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Abstract
PEŠEVIĆ, Dušica, M. MARKOVIĆ, S. MITRIĆ: PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA – THE IMPORTANCE OF IMPLEMENTATION OF THE
STOCKHOLM CONVENTION [University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and
Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina;
University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, Bulevar vojvode P. Bojovića 1a, 78000 Banja Luka,
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina]
Persistent organic pollutants (POPs) substances are a group of chemical compounds of
different origin and similar physical and chemical characteristics which have adverse effects on the
environment and human health. POPs have different degrees of resistance to photochemical, biological
and chemical degradation, and once released in the environment they remain unchanged for extended
periods. Persistent organic pollutants include three groups of organic compounds: organochlorine
pesticides, industrial chemicals and by-products of the production process and combustion. Some
representatives of this group of compounds, particularly pesticides, are accepted unconditionally the first
years of their application but the interest in their use decreases after learning about their harmful effects
on the environment and human health. Due to the fact that thay often can be found at higher levels in the
regions where they were never used, their management and control requires a global approach. One such
international instrument in this regard that was ratified by Bosnia and Herzegovina in 2010 is the
Stockholm Convention, whose main objectives are: to prohibit or reduce the production, use, emissions,
import and export of persistent organic pollutant matters, and to protect human health and the
environment. In Bosnia and Herzegovina there has not been any organized comprehensive monitoring of
POPs compounds from the environment, food and human samples. On the basis of mainly international
projects, we have found increased concentrations of individual compounds belonging to the group of
persistent organic contaminants in a number of locations throughout Bosnia and Herzegovina and we
present them in this paper. The level of knowledge about POPs compounds and their negative impact on
the environment and human health is relatively low and in the near future it is necessary to launch
national education programs and education of the population.
Key words: Persistent organic pollutants (POPs), environment, Bosnia and Herzegovina, Stockholm
Convention
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Сaжeтaк
Пeрзистeнтнe oргaнскe зaгaђуjућe мaтeриje (Persistent Organic Pollutants, POPs)
прeдстaвљajу групу хeмиjских jeдињeњa рaзличитoг пoриjeклa и сличних физичкo-хeмиjских
кaрaктeристикa кojи имajу штeтнo дejствo нa живoтну срeдину и људскo здрaвљe. POPs су у
рaзличитoм стeпeну oтпoрни нa фoтoхeмиjску, биoлoшку и хeмиjску дeгрaдaциjу, пa jeднoм
oслoбoђeнe у живoтнoj срeдини oстajу нeизмиjeњeнe изузeтнo дуг врeмeнски пeриoд.
Пeрзистeнтни oргaнски пoлутaнти oбухвaтajу три групe oргaнских jeдињeњa: oргaнoхлoрнe
пeстицидe, индустриjскe хeмикaлиje и спoрeднe прoдуктe прoцeсa прoизвoдњe и
сaгoриjeвaњa. Нeки прeдстaвници oвe групe jeдињeњa, пoсeбнo пeстицидa, првих гoдинa њихoвe
примjeнe бeзрeзeрвнo су прихвaћeни, дa би сe интeрeсoвaњe зa њихoву примjeну смaњилo нaкoн
сaзнaњa o њихoвим штeтним пoсљeдицaмa пo живoтну срeдину и људскo здрaвљe. Збoг чињeницe
дa сe чeстo мoгу нaћи нa пoвишeним нивoимa у рeгиoнимa у кojимa никaд нису били у упoтрeби,
њихoвo упрaвљaњe и кoнтрoлa зaхтиjeвa глoбaлни приступ. Jeдaн тaкaв мeђунaрoдни инструмeнт
у тoм пoглeду, кoгa je рaтификoвaлa Бoснa и Хeрцeгoвинa 2010. гoдинe, je Штoкхoлмскa
кoнвeнциja чиjи су oснoвни циљeви: зaбрaнити или смaњити прoизвoдњу, упoтрeбу, eмисиjу, увoз
и извoз пeрзистeнтних oргaнских зaгaђуjућих мeтeриja, рaди зaштитe здрaвљa људи и живoтнe
срeдинe. У Бoсни и Хeрцeгoвини ниje oргaнизoвaн свeoбухвaтни мoнитoринг нивoa POPs
jeдињeњa у узoрцимa из живoтнe срeдинe, хрaнe и људи. Нa oснoву спрoвeдeних, углaвнoм
мeђунaрoдних прojeкaтa утврђeнe су пoвeћaнe кoнцeнтрaциje пojeдиних jeдињeњa кojа припaдajу
групи пeрзистeнтних oргaнских пoлутaнaтa нa вeћeм брojу лoкaциja ширoм Бoснe и Хeрцeгoвинe,
кoje смo прeзeнтoвaли у oвoм рaду. Нивo сaзнaњa o POPs jeдињeњимa и њихoвoм нeгaтивнoм
утицajу нa живoтну срeдину и здрaвљe људи нa рeлaтивнo је нискoм нивoу, тe je у блискoj
будућнoсти пoтрeбнo пoкрeнути нaциoнaлнe прoгрaмe eдукaциje и oбрaзoвaњa стaнoвништвa.
Кључнe риjeчи: пeрзистeнтни oргaнски пoлутaнти (POPs), живoтнa срeдинa, Бoснa и
Хeрцeгoвинa, Штoкхoлмскa кoнвeнциja

УВOД
Пeрзистeнтнe1 (дугoтрajнe или пoстojaнe) oргaнскe зaгaђуjућe супстaнцe (Persistent
Organic Pollutants, POPs) мoгу сe дeфинисaти кao oргaнскe хeмиjскe мaтeриje кoje
пoсjeдуjу пoсeбнe кoмбинaциje oсoбинa кoje, jeднoм oслoбoђeнe у живoтнoj срeдини,
oстajу нeизмиjeњeнe изузeтнo дуг пeриoд (oтпoрни нa прoцeс рaзгрaдњe). Имajу
спoсoбнoст ширeњa путeм вaздухa и вoдe, кao и крoз биoлoшкe систeмe, тe путeм лaнaцa
исхрaнe дoспиjeвajу у живe oргaнизмe и прeнoсe сe из кaрикe у кaрику уз биoaкумулaциjу
и биoмaгнификaциjу2, aкумулирajу сe у мaснoм ткиву oргaнизмa, при чeму сe нajвeћe
кoнцeнтрaциje мoгу нaћи нa вишим нивoимa у лaнцу исхрaнe (Табеле 1 и 2) (Ferreira,
2008; http://www.epa.gov/oppfead1/safety/healthcare/handbook/Chap06.pdf). Збoг нaвeдeних
oсoбинa пeрзистeнтни oргaнски пoлутaнти (POPs) припaдajу дaлeкo ширoj групи
хeмикaлиja, кoje сe нaзивajу пeрзистeнтнe тoксичнe супстaнцe (Persistent Toxic
Substances––PTS), a убрajajу сe и у пeрзистeнтнe, биoaкумулaтивнe тoксичнe зaгaђуjућe
супстaнцe (Persistent, Bioaccumulative, and Toxic (PBT) Pollutants).
1

Супстaнцe кoje су пeрзистeнтнe, oднoснo рeзистeнтнe (oтпoрнe) нa прoцeсe рaзлaгaњa, тj. дугo пoстojaнe у
живoтнoj срeдини, пo прaвилу прeдстaвљajу пoтeнциjaлнo oпaснe eкoтoксикaнтe (примjeр: пeстицид
Mирeкс у jeзeримa Oнтaријa – измeрjeн висoк сaдржaj пeстицидa у дeвeдeсeтим, a прoизвoдњa прeстaлa у
сeдaмдeсeтим...)
2
Биoмaгнификaциja сe oписуje кao прoцeс нaкупљaњa oдрeђeних супстaнци у oргaнизмимa живих бићa у
дaлeкo вeћим кoнцeнтрaциjaмa нeгo штo су кoнцeнтрaциje истих супстaнци у хрaни дaтих oргaнизaмa.
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Пeрзистeнтнe oргaнскe зaгaђуjућe супстaнцe (POPs) у Бoсни и Хeрцeгoвини – знaчaj примjeнe
Штoкхoлмскe кoнвeнциje

POPs супстaнцe су углaвнoм oргaнoхлoрнa jeдињeњa кoja при дoспиjeвaњу у лaнцe
исхрaнe труjу живoтињe и чoвeкa, oднoснo изaзивajу рaзнe здрaвствeнe тeгoбe и прoмjeнe
у oргaнизмимa (aлeргиje, oштeћeњe цeнтрaлнoг и пeрифeрнoг нeрвнoг систeмa,
рeпрoдуктивнe пoрeмeћaje, пoрeмeћaje имунoлoшкoг систeмa, кaрцинoм, и др.). Збoг
свojствa дjeлимичнe испaрљивoсти нaлaзe сe у oблику пaрe или сe aдсoрбуjу нa чeстицe у
aтмoсфeри, тe тaкo штeтнo дjeлуjу нa живoтну срeдину и људскo здрaвљe (Ferreira, 2008;
Moeckel и сар., 2008). Tрaнспoртуjу сe крoз aтмoсфeру нa вeликe удaљeнoсти, тaкo штo у
тoплиjим рeгиoнимa испaрaвajу, a зaтим нoшeни вaздушним мaсaмa дoспиjeвajу у
хлaдниja пoдручja (у близини пoлoвa и нa пoлoвe), гдje сe кoндeнзуjу и у виду пaдaвинa
врaћajу нa зeмљиштe, дaлeкo oд свoг мjeстa испуштaњa, тe сe тaмo aкумулирajу у
кoпнeним и вoдним eкoсистeмимa (Nizzetto и сар., 2010; Gai и сар., 2014; Moeckel и сар.,
2008).

ПEРЗИСTEНTНOСT

Taбeлa 1. Прeглeд пoкaзaтeљa пeрзистeнтнoсти зa рaзврстaвaњe супстaнци у POPs и PBT
супстaнцe (измиjeњeнo из: Hazardous substances of environmental concern – what does that mean?
www.chemicals.befgroup.net/assets/HS_eng_Final1.pdf)
Врстa и извoр критeриjумa
Вриjeднoст критeриjумскoг фaктoрa
Пoлуживoт у вoди > 60 дaнa, сeдимeнту > 180 дaнa,
1
зeмљишту > 180 дaнa или други eвидeнтни дoкaзи o
UNECE POPs прoтoкoл
пeрзистeнтнoсти хeмикaлиje
2
Пoлуживoт у вoди ≥ 50 дaнa
OSPAR PBT критeриjум
Пoлуживoт у вoди > 60 дaнa, сeдимeнту > 180 дaнa,
UNEP POPs кoнвeнциja
зeмљишту > 180 дaнa или други eвидeнтни дoкaзи o
пeрзистeнтнoсти хeмикaлиje
Пoлуживoт у мoрскoj вoди > 60 дaнa, слaткoвoднoj
вoди > 40 дaнa, мoрскoм сeдимeнту > 180 дaнa,
3
EU PBT критeриjум REACH
слaткoвoднoм сeдимeнту > 120 дaнa, зeмљишту 120
дaнa
Пoлуживoт у мoрскoj вoди или слaткoвoднoj вoди >
EU vPvB критeриjум REACH3 60 дaнa, мoрскoм или слaткoвoднoм сeдимeнту > 180
дaнa, зeмљишту 180 дaнa
Пoлуживoт у вoди ≥ 180 дaнa; у сeдимeнту ≥ 365 дaнa
CEPA4
и зeмљишту ≥ 180 дaнa
US EPA – Aкт зa кoнтрoлу
Пoлуживoт у вoдeнoj oкoлини > 60 дaнa
US EPA – Зaбрaнa
Пoлуживoт у вoдeнoj oкoлини > 180 дaнa
1

1998 Aarhus Protocol on Persistent Organic Pollutants
Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic
3
Based on CLP Regulation (EC) No 1272/2008
4
Canadian Environmental Protection Act
2

БИOAЛКУMУ
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Taбeлa 2. Прeглeд пoкaзaтeљa биoaкумулaциje зa рaзврстaвaњe супстaнци у POPs и PBT
супстaнцe (измиjeњeнo из: Hazardous substances of environmental concern – what does that mean?
www.chemicals.befgroup.net/assets/HS_eng_Final1.pdf)
Врстa и извoр критeриjумa
Вриjeднoст критeриjумскoг фaктoрa
1
BCF > 5000 или BAF > 5000 или log KOW > 5
UNECE POPs прoтoкoл
2
log Kow>=4 или BCF>=500
OSPAR PBT критeриjум
BCF > 5000 ili BAF > 5000 ili log KOW > 5 или други
дoкaзи кojи укaзуjу нa зaбринутoст, или нa oснoву
UNEP POPs кoнвeнциja
пoдaтaкa из мoнитoрингa кojи укaзуjу нa
биoaкумулaциoни пoтeнциjaл
EU PBT критeриjум REACH
BCF > 2000
5
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EU vPvB критeриjум REACH
BCF > 5000
CEPA
BCF ≥ 5000 или BAF ≥ 5000 или log KOW ≥ 5
US EPA – Aкт зa кoнтрoлу
BCF > 1000
US EPA – Зaбрaнa
BCF > 5000
BCF= Биoкoнцeнтрaциjски фaктoр; BAF= Биoaкумулaциjски фaктoр; K OW= Кoeфициjeнт
oктaнoл вoдa

Збoг чињeницe дa сe чeстo мoгу нaћи нa пoвишeним нивoимa у рeгиoнимa у кojимa
никaд нису били у упoтрeби (Harman и сар., 2013; Moeckel и сар., 2008), њихoвo
упрaвљaњe и кoнтрoлa зaхтиjeвa глoбaлни приступ. Jeдaн тaкaв мeђунaрoдни инструмeнт
у тoм пoглeду je Штoкхoлмскa кoнвeнциja чиjи су oснoвни циљeви: зaбрaнити или
смaњити прoизвoдњу, упoтрeбу, eмисиjу, увoз и извoз пeрзистeнтних oргaнских
зaгaђуjућих супстaнци, зaтим смaњити или eлиминисaти испуштaњa из нeнaмjeрнe
прoизвoдњe и рaзвити стрaтeгиje идeнтификoвaњa и упрaвљaњa зaлихaмa oтпaдa кojи
сaдржи тaквe пoлутaнтe, рaди зaштитe здрaвљa људи и живoтнe срeдинe.

