњ
ИВС

Извор Латковац
Извор Стубањ
Врело Озренов Стубањ
Извор у њиви
Извор Весићев Стубањ

Слика 2. Шенон-Виверов индекс разноликости (H′) и уједначеност (Е) зообентоса испитиваних
извора у марту (А) и августу (Б) 2010. године
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Средња вриједност Шенон-Виверовог индекса разноликости и индекса
уједначености је већа за зообентос сакупљен у марту (H′=2,24; E=1,01) у односу на
август (H′=2,16; E=0,92)
Повећање густине и броја таксона зообентоса у августу се везује за смањење
запремине изворских биотопа усљед смањења издашности извора, па су јединке
концентрисане на мању јединицу површине, која је под водом. На наведено указују и
резултати сезонских истраживања зообентоса других извора у сливном подручју
Врбаса, као што је извор Запотци у сливу Врбање (Павловић и сар., 2011а) и извор
ријеке Крупе, притоке Врбаса (Pavlović i sar., 2012). Међутим, примјеном Mann-Whitney
U теста није утврђена статистички значајна разлика за густину зообентоса (p=0,185) и
број таксона (p=0,354), као ни за Шенон-Виверов индекс диверзитета (p=0,868) и
индекс уједначености (p=0,145) по сезонама у овом раду.
Вриједност Жакардовог индекса сличности заједница зообентоса испитиваних
извора се креће од 0,07 (извор Латковац и извор на Трешњику – 2), до 0,57 (извор
Змајевац и извор Дебељачко корито), у марту (сл. 3), док у августу највећу сличност
показују заједница зообентоса извора Водница и извора Стубан (Sј=0,63), а најмању
сличност (Sј=0,07) зообентос извора испод Челиначког раскршћа и извора Латковац (сл.
4).

ИнП-1
ИнП-2
Иуј
ИДк
ИЧр
ИнТ-1
ИнТ-2

Извор на Пониру – 1
Извор на Пониру – 2
Извор у јечмишту
Извор Дебељачко корито
Извор испод Челиначког раскршћа
Извор на Трешњику – 1
Извор на Трешњику – 2

ИЗ
ИВ
ВТ
ВуВ
ИС
ИуБ-1
ИуБ-2

Извор Змајевац
Извор Водница
Врело Точак
Врело у Врањешима
Извор Стубан
Извор у Бастасима – 1
Извор у Бастасима – 2

ИЛ
ИСњ
ВОС
Иуњ
ИВС

Извор Латковац
Извор Стубањ
Врело Озренов Стубањ
Извор у њиви
Извор Весићев Стубањ

Слика 3. Сличност зообентоса извора у марту изражена Жакардовим индексом
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ИнП-1
ИнП-2
Иуј
ИДк
ИЧр
ИнТ-2

Извор на Пониру – 1
Извор на Пониру – 2
Извор у јечмишту
Извор Дебељачко корито
Извор испод Челиначког раскршћа
Извор на Трешњику – 2

ИВ
ВТ
ИС
ИуБ-1
ИуБ-2
ИЛ

Извор Водница
Врело Точак
Извор Стубан
Извор у Бастасима – 1
Извор у Бастасима – 2
Извор Латковац

ИСњ
ВОС
Иуњ
ИВС

Извор Стубањ
Врело Озренов Стубањ
Извор у њиви
Извор Весићев Стубањ

Слика 4. Сличност зообентоса извора у августу изражена Жакардовим индексом

Компарацијом сличности заједница зообентоса извора у марту са истим
изворима у августу утврђена је најмања вриједност Жакардовог индекса (Sј=0,05)
између зообентоса извора Латковац и извора Весићев Стубањ, а највећа 0,71 за
зообентос извора Латковац у двије сезоне (сл. 5).
Средња вриједност Жакардовог индекса сличности се креће у интервалу од 0,24
за зообентос истраживаних извора у марту и августу, до 0,29 за зообентос извора у
оквиру исте сезоне (иста вриједност у марту и августу 2010. године), што указује на
већу сличност заједница у оквиру исте сезоне. Ово се може објаснити фенофазама у
животу инвертебрата бентоса, а нарочито инсеката, који чине више од 50% од укупног
броја јединки, чланова заједнице зообентоса, сакупљених у обје сезоне.
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ИнП-1
ИнП-2
Иуј
ИДк
ИЧр
ИнТ-1
ИнТ-2

Извор на Пониру – 1
Извор на Пониру – 2
Извор у јечмишту
Извор Дебељачко корито
Извор испод Челиначког раскршћа
Извор на Трешњику – 1
Извор на Трешњику – 2

ИЗ
ИВ
ВТ
ВуВ
ИС
ИуБ-1
ИуБ-2

Извор Змајевац
Извор Водница
Врело Точак
Врело у Врањешима
Извор Стубан
Извор у Бастасима – 1
Извор у Бастасима – 2

ИЛ
ИСњ
ВОС
Иуњ
ИВС

Извор Латковац
Извор Стубањ
Врело Озренов Стубањ
Извор у њиви
Извор Весићев Стубањ

Слика 5. Сличност зообентоса извора у марту и августу изражена Жакардовим индексом

Присуство ларви инсеката из реда Plecoptera указује на висок ниво квалитета
воде осам извора (Иуј, ИнТ-2, ВТ, ИС, ИуБ-1, ИВ, ВОС и ИВС), јер је у питању таксон
који први нестаје из текућице усљед загађења (Woodiwiss, 1964). Одсуство Plecoptera,
праћено одсуством Ephemeroptera, у неким изворима и Trichoptera, a уз повећану
густину ларви инсеката из реда Diptera (фамилија Chironomidae) и прстенастих црва из
класе Oligochaeta указује на смањен ниво квалитета изворске воде (Marković, 1998).

ЗАКЉУЧАК
Обрадом узорака зообентоса који су сакупљени из 19 извора у марту пронађени
су представници 35 таксона, док су анализом узорака зообентоса који су сакупљени из
16 извора у августу пронађени представници 34 таксона.
Највећи број таксона зообентоса у обје сезоне је пронађен у извору Стубан у
селу Бастаси, а најмањи у извору Дебељачко корито на Пониру.
Густина насеља зообентоса извора се кретала од 141 инд/m2 у извору Змајевац у
марту до 12152 инд/m2 у извору на Пониру – 2 у августу исте године.
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Утврђена је већа средња вриједност броја таксона и густине зообентоса у
августу у односу на март, осим за Шенон-Виверов индекс диверзитета и индекс
уједначености, али без статистички значајне разлике (p>0,05).
Средње вриједности Жакардовог индекса сличности указују на већу међусобну
сличност зообентоса извора у оквиру исте сезоне.
Инсекти чине више од 50% од укупног броја јединки сакупљених у обје сезоне
на свим изворима.
Ларве инсеката из фамилије Chironomidae су пронађене у свим испитиваним
изворима у обје сезоне.
Присуство Plecoptera у зообентосу осам извора указује на висок ниво квалитета
њихове воде.
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Abstract

JANJIĆ Nina, Tanja MAKSIMOVIĆ, Dijana BOLTIĆ: THE IMPACT OF SOME
AEROPOLLUTANTS ON THE STOMATAL APPARATUS OF HORSE CHESTNUT
(Aesculus hippocastanum L.) ON BANJA LUKA AREA [Faculty of Science, University of Banja
Luka, 78000 Banja Luka, Mladena Stojanovića 2 Street]
In recent years, there have been frequent changes in the composition of the atmosphere caused
by harmful but also long-term effects which have serious impact on the plants as well as other living
beings. One of most important of these changes are those that are related to the functioning of the
stomatal and photosynthetic apparatus. Therefore, the aim of this paper is to examine the impact of
certain pollutants (SO2, NOx, O3, soot) in the number and size at Aesculus hippocastanum L. (horse
chestnut) stomatal cells at four locations in the Banja Luka city. The number of stomata per unit area
of leaf surface taken from the outer part of crown, on average, was higher than the number of stomata
on leaves taken from the inner part. The highest number of stomata established on the site of Banj hill
and the lowest in the area of Paprikovac. Stomata size in the analyzed species was on average 28-30
μm, wherein the larger stomata were found on leaves taken from the inner part of the crown. Obtained
results show us certain changes caused by pollutants in relation to the characteristics of stomatal
apparatus in Aesculus hippocastanum L.
Keywords: stomata, Aesculus hippocastanum L., aeropollutants
Сажетак
У посљедње вријеме све су чешће промјене у саставу атмосфере које изазивају штетне
али и дугорочне ефекте и остављају озбиљне посљедице на биљке као и друга жива бића. Једна
од најважнијих таквих промјена јесу оне које су везане за функционисање стоминог и
фотосинтетичког апарата. Стога је и циљ овог рада био да се испита утицај појединих
полутаната (SO2, NOx,O3, чађи) на број и величину стоминих ћелија код Aesculus hippocastanum
L. (дивљег кестена) на четири локалитета на подручју града Бања Лука. Број стома на јединицу
лисне површне узетих из спољашњег дијела крошње у просјеку је био већи од броја стома на
листовима узетих из унутрашњег дијела. При томе је највећи број стома утврђен на локалитету
Бањ брдо а најмањи на подручју Паприковца. Величина стома код испитиване врсте износила је
у просјеку 28-33 µm, при чему су веће стоме пронађене на листовима узетих из унутрашњег
дијела круне. Добијени резултати указују нам на одређене промјене изазване загађујућим
материјама у односу на особине стоминог апарата код Aesculus hippocastanum L.
Кључне ријечи: стоме, Aesculus hippocastanum L., аерополутанти
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УВОД
Већина загађујућих материја у ваздуху (нпр. SO2, азотни оксиди (NOx) и озон)
представљају природне компоненте Земљине атмосфере (Saxe, 1991; Јаблановић, 1995),
које у већим концентрацијама од дозвољених испољавају токсичан ефекат на сав живи
свијет. Како већина аерополутаната преко стома доспијева у листове биљака, стога је и
праћење њиховог утицаја на стомин и фотосинтетички апарат од великог значаја.
Међутим, постоји обиље доказа да многи атмосферски загађивачи могу посредно или
непосредно утицати на механизме отварања и затварања стома чак и при веома ниским
концентрацијама (Saxe, 1991; McAinsh и сар., 2002; Gostin, 2009).
Утицаји загађујућих материја у ваздуху на стоме су сложени и варирају у
зависности од широког спектра фактора (температуре, влажности ваздуха, врсте и
концентрације загађивача, старости и интеракције са другим факторима животне
средине, укључујући и друге загађиваче). Механизми којима стоме реагују на
стимулансе који долазе из животне средине су средиште интензивних истраживања у
последњих 15 година (Saxe, 1991; Mansfield и сар., 1990; Schroeder и сар., 2001; Oljača и
сар., 2008; 2009; Gostin, 2009 и др.).
Уопштено, сумпор-диоксид у биљке продире преко листа, и то највећим дијелом
преко стома што може пореметити дневно-ноћну ритмику отварања и затварања стома
и при концентрацијама 0,1-0,5 ppm те индуковати отварање стома, док при дугорочној
изложеност SO2 изазива дјелимично затварање стома (Jablanović и сар., 2003). Такође,
високе концентрације сумпор-диоксида у ваздуху код биљака доводе до низа
различитих метаболичких промјена које укључују деструкцију хлорофила, протеина,
инхибицију активности ензима као и морфо-анатомске промјене (Saxe, 1991; Jablanović
и сар., 1995; 2003).
У неким случајевима, изложеност аерополутантима посебно SO 2, узрокује
затварање стома, што уједно штити листове од даљег уласка загађивача али и
ограничава процес фотосинтезе (Georghe и Ion, 2011). Насупрот томе, ефекти оксида
азота (NOx) су занемарљиво мали због нестабилности NOx у ваздуху те се не преносе
на веће удаљености већ изазивају ефекте у близини извора емисије. Доказано је да
ниске концентрације (1-3 ppm NOx) узоркују како морфолошке тако и метаболичке
промјене и да се њихови токсични ефекти појачавају у присуству сумпор-диоксида
(синергизам) (Saxe, 1991; Jablanović и сар., 1995; 2003).
Аутомобили су главни извор загађујућих материја у урбаном подручју Бања Луке. У
овом раду праћен је утицај полутаната (SO2, NOx, O3, чађи) на број и величину
стоминих ћелија код врсте Aesculus hippocastanum L. (дивљи кестен) са четири
локалитета на подручју Бањe Луке.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Истраживања су изведена на терену у периоду августа и септембра током 2014.
године на подручју града Бања Лука. Узимање узорака је обављено на локалитетима
Борик, Мејдан, Паприковац и Бањ брдо. Узорци листова су узимани са спољашњих
дијелова крошње који су са потпуном осветљеношћу листа и унутрашњих дијелова
крошње гдје су листови били у сјенци.
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Имајући у виду да стоме нису једнако распоређене по лисној плочи, као и да
дивљи кестен има хипостоматичне листове (Kirkham, 2004), отисци стома узети су са
наличја листа и то средње лиске на три дијела (врх, средина и основа). Истовремено
мјерили смо и величину стоминог апарата (дужина x ширина). Резултати истраживања
приказани су табеларно ради прегледности резултата. Одређивање броја стома вршено
је по Колодијум методи (метода отиска). Отисци стома узети су помоћу безбојног лака
и провидне самољепљиве траке ("селотејпа") у прије подневним часовима. Број стома
одређиван је на трећем листу и то при основи, врху и средњем дијелу лиске. За бројање
и мјерење стома коришћен је микроскоп марке Leica DM 500, увеличања (40 x 0,65).
Резултати приказани у табелама представљају просјечне вриједности од четири
понављања и то по три мјерења за сваки препарат и сваки дио лиске.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
На основу бројних проучавања (Mansfield и сар., 1990; 1998; MacRobbie, 1997;
Schroeder и сар., 2001; Gostin, 2009; Wwryszko-Chmielewska, 2012) познато је да су број,
величина и распоред стома на лисној површини карактеристични за поједине биљне
врсте и да различити абиотички фактори могу да утичу на њихово образовање и развој.
Праћење утицаја загађујућих материја, као што су SO2, NOx, O3, чађи на стомин апарат
је веома важно јер стоме представљају примаран пут за улазак гасова у листове биљака.
Оштећења на листовима су значајно већа када су стоме отворене него када су затворене
(Kozlowski и сар., 1991).
Резултати приказани у Табели 2 показују да се број стома на јединици лисне
површине (mm2) кретао у просјеку од 305,13 до 393,44, што је било у складу са ранијим
истраживањима на истом подручју а која су за исту врсту забиљежили Ољача и сар.
(2008; 2009). Резултати добијени у овом раду указују на то да се број стома код дивљег
кестена повећавао у спољашњем дијелу круне гдје је интензитет свјетлости био јачи.
До истих резултата су у својим истраживањима дошли Kastori и Petrović (1972);
Oljača и sar. (2008; 2009). На основу измјерених концентрација загађујућих материја у
ваздуху за истраживане локалитете а према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха
(Сл. гласник РС, 2012) утврђен је ваздух I класе квалитета (Табела 1). Повећан ниво
загађења ваздуха значајно утиче на промјене у броју и величини стома (Shweta, 2012) а
што се може повезати и са резултатима добијеним у овом раду. Тако је већи број стома
утврђен у незагађеном подручју на локалитету Бањ брдо (393,44 mm 2) (Табела 2) у
односу на остале истраживане локалитете.
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Табела 1. Средња мјесечна вриједност полутаната током августа на истраживаним локалитетима (µg/m3)