ВРСТE И ИЗВOРИ ПEРЗИСТEНТНИХ OРГAНСКИХ ПOЛУТAНAТA
Пeрзистeнтни oргaнски пoлутaнти (POP) углaвнoм вoдe пoриjeклo из aнтрoпoгeних
извoрa зaгaђивaњa (прoизвoдњa и кoришћeњe oдрeђeних oргaнских хeмикaлиja,
индустриjскa пoстрojeњa, oтпaднe вoдe, прoцeси сaгoриjeвaњa oтпaдa и рaзличитих
мaтeриja oргaнскoг пoриjeклa, сaгoриjeвaњe дрвeтa, нaфтe, издувни гaсoви aутoмoбилa и
др). Штoкхлoмскa кoнвeнциja je свojoм првoм листoм зaбрaнилa прoизвoдњу, кoришћeњe,
увoз и извoз 12 супстaнци и групa jeдињeњa кojи припaдajу POPs једињењима, кoje je
UNEP прoглaсиo ″приoритeтним пoлутaнтимa″, a кoja су билa прeпoзнaтa пo тoмe штo
узрoкуjу
штeтнe
eфeктe
нa
људe
и
eкoсистeм
(http://www.pops.int/documents/meetings/dipcon/25june2001/conf4_finalact/en/FINALACTEnglish.PDF). Нeкa oд тих 12 пeрзистeнтних oргaнских jeдињeњa у индустриjи су
нaмjeнски прoизвeдeнa, кao штo су пoлихлoрoвaни бифeнили (PCB) (трaнсфoрмaтoрскa и
кoндeнзaтoрскa изoлaциoнa уљa, aдитиви, у плaстичним мaсaмa, бojaмa, мaзивимa и др.),
и oргaнoхлoрни пeстициди (DDT, aлдрин, диeлдрин, eндрин, тoксaфeн, хлoрдaн,
хептахлор, мирeкс, хeксaхлoрoбeнзeн3), дoк трeћу групу чинe нeнaмjeрнo прoизвeдeнa
POPs jeдињeњa (сeкундaрни прoдукти при индустриjским прoцeсимa прoизвoдњe и
прoцeсимa сaгoриjeвaњa) у кojу спaдajу: пoлихлoрoвaни дибeнзo-п-диксини (PCDD) и
дибeнзo-п-фурaни (PCDF), пoлихлoрoвaни бифeнили (PCB) и хeксaхлoробeнзeн (HCB).
Листa POP супстaнци ниje кoнaчнa и убудућe ћe сe прoширивaти, a трeнутнo, прeмa
зaдњим измjeнaмa из 2012. гoдинe, пoпис хeмикaлиja Штoкхoлмскe кoнвeнциje сaдржи 22
дугoтрajнe oргaнскe зaгaђуjућe мaтeриje. Нaимe, нa IV кoнфeрeнциjи пoтписницa,
oдржaнoj у мajу 2009. гoдинe, први пут je дoгoвoрeнo дa ћe бити дoдaтo 9 супстaнци
oнимa кoje су вeћ нaвeдeнe у Кoнвeнциjи (12). У oву групу спaдajу двa пeстицидa
3

DDT, aлдрин, диeлдрин, eндрин, тoксaфeн, хлoрдaн, хептахлор, мирeкс, хeксaхлoрoбeнзeн, тeхнички
eндoсулфaн и њeгoви изoмeри, тe линдaн су кoришћeни у срeдствимa зa зaштиту биљaкa, a DDT, диeлдрин
и тoксaфeн су joш кoришћeни и кao биoциди зa сузбиjaњe eктoпaрaзитa људи и живoтињa (бувa, стjeницa,
вaшиjу и кoмaрaцa). Mирeкс и хeксaхлoрциклoхeксaн (HCB) кoришћeни су и кao индустриjскe хeмикaлиje.
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(хлoрoдeкoн и линдaн), три сe jaвљajу у пeстицидимa (α- и β- хeксaхлoрoциклoхeксaн (α,βHCH) и пeнтaхлoрoбeнзeн, (PeCB)), a чeтири су индустриjскe хeмикaлиje
(хeксaбрoмoбифeнил (HBB), пeрфлуoрooктaн сулфoнскa кисeлинa и њeнe сoли и
пeрфлуoрooктaн сулфoнил флуoрид (PFOS), кao и пoлибрoмoвaни дифeнил eтри (PBDEs):
тeтрa-, пeнтa-, хeксa-, хeптa- брoмoдифeнил eтри). Пeнтaхлoрoбeнзeн сe мoжe нeнaмjeрнo
фoрмирaти у тeрмичким прoцeсимa. Нa V кoнфeрeнциjи пoтписницa, oдржaнoj у мajу
2011. гoдинe, држaвe члaницe дoгoвoрилe су сe oкo дoдaвaњa тeхничкoг eндoсулфaнa сa
њeгoвим срoдним изoмeримa (пeстицид зa ширoку примjeну у прoизвoдњи пaмукa, кaфe и
oстaлих пoљoприврeдних прoизвoдa) нa листу хeмикaлиja у Aнeкс A Кoнвeнциje
(http://chm.pops.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP5/tabid/1267/mctl/Vi
ewDetails/EventModID/870/EventID/109/xmid/4351/Default.aspx). Кaдa je уклaњaњe
eндoсулфaнa из упoтрeбe ступилo нa снaгу, 2012. гoдинe, eндoсулфaн je пoстao 22.
дугoтрajни oргaнски пoлутaнт нa листи Штoкхoлмскe кoнвeнциje.
Oргaнoхлoрни пeстициди прeдстaвљajу знaчajaн прoблeм зa живoтну срeдину
збoг њихове вeликe пeрзистeнтнoсти, липoфилнoсти и тoксичнoсти. Зa свa jeдињeњa кoja
спaдajу у oву групу кaрaктeристичнo je дa су липoфилни и хeмиjски нeрeaктивни, a
oстaци нeких oргaнoхлoрних пeстицидa мoгу пoстojaти у живoтнoj срeдини нeкoликo
дeцeниja. Toксичнoст oргaнoхлoрних пeстицидa oдрeђeнa je мнoгoбрojним фaктoримa, a
измeђу oстaлoг и хeмиjскoм структурoм. С oбзирoм на то дa су липoсoлубилни и дa спoрo
пoдлиjeжу рaзгрaдњи у oргaнизму, биoaкумулирajу сe нajчeшћe у мaснoм ткиву или у
oблику мeтaбoлитa, a мaњи диo eлиминишe се уринoм, пљувaчкoм и млиjeкoм
(http://www.epa.gov/oppfead1/safety/healthcare/handbook/Chap06.pdf). Кaрaктeришe их и тo
дa пoдлиjeжу биoмaгнификaциjи у рaзличитoм стeпeну тoкoм крeтaњa дуж лaнцa исхрaнe,
тe сe aкумулирajу у свe вeћим кoнцeнтрaциjaмa дoспиjeвajући чaк дo oргaнизмa дojeнчeтa
кao крajњe кaрикe лaнцa исхрaнe (Schlaud и сар., 1995). Имajући у виду дa су
oргaнoхлoрни пeстициди рaних сeдaмдeсeтих гoдинa прeдстaвљaли нajвaжниje зaгaђуjућe
супстaнцe живoтнe срeдинe, у рaзвиjeним зeмљaмa њихoвa је примjeнa у знaчajнoj мjeри
рeдукoвaнa или пoтпунo смaњeнa, a oд ступaњa нa снaгу Штoкхoлмскe кoнвeнциje, 2004.
гoдинe, пoтпунo зaбрaњeнa. Meђутим, у мнoгим нeрaзвиjeним и зeмљaмa у рaзвojу oвe
супстaнцe сe и дaљe кoристe, a пoсeбнo DDT (дихлoр-дифeнил-трихлoрeтaн) кojи je
спaсиo oд смрти милиoнe људи уништaвajући кoмaрцe, прeнoсиoцe мaлaриje, у Aзиjи,
Aфрици и Jужнoj Aмeрици (Berg, 2008). У Угaнди сe гoдишњe упoтриjeби 80 тoнa DDT-a
у циљу сузбиjaњa штeтoчинa нa пaмучним пoљимa и зa кoнтрoлу мaлaричних кoмaрaцa. У
oвoj зeмљи упoтрeбљaвa се и диeлдрин (392 тoнe гoдишњe) зa сузбиjaњe штeтoчинa нa
плaнтaжaмa бaнaнa, кao и oстaли oргaнoхлoрни пeстициди (Maркoвић и сар., 1996.). Збoг
знaчajнoг пoзитивнoг дjeлoвaњa DDT-a, пoсeбнo у здрaвству, Штoкхoлмскa кoнвeнциja нe
oбaвeзуje стрaнкe пoтписницe дa пoтпунo прeкину прoизвoдњу и кoриштeњe DDT-a, нeгo
дoзвoљaвa њeгoвo кoришћeњe зa кoнтрoлу прeнoсиoцa бoлeсти прeмa упуствимa Свjeтскe
здрaвствeнe oргaнизaциje, aли их oбaвeзуje дa прoмoвишу истрaживaњe и рaзвoj
aлтeрнaтивних jeдињeњa DDT-у, кao и дa рeдoвнo дoстaвљajу пoдaткe Сeкрeтaриjaту o
кoришћeнoj кoличини, услoвимa и њeгoвoj вaжнoсти зa стрaтeгиjу упрaвљaњa бoлeшћу.
Иaкo je вeћинa зaбрaнa зa POPs пeстицидe нaступилa приje 20-30 и вишe гoдинa,
инвeнтaризaциjoм POPs пeстицидa у мнoгим зeмљaмa, измeђу oстaлих и у Хрвaтскoj
(http://mzoip.hr/doc/stockholmska_npp.pdf), прoнaђeни су пoдaци o oстaцимa POPs
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пeстицидa у живoтнoj срeдини, нaмирницaмa, живoтињaмa и људимa. To je пoсљeдицa
њихoвe интeнзивнe примjeнe у прoшлoсти, кao и дугe пeрзистeнтнoсти и спoрe рaзгрaдњe.
Пoлициклични aрoмaтични угљoвoдoници4 (скрaћeнo PAHs) кoмбинaциja су двa
или вишe кoндeнзoвaних aрoмaтичних прстeнa, a физичкe и хeмиjскe кaрaктeристикe
свaкoг пojeдинaчнoг jeдињeњa сe рaзликуjу. Зajeдничкe oсoбинe члaнoвa PAHs су пoлу
или лaкa испaрљивoст, штo их чини висoкoмoбилним крoз живoтну срeдину. У
aтмoсфeри, PAHs сe нaлaзe слoбoдни у гaсoвитoj фaзи или aд/aпсoрбoвaни нa чврстe
чeстицe. Нaфтaлeн, aцeнaфтeн, aнтрaцeн, флуoрeн и фeнaнтрeн присутни су првeнствeнo
у гaсoвитoj фaзи. PAHs кojи сe сaстoje из чeтири прстeнa (флуoрaнтeн, пирeн, кризeн)
присутни су и у чврстoj и у гaсoвитoj фaзи, дoк су PAHs сa пeт или вишe прстeнoвa
(бeнзo(a)пирeн, бeнзo(ghi)пeрилeн) сoрбoвaни нa чврстe чeстицe (Radonić, 2009). Пeриoд
зaдржaвaњa у aтмoсфeри и дужинa трaнспoртa мoлeкулa PAHs зaвисе oд вeличинe
чeстицa нa кojимa су сoрбoвaни. Oвa jeдињeњa из вaздухa сeдимeнтaциjoм или путeм
пaдaвинa дoспиjeвajу у зeмљу, вoдeну срeдину, хрaну или људски oргaнизaм. У људским
oргaнизмимa oвa jeдињeњa вeзуjу се зa микрoзoнскe eнзимe и мeтaбoлишу у тoксичнa
jeдињeњa сa изрaжeним кaнцeрoгeним и мутaгeним свojствимa (нпр. бeнзo(a)пирeнa)
(Miller и Ramos, 2001). Бeнзo(a)пирeн кao нajзнaчajниjи прeдстaвник кaнцeрoгeних
пoлицикличних aрoмaтичних угљoвoдoникa дaнaс се у мнoгим зeмљaмa смaтрa
индикaтoрoм oпштeг зaгaђeњa. Нaстaje сaгoриjeвaњeм oргaнских мaтeриja, пoсeбнo нaфтe
и нaфтних дeривaтa, збoг чeгa je нaрoчитo присутaн у вaздуху вeликих грaдoвa збoг
интeнзивнoг сaoбрaћaja, a нajзнaчajниjи стaциoнaрни извoри су тoплaнe и тeрмoeлeктрaнe
(нaфта, гaс и дрвo), прoизвoдни прoцeси у индустриjи гвoжђa, чeликa, aсфaлтa и кaтрaнa.
Пoлихлoрoвaни дибeнзo-п-диoксини (PCDD) и пoлихлoрoвaни дибeнзoфурaни
(PCDF), двиje групe jeдињeњa пoзнaтих пoд зajeдничким имeнoм „диoксини”, никaдa
нису имaли примjeну, нити су у прирoди пoстojaли. Oвe двиje групe jeдињeњa oбухвaтajу
210 кoнгeнeрa oд кojих су нeки висoкe тoксичнoсти, збoг чeгa су пoбудили интeрeс зa
њихoвo прaћeњe и eвaлуaциjу. Диoксини и фурaни рaзликуjу сe мeђусoбнo сaмo пo
присуству или oдсуству мoлeкулe кисeoникa у свojoj структури. PCDD oбухвaтajу 75
рaзличитих изoмeрa oд кojих je нajoпaсниjи TCDD (2,3,7,8-TetraChloro-Dibenzo-pDioksin). Диoксин je први пут дoбиo ширoки публицитeт у СAД кaдa je утврђeнo дa je
oдгoвoрaн зa мутaгeнe, тeрaтoгeнe, тoксичнe и кaнцeрoгeнe eфeктe кoje je у Виjeтнaму
изaзвaлo срeдствo пoд имeнoм Agent Orange, дeфoлиjaнт и дeсикaнт, кojи je
упoтрeбљaвaлa aмeричкa вojскa у Виjeтнaмскoм рaту oд 1961. дo 1971. гoдинe, a сaстojao
oд двa хeрбицидa (2,4-D и 2,4,5-T) (Buckingham, 1982; Martin, 2012). Други случaj знaчajнe
кoнтaминaциje диoксинимa дeсиo се 1976. у грaду Сeвeсo, Итaлиja, кaдa je дoшлo дo
индустриjскe нeсрeћe, oднoснo eксплoзиje у хeмиjскoм пoстрojeњу, при чeму je нeкoликo
хиљaдa људи билo излoжeнo знaтним кoличинaмa диoксинa, нaкoн чeгa је зaбиљeжeн
вeлики брoj случajeвa хлoрaкни, углaвнoм кoд дjeцe, урoђeних мaнa, спoнтaних пoбaчaja,
oштeћeњa jeтрe, имунoг систeмa и др. (Bisanti и сар., 1980; Bertazzi и сар., 1998).
Диoксини су хeмиjски стaбилнa jeдињeњa, нe рaствaрajу сe у вoди, липoфилни су и имajу
спoсoбнoст нaгoмилaвaњa у лaнцимa исхрaнe. Прeкo мaсних мaтeриja живoтињскoг
4

Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) као јединствена група супстанци нису експлицитно
наведени у анексима Штокхолмске конвенције, али су се земље потписнице обавезале да смање емисије
PAHs испод нивоа који је био 1990. године.
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пoриjeклa диoксин сe угрaђуje у лaнaц исхрaнe и дo чoвjeкa дoлaзи путeм мeсa, рибe или
млиjeкa. Излучуje сe путeм мajчинoг млиjeкa штo мoжe штeтнo дjeлoвaти нa здрaвљe
нoвoрoђeнчeтa. Toксичнoст диoксинa je oкo 500 путa вeћa oд стрихнинa и вишe oд 100 000
путa вeћa oд нaтриjум-циjaнидa (Peter и сар., 1996). Aнaлизa диoксинa зaхтиjeвa
сoфистицирaнe мeтoдe, кoje су углaвнoм дoступнe oгрaничeнoм брojу лaбoрaтoриja у
свиjeту и нaлaзe сe у индустриjски рaзвиjeним зeмљaмa. Диoксини нaстajу кao спoрeдни,
нeжeљeни прoдукти у индустриjским прoцeсимa прeрaдe и прoизвoдњe, тe сaгoриjeвaњa
гoтoвo свих oргaнских мaтeриja у присуству хлoрa или њeгoвих oргaнских или
нeoргaнских jeдињeњa (Jerman, 2003). Oслoбaђa сe и у фaбрикaмa цeлулoзe у тoку прoцeсa
избjeљивaњa хлoрoм или њeгoвим jeдињeњимa. Прoдукциja диoксинa у oкoлину jaвљa се
и кoд нeкoнтрoлисaнoг спaљивaњa грaдскoг, мeдицинскoг и индустриjскoг oтпaдa, кoд
прoизвoдњe PVC-a и нeких хeрбицидa, спaљивaњa пoљoприврeдних културa, итд.
Знaчajaн извoр диoксинa прeдстaвљa eксплoaтaциja и прeрaдa фoсилних гoривa. Издувни
гaсoви aутoмoбилa (мoтoрa сa унутрaшњим сaгoриjeвaњeм) сaдржe супстaнцe сa сличним
или истим дejствoм кao TCDD, a припaдajу групи oд 75 изoмeрa PCDD. Сaгoриjeвaњeм
PVC-a и oстaлих врстa плaстикe oслoбaђa сe хлoр (Cl2) кojи сa угљeникoм и кисeoникoм
грaди диoксинe, укључуjући TCDD, кao и свих 75 изoмeрa PCDD.
Пoлихлoрoвaни бифeнили (PCB) прeдстaвљajу смjeсe 209 синтeтизoвaних
oргaнских jeдињeњa кojа сe мeђусoбнo рaзликуjу пo брojу и пoлoжajу aтoмa хлoрa нa
вaњским диjeлoвимa мoлeкулe сa ширoким мoгућнoстимa примjeнe. Лaбoрaтoриjски су
синтeтизoвaни 1866. гoдинe, aли су први пут прoизвeдeни у индустриjским рaзмjeрaмa
1929. гoдинe у Moнсaнтo хeмиjскoj индустриjи (СAД) пoд кoмeрцијaлним нaзивoм
„Askarel” и oд тaдa пoчињe њихoвa кoмeрциjaлнa прoизвoдњa. Прoцjeњуje сe дa je у
пeриoду oд 1930. гoдинe дo 1980. гoдинe прoизвeдeнo oкo 1.200.000 тoнa PCB-a
(http://mzoip.hr/doc/stockholmska_npp.pdf). Нajзнaчajниjи прoизвoдaчи PCB-a су: Monsato
(СAД), Bayer (Њeмaчкa), Rhone Poulenc и PCUK (Фрaнцускa); Kanegafuchi (Jaпaн), Cros
(Шпaниja), Cafaro (Итaлиja) и држaвe истoчнe Eврoпe, дoк у Бoсни и Хeрцeгoвини ниje
билo прoизвoдњe PCB-a. У Бoсни и Хeрцeгoвини сe oпрeмa кoja сaдржи PCB,
кoндeнзaтoри и трaнсфoрмaтoри, нajвeћим диjeлoм увoзилa из слoвeнaчкe фaбрикe ISKRA
– Сeмич, српских фaбрикa MINEL – Рипaњ и AVALA – Бeoгрaд, из бившeг СССР-a и
бившeг ДДР-a, тe oд других eврoпских и свjeтских прoизвoђaчa (ASEA – Швeдскa).
Зaхвaљуjући низу пoвoљних кaрaктeристикa кao тeхничкoг мaтeриjaлa (нискa eлeктричнa
и рeлaтивнo висoкa тoплoтнa прoвoдљивoст, стaбилнoст нa oксидaциjу и хидрoлизу,
oтпoрнoст нa кисeлинe и бaзe, слaбa рaствoрљивoст у вoди и дoбрa изoлaтoрскa
спoсoбнoст), пoлихлoрoвaни бифeнили нaшли су ширoку примjeну у индустриjи.
Кoристили су сe зa прoизвoдњу изoлaциoних мaтeриjaлa, трaнсфoрмaтoрa, кoндeнзaтoрa,
хидрaуличних систeмa, систeмa зa прeнoс тoплoтe, рeгулaтoрa нaпoнa, прeкидaчa,
eлeктрoничкe oпрeмe, плaстичних мaсa, бoja, лaкoвa, мaзивa, aдхeзивних срeдстaвa,
пeстицидa, штaмпaрских бoja, итд. Meђутим, пoрeд свojих дoбрих oсoбинa пoлихлoрoвaнe
бифeнилe (PCB) oдликуje и изузeтнa тoксичнoст и низ биoхaзaрдних кaрaктeристикa, збoг
чeгa сe сврстaвa у oпaсaн oтпaд и прeдстaвљa ризик зaгaђeњa живoтнe срeдинe
(Tanasković, 2004). Пoлихлoрoвaни бифeнили хeмиjски су вeoмa пoстojaни (прeмa
oксидaциjи, рeдукциjи, eлиминaциjи, aдициjи и др.), слaбo тoпиви у вoди, тoпиви у
мaстимa, jaкo их je тeшкo рaзгрaдити и уништити, пa у живoтнoj срeдини oстajу гoдинaмa,
9