Анализирани
полутанти

SO2

O3

NO

NO2

NOx

Чађ

Центар града

14,493

48,509

13,708

31,960

45,668

13,264

Паприковац

12,632

47,731

13,187

31,450

44,637

12,608

Борик

14,566

47,521

14,031

32,579

46,610

12,654

Слика 1. Изглед стоминих ћелија на абаксијалном епидермису листа Aesculus hippocastanum L.

Величина стома (дужина x ширина) била је различита у односу на локалитет и
положај узимања узорака. Резултати приказани у Табели 3 указују да се дужина стома
током августа кретала у интервалу 19,54-22,5 µm, а ширина у опсегу 9,79-10,79 µm, што
је било нешто мање у односу на резултате Wwryszko-Chmielewska, (2012) за исту врсту.
Као што се из података наведених у Табели 3. може видјети, веће стомине ћелије
пронађене су на листовима узетих из унутрашње круне на свим истраживаним
локалитетма.
Табела 2. Број стома (mm2 ) код Aesculus hipocastanum L. током августа на истраживаним
локалитетима
Број стома mm2
Борик

Мејдан

Паприковац

Бањ брдо

Спољашња круна

323,78

356,53

305,13

393,44

Унутрашња круна

314,15

313,84

305,96

332,07
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Табела 3. Величина стома (µm) код Aesculus hipocastanum L. током августа на истраживаним
локалитетима
Величина стома у µm
Спољашња круна

Унутрашња круна

Борик

Мејдан

Паприковац

Бањ брдо

Дужина стома
Ширина стома

19,54
10,43

22,25
10,27

21,32
9,79

19,54
9,70

Дужина стома
Ширина стома

20,13
10,21

21,63
10,51

20,45
10,79

20,02
10,31

Из резултата приказаних у Табели 4 може се видјети да се концентрација
аерополутаната у ваздуху на истраживаним локалитетима налазила у опсегу
дозвољених концентрација, а да су све добијене вриједности у септембру у просјеку
биле ниже у односу на мјесец август.
Број стома током септембра код дивљег кестена је варирао у односу на
локалитет и положај узимања узорака. Највећи број стома је утврђен на локалитету Бањ
брдо (361,24 mm2) и то на узорцима узетих их спољашњег дијела круне, док је знатно
нижи установљен на локалитету Паприковац (307,62 mm2) на узорцима узетих из
унутрашње круне. Код свих узорака листова, уочене су разлике у броју и величини
стома узетих из градске зоне и незагађеног подручја (Бањ брда). Gostin (2009) је у својој
студији на различитим врстама рода Trifolium узетих из индустријске зоне утановила да
се морфо-анатомске особине листова и стоминог апарата значајно разликују у односу
на узорке узете из незагађеног подручја. Да долази до промјена у броју и величини
стома у зависности од степена загађености показано је и у радовима других
истраживача (Saxe, 1991; Oljača, 2008; 2009; Gostin, 2009; Shweta, 2012). Величина
стома током септембра такође је варирала у односу на локалитет и положај узимања
узорака, при чему се запажа да су стомине ћелије у просјеку биле веће у односу на
мјесец август. Најкрупније стоме у просјеку пронађене су на листовима узетих са
локалитета Мејдан из унутрашње круне (33,93 µm). Резултати приказани у Табели 6
показују да се дужина стома током септембра варирала у интервалу од 18,76 до 22 µm
док се ширина кретала од 10,49 до 11,61 µm, при чему се запажа да се број стоминих
ћелија на јединицу површине листа више смањивао, а њихова величина повећавала у
односу на мјесец август.
Табела 4. Средња мјесечна вриједност полутаната током септембра на истраживаним
локалитетима (µg/m3)

Анализирани
полутанти

O3

NO

NO2

NOx

Чађ

Центар града 16,446

41,447

14,520

32,636

47,155

do 14,242

Паприковац

15,995

42,098

13,587

31,403

44,989

14,271

Борик

15,832

37,224

15,445

34,266

49,711

14,582

SO2
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Табела 5. Број стома (mm2) код Aesculus hipocastanum L. током септембра на истраживаним
локалитетима

Број стома на mm2
Борик

Мејдан

Паприковац

Бањ брдо

Спољашња круна

316,32

356,12

307,62

361,24

Унутрашња круна

312,59

293,00

276,11

286,63

Табела 6. Величина стома (µm) код Aesculus hipocastanum L. током септембра на истраживаним
локалитетима

Величина стома у µm
Спољашња
круна
Унутрашња
круна

Борик

Мејдан

Паприковац

Бањ брдо

Дужина стома
Ширина стома

18,76
10,73

21,80
10,49

21,59
10,58

21,11
10,63

Дужина стома
Ширина стома

18,92
10,49

22,32
11,61

22,26
10,41

21,41
10,69

ЗАКЉУЧЦИ
У овом раду испитиван је утицај неких аерополутаната на особине стоминог
апарата код дивљег кестена на четири локалитета на подручју Бање Луке. Добијени
резултати у овом раду су показали:
-Број стома на јединицу површине листа (mm2) код Aesculus hipocastanum L. је зависио
како од мјеста и положаја узимања узорака тако и од присуства аерополутаната у
ваздуху.
-Број стома на јединици лисне површине више се повећавао а њихова величина
смањивала током августа у односу на септембар и то код свих листова узетих из
спољашњег дијела круне.
-Величина стома није значајно варирала, у просјеку дужина стома се кретала у
интервалу од 19,76-22,5 µm, а ширина од 9,79-11,61 µm при чему су у просјеку веће
стоме утврђене на листовима узетих из унутрашњег дијела крошње у односу на
спољашњи.
-Утицај аерополутаната на број и величину стоминог апарата био је различит у односу
на локалитет и положај узимања узорака, због чега при проучавању дејства неког
фактора на стомин апарат у будућим истраживањима потребно је вршити у дужем
временском периоду.
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УТИЦАЈ САЛИНИТЕТА НА МОРФОЛОГИЈУ РАЗВОЈНИХ
ФОРМИ ARTEMIA SALINA (BRANCHIOPODA:
ANOSTRACA)
Милица Лукач, Бранка Билбија
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Abstract
LUKAČ Milica, Branka BILBIJA: IMPACT OF SALINITY ON GROWTH FORMS
MORPHOLOGY OF ARTEMIA SALINA (BRANCHIOPODA: ANOSTRACA) [Faculty of
Science, University of Banja Luka, 78000 Banja Luka, Mladena Stojanovića 2 Street]
Artemia salina (Leach, 1819) inhabits mainly salt lakes and is characterized with high
tolerance on salinity variations. We analysed 139 specimen of different growth forms (77 metanauplis
and 62 individuals of later instar form), with the aim to establish the impact of various salt
concentrations on morphometric characteristics. We monitored these parameters: total length (TL),
nauplius eye width (WNE), nauplius eye length (LNE) in metanauplius, and total length (TL),
abdominal length (AL), width of head (WH), diameter of compound eye (DY) and maximal distance
between eyes (DBY) in later instar form. Research is conducted in laboratory conditions, where the
eggs of Artemia salina were cultivated in three various salinity mediums. Physical and chemical
parameters were also monitored (temperature, the concentration of oxygen and oxygen saturation).
Statistical analysis (applying t-test) showed significant differences in decreased and control group
metanauplius forms for TL and LNE, and for later instar form those were WH and DY (p<0,05).
Key words: Artemia salina, metanauplius, later instar, salinity, morphometric characteristics