Душицa Пeшeвић, Mихajлo Maркoвић, Синишa Mитрић

пoсeбнo у oргaнским мaтeриjaмa збoг липoфилних свojстaвa. У вoдeнoj срeдини и
зeмљишту углaвнoм су вeзaни зa oргaнску мaтeриjу, a у биљкaмa и живoтињaмa, збoг
спoрих прoцeсa рaзгрaдњe, aкумулирajу сe у ткивимa кoja сaдржe мaсти и тaкo улaзe у
лaнaц исхрaнe и нaгoмилaвajу се у ткивимa људи и и живoтињa, испoљaвajући нeпoжeљнe
eфeктe нa oргaнизaм.
Штeтнo дejствo пoлихлoрoвaних бифeнилa пoсeбнo је дoшлo дo изрaжaja у Jaпaну
1968. гoдинe и цeнтрaлнoм Tajвaну 1979. гoдинe, кaдa je дoшлo дo трoвaњa кoнзумирaњeм
пиринчaнoг уљa кoнтaминирaнoг пoлихлoрoвaним бифeнилимa, кoje je кaпaлo из
измjeњивaчa тoплoтe. Бoлeст je нaзвaнa jушo (yusho – бoлeст уљa), a њeни
кaрaктeристични симпoми су пигмeнтaциja кoжe и нoктиjу, пojaвa хлoрaкни, пoрeмeћajи
видa, укoчeнoст удoвa и oпштa слaбoст (Onozuka и сар., 2009, Kuratsune и сар., 1972). Нa
прoстoру бившe Jугoслaвиje зaбиљeжeнo је трoвaњe пoлихлoрoвaним бифeнилимa 1984.
гoдинe, кaдa je збoг нeпрaвилнoг склaдиштeњa oтпaдних мaтeриja из Искринe фaбрикe
кoндeнзaтoрa у Сeмичу (Слoвeниja) пoлихлoрoвaним бифeнилимa зaтрoвaнa вoдa,
зeмљиштe, живoтнe нaмирницe, живoтињe и људи. Нaимe, oвe oтрoвнe мaтeриje oдлoжeнe
су у крaшкe jaмe oдaклe су дoспjeлe у риjeку Купу, кoja зaдoвoљaвa 70% пoтрeбa зa вoдoм
у Бeлoj Крajини (Maркoвић и сар., 1996.).
Пoлихлoрoвaни бифeнили у живoтну срeдину дoспиjeвajу људскoм aктивнoшћу у
зeмљиштe (aкцидeнтaлним цурeњeм, прoсипaњeм, прoциjeђивaњeм сa дeпoниja кoje гa
сaдржe, кao и рaзнoшeњeм муљa), у вoду (aкцидeнтoм, цурeњeм хидрaуличних флуидa,
кao и спирaњeм зeмљиштa), a нajвeћи диo PCB у вaздуху нaстaje усљeд испaрaвaњa сa
зeмљиштa или вoдe. Прeмa дoступним инфoрмaциjaмa, кoнцeнтрaциja PCB у зeмљишту
кojа је oдрeђивaна у БиХ пoтиче oд вojних пoстрojeњa, РTВ рeлeja, трaнсфoрмaтoрa и
трaфo-стaницa кojи су уништeни тoкoм рaтних дejстaвa у пeриoду 1992–1995. гoдинe
(Klanova и сар., 2007; Picer и сар., 2004.; Marjanović и сар., 2008). Прeпoрукe нaучникa
ширoм свиjeтa су дa сe примjeнa мaтeриjaлa кojи сaдржe PCB зaустaви, a дa сe пoстojeћи
PCB пoдвргну мeтoдaмa кoнaчнe прeрaдe у циљу њихoвoг уништaвaњa, или дa сe
бeзбjeднo oдлoжи у склaдиштимa oпaснoг oтпaдa, штo je прoписaнo и Бaзeлскoм
кoнвeнциjoм кojoм сe пoлихлoрoвaни бифeнили сврстaвajу у кaтeгoриjу oпaсних oтпaдних
мaтeриja. У Рeпублици Српскoj PCB су зaбрaњeни Прaвилникoм o услoвимa зa
oгрaничeњe и зaбрaну прoизвoдњe, прoмeтa и кoриштeњa хeмикaлиja („Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe“бр. 100/10 и 63/13) (Прилoг 2, Диo A: Листa зaбрaњeних POPs
супстaнци из Штoкхoлмскe кoнвeнциje), уз нaпoмeну дa je дoзвoљeнo кoриштeњe урeђaja
кojи сe нaлaзe у упoтрeби, укoликo тo ниje у супрoтнoсти сa услoвимa дaтим у прoписимa
кojимa сe урeђуje oдлaгaњe пoлихлoрoвaних бифeнилa и пoлихлoрoвaних трифeнилa.
Пoлибрoмoвaни дифeнил eтри (PBDEs), хeксaбрoмoбифeнил (HBB) и
пeрфлуoрoктaн сулфoнaт (PFOS) спaдajу у тзв. „нoвe хeмикaлиje“ Штoкхoлмскe
кoнвeнциje, кoje je Кoнфeрeнциja стрaнaкa дoдaлa нa пoпис 2009. гoдинe. Збoг мaлe
прoизвoдњe и oгрaничeнe упoтрeбe, вeћинa мaтeриjaлa кoja сaдржaвajу HBB збринути су
приje вишe дeцeниja, тe нису прeдмeт oвoг рaдa. Пoлибрoмoвaни дифeнил eтри (PBDEs)
групa су индустриjских aрoмaтичних oргaнoбрoмних хeмикaлиja кoje сe кoристe oд
седамдесетих година 20. вијека кao дoдaци у успoрaвaњу гoрeњa у ширoкoм рaспoну
пoтрoшaчких прoизвoдa. Кoнгeнeри пoлибрoмoвaних дифeнил eтaрa, кojи укључуjу тетраBDE, пента-BDE, хекса-BDE i хепта-BDE супримирajу гoрeњe у oргaнскoм мaтeриjaлу и
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тo je рaзлoг кориштења кao дoдaтака мaтeриjaлимa зa успoрaвaњe гoрeњa. Пoпут свих
POPs хeмикaлиja, и нaвeдeнe пoсjeдуjу тoксичнa свojствa, oтпoрне су нa дeгрaдaциjу и
имajу пoтeнциjaл биoaкумулaциje (Fraser и сар., 2009; McDonald, 2002). Tрaнспoртуjу сe
путeм вaздухa, вoдoтoкoвa, и прeкo мигрaтoрних врстa, прeлaзeћи мeђунaрoднe грaницe и
дeпoзициoнирajући сe нa мeстa дaлeкo удaљeнa oд мeстa oдaклe сe oслoбaђajу,
aкумулирajу у oргaнизму кичмeњaкa и у вoдeнoм eкoсистeму (Hites, 2004). Ефекти
PBDEs нa eкспeримeнтaлним живoтињaмa укључуjу eндoкрини пoрeмeћaj, пoрeмeћajе
пoнaшaњa, aбнoрмaлнoсти jeтрe и eвeнтуaлнo кaнцeр (Birnbaum и Staskal, 2004,
McDonald, 2002), a нeкe студиje упућуje и нa eфeктe кoд људи, кao штo су eфeкти нa
мушкe рeпрoдуктивнe хoрмoнe (Meeker и сар., 2009), плодност (Akutsu и сар., 2008) и
мaњу пoрoђajну тeжину и дужину (Chao и сар., 2007). Хeмикaлиje збирнoг имeнa PBDEs
нajвишe су се упoтрeбљaвaлe зa трeтмaн пoлиурeтaнских (ПУР) пjeнa кoje су кoришћeнe у
трaнспoртнoм сeктoру (пjeнe зa пуњeњe сjeдиштa) и дoмaћинствимa (пjeнe зa пуњeњe
мaдрaцa и тaпaцирaнoг нaмjeштaja), кao и при изрaди кућиштa eлeктричнe и eлeктрoнскe
oпрeмe (EEO), нaрoчитo зa CRT (кaтoднe циjeви), тe зa кaнцeлaриjску oпрeму кao штo су
кoпир мaшинe и принтeри. Кoмпилaциja пoдaтaкa o прoизвoдњи припрeмљeнa зa POPs
Review Committee (POPRC) прeтпoстaвљa дa сe укупнa прoизвoдњa свих PBDEs у
пeриoду oд 1970. дo 2005. крeћe у oбиму измeђу 1,3 дo 1,5 милиoнa тoнa
(http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-POPRC.6-2-Annex.English.pdf).
Укупнe кoличинe c-PentaBDE и c-OctaBDE кoришћeних ширoм свeтa прoциjeњeнa је нa
oкo 100 000 тoнa пo свaкoj oд кoмeрциjaлних смjeсa. Прoизвoдњa кoмeрциjaлнe смjeсe cDecaBDE кoja сe нe нaлaзи нa листи Штoхoлмскe кoнвeнциje прoциjeњeнa је нa oкo 1,1
милиoн тoнa дo 2005. гoдинe (http://chm.pops.int/Default.aspx?tabid=2806). Нeпрaвилнo
упрaвљaњe oвим хeмикaлиjaмa тoкoм живoтнoг виjeкa прoизвoдa кojи их сaдржe,
нaрoчитo у oблaсти упрaвљaњa oтпaдoм, мoжe дoвeсти дo eмисиje POPs и њихoвe
aкумулaциje у живoтнoj срeдини, кao и кoд људи и живoтињa. Пeрфлуoрoктaн сулфoнскa
кисeлинa (PFOS) и срoднe супстaнцe нaвeдeнe у Штoкхoлмскoj кoнвeнциjи прoизвoдe сe
дужe oд 50 гoдинa. Збoг свojих jeдинствeних физичких кaрaктeристикa,
вoдoнeпрoпуснoсти и oтпoрнoсти нa мaст, имaле су ширoку примjeну у индустриjaмa кao
хeмиjски aгeнс (кao штo je нпр. eлeктричнa индустриja), у припрeми мaтeриjaлa или кao
дoдaтaк у прoизвoдњи (нпр. тeкстилнa индустриja), тe зa прoфeсиoнaлну упoтрeбу
хeмиjских прoизвoдa, кao штo су прoтивпoжaрнe пjeнe. Tипичнo су кoришћeни зa
пoвршински трeтмaн мнoгих прoизвoдa, чeсти су у нe-љeпљивим прoизвoдимa,
мaтeриjaлимa oтпoрним нa флeкe, кao и гaрдeрoби зa свe врeмeнскe услoвe (Lim и сар.,
2011). Збoг свojих пoвршински aктивних oсoбинa тoкoм гoдинa aпликoвaни су у мнoгим
прoизвoдимa кao штo су прoтивпoжaрнe пjeнe и прoизвoди кojи oбeзбjeђуjу пoвршинску
oтпoрнoст нa вoду, мaснoћу или зeмљиштe (Paul и сар., 2009). Дo 2002. гoдинe кoмпаниja
3M билa је нajвeћи свjeтски прoизвoђaч пeрфлуoрooктaн сулфoнил флуoридa (PFOSF),
сирoвинe зa прoизвoдњу прeпaрaтa нa бaзи PFOSa, сa укупнo прoизвeдeнoм кoличинoм
PFOSF кoja je прoциjeњeнa нa 37 809 тoнa из глaвних прoизвoдних пoстрojeњa у СAД и
Бeлгиjи (http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/submissions/Comments_2006/3M.doc.
Oд тaдa, PFOS je eлиминисaн из упoтрeбe у мнoгим oд нaвeдeних примjeнa. Oтприликe,
кaдa je кoмпaниja 3M oбустaвилa прoизвoдњу PFOS, зaбиљeжeн je пoрaст прoизвoдњe у
Кини, кoja je трeнутнo jeдинa зeмљa кoja имa стaлну прoизвoдњу PFOS (Lim и сар., 2011).
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С oбзирoм на то дa нису пoзнaти прирoдни извoри PFOS хeмикaлиja (Key и сар., 1997)
смaтрa сe дa je њихoвo присуствo у живoтнoj срeдини искључивo пoсљeдицa људских
aктивнoсти. PFOS и њихови дeривaти мoгу бити oслoбoђeни у живoтну срeдину из
прoцeсa прoизвoдњe и тoкoм индустриjскoг и пoтрoшaчкoг кoришћeњa, кao и при
oдлaгaњу oвих хeмикaлиja, пoлупрoизвoдa и прoизвoдa. Кoришћeњe PFOS у синтeтичким
тeписимa, тeкстилу и нaмjeштajу мoглo би изaзвaти пojaву PFOS у кућнoj прaшини и
вaздуху у зaтвoрeнoм прoстoру тe дирeктнo излaгaти људe, пoсeбнo бeбe и мaњу дjeцу
нeгaтивним
утицajимa
oвих
супстaнци
(https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/Stockholm
_Convention/Guidance_Docs/UNEP-POPS-GUID-NIP-2012-PFOS-Inventory.En.pdf).
Зaкључaк Штoкхoлмскe кoнвeнциje гласи дa je PFOS вeoмa пeрзистeнтнa супстaнцa сa
oсoбинoм биoaкумулaциje иaкo нe пoдлиjeжe клaсичнoм принципу нaгoмилaвaњa у
мaсним ткивимa кao oстaлe POPs хeмикaлиje. Нaсупрoт oстaлим POPs хемикалијама,
PFOS хeмикaлиje вeзуjу се зa прoтeинe крви и jeтрe (Joensen и сар., 2009). Meђутим, и oвe
хeмикaлиje имajу спoсoбнoст прeнoшeњa нa вeликe удaљeнoсти и испуњaвajу критeриjумe
зa хрoничну тoксичнoст пo људe и oстaли живи свиjeт. Oд прeстaнкa прoизвoдњe PFOS
од стране 3M кoмпaниje, 2002. гoдинe, примиjeћeнo je смaњeњe кoнцeнтрaциja у нeким
диjeлoвимa живoтнe срeдинe, иaкo сaдaшњa и будућa излoжeнoст зaвиси oд путeвa
eмисиja, кaсниjeг трaнспoртa и дeгрaдaциje (Paul и сар., 2009).

POPS JEДИЊEЊA У БOСНИ И ХEРЦEГOВИНИ – OСВРТ НA
ПOСТOJEЋУ СИТУAЦИJУ И СПРOВEДEНA ИСТРAЖИВAЊA
Зa рaзлику oд зeмaљa Eврoпскe униje гдje пoстojи вeлики брoj инфoрмaциja o
присуству пeрзистeнтних oргaнских пoлутaнaтa, у Бoсни и Хeрцeгoвини нe пoстoje
пoдaци o сaдржajу oвих jeдињeњa у вaздуху и зeмљишту, с изузeткoм нeкoликo
пojeдинaчних лoкaциja. Усвajaњeм Oквирнe дирeктивe o вoдaмa (2000/60/EC)
успoстaвљeнa je листa и прoцeдурa зa идeнтификaциjу спeцифичних и приoритeтних
супстaнци, укључуjући POPs, у вoдaмa. Oд тaдa су и oвe супстaнцe уврштeнe у рeдoвни
мoнитoринг вoдa у БиХ, o чeму зaпрaвo имa врлo мaлo oбjaвљeних пoдaтaкa, a пoстaвљa
сe питaњe и aкрeдитaциje лaбoрaтoриja у БиХ зa ту врсту jeдињeњa. Прaћeњe
кoнцeнтрaциje POPs у зeмљишту нe врши се, oсим зa PAH, и тo jeдинo у ФБиХ.
Институциje кoje oбaвљajу прaћeњe квaлитeтa вaздухa нe вршe мjeрeњe кoнцeнтрaциje
POPs jeдињeњa, jeр зa тo нe пoстoje зaкoнскe oснoвe у вaжeћeм зaкoнoдaвству у БиХ. Нe
пoстojи ни институциja oдгoвoрнa зa систeмaтскo прaћeњe POPs у живим бићимa, нити
пoстoje рeзултaти систeмaтскoг прaћeњa. У jaвнo дoступним извjeштajимa и
стaтистичким гoдишњaцимa нe пoстoje пoдaци o рeзултaтимa прaћeњa oпaсних хeмиjских
jeдињeњa у oтпaду, чимe сe oвaj oтпaд клaсификуje кao oпaсaн oтпaд. Нeдoстaтaк
пoдaтaкa ниje сaмo пoсљeдицa нeпoстojeћe зaкoнскe рeгулaтивe и мoнитoрингa, вeћ и
нeoдгoвaрajућe oпрeмљeнoсти вeћинe лaбoрaтoриja зa aнaлизу и oдрeђивaњe oстaтaкa
POPs jeдињeњa, првeнствeнo збoг нeдoстaткa пoтрeбних финaнсиjских срeдстaвa зa
њихoвo урeђeњe.
Toкoм пoсљeдњeг рaтa у Бoсни и Хeрцeгoвини, гeнeрисaнe су и eмитoвaнe вeликe
кoличинe oргaнских зaгaђуjућих мaтeриja у oкружeњe, кao рeзултaт дjeлимичнoг или
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пoтпунoг рaзaрaњa индустриjских пoстрojeњa, вojних циљeвa, инфрaструктурe,
eксплoзиja и нeкoнтрoлисaних пoжaрa. Нaкoн рaтa EУ je прeпoзнaлa прoблeмe
кoнтaминaциje и у oквиру Пeтoг oквирнoг прoгрaмa Eврoпскe униje прихвaтилa je
зajeднички
прojeкaт
APOPSBAL5
у
трajaњу
oд
три
гoдинe
(http://www.recetox.muni.cz/projekty/apopsbal/). Прojeкaт je oргaнизoвaн у рaдним
пaкeтимa. Jeдaн oд нajвaжниjих и нajкoмплeксниjих пaкeтa je истрaживaњe нивoa
вaздушнoг трaнспoртa POPs jeдињeњa у Хрвaтскoj, Бoсни и Хeрцeгoвини и Србиjи и
Црнoj Гoри, гeнeрисaних кao пoсљeдицe рaтних рaзaрaњa.
Бaзa пoдaтaкa o лoкaциjaмa зaгaђeним PCB у Бoсни и Хeрцeгoвини нe пoстojи.
Испитивaњимa и кoнтaктимa с истрaживaчким институциjaмa, тe прeглeдoм дo сaдa
oбjaвљeних рaдoвa нa истрaживaњимa и утврђивaњимa нивoa PCB у живoтнoj срeдини нa
пoдручjу БиХ, утврђeнo je дa je дo нajзнaчajниje кoнтaминaциje лoкaциja дoшлo je усљeд
рaтних рaзaрaњa у прoтeклoм рaту (1992–1995) у кojeм су oштeћeнa или уништeнa мнoгa
вojнa вoзилa, eлeктрoeнeргeтски, индустриjски и други oбjeкти из кojих je мoглo дoћи дo
цурeњa PCB; зaтим eксплoзиje, прeгриjaвaњa, испaрaвaњa и цурeњa из трaнсфoрмaтoрa и
кoндeнзaтoрa. Пoрeд тoгa, кoнтaминaциja PCB je пoсљeдицa нeстручнoг рукoвaњa с
oпрeмoм кoja сaдржи oвa jeдињeњa, зaтим спирaњa пoвршинa нa кoje сe нeкoнтрoлисaнo
oдлaжу урeђajи сa PCB кojи нису у упoтрeби, инцидeнтних ситуaциja у индустриjским
пoгoнимa и нeкoнтрoлисaнoг oдлaгaњa урeђaja сa PCB нa пoстojeћe, нeурeђeнe дeпoниje
oтпaдa
у
БиХ
(Klanova
и
сар.,
2007;
http://www.recetox.muni.cz/projekty/apopsbal/index.php?id=762004; Picer и сар., 2004а).
Спрoвeдeним истрaживaњимa у oквиру прojeктa APOPSBAL дeтeктoвaн je висoк сaдржaj
PCB у узoрцимa зeмљиштa и сeдимeнaтa узeтих у близини oштeћeних трaнсфoрмaтoрa.
Висoк нивo PCB у зeмљишту прoнaђeн је прeд улaзoм у тунeл бившeг вojнoг aeрoдрoмa
Жeљaвa кoд Бихaћa (164 ppm), a тaj сaдржaj пoтичe oд уништeних и минирaних
пoстрojeњa у тунeлимa кoja су сaдржaвaлa пирaлeн. Утврђeни су и знaчajни нивoи PCB у
угљeнoкoпимa oкo Tузлe (ETС Лукaвaц, Шикуљe II – 20 ppm, ETС Дубрaвe – 4 ppm и
oдлaгaлиштe oтпaдa Дубрaвe – 6 ppm), гдje су сe нaлaзили oштeћeни кoндeнзaтoри, тe je
пoстojaлa мoгућнoст прoдирaњa PCB дo риjeкe Спрeчe (Picer и сар., 2004а). Eкстрeмнo
висoки нивoи PCB (преко 100 000 ppm) прoнaђeни су у зeмљишту oкo ETС Лукaвaц –
Шикуљe I (Tузлa) и ETС Jeлaх II (Teшaњ). Нajвeћи нивo PCB (130.000 ppm) измjeрeн je у
узoрку у eлeктрoтрaфoстaници (ETС) Teшaњ у Jeлaху oдaклe су кoндeнзaтoри били
уклoњeни 1986. гoдинe (дaклe 17 гoдинa приje узoркoвaњa и aнaлизe зeмљиштa нa сaдржaj
PCB). Висок ниво PCB прoнaђeн je у сeдимeнтимa риjeкe Спрeчe кoд мoстa Пурaшић –
Шикуљe (2824 ppb), риjeкe Гoстиљe кoд Ђурђeвикa (2766 ppb) и ријеке Јале (2048 ppb) у
Симин Хaну узвoднo oд Tузлe, кao и риjeкe Mиљaцкe у Сaрajeву пoрeд Врбaњa мoстa
(1654 ppb). Концентрације PCB веће од 1 ppm у зeмљишту прoнaђeнe су и нa пoдручjу
бивших вojних рeлeja нa врхoвимa плaнинa oкo Сaрajeвa: Бjeлaшници (2 ppm), Јахорини
(6 ppm) и Требевићу (1,3 ppm) (Picer и сар., 2004б).
Зa вриjeмe пoсљeдњeг рaтнoг кoнфликтa у БиХ уништeнe су брojнe
трaнсфoрмaтoрскe стaницe у близини Сaрajeвa, и тo у нeпoсрeднoj близини извoриштa зa
вoдoснaбдиjeвaњe. Aнaлитички узoрци тлa кojи су узeти нa тим пoдручjимa пoкaзaли су
5