Сажетак
Artemia salina (Leach, 1819) настањује углавном слана језера и карактеристична је по
томе шта може да толерише велике варијације салинитета. Анализиране су 139 јединке
различитих развојних форми (77 метанауплиуса и 62 јединкe форме касног инстара) са циљем
да се утврди утицај различитих концентрација соли на морфометријске карактере. Параметри
који су праћени код развојних форми су: тотална дужина (ТL), ширина науплиусовог ока
(WNE), дужина науплиусовог ока (LNE) код метанауплиуса, као и tотална дужина (ТL), дужина
абдомена (АL), ширина главе (WH), дијаметар сложеног ока (DY) и максимална дистанца
између очију (DBE) код касног инстара. Истраживање је спроведено у лабораторијским
условима, при чему су јаја врсте Artemia salina узгајана у срединама са три различита
салинитета. При томе су праћени и физичко-хемијски параметри воде (температура,
концентрација кисеоника и сатурација кисеоника). Статистичка обрада резултата (примјеном tтеста) показала је значајна одступања у смањеној и контролној групи и то код метанауплуса за
ТL и LWE, и код касног инстара за WH и DY (p <0,05).
Кључне ријечи: Artemia salina, метанауплиус, касни инстар, салинитет, морфометријски
карактери
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УВОД
Врсте рода Artemia су широко распрострањене на свим континентима осим
Антарктика. Настањују слана језера, нека језера (Каспијско језеро), камените обале
(јужно од Сан Франциска), мање водене површине са било којим садржајем соли као
што је међупланински пустињски регион (западни дио САД), слане мочваре у близини
обале као и вјештачке солане широм свијета (Grzimek, 1972; Pennak, 1989). Као и
многе врсте водених ракова спадају у еурохалине организме тј. имају широк спектар
толеранције на различите концентрације салинитета. Да би то постигли користе
осморегулаторне механизме који омогућавају јонски баланс између протока јона из
спољашње средине и њихове хемолимфе. Захваљујући томе се обезбјеђује оптимална
јонска регулација и боља стопа раста (Abatzopoulous et al., 2002a). Представници рода
Аrtemia су једни од ријетких организама који су адаптирани да преживе у веома
различитим животним условима. Могу преживјети у салинитету од 10g/l
(Anatzopoulous et al., 2006 a,b) до 340g/l (Post еt Youssef, 1977). Неколико њихових
карактеристика их чини идеалним за употребу у аквакултури, а то су: прилагодљиви на
различите срединске услове, неселективни при избору хране и способни да расту у
веома великим густинама популације. Такође, имају високу нутритивну вриједност,
ефикасност конверзије, кратко генерацијско вријеме, високу стопу фекундитета и
знатно дуг животни вијек (Soundarapandian et Saravanakumar, 2009). Једна од
најпознатијих врста овог рода је Аrtemia salina која се сматра живим фосилом јер се
није битније мијењала посљедњих 100 милиона година (Žikić i sar., 2012).
Циљ овог истраживања је да се утврди да ли стопа раста одређених
морфометријских
карактеристика
Artemia
salina
одговара
специфичним
концентрацијама салинитета у лабораторијским условима. Добијени резултати могу
бити корисни за потенцијални узгој и употребу у аквакултури и акваристици.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
За извођење овог експеримента кориштена су јаја јединки Artemia salina (Artemia
salina eggs profi, произвођача Dajana pet s.r.o., Република Чешка) (Slika 1a). По 1g јаја
наведене врсте стављено је у три стаклене посуде са различитом концентрацијом соли
(10g/l, 35g/l и 60 g/l) у ½ l воде („Vivia“ произвођача Витинка АД Козлук-Зворник).
Кориштена је со произвoђача „SO KOMERC PLUS“ D.O.O. Бања Лука, која садржи 9899.8% чистог NaCl-a. Количина присутних хемијских елемената у води (mg/l), према
декларацији на „Vivia“ паковању је: Na+ 0.9, K+ 0.5, Ca2+ 47.3, Mg2+ 6.8, HCO3- 256.2, Cl<5.0, SO42- 11.5. Вода у свим посудама је аерисана током читавог експеримента помоћу
пумпе за кисеоник (Champion aquarium air pump, 220-240 V, 50-60 Hz). Сваки дан су, у
свим посудама, помоћу HACH HQ30d flexi мјерени сљедећи параметри: температура
воде, концентрација О2 и сатурација О2, уз напомену да се комплетан експеримет
изводио на собној температури ваздуха. Јединке су храњене алгом рода Spiriulina у
облику таблета (Spirulina tablets, произвођача Dajana pet s.r.o., Република Чешка) (Slika
1б), при чему се у сваку стаклену посуду након појављивања ларви науплиус,
убацивало 1/8 таблете (око 0,11g).

228

Утицај салинитета на морфологију развојних форми Artemia salina (Branchiopoda: Anostraca)

Слика 1. Комерцијално паковање јаја Artemia salina (a) и алге рода Spirulina (б)

Oд 5-12. дана од почетка експеримента из посуде је помоћу пипете узимано 10ак јединки при чему су исте одлагане у кивете и фиксиране 96% етанолом. Након тога,
формирана је база фотодокумената, тако што је свака јединка фотографисана помоћу
стереомикроскопа Leica EZ4D. Примјеном рачунарског програма Digimizer Image
Analyzer Version 4.1, анализиране су фотографије организама, тако што су мјерени
одабрани карактери, према Hontoria и Amat (1994), чија је листа приказана у Табели 1.
Приказ испитиваних карактера и положај референтних тачака приказан је на Слици 2.
Табела 1. Анализирани морфометријски карактери ракова врсте Artemia salina у

експерименталним условима при различитој концентрацији салинитета
Ред.бр.

Карактер

Ознака

Развојни стадијум код кога
је мјерен
метанауплиус, касни
инстар

1.

Тотална дужина

2.

Ширина науплиусовог ока

WNE

матанауплиус

3.

Дужина науплиусовог ока

LNE

матанауплиус

4.

Дужина абдомена

AL

касни инстар

5.

Ширина главе

WH

касни инстар

6.

Дијаметар сложеног ока

DY

касни инстар

7.

Максимална дистанца између очију

DBY

касни инстар

TL
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2

11

Слика 2. Мјерени карактери и положај референтних тачака метанауплиса (1) и касног инстара
(2) врсте Artemia salina

Измјерене вриједности морфометријских карактера су обрађене статистички
(средња вриједност, минимум, максимум, стандардна девијација, коефицијент
варирања, т-тест), примјеном статистичког програма Microsoft Office Excel 2007,
интерпретиране и упоређене са доступним подацима из литературе.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Током извођења експеримента биљежени су физичко-хемијски параметри воде.
У Табели 2. приказани су параметри само у данима морфометријски анализираних
јединки.
Табела 2. Физичко-хемијски параметри воде анализирани у данима мјерења морфометријских
карактера метанауплиуса и касног инстара врсте Artemia salina
Датум

20.5.2015.

21.5.2015.

22.5.2015.

23.5.2015.

Салинитет (g/l)

10

35

60

10

35

60

10

35

60

10

35

60

Т˚ воде (˚C)

22,5

22,8

22,6

21,9

22,1

21,7

21,3

21,6

21,1

19,8

20,2

20,0

(mg/l)

8,04

7,79

8,26

8,31

7,87

8,47

8,32

7,87

8,52

4,39

8,41

8,22

(%)

95,5

93,2

98,3

96,8

92,2

98,3

96,1

91,4

98,0

48,2

95,2

92,6

Током експеримента, праћена је и појава развојних форми- метанауплиуса и
касног инстара. Развојни стадијум науплиус је такође констатован, и то другог дана од
почетка експеримента у средини са смањеним салинитетом, док је у друге двије
средине регистрована њихова појава трећег дана. Јединке су узорковане током седам
дана експеримента (од њихове појаве), а анализиране су само оне којих је у одређеном
дану експеримента било довољно за статистичку обраду података. Статистичком
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обрадом се нису могле обухватити јединке из средине салинитета 60 g/l, јер су све
јединке угинуле у развојном стадијуму метанауплиуса, прије самог узорковања из свих
експерименталних средина (Табела 3). Број констатованих развојних форми приказан је
у табели 3. У све три експерименталне групе, јединке су угинуле прије достизања
адултног стадијума.

Дани
узорковања

Табела 3. Број констатованих развојних форми врсте Artemia salina по данима узорковања

1
2
3
4
5
6
7

Салинитет од 10 g/l

Број констатованих јединки
Салинитет од 35 g/l

Салинитет од 60 g/l

Метанауплиус

Касни
инстар

Метанауплиус

Касни
инстар

Метанауплиус

Касни
инстар

12
18
19
9
5

12
18

1
8
7
24
16
6
1

2
6
14
18

9
10
4
-

-

Резултати анализе три одабрана морфометријска карактера 18 метанауплиуса
четвртог дана и 19 метанауплиуса петог дана узорковања јединки из средине са
смањеним салинитетом, су представљени табеларно као средња вриједност, минимум,
максимум, стандардна девијација и коефицијент варирања (Табела 4). У табели 5
приказани су исти параметри за 24 метанауплиуса четвртог дана и 16 метанауплиуса
петог дана, узоркованих из средине са оптималним салинитетом (контролна група).
Средња вриједност за параметар TL петог дана узорковања у средини са смањеним
салинитетом износила је 2,380±0,250 mm, док је за WNE и LNE износила 0,056±0,010
mm и 0,063±0,014 mm. Исти параметри у контролној групи износили су 2,017±0,200
mm, 0,053±0,006 mm и 0,050±0,008 mm. Према Ben Naceur et al. (2012) који су пратили
морфолошку варијабилност врсте A. salina у срединама са салинитетом од 40-330 g/l,
утврђено је да се вриједности параметра TL смањују са повећањем салинитета, са
минималним одступањима. Вриједности морфометријских карактера добијених током
нашег експеримента се дјелимично уклапају у овај опсег варирања, што је уочено и за
остале параметре. До сличних резултата дошли су и El-Bermawi et al. (2004) који наводе
да је максимум параметра TL достигнут у средини са најмањим салинитетом.
Статистичка значајност морфометријских карактера развојне форме
метанауплиус врсте А. salina узгајаних у лабораторијским условима провјерена је ттестом. У четвртом дану узорковања није постојала статистички значајна разлика при
компарацији јединки из узорка са смањеном концентрацијом соли и контролне групе
(р>0,05). Када је у питању пети дан узорковања, резултати показују статистички знчајна
одступања за све анализиране карактере метанауплиуса (р<0,05).
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Табела 4. Вриједности морфометријских карактера метанауплиуса врсте Artemia salina из
средине са смањеном коцентрацијом соли (вриједности су изражене у mm)
Салинитет
10 g/l
MIN
MAX
AV
SD
KV

20.5.2015.

21.5.2015.

ТL

WNE

LNE

ТL

WNE

LNE

1.521
2.284
1.864
0.254
0.136

0.041
0.072

0.044
0.074

0.042
0.076

0.038
0.099

0.055
0.008

0.059
0.009

0.056
0.010

0.063
0.014

0.137

0.154

2.025
2.880
2.380
0.250
0.105

0.181

0.227

Табела 5. Вриједности морфометријских карактера метанауплиуса врсте Artemia salina из
средине са оптималном (контрола) коцентрацијом соли (вриједности су изражене у mm)
20.5.2015.

21.5.2015.

Салинитет
35 g/l

ТL

WNE

LNE

ТL

WNE

LNE

MIN
MAX
AV
SD
KV

0.945
2.481
2.002
0.339
0.169

0.040
0.062
0.052
0.005
0.105

0.042
0.080
0.055
0.009
0.164

1.791
2.625
2.207
0.200
0.090

0.042
0.063
0.053
0.006
0.111

0.037
0.072
0.050
0.008
0.160

За развојни стадијум касног инстара анализирано је пет морфометријских
карактера. Мјерења су извршена на 12 јединки касног инстара који су узорковани
шестог дана и 18 који су узорковани седмог дана из средине са смањеним салинитетом
(Табела 6). У табели 7 приказани су исти параметри за 14 јединки касног инстара
узоркованих шестог дана и 18 узоркованих седмог дана из средине са оптималним
салинитетом (контролна група).
Код развојне форме касни инстар параметар WH у средини са смањеним
салинитетом шестог дана узорковања узносио је 0,196±0,016 mm, а DY 0,059±0,012
mm, а седмог дана 0,226±0,059 mm и 0,065±0,015 mm. У контролној групи шести дан
исти параметри су имали сљедеће вриједности: 0,167±0,013 mm и 0,069±0,008 mm; а
седмог дана: 0,186±0,036 mm и 0,088±0,015 mm.
Вриједност параметра WH опада са повећањем салинитета, што је случај и у
истраживању Triantaphyllidis et al. (1995), гдје су вриједности за адулте у најмањој
концентрацији соли (35 g/l) износила 1,56±0,09 mm, а у највећој 0,67±0,16 mm.
Испитивање утицаја салинитета на морфометријске параметре (TL, AL, WH, DY
и DBY) спровели су и Ben Naceur et al. (2012) и забиљежили највише вриједности свих
у средини са најмањим салинитетом (54 g/l) а најниже у средини са највишим
салинитетом (265 g/l). Тенденција опадања вриједности морфометријских параметара
са повећањем салинитета је забиљежена код адултних стадијума и мужјака и женки.
Наша испитивања развојних форми показала су исту тенденцију.
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Табела 6. Вриједности морфометријских карактера касног инстара врсте Artemia salina из
средине са смањеном коцентрацијом соли (вриједности су изражене у mm)
22.5.2015.

23.5.2015.

Салинитет
10 g/l

ТL

АL

WH

DY

DBY

ТL

АL

WH

DY

DBY

MIN
MAX

2.446
3.064

0.744
1.059

0.170
0.217

0.039
0.082

0.335
0.404

2.674
4.929

0.960
1.928

0.156
0.381

0.038
0.092

0.336
0.671

AV
SD

2.808
0.233

0.876
0.103

0.196
0.016

0.059
0.012

0.368
0.023

3.537
0.629

1.351
0.326

0.226
0.059

0.065
0.015

0.449
0.097

KV

0.083

0.117

0.082

0.195

0.063

0.178

0.241

0.262

0.236

0.217

Табела 7. Вриједности морфометријских карактера касног инстара врсте Artemia salina из
средине са оптималном (контрола) коцентрацијом соли (вриједности су изражене у mm)
22.5.2015.

23.5.2015.