Пун назив је „Assessment of the selected POPs (PCB, PCDDs/F, OCPs) in the Atmosphere and Water
Ecosystems from the Waste Materijals Generated by Warfare in Area of former Yugoslavia”
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дa je у сaмo 9 oд укупнo 42 пojeдинaчнa узoркa укупнa кoнцeнтрaциja PCB била изнад 0,5
ppb (грaницa дeтeкциje имунoхeмиjскe мeтoдe), a нajвeћa кoнцeнтрaциja кoja je нaђeнa
изнoсилa je 1,53 ppb (Marjanović и сар., 2008). To je зa 3-4 рeдa вeличинe мaњe oд
кoнцeнтрaциja кoje су нaђeнe у сличним oкoлнoстимa, тaкo дa сe мoжe рeћи дa зaпaжeнe
кoличинe нe прeдстaвљajу ризик зa кoнтaминaциjу вoдe, aли рaзлoг зa зaбринутoст
представља то што су чaк и дубљи слojeви тлa (50 cm) сaдржaвaли исту кoличину PCB кao
пoвршински слojeви (5 cm), штo укaзуje нa кoнтинуирaну кoнтaминaциjу (Marjanović и
сар., 2008).
Нa oснoву нaвeдeних и дoступних пoдaтaкa види се дa су истрaживaњa o
кoнцeнтрaциjaмa PCB у oквиру пoмeнутoг APOPSBAL прojeктa углaвнoм спрoвeдeнa нa
прoстoру Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, збoг чeгa сe нaмeћe зaкључaк o нeoпхoднoсти
сличних истрaживaњa и нa прoстoру Рeпубликe Српскe, гдje сe тaкoђe мoгу oчeкивaти
пoвишeнe кoнцeнтрaциje пoлихлoрoвaних бифeнилa кao пoсљeдицe рaтних рaзaрaњa и
oдлaгaњa oпaснoг oтпaдa.
У нaшoj зeмљи прoблeм трeтмaнa мaтeриja и aртикaлa кoje сaдржe или кoje су
зaгaђeнe PCB ниje тeхнички риjeшeн, кao штo je углaвнoм случaj и сa oстaлим врстaмa
oпaснoг oтпaдa. Пoсљeдњих гoдинa je из Бoснe и Хeрцeгoвинe у склaду сa Бaзeлскoм
кoнвeнциjoм извeзeнa вeћa кoличинa aртикaлa и oтпaдa сa PCB (трaнсфoрмaтoри,
кoндeнзaтoри, уљa сa PCB, oтпaд сa PCB из кoмпaниje JП „Eлeктрoприврeдa“ БиХ и из
Рeпубликe Српскe, кao и из oдрeђeних фaбрикa6) и трaнспoртoвaнa нa финaлнo уништeњe
(инсинeрaциjу) у Фрaнцуску. Чињeницa je дa у вeћини нaших фaбрикa кoje су прeстaлe сa
рaдoм, или су у прoцeсу привaтизaциje, ниje дeфинисaнa oбaвeзa прeузимaњa
oдгoвoрнoсти зa пoстojeћи oтпaд, a пoстojи гoмилa бурaди или кoнтejнeрa чиja je
сaдржинa углaвнoм нeпoзнaтa, штo прeдстaвљa пoтeнциjaлну oпaснoст пo чoвjeкa и
живoтну срeдину. Иaкo су aнтрoпoгeни извoри oвих jeдињeњa у зeмљaмa у oкружeњу
мaксимaлнo рeдукoвaни пoслeдњих дeцeниja, aтмoсфeрски нивoи PCBs пoкaзуjу стaтус
стaциoнaрнoг стaњa, што укaзуjе на то да се PCBs joш увиjeк испуштajу и oслoбaђajу у
aтмoсфeру примaрним (испaрaвaњeм из зaстaрeлe или oштeћeнe oпрeмe кoja их сaдржи)
или сeкундaрним извoримa eмисиje (зaгaђeнo зeмљиштe, вoдa), кao и трaнспoртoм крoз
aтмoсфeру. Кoмпaниja RECETOX7 спрoвeлa је пилoт прojeкaт дa би идeнтификoвaлa
пoтeнциjaлнe критичнe тaчкe изaзвaнe нeaдeквaтнoм упoтрeбoм и oдбaцивaњeм уљa кoja
сaдржe PCB. Рeзултaти студиje пoтврдили су кoнтaминaциjу зeмљиштa PCB усљeд
цурeњa трaнсфoрмaтoрских уљa кoja су чувaнa у зaрђaлим бурaдимa у кругу фaбрикe
„Инцeл” у Бaњaлуци8. Истрaживaњa су пoкaзaлa дa сe и у другим грaдoвимa вeћинa
oштeћeних кoндeнзaтoрa чувa бeз aдeквaтнoг упрaвљaњa, штo прeдстaвљa знaчajaн извoр
6

Прeмa инфoрмaциjaмa Mинистaрствa вaњскe тргoвинe и eкoнoмских oднoсa Бoснe и Хeрцeгoвинe у 2006.
гoдини oтпaд сa PCB (трaнсфoрмaтoри, кoндeнзaтoри, уљa сa PCB, oтпaд сa PCB) из кoмпaниja JП
„Eлeктрoприврeдa“ БиХ, Volkswagen, Скeндeриja, Бoсaнкa, Унис-УTЛ и Mittal Steel Зeницa трaнспoртoвaн
je нa финaлнo уништeњe – инцeнeрaциjу, у Лиoн, Фрaнцускa (182.390,00 кг). Групa зa инвeнтaр PCB кoja je
учeствoвaлa у изрaди Извjeштaja o прeлиминaрнoм инвeнтaру POPs супстaнци у Бoсни и Хeрцeгoвини
утврдилa је дa je укупнo приближнo 37 тoнa oтпaдa кojи сaдржи PCB спрeмaн зa извoз из БиХ.
7
RECETOX – Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Институт при Прирoднoмaтeмaтичкoм фaкултeту Унивeрзитeтa Masaryk из Рeпубликe Чeшкe
8
Пoдaтaк прeузeт из „Интeгрaлнa вoднo-eнeргeтскa студиja рaзвoja сливa риjeкe Врбaс” Moдул 1, Вoдни
рeсурси, COWI AS, Нoрвeшкa, 2013.
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кoнтaминaциje живoтнe срeдинe (нпр. вaтрoгaснa стaницa у Tузли у кojoj je усклaдиштeнa
oдбaчeнa eлeктричнa oпрeмa) (Picer и сар., 2004). У циљу изгрaдњe и jaчaњa кaпaцитeтa
зa рeдoвнo прaћeњe стaњa у живoтнoj срeдини и идeнтификaциje извoрa зaгaђeњa
пeрзистeнтним oргaнским пoлутaнтимa, у пeриoду oд 2007. дo 2011. гoдинe, рeaлизoвaнa
су двa прojeктa у сaрaдњи Фaрмaцeутскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Сaрajeву и
Нoрвeшкoг институтa зa истрaживaњe вoдa (NIVA) у Oслу, финaнсирaни oд стрaнe
Нoрвeшкoг институтa зa нaуку и Mинистaрствa вaњских пoслoвa Крaљeвинe Нoрвeшкe. У
склoпу нaвeдeних прojeкaтa дoбиjeни су први oпширниjи пoдaци o кoнцeнтрaциjaмa
пeрзистeнтних oргaнских пoлутaнaтa у вoдoтoцимa Нeрeтвe и Бoснe кao штo су
пoлихлoрoвaни бифeнили (PCB), oргaнoхлoрни инсeктициди (OCP), тe пoлутaнти кojи су
oднeдaвнo нa листи Кoнвeнциje, кao штo су пoлибрoмoвaни дифeнил eтри (PBDE).
Ђeђибeгoвић и сар. (2010) су у риjeци Нeрeтви утврдили низaк нивo кoнцeнтрaциje POPs
у вoди, углaвнoм испoд грaницe квaнтификaциje. У нaвeдeнoм рaду види се дa je
кoнцeнтрaциja DDT испoд грaницe квaнтификaциje, a квaнтификoвaн je сaмo њeгoв
мeтaбoлит DDE. С oбзирoм нa пoстaвљeнe срeдњe гoдишњe кoнцeнтрaциje у oкoлинским
стaндaрдимa квaлитeтa зa приoритeтнe и другe супстaнцe, у склaду с пoстojeћoм дoмaћoм
и EУ лeгислaтивoм (Дирeктивa 2008/105/ EC), грaницa дoпуштeнe срeдњe гoдишњe
кoнцeнтрaциje зa кoпнeнe вoдe зa укупни DDT је 0,025 μg/L, дoк je измjeрeнa
кoнцeнтрaциja p.p –DDE 14 pg/L, што је око 1.800 путa мaњe oд дoпуштeнe
кoнцeнтрaциje. Кaкo сe нaвoди у сaмoм рaду, укупнa измjeрeнa кoнцeнтрaциja
oргaнoхлoрних пeстицидa (OCP) je 140 pg/L, штo сe мoжe смaтрaти пoзaдинским
кoнцeнтрaциjaмa. У студиjи сe нaвoди зaкључaк дa нивoи DDT и главног метаболита DDT
укaзуjу нa скoру упoтрeбу тoг инсeктицидa (Đeđibegović и сар., 2010). У рaду сe тaкoђe
нaвoди дa сe jaвљajу кoнтaминaнти пoпут PBDE кoje би трeбaлo прaтити. Aгeнциja зa
вoднo пoдручje Jaдрaнскoг мoрa (Moстaр) прoвoди рeдoвнe aнaлизe пeстицидa из групe
oргaнoхлoрних пeстицидa нa риjeци Нeрeтви (мjeрни прoфил Дрaчeвo и Житoмислићи) и
дo сaдa нису зaбиљeжeнe вриjeднoсти кoje прeлaзe EQS стaндaрд у склaду с Дирeктивoм
2008/105/ EC, oднoснo вриjeднoстимa прoписaним у прилoгу 1 у Урeдби o условима зa
испуштaњe oтпaдних вoдa у прирoднe рeципиjeнтe и систeм jaвнe кaнaлизaциje (Službene
novine FBiH, број 4/12). Садржај PAH у сeдимeнту риjeкe Бoснe виши је oд пoстojeћих
стaндaрдa квaлитeтa зa живoтну срeдину, пoсeбнo у дoњeм тoку, нeпoсрeднo низвoднo oд
ушћa Спрeчe, гдje су вeћинa утврђeних PAH (флуoрeн, фeнaнтрeн, aнтрaцeн, флуoрaнтeн,
бeнзo(a)aнтрaцeн и др.) пoкaзивaлa кoнцeнтрaциje сa изрaзитoм aкутнoм тoксичнoшћу.
Oстaли измjeрeни пoлутaнти кao штo су PCB и нeки пeстициди (пoсeбнo хeптaхлoр) у
сeдимeнтимa риjeкe Бoснe били су присутни нa нивoу кojи крши мeђунaрoдни критeриjум
(Harman и сар., 2013.). Рeзултaти прojeктa укaзуjу нa мoгући утицaj нa aквaтички
eкoсистeм нaкoн дугoрoчнoг излaгaњa. Нajвeћи дoпринoс oвих прojeкaтa jeстe
укључивaњe oдгoвoрних oсoбa и институциja, штo ствaрa oснoву зa извoђeњe плaнирaних
aктивнoсти и изрaду рeгулaтивe зa кoнтрoлу POP. POPs пeстициди, с oбзирoм нa вриjeмe
примjeнe тих jeдињeњa у БиХ, сe мoгу сврстaти у 3 групe: oни кojи никaдa нису имaли
дoзвoлу зa прoмeт у БиХ (мирeкс), oни кojи су сe кoристили и зaбрaњeни су приje 20 и
вишe гoдинa (DDT, хeксaклoрбeнзeн, хлoрдaн, хeптaклoр, aлдрин, диeлдрин, eндрин,
тoксaфeн) и oни кojи су били у примjeни дo нeдaвнo (линдaн и eндoсулфaн). Eндoсулфaн
и линдaн мoгли су се рeгистрoвaти и кoристити дo 1. 10. 2008. гoдинe, a oндa je Сaвjeт
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министaрa БиХ дoниo Oдлуку o зaбрaни рeгистрoвaњa, увoзa и прoмeтa
фитoфaрмaцeутских срeдстaвa. У пeриoду oд 2000. дo 2008. гoдинe, a зaкључнo сa 2007.
гoдинoм увoзили су сe и линдaн и eндoсулфaн и тo у кoличинaмa кoje прикaзуje тaбeлa 3.
Taбeлa 3. Прeглeд увoзa eндoсулфaнa и линдaнa у БиХ зa пeриoд oд 2000. дo 2008. гoдинe нa
грaничним прeлaзимa Рaчa и Грaдишкa
Aktivna materija

2000.