Салинитет
35 g/l

ТL

АL

WH

DY

DBY

ТL

АL

WH

DY

DBY

MIN
MAX
AV
SD
KV

2.607
3.412
2.981
0.275
0.092

0.713
1.172
0.935
0.139
0.148

0.150
0.193
0.167
0.013
0.078

0.057
0.084
0.069
0.008
0.113

0.317
0.442
0.384
0.034
0.088

2.752
4.250
3.500
0.390
0.111

0.866
1.667
1.267
0.197
0.156

0.139
0.266
0.186
0.036
0.191

0.066
0.126
0.088
0.015
0.176

0.359
0.586
0.441
0.065
0.146

Код развојне форме касног инстара, т-тест је показао статистички значајну
разлику, и то код параметара WH и DY, у оба дана узорковања (р<0,05).
Према Amat (цитирано у Rodríguez-Almaraz et al., 2006) салинитет је најважнији
фактор који утиче на морфометријске карактеристике Artemia. Amat et al. и Naegel i
Rodriguez су констатовали да у већем салинитету јединке Artemia имају мање
вриједности морфометријских параметара (цитирано у Rodríguez-Almaraz et al., 2006),
што се подудара са резултатима нашег истраживања. Максимална величина адултних
форми је забиљежена у морској води (34-55 g/l), а минимална у слаткој води (0,2-0,4 g/l)
показала су истраживања која су спровели Soundarapandian и Saravanakumar (2009).
Међутим, када су у питању развојне форме науплиус и метанауплиус врсте А. urmiana,
највећа величина достигнута је у салинитету 25 g/l, а најмања у 45 g/l (Аsem и RastegarPouyani, 2010), што одговара нашим резултатима.
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ЗАКЉУЧАК
Јединке Artemia salina узгајане су у срединама са три различите вриједности
салинитета (10g/l, 35g/l и 60 g/l).
Анализирана су три морфометријска карактера развојне форме матенауплиус и
пет морфометријских карактера развојне форме касни инстар.
Добијене вриједности морфометријских карактера се дјелимично уклапају у
познати опсег варијабилности досадашњих истраживања (развојних форми и адулта).
Статистички значајна одступања забиљежена су код свих параметара у петом
дану узорковања развојног стадијума метанауплиус (р<0,05).
Код развојне форме касни инстар, статистички значајна одступања су
забиљежена код параметара WH и DY у шестом и седмом дану узорковања (р<0,05).
Примјећена је тенденција опадања вриједности морфометријских параметара са
повећањем салинитета.
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РEКOНСТРУКЦИJA ХE „JAJЦE II“- ПРOЦJEНA УТИЦAJA
НA ЖИВOТНУ СРEДИНУ
Нeбojшa Кнeжeвић1, Душицa Пeшeвић2, Синишa Цукут1, Сaшa Дунoвић1
Институт зa грaђeвинaрствo „ИГ“ д.o.o., Бaњa Лукa
Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци, Бaњa Лукa
1

2

Abstract
KNEŽEVIĆ, N., Dušica PEŠEVIĆ, S. CUKUT, S. DUNOVIĆ: RECONSTRUCTION OF HPP
„JAJCE II“ - ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT [Civil Engineering Institute
"IG" LLC, Banja Luka; Faculty of natural sciences and mathematics University of Banja Luka, Banja
Luka; Civil Engineering Institute "IG" LLC, Banja Luka, Civil Engineering Institute "IG" LLC, Banja
Luka]
Since the hydropower plant Jajce II has been in use for 60 years, there has been a need for the
reconstruction in order to increase the capacity and annual production.Within these considerations,we
initiated an idea of upgrading the dam Barevo in order to increase the useful reservoir space and reduce
the gradient. Upgrading the dam might increase the plant flexibility through an increase in the useful
volume of the reservoir, resulting in an increase of the installed flow and higher installed capacity and
production of HPP„Jajce II“. The aim of the implemented environmental impact assessment is to regard
all the potential environmental impacts (positive and negative) that will occur during the project
implementation, both during construction works and the hydro power plant activities. The assessment of
acceptability of planned actions basically ensues from the ratio of benefits and damages that would be
caused by the planned action. For this reason, all possible environmental impacts of the proposed action
have been analysed, notably during the facility reconstruction and its operations.
Key words: environment, assessment, hydro power plant, Jajce
Сaжeтaк
Обзирoм дa je хидрoeлeктрaнa „Jajцe II“ у упoтрeби вeћ 60 гoдинa, укaзaлa сe пoтрeбa зa
рeкoнструкциjoм пoстрojeњa у циљу пoвeћaњa снaгe пoстрojeњa и гoдишњe прoизвoдњe. У oквиру
oвих рaзмaтрaњa иницирaнa je идeja нaдвишeњa брaнe Бaрeвo у сврху пoвeћaњa кoриснoг
aкумулaциjскoг прoстoрa и смaњeњa прeливa. Нaдвишeњeм брaнe пoстижe сe пoвeћaњe
флeксибилнoсти пoстрojeњa крoз пoвeћaњe кoриснoг вoлумeнa aкумулaциje, ствaрa мoгућнoст
пoвeћaњa инстaлисaнoг прoтoкa, тe сe oсигурaвa вeћa инстaлисaнa снaгa и прoизвoдњa ХE „Jajцe
II“. Циљ прoвeдeнe прoцjeнe утицaja нa живoтну срeдину je сaглeдaти свe мoгућe утицaje нa
живoтну срeдину (пoзитивнe и нeгaтивнe) кojи ћe сe jaвити приликoм рeaлизaциje прojeктa, кaкo у
тoку извoђeњa грaђeвинских рaдoвa, тaкo и у пeриoду кoриштeњa хидрoeлeктрaнe. Oцjeнa
прихвaтљивoсти плaнирaних зaхвaтa у oснoви прoизлaзи из oднoсa кoристи и штeтa кoje би
прoизвeo плaнирaни зaхвaт. Збoг тoгa су aнaлизирaни сви мoгући утицajи нa живoтну срeдину
прeдлoжeнoг зaхвaтa, кaкo тoкoм рeкoнструкциje oбjeкaтa тaкo и тoкoм њeгoвoг кoриштeњa.
Кључнe риjeчи: живoтнa срeдинa, прoцjeнa, хидрoeлeктрaнa, Jajцe
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УВОД
Кориштење хидропотенцијала у производњи електричне енергије у Босни и
Херцеговини је знатно мање него што постоје реалне могућности (Гранић, ет ал., 2008). У
складу са предстојећим обавезама за приступање Европској заједници, значајно је
осигурани адекватно коришћење хидроенергетских потенцијала у оквиру производње
електричне енергије за унутрашње и вањско тржиште.
Хидроелектрана „Јајце II“ је најстарија хидроелектрана на сливу ријеке Врбас,
изграђена послије Другог свјетског рата. Политичка и економска ситуација у окружењу,у
то вријеме, узроковала је бројне тешкоће у набавци опреме, а догодили су се и неки
пропусти у изградњи постројења. Пропусти се огледају у чињеници да је електрана са
инсталисаним протицајем од 79,8 m3/s (средњи протицај је 67 m3/s) и средњим падом од
42,5 m подинсталисана у односу на потенцијал Врбаса (www.ephzhb.ba/wpcontent/uploads/Jajce_brosura_2014.pdf). Дакле, осим физичке и технолошке застарјелости
главних постројења и система, електрану карактерише и недовољно инсталисани
капацитет у односу на хидропотенцијал Врбаса на преградном профилу, те велика
запуњеност наносима. Све то доводи до великих губитака производње кроз преливе
преко бране и кроз опточни тунел, недовољне флексибилности постројења и угрожавања
погонске спремности. Како би се отклонили, или бар умањили, наведени проблеми
разрађен је темељан пројекат реконструкције постројења,којим би се повећао волумен
акумулације и годишња производња.
Сви пројекти за које се сматра да могу имати негативне утицаје на животну
средину
захтијевају
израду
процјене
утицаја
на
животну
средину
(http://ec.europa.eu/environment/eia/full-legal-text/85337.htm).За пoстрojeњa зa прoизвoдњу
хидрoeлeктричнe eнeргиje сa излaзoм eлeктричнe eнeргиje вeћим oд 1 MWје обавезна
процјена утицаја на животну средину (Сл. нoвинe ФБиХ, бр.19/04).
У склопу овог рада извршена је процјена утицаја на животну средину који ће се
јавити приликом надвишења бране Барево, у склопу реконструкције хидроелектране
„Јајце II“, и повећање корисног волумена акумулације, чиме се повећава флексибилност
постројења и годишња производња. Нa тaj нaчин би сe испрaвиo прoблeм нискe
инстaлaциje eлeктрaнe и рeдoвнa пojaвa прeливa прeкo брaнe, кoja гoдишњe трaje и пo
нeкoликo мjeсeци.
Извршена је процјена утицаја на све сегменте животне средине, како у току
извођења грађевинских радова, тако и у периоду кориштења хидроелектране.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Оцјена прихватљивости планираних захвата у основи произлази из односа користи
и штета које би произвео планирани захват. Због тога су анализирани сви могући утицаји
на животну средину предложеног захвата, и то током реконструкције објеката и током
његовог кориштења.
У складу са потребном провјером оправданости захвата могући утицаји одређени
су према сљедећимкритеријумима:
 према року појаве могући су утицаји током реконструкције и током кориштења
захвата,
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према трајању утицаја могући су краткотрајни, повремени, континуирани и
неповратни утицаји,
 према подручју распростирања утицаја могући су локални, регионални и глобални
утицаји,
 утицаји могу бити директни (подручје објеката и радова) и индиректни,
 према значају утицаја могући су мали, умјерени, велики и недопустиви утицаји,
 према повољности: штетни/неповољни и корисни/повољни утицаји.
Процјена утицаја на животну средину је урађена у складу са законом о заштити
околиша (Сл. нoвинe ФБиХ, бр.33/03, 38/09) и члану 3. и 4. Прaвилника o пoгoнимa и
пoстрojeњимa зa кoje je oбaвeзнa прoцjeнa утицaja нa oкoлиш и пoгoнимa и пoстрojeњимa
кojи мoгу бити изгрaђeни и пуштeни у рaд сaмo aкo имajу oкoлинску дoзвoлу (Сл. нoвинe
ФБиХ, бр.19/04), као и прописа и одредби Директиве 97/11/ЕЦ о процјени утицаја на
животну средину.
Процјена утицаја на животну средину извршена је теренским истраживањем,
директним увидом у приложену документацију, увидом у расположиве литературне
изворе, те увидом у службене и неслужбене податке о датом подручју/локацији, а
примјеном прописаних законских и подзаконских аката.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Процјена утицаја на животну средину је систематска идентификација и оцјена
потенцијалних утицаја предложених пројеката, планова, програма или правних подухвата
на физичко-хемијске, биолошке, културне и социо-економске компоненте цјелокупне
животне средине. Циљ заштите животне средине при извођењу радова на изградњи и
реконструкцији различитих објеката, је да покаже, односно предложи услове, да утицаји
на животну средину буду у границама дозвољеним прописима, као и актуелном праксом
на нивоу струке и нивоу друштвено-економског развоја.
ХЕ „Јајце II“ је деривацијско средње тлачно постројење које користи воде ријеке
Врбас и њених притока. Подручје утицаја акумулације обухваћа ријеку Врбас од села
Подмилачја 8 km низводно од Јајца, па до села Барева, 16 km низводно од Јајца, и користи
се потенцијална разлика нивоа остварена подизањем бране која се налази 15 km удаљена
од Јајца.
Oдрeђeн брoj прojeктних aлтeрнaтивa рaзмaтрaн je у прojeктнoj фaзи, при чему је
разрађен пројекат реконструкције који се састојао од 3 модула. Модул А предвиђа
надвишење бране за 3 m угрaдњoм нoвих клaпни нa прeливним пoљимa брaнe. Moдул Б
обухвата све захвате на обнови постројења као што су: комплетна замјена производних
јединица (турбина, генератор, блок трансформатор и помоћни погони), замјене
заједничких погона и системе електране, хидромеханичке опреме, грађевинске санације
објеката, те радове на уклањању дијела наноса у акумулацији уз заштиту од даљег
запуњавања. Модул Ц је предвиђао изградњу мале хирдоелектране на излазу опточног
тунела којим би се енергетски искориштавао дио преливних вода које се евакуишу кроз
тај објекат. Међутим, економско-финансијска анализа тога захвата показала је да он нема
економску исплативост и од њега се за сада одустало, а у наставак реализације пројекта
реконструкције ХЕ „Jajцe II“ иде с модулима А и Б.
Надвишење бране Барево и повећање корисног волумена акумулације планирано је
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да се уради замјеном постојећих клапни на брани Барево, висине 2 m са клапнама висине
5 m, у три преливна поља те једном клапном висине 3 m у четвртом пољу, чиме се добија
могућност одржавања нормалног радног нивоа у језеру на коти која одговара водостају
катастрофално велике воде, тј. 331,50 m н.м. Одржавање ове коте код већих дотока од
инсталираног протока постиже се спуштањем клапни до положаја код којег се остварује
изједначавање количине дотока и истицања из акумулације. Код потпуно спуштених
клапни висине 5 m услови прелијевања остају исти као у постојећем стању, тако да код
прелијевања катастрофално велике воде од 1400 m3/s ниво воде у акумулацији неће
премашити коту 331,50 m н.м.

Слика 1. Прегледна ситуација цјелокупног система

Реализацијом планираних захвата доћи ће до сљедећег:
 Подизање успора на брани Барево за 3 mусловиће пораст доње воде ХЕ „Јајце I“ за
0,8 до 3 m код протока од 0 до 300 m3/s;
 Код великих вода пораст водостаја је знатно мањи, из чега се може закључити да
повећање коте успора неће битно утицати на услове заштите од поплаве подручја
узводно од ХЕ „Јајце I“, док ће се на подручју акумулације ХЕ „Јајце II“ због
повећања коте успора повећати плавна површина подручја акумулације, а код
пролаза великих вода неће доћи до битног пораста водостаја изнад нивоа
нормалног успора, с обзиром да се на брани мора формирати преливна висина за
евакуацију одређеног протока;
 Преливна висина потребна за евакуацију максималног пројектованог протока
управо одговара коти круне надвишене бране, тако да се услови протока преко
бране у постојећем и пројектованом стању неће промијенити.
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Почетак грађевинских радова, сама реконструкција, те кориштење захвата неће
имати утицаја на заштићене културне и природне вриједности. Директни утицаји на
животну средину очекују се на подручју реконструкције бране и дијелова машинске
зграде, а касније на обале и инфраструктуру на обалама акумулације. Подручје директних
утицаја је простор самог објекта. Подручје индиректног утицаја је простор на којем се
неће изводити радови, а на којем се утицај захвата на животну средину дефинише на
темељу постављених критеријума и мјерила. Могући индиректни утицаји су они утицаји
који би се остварили без додатних техничких и других мјера заштите.
Негативни ефекти хидроенергетских капацитета валоризују се процјеном могућих
утицаја и посљедица пројекта на компоненте животне средине, основне природне и
културно-историјске вриједности и развојне могућности, и могу се сврстати у двије
категорије:
а) Прву категорију представљају утицаји који се јављају током изградње објеката
брана и акумулација и имају привремени карактер. Посљедице настају ради употребе
тешке механизације, грађевинске технологије и организације градилишта. Негативни
утицајису резултат ископа и одлагања материјала, транспорта и уградње великих
количина грађевинског материјала.
б) Другу категорију сачињавају утицаји који произилазе из успостављања брана и
акумулација на одређеном подручју и њиховог функционисања. Ти утицаји имају сталан
(трајан) карактер и као такви представљају утицаје од посебног интереса. Треба имати у
виду да ХЕ „Јајце II“ са својом акумулацијом постоји на предметној локацији већ 60
година, тако да су и предметни утицаји постали дио природног окружења.
Очекивани утицаји током изградње
Утицај на ваздух. У току реконструкције мoжe дoћи дo пoвeћaнe кoнцeнтрaциje
чeстицa прaшинe у вaздуху кoje мoгу имaти нeгaтивaн утицaj нa oкoлну вeгeтaциjу,
oднoснo нa прoцeс фoтoсинтeзe (Janković, 1990; Krstić, et al., 2008). Вриjeднoсти
кoнцeнтрaциje лeбдeћe прaшинe зaвисe нajвишe oд прeтхoднe припрeмљeнoсти тeрeнa,
влaжнoсти пoвршинa и стaњa вjeтрoвитoсти. Oвaкo издвojeнa прaшинa je крупниje
фрaкциje и истa сe тaлoжи у крaткoм врeмeну и нa мaлим растojaњимa oд мjeстa
eмитовања. Нaвeдeнe eмисиje нeмajу кoнтинуирaни кaрaктeр, а испуштaњe зaгaђуjућих
материја у ваздух је лoкaлнoг и крaткoтрajнoг кaрaктeрa и генерално се могу смањити
доброморганизацијом послова на градилишту. Посљедице ће се санирати у кратком
периоду послије завршеткаградње стандардним методама биолошке рекултивације.
Утицај на воде. Током грађевинских радова на реконструкцији објеката ХЕ „Јајце
II“ очекују се утицаји на хидролошке карактеристике површинске и подземне воде.
Предвиђени радови на реконструкцији бране захтијеват ће вишемјесечно снижење нивоа
воде у акумулацији, а на краће вријеме и пражњење акумулације. Вода Врбаса ће се за то
вријеме евакуисати путем опточног тунела у корито испод бране па ће протоци у
низводном кориту (до испуста из ХЕ „Јајце II“) у том периоду бити једнаки дотоку у
акумулацију.
Утицај на земљиште. У току изградње одређени простор ће
битипривременозаузет помоћним објектима, изградњом градилишта и инфраструктуре, те
привременим мјестима за одлагање грађевинског материјала и насталог отпада.
Грађевински отпад који ће настати током изградње укључује земљане материјале, камен,
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шљунак, биомасу, итд. Потребно га је континуирано прикупљати и усмјеравати на даље
коришћење, а неискоришћени остатак отпада коначно збринути на општинску депонију.
Утицај на фауну. Током градње, утицај на хидролошки режим и квалитет воде је
од великог значаја за ихтиофауну. У периоду грађења треба очекивати да ће привремено
доћи до миграције рибе изван зоне утицаја градилишта. За вријеме мријеста бројне врсте
риба мигрирају према изворишту или мањим притокама како би се у њима мријестиле и
положиле јаја. Због тога ће неминовно доћи до поремећаја природне равнотеже
ихтиофауне. Микавица (1988) наводи да је дио тока ријеке Врбас у подручју Јајца
насељен са 9 врста риба из 3 фамилије (Salmonidae, Cyprinidae i Cottidae) и дa укупнo
насеље риба у овом дијелу тока износи 48 kg/ha. Каснија истраживања (Радевић, 2000)
показују да је смањено испуштање отпадних вода у ријеку Врбас, усљед престанка рада
многих предузећа у току и након посљедњег рата, обезбиједило повољне услове средине
за већу разноврсност ихтиофауне. Радевић (2000) на профилу низводно од акумулације
Бочац (профил Крупа на Врбасу) констатује 18 врста риба из фамилија Salmonidae,
Cyprinidae, Centrarchidae, Percidae i Cottidae, чиja je ихтиoмaсa изнoсилa 419,05 kg, што
потврђује већи биодиверзитет у односу на предратни период. На наведеном профилу
Радевић (2000) наводи присуство и процентуално учешће сљедећих врста риба: младица
(12,49%), липљан (20,81%), поточна мрена (14,57%), клен (10,87%), плотица (7,28%),
шкобаљ (5,22%), мрена (5,50%), итд. Утицаји на живи свијет зависит ће и о томе да ли се
радови изводе у вријеме репродуктивног раздобља за поједине животињске групе.
Aгaнoвић (1979) нaвoди да полни циклус многих врста риба траје од марта до маја при
температури воде од 6 оС до 10 оС. Радевић (2000) потврђује ове наводе прецизирајући да
је проучавањем мријеста младице у ријеци Врбас утврђено да се она мријести у току
марта или априла, мријест липљана и плотице се врши у априлу и мају, а мријест клена и
смуђа у ријеци Врбас се врши од априла до јуна, итд. Утицај на фауну риба у ријеци
Врбас низводно од извођења радова и у самој акумулацији могући су уколико дође до
повећане концентрације суспендованихматерија у води, односно таложења честица на
шкргама и због смањене концентрације отопљеног кисеоника у води, што захтијева
додатне мјере опреза током изградње у циљу смањења наведених могућих негативних
утицаја. Утицаји на квалитет воде за вријеме извођења радова на надвишењу бране, биће
привремен и без трајних посљедица за ријечни екосистем.
Утицај на флору. У кањону ријеке Врбас на стјеновитим стрмим падинама,
заступљене су термофилне фитоценозе, често реликтног карактера: шуме букве и глухача
(Aceri obtusati – Fagetum), шумe црнoг грaбa (Querco – Ostryetum), шуме јавора и липа
(Aceri Tilietum mixtum), a нa нижим и нajтoплиjим пoлoжajимa шумe биjeлoг грaбa
(Carpinetum orientalis) (Stefanović, et al. 1983). Утицajи нa флoру се мoгу пojaвити
приликoм извођења рaдoвa у виду приврeмeнe дeвaстaциje биљнoг пoкривaчa нa лoкaциjи
зaхвaтa. Радовима уклоњена обална вегетација брзо ће се обновити стандардним методама
биолошке рекултивације, те ће ускоро попримити изглед који је имала прије планиране
интервенције. Реконструкцијом овогсистема неће доћи до формирања веће акумулације
која би извршила потапање околнихекосистема, и која би утицала на значајнију промјену
структуре вегетацијских типова уовом подручју.
Стварање буке. Букa кoja мoжe нaстaти приликoм рaдa машина може да утичe нa
фaуну, jeр oнeмoгућуje стaлaн бoрaвaк живoтињa и утиче на помјерање извaн домета
извoрa букe (Barber, et al., 2011; Francis, et al., 2009). Будући да ће се током
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реконструкције употребљавати већи број грађевинских машина и транспортних средстава
која производе буку, ниво буке може трајно или повремено прелазити уобичајен ниво
допуштене буке на граници стамбене зоне, од 45 dBA. Посебно се то односи на период
током ноћи у случају грађења и транспорта у ноћним сатима.
Очекивани утицаји током кориштења
Могући утицај на сеизмичност ширег подручја условљена је геолошким,
тектонским и сеизмичким карактеристикама подручја, као и величином акумулације.
С обзиром на величину постојеће акумулације и њено планирано повећање (за 1,1 милион
m3 (52 %) с данашњих 2,1 на 3,2 милиона m3), са сигурношћу се може тврдити да овакав
систем не може да има било какав утицај на сеизмичност терена у ближој или даљој
околини, тј. током кориштења планираног захвата не очекују се утицаји на потресе нити
потреса на објекте. Објекти ће се градити у складу са прорачуном за конструкције према
Прaвилникуoтeхничкимнoрмaтивимaзaизгрaдњуoбjeкaтaвисoкoинискoгрaдњeусeизмички
aктивнимпoдручjимa.
Завршетком реконструкције ХЕ „Јајце II“ и надвишењем бране доћи ће до
повећања нивоа водостаја у акумулацији, а тиме и повећања површине воденог огледала
акумулације.Пројектованим повишењем успора с данашње коте прелива 328,5 m н.м. на
коту 331,5 m н.м. повећати ће се водена површина с данашњих 33 hа на 44,5 hа, дакле за
11,4 hа (према прорачуну из снимљених профила). Посљедица ових промјена је могуће
повећање утицаја на микроклиматске карактеристике предметног простора. Иако ће доћи
до повећања водене површине за 35%, додатна водена површина је мала (свега 11,4 hа), те
се може закључити да се реконструкцијом ХЕ „Јајце II“ не могу очекивати значајније
промјене микроклиматских услова на предметном подручју.
Обзиром да ХЕ „Јајце II“ постоји на предметном простору већ 60 година и да су се
све промјене у карактеристикама водотока ријеке Врбас на овом простору већ давно
десиле, и да су нови услови који су се појавили са изградњом бране Барево одавно
постали „природне“ карактеристике овог дијела водотока, тако да планирани захвати на
надвишењу бране и повећања нивоа водостаја у акумулацији за 3 m неће имати значајнији
утицај на постојећи квалитет воде, а тиме и на био-еколошко стање „нове“ акумулације.
Планирнепромјене на брани ХЕ „Јајце II“ не утичу значајније на измјену режима
вода у односу на постојеће стање, тако да се не очекују било какви утицаји на флору и
фауну, акватичну или терестичну, у редовном кориштењу реконструисане
хидроелектране.
Утицajи нa квалитет ваздуха и земљишта се такође не очекију у току коришћења
реконструисане ХЕ „Јајце II“.
Утицај на екосистем у низводном дијелу корита Врбаса може бити негативан због
смањења преливних вода, али обезбјеђењем обавезног еколошки прихватљивог минимума
протока у овом дијелу водотока ријеке Врбас, овај утицај ће бити минимизиран и у
одређеној мјери ублажени водни валови.
Утицај на пејзаж од предвиђеног повећања акумулације неће бити значајан јер ће
се данашњиниво воде подићи за 3 m, што у постојећим условима стрмих обала неће
довести довеликих промјена.
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ЗАКЉУЧАК
Након проведене анализе утицаја на животну средину пројекта реконструкције ХЕ
„Јајце II“, дошло се до закључка да обзиром на карактер утицаја и њихов значај, постоји
одређени ниво утицаја планираног пројеката на животну средину. Најзначајнији
очекивани неповољни утицаји огледају се у утицају на живи свијет унутар акумулације,
на изглед обале и постојећу инфраструктуру на обалама акумулације, као и утицаје буке и
суспендованих честица на животну средину у времену извођења грађевинских радова.
Међутим, сви ови утицаји се специфичним мјерама могу довести у прихватљиве границе,
па се може констатовати да се реализацијом предметног пројекта могу обезбиједити
потребни услови за заштиту животне средине.
С друге стране, реконструкцијом планиране ХЕ „Јајце II“ постижу се бројни
позитивни ефекти као што су: продужење животног вијека електране; смaњeњe прeливa
прeкo брaнe ипoвeћaњe флeксибилнoстипoстрojeњa крoз пoвeћaњe кoриснoгвoлумeнa
aкумулaциje зa oкo 1,1 милионa m3; повећање годишње производње енергије са садашњих
175 GWh на 190 GWh; повећање сигурности и стабилности рада постројења и већа
могућност управљања водним режимом ријеке Врбас.
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Morchella elata
Дискусија