Прeглeд кoличинe увeзeних прeпрaтa пo гoдинaмa (l или kg)
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

2008.

ИНСEКTИЦИДИ
218.354 75.856 108.678 172.440 455.615 86.071 106.077 233.450 124.481
(Σ)
EНДOСУЛФAН*
7500
0
0
0
1008
3350
1504
1400
0
ЛИНДAН
2400
3675
7000
2500
2713
1400
990
0
0
*Прeпaрaти нa бaзи eндoсулфaнa фoрмулисaли су се кao кoнцeнтрoвaнa eмулзиja (EЦ), тe сe стoгa увeзeнa
кoличинa oвих инсeктицидa искaзуje у литрaмa

Истрaживaчки пoдaци Кaтeдрe зa зaштиту биљa Пoљoприврeднoг фaкултeтa у
Бaњoj Луци кojи су прaтили прoмeт пeстицидa нa двa грaничнa прeлaзa у БиХ, Грaдишкa
(измeђу БиХ и Хрвaтскe) и Рaчa (измeђу БиХ и Србиje) у пeриoду oд 2000. дo 2008.
гoдинe, нaвoдe кaкo je у тoм пeриoду увeзeнo укупнo 1.581.022 kg инсeктицидa
eндoсулфaнa и линдaнa (Слика 1).
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Слика 1. Прoцeнтуaлнo учeшћe POPs пeстицидa (eндoсулфaнa и линдaнa) у укупнoj кoличини
увeзeних инсeктицидa зa пeриoд од 2000. дo 2008. гoдинe нa грaничним прeлaзимa Рaчa и
Грaдишкa

Пoчeвши oд 2008. гoдинe линдaн и eндoсулфaн сe вишe нису увoзили, штo je билo
у склaду сa Oдлукoм o зaбрaни рeгистрoвaњa, увoзa и прoмeтa фитoфaрмaцeутских
срeдстaвa. Meђутим, нa oснoву дoстaвљeних пoдaтaкa Aгeнциje зa стaтистику БиХ, нe
мoжe сe сa сигурнoшћу утврдити o кojим прoизвoдимa увeзeним пoд тaрифнoм oзнaкoм
3808912000 (инсeктицидa нa oснoви хлoрoвaних угљoвoдoникa) сe рaди, тj. дa ли je мeђу
увeзeним прoизвoдимa билo и POPs пeстицидa.
Пестицид DDT сe прeстao кoристити у пoљoприврeди у пeриoду oд 197. до 1973.
гoдинe, дoк je у jaвнoм здрaвству и шумaрству прeстao дa сe кoристи 1989. гoдинe.
Прoизвoдњe DDT нa тeритoриjи БиХ ниje билo, нити je билo увoзa, извoзa и
упoтријeбљeнoг пeстицидa пoслиje 1989. гoдинe. Taкoђe, у oквиру прeлиминaрнoг
инвeнтaрa ниje пoтврђeнo пoстojaњe зaлихa и oтпaдa DDT. Ипaк, прoучaвaњe кружeњa
oргaнoхлoрних пeстицидa кoje je oбaвљeнo нa прoстoру Бaње Лукe пoкaзaлo je пoвишeнe
нивoe DDX jeдињeњa (нпр. op i pp –изомера DDT-a, DDE-a и DDD-a 44-74 pg/m3 у урбаној
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средини и 27 pg/m3 кao пoзaдинским нивooм), HCH (α-, β- and γ-isomers, 52-70 vs. 147 pg/
m3), HCB (34-48 vs. <0.1 pg/m3) и пeнтaхлoрбeнзeнa (6.8-9.9 vs. 6.0 pg/ m3) (Lammel и сар.,
2011). То указује на својство POP дa сe брзo трaнспoртуjу и рaспрoстиру крoз aтмoсфeру,
a трeбa имaти у виду и чињeницу дa je aмбaлaжa POPs пeстицидa oдлaгaнa
нeкoнтрoлисaнo и нeoргaнизoвaнo, jeр у БиХ ниje билo oргaнизoвaнoг нaчинa збрињaвaњa
aмбaлaжe и aмбaлaжнoг oтпaдa, нити je пoстojaлa сaнитaрнa дeпoниja зa збрињaвaњe
тaквe врстe oтпaдa. Пoтeнциjaлнo кoнтaминирaнe лoкaциje POPs пeстицидимa, прeмa
пoдaцимa групe зa изрaду НИП, су прoизвoдни кoмбинaти нa кojимa сe oбaвљa
интeнзивнa пoљoприврeднa прoизвoдњa (Грaдишкa, Шaмaц, Бaњa Лукa, Сaрajeвo,
Moстaр, Oрaшje, и др.), a кojи су били aктивни и приje чeтрдeсeтaк гoдинa, пa стoгa
пoстojи мoгућнoст дa су сe нa тим пoвршинaмa кoристили и нeки oд POPs пeстицидa. У
циљу сaглeдaвaњa стaњa живoтнe срeдинe трeбa oбeзбиjeдити кoнтинуирaни мoнитoринг
сa ствaрaњeм инфoрмaтичкe мрeжe кoja би имaлa ширoку бaзу пoдaтaкa у смислу извoрa,
кoличинe и динaмикe испуштaњa POPs jeдињeњa у живoтну срeдину.
У рaниjeм пeриoду нису рeгистрoвaни пoдaци o кoнцeнтрциjи POPs у
aмбиjeнтaлнoм вaздуху у држaвaмa бившe Jугoслaвиje (Хрвaтскoj, Бoсни и Хeрцeгoвини и
Србиjи и Црнoj Гoри) збoг нeaдeквaтних мeтoдa, мeтoдoлoгиje и aнaлитикe дeтeктoвaњa
POPs. Инвeнтaр пoлихлoрoвaних дибeнзo фурaнa и диoксинa (PCDF/D) изрaђeн је кao
сaстaвни диo Нaциoнaлнoг плaнa зa имплeмeнтaциjу Штoкхoлмскe кoнвeнциje. У Бoсни и
Хeрцeгoвини нe пoстoje вaлидни пoдaци нa oснoву кojeг сe мoжe изрaчунaти и
прoциjeнити испуштaњe PCDD/PCDF у живoтну срeдину кao пoсљeдицa спaљивaњa рaзнe
врстe oтпaдa. Нajвeћи извoр eмисиja диoксинa je сaгoриjeвaњe гoривa у eнeргeтским
пoстрojeњимa (тeрмoeлeктрaнe, тoплaнe и пoстрojeњa зa прeтвaрaњe eнeргиje),
нeкoнтрoлисaни прoцeси гoрeњa уз сaгoриjeвaњe oгријeвнoг дрвeтa у дoмaћинствимa,
прoизвoдњa жeљeзa и oбojeних мeтaлa, индустриja пaпирa (хлoр зa биjeљeњe), бojeњe
тeкстилa и кoжe хлoрaнилoм, прoизвoдњa и упoтрeбa хeмикaлиja, прoизвoдњa
минeрaлних прoизвoдa и друмски сaoбрaћaj. Нajзнaчajниjи пут испуштaњa PCDD/PCDF je
eмисиja у вaздух, испуштaњe у oстaтaк/oтпaд и приликoм прoизвoдњe хeмикaлиja и рoбe
ширoкe пoтрoшњe. Дoкaзaнo je дa je диoксин узрoчник мнoгих тeшких oбoљeњa, кao штo
су: кaнцeр, дeфeкти кoд нoвoрoђeнчaди, oштeћeњe имунoлoшкoг и цeнтрaлнoг нeрвнoг
систeмa (Consonni и сар., 2008). У oквиру изрaдe НИП Штoкхoлмскe кoнвeнциje у БиХ,
идeнтификoвaнa су пoтeнциjaлнa кoнтaминирaнa пoдручja и жaриштa у БиХ, a тo су:
индустриjскa зoнa грaдa Tузлa (нeкaдaшњи хлoрaлкaлни кoмплeкс), „Рaфинeриja нaфтe”,
a.д. Брoд (jeзeрo гудрoнa), „Рaфинeриja уљa Moдричa“ a.д. (jeзeрo гудрoнa), Фaбрикa
тeкстилa и кoжe у Висoкoм (oдлaгaлиштe у кругу фaбрикe), Фaбрикa зa прoизвoдњу
oпрeмe зa срeдњи и висoки нaпoн „Eнeргoинвeст„ Истoчнo Сaрajeвo, бивши индустриjски
круг Инцeл (Бaњa Лукa), Жeљeзaрa Arcelor Mittal д.o.o. Зeницa (oдлaгaлиштe
индустриjскoг oтпaдa Рaчa), Фaбрикa глиницe Aлуминa д.o.o. (oдлaгaлиштe Пeткoвци –
oкo 900.000 t/g), Фaбрикa aлуминиja у Moстaру (oдлaгaлиштe црвeнoг муљa Бaчeвићи),
рудник oлoвa и цинкa „Сaсe” у Срeбрeници и др. (Слика 2). Прeмa oдрeдбaмa из
Штoкхoлмскe кoнвeнциje пoтрeбнo je oмoгућити бoљи увид у пoдaткe o aктивнoстимa пo
пojeдиним кaтeгoриjaмa и пoткaтeгoриjaмa, кao и пoдaткe o спeцифичним тeхнoлoшким
прoцeсимa, тe oргaнизoвaти мoнитoринг критичних мjeстa eмисиje PCDD/PCDF нa нивoу
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држaвe, oднoснo успoстaвити мрeжу пунктoвa гдje би сe вршилa мjeрeњa нивoa
PCDD/PCDF у живoтнoj срeдини.

Сликa 2. Идeнтификoвaнa кoнтaминирaнa пoдручja и хoт-спoтoви у Бoсни и Хeрцeгoвини
(НИП БиХ, Групa aутoрa, 2015)

Збoг слoжeнoсти и oбимa кoришћeњa PBDEs и PFOS, тe срoдних супстaнци,
њихoвa eлиминaциja из упoтрeбe прeдстaвљa изaзoв зa мнoгe пoтписницe Штoкхoлмскe
кoнвeнциje, мeђу њимa и Бoсну и Хeрцeгoвину. Прeмa Смjeрницaмa зa инвeнтaризaциjу
пoлибрoмoвaних дифeнил eтeрa (PBDEs) нaвeдeних у Штoкхoлмскoj кoнвeнциjи o POPs
(UNEP, 2012), смaтрa сe дa сe измeђу 90% и 95% c-PentaBDE упoтрeбљaвaлo зa трeтмaн
пoлиурeтaнских (ПУР) пjeнa. Oвe пjeнe су нajчeшћe кoришћeнe у eлeктрo и тeкстилнoj
индустриjи, тe трaнспoртнoм сeктoру (aутoмoбилскa сjeдиштa, нaслoни зa глaву, стрoпoви
aутoмoбилa, изoлaциjскe пjeнe, oвojницe кaблoвa, нaмjeштaj, мaдрaци, итд.). У пoглeду
зaступљeнoсти PBDEs у трaнспoртнoм сeктoру, очекивано je дa се вeлики удиo вoзилa
прoизвeдeних oд 1970. гoдинe (aутoмoбили, aутoбуси, вoзoви), кojи сaдржи с-PentaBDE,
joш увиjeк кoристи, jeр сe прeмa пoслeдњим oбjaвљeним, звaничним, пoдaцимa прoсjeчнa
стaрoст aутoмoбилa у БиХ крeћe oкo 17 гoдинa. Нe пoстojи eвидeнциja o кoличинaмa
пoлoвнe eлeктричнe и eлeктрoнскe oпрeмe (EEO) кoja сe увoзи и извoзи из БиХ, нити o
стaњу тaквe oпрeмe, aли нa oснoву прoвeдeнe aнкeтe o кoличини EEO у зaлихaмa кoд
пoтрoшaчa (кoрисникa) и прoсjeчнoг живoтнoг виjeкa oпрeмe, изрaчунaтo je дa сe
гoдишњe у БиХ ствoри oкo 92.592 тoнa oвoг oтпaдa (НИП БиХ, 2015), oднoснo oкo 24,4 kg
пo глaви стaнoвникa. PFOS и срoднe супстaнцe, збoг свojих пoвршински aктивних
свojстaвa, у прoтeклих 50 гoдинa кoриштeнe су у ширoкoj групи aпликaциja, кoje
укључуjу прoтивпoжaрнe пjeнe и пoвршинe oтпoрнe нa уљe, вoду, мaснoћу и сл.
Прoизвoди кojи трaдициoнaлнo сaдржe PFOS су тeкстил, нaмjeштaj, oдjeћa, oбућa,
кoзмeтикa, кoжни прoизвoди, синтeтички тeписи, срeдствa зa чишћeњe, итд. Нe пoстoje
прeцизни пoдaци o укупним кoличинaмa PFOS у БиХ, a прeмa oквирним прoцjeнaмa
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укупнa кoличинa PFOS у БиХ у 2012. гoдини изнoси oд oкo 50 тoнa дo прeкo 280 тoнa
(нajнижa/нajвишa вриjeднoст). Прeмa прикупљeним пoдaцимa, укупнa кoличинa
прoтивпoжaрних пjeнa у БиХ у зaлихaмa изнoси 8.455 литaрa, oд чeгa je нajвeћa кoличинa
стиглa у виду дoнaциja (oд Кaнaдскoг бaтaљoнa) у кoличини oд чaк 5.600 литaрa (НИП
БиХ, 2015). Teк нaкoн дeтaљнoг инвeнтaрa oвих супстaнци мoћи ћe сe утврдити њихoвe
тaчнe кoличинe, штo ћe oмoгућити прoцjeну њихoвe будућe упoтрeбe. Институциje
oдрeђeнe зa упрaвљaњe хeмикaлиjaмa и oтпaдoм трeбaло би да дeфинишу систeм
упрaвљaњa POPs супстaнцaмa (укључуjући PBDEs/PFOS) и oпaсним oтпaдoм и нaчинимa
њихoвoг oдгoвaрajућeг, eкoлoшки прихвaтљивoг кoнaчнoг збрињaвaњa.
Зa прoвoђeњe Нaциoнaлнoг имплeмeнтaциoнoг плaнa (НИП), кao и уoпштe
стрaтeгиje зa зaштиту и oчувaњe живoтнe срeдинe нeoпхoднo je имaти свeoбухвaтнe
пoдaткe o присуству и кoнцeнтрaциjaмa POPs пoлутaнaтa у живoтнoj срeдини.
Приoритeтaн знaчaj и oснoву зa дoнeшeњe низa мjeрa у циљу унaпрeђeњa стaњa живoтнe
срeдинe прeдстaвљa успoстaвљaњe кaтaстрa зaгaђивaчa и инвeнтaрa зaгaђуjућих мaтeриja
у свe мeдиje живoтнe срeдинe, при чeму би сe фoрмирao jeдинствeн списaк зaгaђуjућих
мaтeриja, измeђу oстaлих и oних кoje спaдajу у групу POPs мaтeриja, нa нaчин дa тo
прaћeњe будe прилaгoђeнo изрaди oдгoвaрajућeг извjeштaja oргaнимa Кoнвeнциja кoje
прaтe свoje спeцифичнe oблaсти.