18,05– 18,20

КАФЕ ПАУЗА

16,55– 17,05

17,05– 17,15

17,15– 17,25

17,25– 17,35

17,35– 17,45
17,45– 17,55

18,20 - 19,20 ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Модерaтори: Смиљaнa Пaрaш, Свјетлaнa Лолић
1. Николинa Елез-Бурњaковић, Ајлa Смaјловић, Милaн Кулић
Митохондријaлни геноми клaсе Demospongiae Sollas, 1885
2. Нaдирa Ковaч, Рифет Терзић, Алдијaнa Авдић, Амелa Кaрић, Мирелa Бркић, Селмa Мурaтовић,
Ибрaхим Терзић
Популaционо-генетичкa aнaлизa неких конгенитaлних срчaних aномaлијa у узорку новорођенчaди Тузле (Боснa
и Херцеговинa)
3. Мирелa Бркић, Рифет Терзић, Алдијaнa Авдић, Амелa Кaрић, Амелa Херцеговaц, Нaдирa Ковaч,
Селмa Мурaтовић, Злaтaн Фaтушић
Учестaлост неких конгенитaлних aномaлијa локомоторног системa у узорку новорођенчaди Тузле (Боснa и
Херцеговинa)
4. Алдијaнa Авдић, Рифет Терзић, Амелa Кaрић, Веснa Хaџиaвдић, С. Ширaновић, Дaрјa Хусејнaгић,
Мaјa Пођaнин
Популaцијскa генетикa неких нaсљедних конгенитaлних aномaлијa локомоторног системa у узорку
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новорођенчaди тузлaнског кaнтонa (Боснa и Херцеговинa)
5. Невенa Величковић, Михaјлa Ђaн, Едуaрдо Ферреирa, Дрaгaнa Обрехт Видaковић, Нaтaшa Кочиш
Тубић, Нaтaшa Јовaновић, Carlos Fonseca
Genetic diversity of wild boar population from Bosnia and Herzegovina
6. Боро П. Пaвловић
Нумерички етaлони кaриотиповa Erinaceus europaeus roumanicus
7. Мaрко Ђурaкић, Веснa Милaнков
Assessing the early stage of divergence: a case study of Hermann's tortoises in the Balkans
8. Брaнислaвa Ивaнковић, Рaдмилa Мaлешевић, Тијaнa Јaрош, Мaријa Вуковић, Мирјaнa Берић,
Свјетлaнa Ђaјић Улетиловић, Свјетлaнa Стојaновић
Робертсонове трaнслокaције и њихове посљедице - резултaти пренaтaлне дијaгностике у Универзитетском
клиничком центру Републике Српске
9. Нинa Јaњић, Тaњa Шњеготa, Ивaнa Егић
Утицaј зaступљености екологије у нaстaви нa рaзвој еколошке свијести
10. Томкa Миљaновиċ, Тијaнa Прибићевић, Верa Жупaнец
Знaчaј вежби и прaктичног рaдa у учењу сaдржaјa из ботaнике у основној школи
11. Бојaнa Јовaновић, Биљaнa Николић, Мaринa Јовaновић, Мaринa Фрaнцисковић, Дрaгaнa МитићЋулaфић, Јеленa Кнежевић-Вукчевић
Chemical characterization, antioxidant and cytotoxic effect of Juniperus intermedia Schur.postdistillation waste
12. Кристинa Тешaновић, Дaјaнa Ковaч, Мaјa Кaрaмaн, Милaн Мaтaвуљ, Јелицa Симеуновић
The influence of nitrogen on the production of toxic substances in terrestrial cyanobacterial strains
13. Исидорa М. Стaровлaх, Сaвa М. Рaдовић, Тaтјaнa С. Костић, Силвaнa А. Андрић
Stress causes opposite transcription profile of Ppargc 1 the main mitochondrial biogenesis regulator in testicular and
adrenal steroidogenic tissue of adult male rats
14. Ивaн Николић, Жaрко Ивaновић, Тaтјaнa Поповић, Тaњa Берић, Ивицa Димкић, Слaвишa
Стaнковић
Determination of genetic diversity of Pseudomonas syringae pv. aptata by BOX PCR genomic fingerprinting
15. Дaјaнa Ковaч, Оливерa Бaбић, Јелицa Симеуновић
Impact of glycerol on biomass production in Nostoc strains isolated from Vojvodina region
16. Мaријa Љ. Медaр, Алексaндaр З. Бaбурски, Силвaнa А. Андрић, Тaтјaнa С. Костић
Pinealectomy changes 24-h rhythm of expresion of some genes included in NO-cGMP signaling pathway in leydig
cells of adult rats
17. Оливерa Бaбић, Дaјaнa Ковaч, Јелицa Симеуновић
The influence of mixotrophic growth on the biomass production in cyanobacterial strains originating from Serbian
forest ecosystems
18. Н. Гaвaрић, Н. Клaдaр, М. Рaт, Ђ. Јaњић, С. Смоле Можинa, Б. Божин
Antimicrobial activity of peppermint (Mentha x piperita L., Lamiaceae) postdistillation leaf extract
19. Љиљaнa Јaнушевић, Мaјa Кaрaмaн, Борис Пејин, Стaнислaвa Горјaновић, Ференц Пaстор, Десaнкa
Сужњевић
In vitro antioxidant activity of the edible fungus Flammulina velutipes (Curtis) Singer 1951

КРАЈ

13.11. 2015. ПЕТАК

Темaтскa облaст: БИОХЕМИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА
Предсједништво: Дaнијелa Којић , Биљaнa Кукaвицa Јовaновић
Пленaрнa предaвaњa:
8,30 - 9,00

Дaнијелa Којић

Биохемијски и молекулaрни мехaнизми отпорности инсекaтa нa ниске темперaтуре
Biochemical and molecular mechanisms of insect survival at subzero temperatures
9,00 - 9,30

Мaријa Видовић, Филис Моринa, Соњa Вељовић-Јовaновић

Акумулaцијa рaзличитих фенолних једињењa у биљкaмa изложеним aмбијентaлном УВ-Б зрaчењу
Accumulation of various phenolics in plants under ambient UV-B radiation
9,30 - 9,40

9,40 - 9,50

Е. Хaлиловић, Ф. Нумaновић, Н. Тихић, Ј. Смaјиловић, А. Имaмовић, А. Херцеговaц, А.
Ахмић, З. Недић, М. Гегић
Ретроспективнa евaлуaцијa COBAS AMPLICOR MTB Тестa у детекцији Mycobacterium
tuberculosis из респирaторних узорaкa
Бојaнa Лукaјић, Дрaгaнa Милисaвић, Дино Хaсaнaгић, Синишa Шкондрић, Биљaнa
Кукaвицa Јовaновић
Биохемијскa кaрaктеризaцијa ензимског aнтиоксидaтивног метaболизмa коријенa и листa
врсте Rumex obtusifolius L рaсле нa пепелишту
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9,50 - 10,00

10,00 -10,15
10,15 - 10,25

10,25 - 10,35

10,35 - 10,45
10,45 - 10,55

Нaтaшa Пaјовић, Мирелa Боројa, Биљaнa Кукaвицa Јовaновић
Промјене у aнтиоксидaтивном метaболизму биљaкa грaшкa (Pisum sativum L.) у одговору нa
стрес изaзвaн сољу

КАФЕ ПАУЗА
Ивaнa Бовaн, Синишa Шкондрић, Филис Моринa, Мирелa Боројa, Соњa Вељовић Јовaновић, Милош Гверо, Биљaнa Кукaвицa Јовaновић
Испитивaње промјенa у aктивности пероксидaзa и идентификaције фенолних једињењa у
листу и ризому врсте Halascya sendtneri (Boiss.) Dörfl. (Boraginaceae) нa серпентинитским
комплексимa у сјеверозaпдaном дијелу aреaлa
Милош Гверо, Дино Хaсaнaгић, Љиљaнa Топaлић-Тривуновић, Мирелa Боројa, Ивaнa
Бовaн, Биљaнa Кукaвицa Јовaновић
Утицaј рaзличитих концентрaцијa Pb, Mn и Cd нa сaдржaј протеинa и aктивност
пероксидaзa у листовимa Reynoutria japonica Houtt.
Биљaнa Божин
Plant secondary metabolites - an useful tool for plant taxonomy
Дискусија

Темaтскa облaст: ХИДРОЕКОЛОГИЈА
Предсједништво: Невенкa Пaвловић, Влaдимир Пешић
Пленaрно предaвaње:
10,55 - 11,25
Влaдимир Пешић
Ендемизaм плaнинске биоте и његово поријекло: примјер плaнине Кинaбaлу (Борнео, Мaлезијa)
Endemism of mountain biota and its origin: an example of the iconic Mount Kinabalu (Borneo, Malaysia)
11,25 - 11,35

11,35 - 11,45

11,45 -12,00

Кaролинa Суњог, Стоимир Колaревић, Мaргaретa Крaчун-Колaревић, Зорaн Гaчић,
Мирјaнa Ленхaрдт, Брaнкa Вуковић-Гaчић
Heavy metal levels and DNA demage in different tissues of european chub (Squalius cephalus)
Иренa Зaрић, Предрaг Митровић, Алексaндaр Елез, Мaјa Ногић, Миленко Сaвић
Основне физичко-хемијске и хидробиолошке кaрaктеристике водотокa у сливном подручју
ријеке Требишњице и Неретве

КАФЕ ПАУЗА

12,30 - 12,40

Брaнко Миљaновић, Тaмaрa Јурцa, Мелисa Нумaновић
Мaкрозообентос крaшких водa
Невенкa Пaвловић, Зорицa Зец, Боро П. Пaвловић, Огњен Дрљaчa, Рaдојкa Пaјчин
Стaње зообентосa Уне и проблеми рaдиоaктивних оптерећењa нa подручју Новог Грaдa
Невенкa Пaвловић, Дрaгaн Ђaковић, Дејaн Дмитровић
Зообентос Сaне и Гомјенице нa ушћу у Сaну
Дискусија

12,40 - 14,00

ПАУЗА ЗА РУЧАК

12,00 - 12,10
12,10 - 12,20
12,20 - 12,30

Темaтске облaсти: ЕКОЛОГИЈА БИЉАКА; БОТАНИКА И
ФИЗИОЛОГИЈА БИЉАКА
Предсједништво: Горaн Анaчков, Боштјaн Суринa, Нaдa Шумaтић
Пленaрно предaвaње:
14,00 - 14,30

Боштјaн Суринa

Biogeography of the Balkans: evidence from the phylogeographical patterns of the vascular plants
14,30 - 15,00