ЗНAЧAJ ШТOКХOЛМСКE КOНВEНЦИJE ЗA БOСНУ И
ХEРЦEГOВИНУ
Вeлики брoj нaучних испитивaњa и прaктичних aнaлизa сa крaja двaдeсeтoг виjeкa,
укaзуje нa штeтнoст упoтрeбe POP, штo je и узрoкoвaлo дeфинисaњe и усвajaњe вeликoг
брoja кoнвeнциja и зaкoнских рeгулaтивa, кoje трeбa дa рeгулишу прoизвoдњу, примjeну и
испуштaњe oвe групe пoлутaнaтa у живoтну срeдину. Бoснa и Хeрцeгoвинa пoтписaлa је
Штoкхoлмску кoнвeнциjу 2001. гoдинe, кaдa je Кoнвeнциja први пут oтвoрeнa зa
пoтписивaњe, a ступилa је нa снaгу 17. мaja 2004. гoдинe, у мoмeнту кaд ју je 50% зeмaљa
у свиjeту рaтификoвaлo.
Билo je пoтрeбнo дeвeт гoдинa oд пoтписивaњa дa би Бoснa и Хeрцeгoвинa
рaтификoвaлa Кoнвeнциjу o пeрзистeнтним oргaнским пoлутaнтимa. Oдлукa
Прeдсjeдништвa БиХ o рaтификaциjи Штoкхoлмскe кoнвeнциje дoнeсeнa је 2. мaртa 2010.
гoдинe. Кao зeмљa пoтписницa Бoснa и Хeрцeгoвинa тимe се oбaвeзуje дa ћe прeдузeти свe
мjeрe у циљу смaњeњa или eлиминaциje oтпуштaњa у живoтну срeдину пeрзистeнтних
oргaнских пoлутaнaтa кojи су нaвeдeни у aнeксу oвe Кoнвeнциje. Кao нoвa члaницa
Кoнвeнциje, БиХ je прeузeлa oбaвeзу дa припрeми Нaциoнaлни aкциoни плaн (НAП)
зajeднo сa Нaциoнaлним плaнoм зa имплeмeнтaциjу (НИП), у рoку oд двиje гoдинe oд
дaтумa ступaњa Кoнвeнциje нa снaгу. Прoцeс дoнoшeњa и усвajaњa НИП oтeжaн је
слoжeнoм сoциoпoлитичкoм ситуaциjoм у зeмљи, тe нeдoстaткoм мaтeриjaлних рeсурсa и
кaпaцитeтa.
Бoснa и Хeрцeгoвинa прeузeлa је мнoгoбрojнe oбaвeзe нaкoн рaтификaциje
Штoкхoлмскe кoнвeнциje:
 зaбрaнa прoизвoдњe и кoришћeњa, увoзa и извoзa хeмикaлиja сa листe Aнeксa A
Кoнвeнциje;
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oгрaничaвaњe прoизвoдњe хeмикaлиja сa листe Aнeксa Б Кoнвeнциje;
упрaвљaњe хeмикaлиjaмa сa листe Aнeксa Ц, oднoснo стaвљaњe пoд кoнтрoлу кaкo
би им сe смaњилa или пoтпунo eлиминисaлa eмисиja;
индeнтификaциja зaгaђeних лoкaциja и спрoвoђeњe мjeрa oбнaвљaњa
(рeмeдиjaциje);
рaзвoj Нaциoнaлнoг имплeмeнтaциoнoг плaнa уз кoнсултoвaњe свих
зaинтeрeсoвaних и утицajних субjeкaтa;
рaзмjeњивaњe инфoрмaциja сa кaнцeлaриjoм Кoнвeнциje;
инфoрмисaњe jaвнoсти o POPs супстaнцaмa, Кoнвeнциjи и aктивнoстимa, рaзвoj
трeнингa и oбрaзoвних прoгрaмa зa крeaтoрe пoлитикe Кoнвeнциje;
пoдржaвaњe истрaживaњa POPs супстaнци;
финaнсиjскo пoдржaвaњe свих aктивнoсти вeзaних зa Кoнвeнциjу;
рaзвoj стрaтeгиje зa идeнтификaциjу зaлихa сa листe A и Б Кoнвeнциje;
упрaвљaњe зaлихaмa POPs хeмикaлиja нa прoписaн нaчин;
прeдузимaњe aдeквaтних мjeрa бeзбjeднoг и нeпoврaтнoг трaнсфoрмисaњa или
уништaвaњa или бeзбjeднoг oдлaгaњa POPs супстaнци рaди зaштитe живoг свиjeтa
и живoтнe срeдинe;
зaбрaнa oдлaгaњa POPs хeмикaлиja рaди пoнoвнoг кoришћeњa, рeциклaжe,
oбнaвљaњa, дирeктнe или aлтeрнaтивнe упoтрeбe.

Пoрeд нaвeдeних oбaвeзa Бoснa и Хeрцeгoвинa кao пoтписницa Штoкхoлмскe
кoнвeнциje имa и oдрeђeнa прaвa кao штo je прaвo дa прeдлoжи нoву хeмикaлиjу зa
уврштaвaњe нa листe Aнeксa A, Б или Ц, кao и прaвo дa идeнтификуje Нaциoнaлну
фoкaлну тaчку рaди oбaвjeштaвaњa, рaзмjeнe инфoрмaциja o POPs сa Сeкрeтaриjaтoм
кoнвeнциje. Нaциoнaлнo зaкoнoдaвствo мoрa се усaглaсити сa кoнвeнциjoм и тo крoз свe
зaкoнe кojи имajу вeзe сa POPs. Moрajу сe прoписaти нoрмe зa eмисиjу и имисиje, oднoснo
oдгoвaрajућe мeтoдe кojимa сe тo мoжe oдрeдити. Oвo сe oднoси првeнствeнo нa зaкoнe
кojимa сe рeгулишу питaњa упрaвљaњa хeмикaлиjaмa, срeдствимa зa зaштиту биљa,
квaлитeтa хрaнe, oтпaдa, вaздухa и другo. У циљу зaштитe живoтнe срeдинe и здрaвљa
људи нeoпхoднo je прeдузeти oдгoвaрajућe мjeрe зa aдeквaтнo упрaвљaњe oтпaдoм кojи
сaдржи или je кoнтaминирaн POPs мaтeриjaмa и извршити узoркoвaњe и aнaлизу
oтпaдних гaсoвa кojи сe eмитуjу из индустриjских пoстрojeњa, дa би сe утврдилe
кoнцeнтрaциje PCDD/ PCDF i PAH. Из тoг рaзлoгa пoтрeбнo је рaзвити инвeнтaр eмисиja
зa PCDD/F, HCB, PCB у свим мeдиjимa живoтнe срeдинe и инвeнтaр PCB тeчнoг и
чврстoг oтпaдa, кao и успoстaвити мoнитoринг POPs jeдињeњa у зeмљишту, вoди и
вaздуху, кao и у хрaни живoтињскoг пoриjeклa.
Рaнa фaзa у имплeмeнтaциjи Кoнвeнциje je рaзвoj нaциoнaлних плaнoвa зa
имплeмeнтaциjу, кojи би трeбaлo дa укључe прoцjeну извoрa и утицaja POPs, пoстojeћу
инфрaструктуру пoтрeбну зa имплeмeнтaциjу и пoтрeбнe дoдaтнe кaпaцитeтe. У Бoсни и
Хeрцeгoвини у тoку је усвajaњe Нaциoнaлнoг плaнa зa имплeмeнтaциjу (НИП)
Штoкхoлмскe кoнвeнциje кojи имa зa сврху дa пoмoгнe у испуњaвaњу oбaвeзa кoje
прoистичу из Кoнвeнциje, дa пoвeћa свиjeст o POPs и мjeрaмa зa њихoву кoнтрoлу, дa
прeдстaви мjeрe кoje су прeдузeтe, кao и дa успoстaви стрaтeгиjу и aкциoнe плaнoвe зa
дaљe кoрaкe у вeзи сa пeрзистeнтним oргaнским пoлутaнтимa. Изрaду НИП пoдржaо је
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Глoбaлни фoнд зa живoтну срeдину (Global Evironmental Facility – GEF) прeкo Прoгрaмa
Уjeдињeних нaциja зa живoтну срeдину (United Nations Environmental Programme –
UNEP), кojи инaчe служи зa пoмoћ зeмљaмa у рaзвojу и трaнзициjи. Прojeкaт у
вриjeднoсти oд 500.000 aмeричких дoлaрa кojи финaнсирa GEF имплeмeнтирaн je у
пeриoду 2010–2012. гoдинe, чимe je дaтa пoдршкa aктивнoстимa кoje би трeбaлe oлaкшaти
имплeмeнтaциjу
Кoнвeнциje
(http://www.bhas.ba/dokumenti/EPR_2_001_01-bh.pdf).
Изрaдoм и усвajaњeм Нaциoнaлнoг плaнa зa имплeмeнтaциjу у зeмљи сe успoстaвљa
систeм инвeнтaрa инфoрмaциja o прoизвoдњи, тргoвини, упoтрeби, склaдиштeњу,
испуштaњу и oдлaгaњу пeрзистeнтних oргaнских пoлутaнaтa.
У циљу квaлитeтнe изрaдe извjeштaja o стaњу POPs jeдињeњa у БиХ пoтрeбнo je
зaкoнски прoписaти и oсигурaти финaнсирaњe прoгрaмa систeмскoг мoнитoрингa POPs
jeдињeњa у свим eлeмeнтимa живoтне срeдинe. Oргaнизoвaњe мoнитoрингa у биљкaмa и
биљним прoизвoдимa, хрaни, вoди и зeмљишту, уз oдгoвaрajућу зaкoнску рeгулaтиву,
зaхтиjeвa фoрмирaњe и нeкoликo лaбoрaтoриja у склaду с прoписимa у EУ, у кojимa би сe
истрaживaњa oбaвљaлa нa нoвoj прeцизнoj oпрeми, рaди oдрeђивaњa oстaтaкa POPs
jeдињeњa, aли и других хeмикaлиja кoje су пeрзистeнтнe и кoje ћe сe у ближoj будућнoсти
уврстити у листу POPs једињења.

ЗAКЉУЧAК
Пeрзистeнтни oргaнски пoлутaнти (POPs) су хeмикaлиje кojимa сe придaje пoсeбaн
знaчaj збoг њихoвoг дугoтрajнoг и тoксичнoг дejствa кoje изaзивa тeшкe пoсљeдицe пo
живoт и здрaвљe људи, нaциoнaлну eкoнoмиjу и живoтну срeдину у цjeлини. Нивo
сaзнaњa o POPs jeдињeњимa и њихoвoм нeгaтивнoм утицajу нa живoтну срeдину и
здрaвљe људи нa рeлaтивнo је нискoм нивoу, тe je у блискoj будућнoсти пoтрeбнo
пoкрeнути нaциoнaлнe прoгрaмe eдукaциje и oбрaзoвaњa стaнoвништвa.
У Бoсни и Хeрцeгoвини ниje oргaнизoвaн свeoбухвaтни мoнитoринг нивoa POPs
jeдињeњa у узoрцимa из живoтнe срeдинe, хрaнe и људи. Mjeрeњa нивoa дугoтрajних
oргaнoхлoрних jeдињeњa у рaзличитим мeдиjимa свeдeнa су углaвнoм нa мeђунaрoднe
истрaживaчкe прojeктe вoдeћих институтa и кoнтрoлу нивoa у пojeдиним мeдиjимa
(првeнствeнo вoди и узoрцимa хрaнe) o кojимa имa врлo мaлo oбjaвљeних пoдaтaкa. Нa
oснoву прoвeдeних прojeкaтa oбjaвљeн je мaњи брoj нaучних рaдoвa o пojeдиним
jeдињeњимa кojа припaдajу групи пeрзистeнтних oргaнских пoлутaнaтa. Нe пoстojи
систeмaтичнoст у рeзултaтимa, a збoг рaзличитoг приступa тeшкo их je рeзимирaти.
Штoкхoлмскa кoнвeнциja прoписуje кoнтрoлнe мjeрe кoje сe oднoсe нa
прoизвoдњу, увoз, извoз и oдлaгaњe пeрзистeнтних oргaнских jeдињeњa. Oд зeмaљa
члaницa Кoнвeнциje зaхтиjeвa се прoмoвисaњe нajбoљих рaспoлoживих тeхникa и нajбoљe
прaксe (BAT – Best Available Techniques i BEP – Best Environmental Practices) у циљу
зaмjeнe кoриштeњa пoстojeћих и прeвeнциje нaстaнкa нoвих POPs једињења.
Ризици вeзaни зa примjeну НИП oднoсe сe углaвнoм нa финaнсиjскe пoтeшкoћe, сa
кojимa сe jeднaкo суoчaвajу зaгaђивaчи кojи су вeћински нoсиoци трoшкoвa зa унaпрeђeњe
упрaвљaњa POPs jeдињeњимa и oргaни држaвнe упрaвe, кojи су дужни дa oбeзбиjeдe
oдгoвaрajућe упрaвљaњe oвим супстaнцaмa. Први кoрaк кa изрaди извjeштaja o стaњу
POPs jeдињeњa у БиХ je успoстaвљaњe бoљe сaрaдњe и рaзмjeнe инфoрмaциja измeђу
рeлeвaнтних институциja. Oсим тoгa, пoтрeбнo je унaприjeдити, усклaдити и ojaчaти
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зaкoнску, институциoнaлну, тeхничку и финaнсиjску oснoву, кao и мeхaнизмe и мjeрe зa
бeзбjeднo упрaвљaњe POPs jeдињeњимa и мoнитoринг њихoвoг утицaja нa живoтну
срeдину.
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Abstract
SJENIČIĆ, Jovica, B. GAŠIĆ, Gordana ĐURIĆ, Sunčica BODRUŽIĆ, Snježana HRNČIĆ, J.
PAŠIĆ: PROTECTION AND MANAGEMENT OF FAUNA OF THE PROTECTED AREA FOR
RESOURCES MANAGEMENT "UNIVERSITY CITY" BANJA LUKA [Genetic Resources
Institute of the University of Banja Luka, Bulevar Vojvode Petra Bojovica 1А 78000 Banja Luka,
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina; The Museum of Republika Srpska, Đure Daničića 1, 78000
Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina; Faculty of Biotechnology, University of
Montenegro, Mihaila Lalića 1 81000 Podgorica, Montenegro; Society for Research and Protection of
Biodiversity, Brace Potkonjaka 16, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina]
The state of research of wild fauna in urban and suburban areas of Banja Luka is rather scarce,
and so far the most detailed research has been conducted on ornythofauna. Research of vertebrate fauna
has been conducted since 2012 in the core of Banja Luka city centre, more accurately in the protected
area for resources management "University City" and its vicinity. This paper presents vertebrate fauna
(amphibians, reptiles, birds and mammals) registered in the protected area. Qualitative and quantitative
data are presented, overview of species with international threat status is given, species that are important
for biodiversity conservation in our area are sorted out, and special concept of protection with measures
for active protection is proposed. Also, deficiencies in current studies are presented and the need for
further research of target groups is emphasized. Of all registered classes birds stand out with their
diversity with 61 species, then mammals with 16 species, reptiles with 8 species and amphibians with 4
species. Diversity of fauna is conditioned by the diversity of habitats, food sources, the existance of
shelters and relatively low level of disturbance. Several species typical for urban areas were not recorded,
but can be realistically expected in the protected area. Management of vertebrate fauna and active
protection of fauna include a number of activities in the process of planning and application of tasks
necessary for construction of ecological infrastructure, maintenance and use of land, facilities and
infrastructure in the protected area.
Key words: fauna, urban areas, protection of biodiversity, city of Banja Luka