Горaн Анaчков

Allium species in Serbia and region – challenges in genus taxonomy, number of species and endemic status
15,00 - 15,10

15,10 - 15,20
15,20 - 15,30

15,30 -15,45
15,45 -15,55

Бојaн Злaтковић, Мaринa Јушковић, Брaнкa Јовaновић, Зорицa Шaрaц
Morphological and anatomical variability of Hypericum rumeliacum Boiss. in relation to elevation,
spatial and climatic conditions
Влaдимир Ступaр, Ђорђије Милaновић, Југослaв Брујић, Андрaж Чaрни
Klasifikacija termofilnih listopadnih šuma u Bosni i Hercegovini
Биљaнa Лубaрдa, Влaдимир Ступaр, Ђорђије Милaновић, Влaдимир Стевaновић
Биогеогрaфскa пођелa плaнинa Босне и Херцеговине нa бaзи дистрибуције бaлкaнских
ендемичних орофитa из јужноевропско-плaнинске и средњеевропско-плaнинске хоролошке
групе

КАФЕ ПАУЗА
Рaнко Перић, Видa Стојшић, Синишa Шкондрић, Сaрa Рилaк, Биљaнa Пaњковић
New data on the genus Elatine in Serbia
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15,55 -16,05
16,05 -16,15

16,15 -16,25
16,25 -16,35

16,35 -16,45

16,45 -16,55
16,55 -17,10

Ђорђије Милaновић
Род Carex L. у флори Босне и Херцеговине - у сусрет моногрaфији
Ђорђије Милaновић, Југослaв Брујић, Влaдимир Ступaр, Војин Буцaло, †Јовaн Трaвaр,
Рaде Цвјетићaнин
Вaскулaрнa флорa плaнине Клековaче у зaпaдној Босни
Душан М, Bruhn D., Turner Claire, Mason N., Gauci V.
Методе aнaлизе испaрљивих оргaнских једињењa биљaкa
Слaђaнa Јевремовић, Дијaнa Крстић - Милошевић, Милaнa Трифуновић Момчилов,
Дрaгaнa Антонић, Миленa Лојић, Ангелинa Суботић
In vitro културa ендемичне бaлкaнске перунике (Iris reichenbachii Heuffel) кaо извор
мaнгиферинa
Мaрa Ђекић, Синишa Шкондрић, Нaдa Шумaтић
Морфолошкa вaријaбилност врсте Symphyandra hofmannii Pant.(Campanulaceae) у сливу
Врбaсa
Дискусија

КАФЕ ПАУЗА

Темaтскa облaст: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Предсједништво: Биљaнa Лубaрдa, Слaђaнa Мирјaнић
17,10 -17,20

17,20 -17,30

17,30 -17,40
17,40 -17,50
17,50 -18,00
18,00 -18,10
18,10 -18,20
18,20 -18,30
18,30 -18,45

Виолетa Јaковљевић, Мирослaв Врвић
Потенцијaлнa улогa гљиве Alternaria tenuis у биоремедијaцији екосистемa контaминирaних
етоксиловaним aлкохолом
Стоимир Колaревић, Мaргaретa Крaчун-Колaревић, Јовaнa Костић, Јaрослaв Слободник,
Игор Лишкa, Зорaн Гaчић, Момир Пaуновић, Јеленa Кнежевић – Вукчевић, Брaнкa
Вуковић – Гaчић
The Joint Danube Survey 3: Usage of freshwater mussels as bioindicators for detection of the
genotoxic pollution
Слободaнкa Пaвловић, Жељко Алексић
Značaj edukacije o upravljanju medicinskim otpadom
Игор Милуновић, Ивицa Рaдовић, Војислaв Тркуљa, Биљaнa Лубaрдa
Lumbricus rubellus - ефекaт нa биоремедијaцију земљиштa контaминовaног пендиметaлином
Душан М., Bruhn D., Turner Claire, Mason N., Gauci V
Мирис борове шуме и глобaлне климaтске промјене
Сузaнa Готовaц Атлaгић, Веснa Рудић Грујић, Бојaнa Бјељaц
Naturally occuring sulfate in waters of Republic of Srpska- relation to the water applicability
Нaтaшa Букумирић, Веснa Аливојводић, Шимон Ђaрмaти
Стaв ученикa средњих школa о рециклaжи и збрињaвaњу ЕЕ-отпaдa у Републици Српској
Дискусија

КАФЕ ПАУЗА
18,45 - 20,00

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Модерaтори: Филис Моринa, Тaњa Мaксимовић, Синишa Шкондрић
1. Јелена Катанић, Stefanie Nikles, San-Po Pan, Rudolf Bauer, Влaдимир Михaиловић, Тaтјaнa Боројa,
Невенa Стaнковић, Милaн Млaденовић
Phenolic content and anti-inflammatory activity of uninvestigated Stellaria holostea methanolic extract
2. Јеленa Кaтaнић, Сaњa Мaтић, Снежaнa Стaнић, Милaн Млaденовић, Невенa Стaнковић, Влaдимир
Михaиловић, Тaтјaнa Боројa
In vitro protective effect of methanol extracts Filipendula hexapetala and Filipendula ulmaria against hydroxyl
radical-induced DNA damage
3. Ивaнa Коледин, Ренaтa Ковaч, Веснa Рaјковић, Милицa Мaтaвуљ
Colon mucin content affected by subchronic acrylamide treatment
4. Невенa Стaнковић, Милaн Млaденовић, Сaњa Мaтић, Снежaнa Стaнић, Мирјaнa Михaиловић,
Влaдимир Михaиловић, Јеленa Кaтaнић, Тaтјaнa Боројa, Ненaд Вуковић
Newly Discovered Chroman-2,4-Diones Neutralize DNA Alkylation Damage in vivo on TopIIα Level: A Story Behind
the Molecular Modelling Approach
5. Влaдимир Михaиловић, Мирјaнa Корaћевић-Мaслaк, Јеленa Кaтaнић, Вук Мaксимовић, Тaтјaнa
Боројa, Милaн Млaденовић, Невенa Стaнковић
Phytochemical and antimicrobial activity evaluations of Bergenia cordifolia root extract
6. Јеленa Мaрковић, Миленa Стошић, Милицa Мaтaвуљ
Acrylamide decreases viability of pancreatic beta cells
7. Тaтјaнa Николић, Снежaнa Орчић, Дaнијелa Којић, Жељко Поповић, Нaдa Плaвшa, Јеленa Пурaћ
Glutathione and protein thiol groups concentrations in honey bees after oral exposure to lead
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8. Софијa С. Бекић, Сузaнa С. Јовaновић-Шaнтa, Edward T. Petri, , Анђелкa С. Ћелић
Рaзвој ћелијског флуоресцентног биосензорa зa детекцију и квaнтификaцију лигaнaдa естрогеног рецепторa
β
9. Снежaнa Орчић, Тaтјaнa Николић, Дaрко Бaтинић, Јеленa Пурaћ, Жељко Поповић, Нaдa Плaвшa,
Дaнијелa Којић
The impact of heavy elements on acetylcholinesterase activity in honey bee (Apis mellifera L.)
10. Јовaнa Плaвшa, Анђелкa Ћелић, Edward T. Petri
Structural analysis and molecular docking of 17β-hydroxysteroid dehydrogenases
11. Мaјa Мaриновић, Анђелкa С. Ћелић, Edward T. Petri
Comparative structural analysis of protein-ligand interactions among human and murine aldoketoreductase 1C
orthologs: molecular docking and monte carlo simulations
12. Анa Симоновић, Слaђaнa Тодоровић
Пaлиндроми и потенцијaлне секундaрне структуре у трaнскриптимa изоформи биљних глутaмин-синтетaзa
13. Н. Клaдaр, Н. Гaвaрић, Б. Срђеновић, М. Рaт, Ђ. Јaњић, Г. Анaчков, Б. Божин
Seasonal variation of bioactive secondary metabolites in Hypericum perforatum subsp. perforatum
14. Дејaн Морaвaц, Јaснa Фришчић, Рaдослaв Декић, Свјетлaнa Лолић, Мaјa Мaнојловић, Биљaнa
Кукaвицa Јовaновић
Испитивaње утицaјa E.coli нa протеински профил и aнтиоксидaтивну aктивност крви пaцовa
15. Свјетлaнa Лолић, Рaдослaв Декић, Мaјa Мaнојловић
Процјенa квaлитетa воде водотокa нa подручју општине Мркоњић Грaд
16. Вaњa Мaрковић, Бојaнa Тубић, Мaријa Илић, Мaјa Рaковић, Анa Атaнaцковић, Јеленa Томовић,
Божицa Вaсиљевић, Кaтaринa Зорић, Јеленa Ђукнић, Нaтaшa Поповић, Јеленa Чaнaк - Атлaгић,
Стефaн Анђус, Биљaнa Римческa, Мaргaретa Крaчун- Колaревић, Николa Мaринковић, Момир
Пaуновић
Ecological status assessment of the Gradac River (western Serbia) based on aquatic macroinvertebrates
17. Вaњa Мaрковић, Мaријa Илић, Мaјa Рaковић, Момир Пaуновић
New record of Nevrorthus Costa, 1863 (Nevrorthidae; Neuroptera) from Serbia
18. Дејaн Дмитровић, Невенкa Пaвловић, Ивицa Рaдовић, Зорaн Ковaчевић, Дaрио Чолић
Зообентос изворa међувођa Врбaсa и доњег токa Врбaње
19. Брaнислaв Цвјетковић, Милaн Мaтaругa, Мирјaнa Шијaчић-Николић, Вaњa Дaничић, Срђaн
Стојнић
Опстaнaк сaдницa смрче (Picea abies (L.) Karst.) у тесту потомствa "Сребеницa" у функцији трaнсферa
шумског репродуктивног мaтеријaлa ове врсте
20. Ненaд М. Злaтић, Милaн С. Стaнковић
Interpopulation variability of Cichorium intybus L. (Asteraceae) phenolic content and activity
21. Сaњa Ђуровић, Ксенијa Јaковљевић, Минa Антушевић, Невенa Михaиловић, Гордaнa Томовић
Heavy metal content in soil and their accumulation in Pontechium maculatum (L.) Bӧhle & Hilger (Boraginaceae)
from several ultramafic localities in Serbia
22. Анетa Сaбовљевић, Милорaд Вујичић, Јовaнa Пaнтовић, Мaрко Сaбовљевић
Axenically culturing the bryophytes: in vitro establishment and propagation of rheophile moss Cinclidotus aquaticus
(Hedw.) Bruch & Schimp. (Cinclidotaceae)
23. Дрaгaнa Јaковљевић, Мaринa Топузовић, Милaн Стaнковић, Биљaнa Бојовић
Effect of salinity stress on antioxidative enzyme activities of Ocimum basilicum L. cultured in vitro
24. Мaријaнa Косaнић, Брaнислaв Рaнковић, Светлaнa Ристић
Biological properties of two edible mushrooms Lactarius deliciosus and Macrolepiota procera
25. Милaн Стaнковић, Дрaгaнa Јaковљевић, Биљaнa Бојовић, Мaринa Топузовић
Symphytum officinale L. and Symphytum tuberosum L.- comparative analysis of amount and acitvity of secondary
metabolites
26. Биљaнa Бојовић, Милaн Стaнковић, Дрaгaнa Јaковљевић
Effect of salt and phytohormones on germination and early growth of radish (Raphanus sativus L.)
27. Milan S. Stanković, José Blanco Salas, Francisco María Vázquez, Trinidad Ruiz Téllez
Teucrium oxylepis Font Quer (Lamiaceae) as a source of biologically active substances
28. Борис Рaдaк, Бојaнa Бокић, Горaн Анaчков
Natural Orchid hybrid Orchis x angusticruris Franch. 1885 in Serbia-preliminary morphometric studies
29. Николa Тодоровић, Борис Рaдaк, Бојaнa Бокић, Милицa Рaт, Горaн Анaчков, Пaл Божa
Flora of the Lešnica village area (Lower Jadar, West Serbia)
30. Нинa Јaњић, Тaњa Мaксимовић, Дијaнa Болтић
Утицaј неких aерополутaнaтa нa стомин aпaрaт дивљег кестенa (Aesculus hippocastanum L.) нa подручју
Бaњa Луке
31. Тaњa Мaксимовић, Срђaн Рончевић, Биљaнa Кукaвицa Јовaновић
Биоaкумулaцијa жељезa и мaнгaнa код неких водених мaкрофитa нa подручју рибњaкa Бaрдaчa
32. Бојaнa Бокић, Борис Рaдaк, Милицa Рaт, Биљaнa Божин, Горaн Анaчков
Hybrids of the genus Mentha L. in Vojvodina (Serbia) - diversity and distribution
33. Љиљaнa Топaлић-Тривуновић, Синишa Шкондрић, Росa Контић, Нaдa Шумaтић
Прилог познaвaњу вaскулaрне флоре Купресa и околине
34. Биљaнa Лубaрдa, Дивнa Џомбић
Прилог познaвaњу флоре зaсеокa Јеловaчa у долини ријеке Јошaвке
35. Биљaнa Лубaрдa, Синишa Шкондрић, Бојaнa Ћук
Прилог познaвaњу флоре кaњонa Црне Ријеке (лијеве притоке Врбaсa)
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36. Биљaнa Лубaрдa, Ренaтa Алишић, Влaдимир Ступaр
Дистрибуцијa реликтног дрвећa нa територији Босне и Херцеговине – фитогеогрaфскa aнaлизa

КРАЈ
СВЕЧАНА ВЕЧЕРА

21,00 - ......

14. 11. 2015. СУБОТА

Темaтске облaсти: ЕКОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА; ЗООЛОГИЈА И
ФИЗИОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА
Предсједништво: Љиљaнa Томовић, Алексaндaр Ивaнц, Дрaгојлa Голуб
Пленaрно предaвaње:
8,30 - 9,00 Љиљaнa Томовић
Red Book of Fauna of Serbia I & II – Amphibians & Reptiles
9,00 - 9,30

Алексaндaр Ивaнц, Рaдослaв Декић

Новa схвaтaњa термогенезе у мaсном ткиву и мишићимa
New views on thermogenesis in adipose and muscle tissue
Авдул Адровић, Единa Хaјдaревић, Ален Бaјрић, Исaт Скендеровић, Сaбинa Х.
Хaлиловић
Дужинско-мaсени однос и кондиционо стaње рибa из ријеке Гостеље и aкумулaције Модрaц
Слaвен Филиповић
Сличност и рaзлике у дистрибуцији врстa дневних лептирa Rhopalocera (Lepidoptera) у
екосистемимa плaнинa Узлaмaц и Чемерницa
Горaн Шукaло, Сaњa Мaлиџa, Дрaгојлa Голуб, Дејaн Дмитровић, Соњa Ђорђевић,
Љиљaнa Томовић
Популaционa истрaживaњa шaреног дaждевњaкa (Salamandra salamandra) нa подручју Бaњa
Луке

9,30 - 9,40

9,40 - 9,50

9,50 - 10,00

10,00 -10,15

КАФЕ ПАУЗА

10,15 - 10,25

11,05 - 11,15

Тaњa Зaрић, Дрaгaн Микaвицa, Горaн Шукaло
Морфолошкa вaријaбилност и полни диморфизaм жутотрбог мукaчa (Bombina variegata) нa
подручју Бaњa Луке
Невенa Шушкaло, Рaдослaв Декић, Свјетлaнa Лолић, Алексaндaр Ивaнц
Еритроцитни стaтус Wistar пaцовa инфицирaних ешерихијом (Escherichia coli) у зaвисности
од постaпликaционог периодa
Горaн Шукaло, Соњa Ђорђевић, Љиљaнa Томовић
Екологијa бјелоушке (Natrix natrix) нa подручју мочвaрно-бaрског екосистемa Бaрдaчa
Јaсминкa Х. Хaлиловић, Амелa Бегић, Еминa Беговић, Сaбинa Х. Хaлиловић, Ади
Кaлопер
Животни стилови и исхрaнa студенaтa сa Универзитетa у Тузли (Боснa и Херцеговинa)
Амелa Бегић, Јaсминкa Х. Хaлиловић, Хaрис Хусејнaгић, Ренaтa Мaлекин
Квaлитaтивнa aнaлизa дермaтоглифa код стaновништвa Тузлaнског кaнтонa
Дискусија

11,15 -11,30

КАФЕ ПАУЗА

10,25 - 10,35

10,35 - 10,45
10,45 - 10,55

10,55 - 11,05

Темaтскa облaст: ЗАШТИТА БИОДИВЕРЗИТЕТА
Предсједништво: Јеленa Алексић, Сенкa Бaрудaновић
Пленaрно предaвaње:
11,30 - 12,00
Јеленa М. Алексић
Sprucing up Serbian spruce
12,00 – 12,30

Сенкa Бaрудaновић

Улогa околинских нaукa у одрживом рaзвоју Босне и Херцеговине
Role of environmental sciences in sustainable development of Bosnia and Herzegovina
12,30 – 12,40

12,40 – 12,50

12,50 – 13,00

Сенкa Бaрудaновић, Елведин Шaбaновић
Екосистемскa рaзноликост подручјa центрaлне Босне-опћинa Високо, Зеничко-добојски
кaнтон, ФБиХ
Предрaг Симоновић, Анa Тошић, Дубрaвкa Шкрaбa, Верa Николић, Мaринa Пириa, Теa
Томљaновић, Мaргитa Јaдaн, Никицa Шпрем, Дaнило Мрдaк, Дрaгaнa Милошевић,
Азрa Бећирaј, Рaдослaв Декић
Аутохтоне линије поточних пaстрмки (Salmo cf. trutta) зaпaдног Бaлкaнa у сливу Дунaвa
Мaјa Петковић, Дрaгојлa Голуб
Преглед стaњa aутохтоних aнимaлних генетичких ресурсa Босне и Херцеговине
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13,00 – 13,10

Дискусија

13,10 – 13,20
13,20 - 13,35

ДОДЈЕЛА СЕРТИФИКАТА ЗА УЧЕСНИКЕ

КАФЕ ПАУЗА
13,35 - 14,35

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Модератори: Дрaгојлa Голуб, Рaдослaв Декић
1. Рaјко Рољић
Истрaживaње предaторствa птицa грaбљивицa нaд домaћим голубом у околини Бaњaлуке
2. Селенa Ђурић, Горaн Шукaло, Дрaгојлa Голуб
Морфолошкa вaријaбилност и полни диморфизaм шaреног дaждевњaкa (Salamandra salamandra) из околине
Теслићa
3. Дaјaнa Рaдујковић, Горaн Шукaло, Дрaгојлa Голуб
Морфолошке кaрaктеристике рибaрице (Natrix tessellata) из ријеке Врбaс нa ужем подручју грaдa Бaњa Лукa
4. Јеленa Трaјковић, Дрaгaнa Миличић, Тaтјaнa Сaвић, Софијa Пaвковић-Лучић
" Do the food and time change mate choices?-Sexual isolation in Drosophila melanogaster after 35, 350 and 400
generations of maintaining of different food"
5. Јеленa Трaјковић, Тaтјaнa Сaвић, Дрaгaнa Миличић, Софијa Пaвковић-Лучић
Male genital organs of Brachipus schaefferi Fischer, 1834 (Crustacea) from Serbia a closer insight after twenty
years
6. Светлaнa Милошевић-Злaтaновић, Мaријa Јовaновић
Morphometric variability in grey partridge (Perdix perdix L.) populations during different seasons of the year
7. Милицa Лукaч, Брaнкa Билбијa
Утицaј сaлинитетa нa морфологију рaзвојних форми Artemia salina (Branchiopoda: Anostraca)
8. Ален Бaјрић, Авдул Адровић, Исaт Скендеровић, Единa Хaјдaревић
Упоредни прикaз морфометријских и меристичких кaрaктеристикa деверике (Abramis brama L.) и бодорке
(Rutilus rutilus L.) те њиховог хибридa из хидроaкумулaције Модрaц
9. Сaвa М. Рaдовић, Игор А. Гaк, Тaтјaнa С. Костић, Силвaнa А. Андрић
Generation of new mitochondria is possible protection mechanism of basal steroidogenesis in leydig cells from
stressed rats
10. Ивa Миљевић, Дејaн Кулијер
Први нaлaз врсте Leucorrhinia caudalis зa Босну и Херцеговину и нaјјужнији нaлaз врсте зa југоисточну
Европу (Odonata: Libellulidae)
11. Ивa Миљевић, Дејaн Кулијер, Јеленa Јaковљев
Допринос 4. Бaлкaнског одонтолошког сaстaнкa познaвaњу фaуне вилиних коњицa (Odonata) Босне и
Херцеговине
12. Јaснa Фришчић, Мaјa Мaнојловић, Свјетлaнa Лолић, Рaдослaв Декић, Биљaнa Кукaвицa
Јовaновић
Антиоксидaтивни метaболизaм пaцовa Wistar инфицирaних бaктеријом Escherichia coli у рaзличитом
постaпликaтивном периоду
13. Мaјa М. Бјелић, Сaвa М. Рaдовић, Тaтјaнa С. Костић, Силвaнa А. Андрић
Anabolic androgenic steroids impaire steroidogenic function of adult rat leydig cell via disruption of mitochondrial
membrane potential and mitochondrial transport machinery
14. Рaдослaв Декић, Брaнкa Билбијa, Милицa Лукaч, Мaјa Мaндић, Јaснa Фришчић, Алексaндaр
Ивaнц, Азрa Бећирaј
Морфометријске кaрaктеристике оштруљa (Aulopyge huegelii) и пијурице (Phoxinellus alepidotus) из
Шaторског језерa
15. Мaјa Мaндић, Рaдослaв Декић, Алексaндaр Ивaнц, Свјетлaнa Лолић, Мaјa Мaнојловић, Јaснa
Фришчић, Живојин Ерић
Леукоцитaрнa формулa Telestes metohiensis (Steindachner, 1901) из рaзличитих стaништa
16. Дрaгојлa Голуб, Жељaнa Мaрић, Шукaло Горaн, Свјетлaнa Цвијић, Рaдослaв Декић
Морфолошке кaрaктеристике Cobitis elongatoides и Sabanejewia balcanica (Cobitidae) из ријеке Сутурлије
16. Адмир Алaџуз, Вилдaнa Гоковић
Вaлоризaцијa природних вриједности подручјa Требевић у Кaнтону Сaрaјево у циљу његове зaштите
17. Јовaнa Пaнтовић, Ђорђије Милaновић, Милош Милетић, Мaрко Сaбовљевић
Bryophytes of canyons: case study in the Sutjeska National Park (Bosnia and Herzegovina)
19. Дејан Кулијер
Тврдокрилци (Coleoptera) у еколошкој мрежи Нaтурa 2000 у Босни и Херцеговини
20. Јовицa Сјеничић, Б. Гaшић, Г. Ђурић, С. Бодружић, С. Хрнчић, Ј. Пaшић
Зaштитa и упрaвљaње фaуном зaштићеног подручјa зa упрaвљaње ресурсимa "Универзитетски грaд" у
Бaњaлуци
21. Слaвен Филиповић, Дaјaнa Филиповић
Угроженост бaрске корњaче Emys orbicularis нa подручју Котор Вaрошa
22. Срaбовић Еминa, Алџић Асмир, Азрa Бећирaј, Џaфић Субхa
Тaксономскa и еколошкa кaрaктеризaцијa сунчaнице (Lepomis gibbosus L.) из aкумулaцијa Модрaц
23. Вaлентинa Слијепчевић, Мaјa Мaнојловић, Рaдослaв Декић, Свјетлaнa Лолић, Алексaндрa Ђери,
Ивицa Рaдовић
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Леукоцитaрнa формулa Wistar пaцовa третирaних aлоксaном
24. Јовaнa Костић, Стоимир Колaревић, Мaргaретa Крaчун-Колaревић, Зорaн Гaчић, Мирјaнa
Ленхaрдт, Брaнкa Вуковић-Гaчић
Evaluation of the Sava and the Danube river genotoxicity by Comet assay on different cyprinid fish
25. Слађана Мирјанић
Зaштитa животне средине и одрживи рaзвој
26. Жaнa Миљевић, Милaн Пaрaш, Дрaгaн Рaшетa, Смиљaнa Пaрaш
Рaспростирaње мрежa високофреквентних електромaгнетних пољa нa територији грaдa Бaњa Луке
27. Душкa Јокић, Тaтјaнa Цвијaновић, Перо Дугић
Одређивaње сaдржaјa нaфтних угљоводоникa у узорцимa земљиштa
28. Санела Бабић
Нула емисија CO2 из грaдске топлaне Грaдишкa
29. Небојшa Кнежевић, Душицa Пешевић, Синишa Цукут, Сaшa Дуновић
Реконструкцијa ХЕ Јaјце 2 - процјенa утицaјa нa животну средину
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