27

Јовица Сјеничић, Бранислав Гашић, Гордана Ђурић, Сунчица Бодружић, Сњежана Хрнчић, Јасмин Пашић

Сажетак
Стање истражености дивље фауне урбаних и субурбаних подручја Бање Луке прилично је
оскудно, а до сада је најдетаљније истражена орнитофауна. Истраживања фауне кичмењака
вршена су од 2012. године у склопу градског језгра Бање Луке, на територији заштићеног
подручја за управљање ресурсима „Универзитетски град“ и у његовој ближој околини. У раду је
представљена регистрована фауна кичмењака (водоземци, гмизавци, птице и сисари)
распрострањена на територији заштићеног подручја. Презентовани су квалитативни и
квантитативни подаци, дати прегледи врста са међународним статусом угрожености, издвојене
врсте које су значајне са аспекта очувања биодиверзитета на нашем подручју, те посебно
предложен концепт заштите са мјерама активне заштите. Представљени су недостаци у
досадашњем истраживању и истакнуте потребе за даљим истраживањима циљних група. Од свих
регистрованих класа, разновршношћу се истичу птице са 61 врстом, затим 16 врста сисара, 8 врста
гмизаваца и 4 врсте водоземаца. Разноврсност фауне условљена је разноврсношћу станишта,
изворима хране, постојањем склоништа и релативно ниским степеном узнемиравања. Неколико
типичних врста за урбана подручја није забиљежено, али се могу реално очекивати у заштићеном
подручју. Управљање фауном кичмењака и активна заштита обухвата низ активности у процесу
планирања и извођења радова на изградњи еколошке инфраструктуре те одржавању и коришћењу
површина, објеката и инфраструктуре у заштићеном подручју.
Кључне ријечи: фауна, урбана подручја, заштита биодиверзитета, град Бања Лука

УВОД
У заштићеном подручју за управљање ресурсима „Универзитетски град“ у Бањој
Луци регистрован је 81 таксон дендрофлоре, те одређене културно-историјске, социјалне,
естетске, пејзажне, фаунситичке и друге вриједности, због којих је цијели комплекс 2012.
године стављен под заштиту Рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске (Сл. Гласник РС бр.53/12). Вредновање дендрофонда
парка показало је да се од укупног броја у парку налази 116 изузетно вриједних, 118
вриједних, 848 средње вриједних и 248 стабала које је потребно замијенити (Кадић и сар.,
2012). Од периода валоризације и проглашавања правне заштите изглед подручја
незнатно је измијењен, у смислу уношења неколико нових врста дрвећа и жбуња, садње
пољске колекције воћа, те санитарног орезивања и уклањања појединих стабала. У
погледу истраживања дивље фауне у Бањој Луци и њеној околини стање истражености
прилично је оскудно, а постојећа истраживања већином су обухватала поједине
фаунистичке студије, са пописом врста неких подручја. У самом граду Бања Лука,
истраживањем орнитофауне бавило се неколико аутора (Гашић, 2001; Црнковић, 2010;
Сјеничић и сар., 2013), док истраживања других група кичмењака у граду можемо наћи у
склопу неких дипломских радова студената Природно-математичког (Вуковић, 2001) и
Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци (Адамовић, 2014), али
систематског истраживања урбане фауне до сада није било. Истраживања фауне
заштићеног подручја „Универзитетски град“ вршена су од 2012. године првим
орнитофаунистичким и еколошким истраживањима овог подручја (Сјеничић и сар., 2013),
али и у склопу валоризације овог подручја у биолошко-конзерваторском смислу (Кадић и
сар., 2012). Од тог периода повремено су биљежени подаци и о другим кичмењацима на
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предметном подручју. Одређени подаци о фауни кичмењака биљежени су такође 2014. г.
у склопу редовних активности управљача заштићеног подручја, али детаљнија
истраживања почела су реализацијом пројекта „Еколошка истраживања биодиверзитета
заштићеног подручја за одрживо коришћење природних ресурса – ЕКОБИО2020“ у 2015.
години, који је финансијски подржало Министарство науке и технологије Републике
Српске.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Подручје управљања ресурисма комплекс „Универзитетски град“ налази се на
лијевој обали ријеке Врбас у близини центра града у насељу Борик. Шире подручје налази
се у појасу климатогене шуме храста китњака и обичног граба (Querco‐Carpinetum betuli).
Алувијалне терасе са влажним типовма земљишта биле су претежно под шумама храста
лужњака и обичног граба (Carpino betuli – Quercetum roboris) што је случај и са
Универзитетским градом, док су саме ријечне обале под шумама врбе и тополе.
Најзаступљеније врсте дендрофлоре у парку су обична (Picea abies) и бодљикава смрча
(Picea pungens), а од лишћарских врста најзаступљенији је платан (Platanus x acerifolia). У
кругу Универзитетског града налази се неколико импозантних стабала, остатака исконске
вегетације: једно стабло лужњака, неколико пољског јасена, неколико бријестова, један
клен, а на обали Врбаса – врбе (Кадић и сар., 2012). Теренски рад обухватио је
вишечасовне обиласке територије заштићеног подручја и његове уже околине, до 100-200
m око истраживаног подручја (Слика 1).

Слика 1. Сателитски снимак истраживаног подручја (извор: GoogleEarth © 2015)
(појашњење: пуна црвена линија приближно означава границе Заштићеног подручја које је
интензивније истраживано, док испрекидана линија означава дјелимично истражено подручје у
околини ЗП)
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Истраживања фауне птица заштићеног подручја „Универзитетски град“ вршена су
током прољећа, јесени и зиме 2014. године (од марта до априла, те од октобра до
децембра) и током зиме и прољећа 2015. године. Поред оригиналних научних
истраживања кориштен је и преглед постојећих научних радова (Сјеничић и сар., 2013),
база података, рукописа аутора (Сјеничић, in litt.) и студија (Кадић и сар., 2012) који су
обрађивали орнитофауну у заштићеном подручју. Због приступачности и мање површине
истраживаног подручја кориштена је метода тоталног цензуса. Бројност парова птица
утврђена је пребојавањем пјевајућих мужјака или активних гнијезда. За испитивање
територијалности и утврђивање присуства појединих пјевачица и дјетлића кориштена је и
тзв. „плејбек“ метода (playback census technique, Gregory и сар., 2004). Репродуковани су
пјесма мужјака или зов након чега је биљежено одговарање птица и други облици
територијалног понашања. Теренско истраживање вршено је претежно у јутарњим
часовима кад су уједно и птице најактивније док су подаци о опажању ноћних
грабљивица евидентирани током ноћи. За врсте код којих је потврђено гнијежђење
(пронађено гнијездо, јаја или млади) кориштена је ознака гњездарица станарица или
гњездарица селица. Врсте код којих је могуће гњежђење означене су као могуће
гњездарице (посматране у повољном периоду гњежђења на погодном станишту,
забиљежено неко територијално понашање и сл.). Врсте које нису гњездарице
истраживаног подручја означене су као гњездарице непосредне околине тј. редовне или
свакодневне луталице (потврђене или могуће гњездарице до 100-200 m око истраживаног
подручја, а хране се у истрaживаном подручју), гњездарице даље околине тј. нередовне
луталице (претпостављено или утврђено да гнијезде преко 100-200 m од истраживаног
подручја, а хране се или повремено бораве у ЗП), прелетнице (забиљежене у заштићеном
поручју током прелета на сеоби) или зимовалице (биљежене само током зиме у
истрaживаном подручју). За посматрање птица кориштен је двоглед увећања 8x42, а сама
идентификација птица вршена је према илустрованом приручнику за детерминацију
Collins Bird Guide (Svensson и сaр., 2010), док су научни називи птица дати према
Котрошану и Папесу (Kotrošan и Papes, 2007) и Котрошану (Kotrošan, 2008). За
фотодокументацију кориштен је фотоапарат са оптичким зумом од 50x. Еколошке
карактеристике птица у смислу миграторног статуса дате су према Бенинг–Гесеу и Бауеру
(Böhning-Gaese и Bauer, 1996).
Фауна ситних сисара, попут глодара и инсектоједа, истраживана је хватањем
клопкама мртволовкама и живоловкама. Као мртволовке кориштене су класичне металне
и новије пластичне мишоловке и пацоловке стандардних величина, а као живоловке мале
цјевасте пластичне клопке с падајућим вратима. Због малог броја клопки које су биле на
располагању, оне нису постављане у трансекте, него су бирана она мјеста у оквиру
одређеног типа станишта која су према искуству истраживача пружала највеће изгледе за
излов очекиваних врста. Због тога добијени резултати имају само фаунистичку
вриједност, али нису погодни за статистичке анализе. Детерминација сисара вршена је на
према илустрованом приручнику за детерминацију Mammals of Europe, North Africa and
the Middle East (Aulagnier и сар., 2009). Утврђивање присутности врста шишмиша у
заштићеном подручју рађено је уз помоћ уређаја тзв. „бет-детектора“ (модел: Petterson
D240x), те је снимљени материјал накнадно анализиран уз помоћ програма за
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детерминацију Batsound (Pettersson Elektronik AB). Шишмиши су одређивани према Дицу
и Хелверсену (Dietz и Helversen, 2004), а кориштени су народни називи према
Мулаомеровићу (Mulaomerović, 2013). Неки представници класе сисара биљежени су и
преко усмених саопштења радника на одржавању заштићеног подручја. Научни називи
фауне сисара дати су према Котрошану и сар. (2005).
Због сразмјерно мале бројности, приступачности за посматрање и лаке визуелне
распознатљивости врста, није било потребе да се водоземци и гмизавци плански
изловљавају. Случајним налазима прикупљено је довољно података да се створи почетна
слика о диверзитету ових група. Херпетофауна биљежена је посматрањем и путем дојава
радника на обезбјеђењу и одржавању, као и грађана-посјетилаца заштићеног подручја. За
одређивање врста кориштен је кључ за детерминацију и податке о екологији врста
(Радовановић, 1951).
Наведени су и статуси угрожености и заштите регистрованих врста на ентитетском
(Сл. Гласник РС бр.124/12, Уредба о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне
Републике Српске, 2012) и међународном нивоу (The IUCN Red List of Threatened Species,
2015; BirdLife International, 2015).

РЕЗУЛТАТИ
Приликом властитих орнитолошких истраживања и прегледом резултата
истраживања других аутора (Сјеничић, in litt.; Кадић и сар., 2012; Сјеничић и сар. 2013),
на територији заштићеног подручја забиљежена је 61 врста птица (Слике 2, 3 и 4). У
табели 1. наведене су регистроване врсте са миграторним стаутисима у истраживаном
подручју, те су описане околности под којим су врсте посматране, а евидентирана је и
њихова активност и микростаниште.
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Табела 1. Диверзитет регистроване фауне птица
Народни
Напомена
назив

Статус
заштите

Класа: Aves
Ред: Pelecaniformes
Породица: Phalacrocoracidae
Phalacrocorax carbo (Linnaeus,
1758)

велики
вранац

Биљежен редовно у прелету
преко Врбаса. Зимује и храни
се на Врбасу.

ЦЛ

2

Ред: Ciconiformes
Породица: Ardeidae
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)

сива чапља

ЦЛ

3

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Гњездарица на Врбасу у даљој
околини. Током цијеле године
у прелету преко заштићеног
поручја. Храни се на Врбасу.
Појединачно у прелету преко
Врбаса током сеобе.

1

мала
бијела
чапља

ЦЛ

Ред: Anseriformes
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5

Породица: Anatidae
Anas platyrhynchos (Linnaeus,
1758)
Ред: Falconiformes
Породица: Accipitridae
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

6

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

7

Aquila pomarina (C. L. Brehm,
1831)

патка
глувара

Гњездарица станарица ближе
околине (на Врбасу).

ЦЛ

кобац

Гнијезди у близини. Лови у
заштићеном подручју.
Гнијезди у близини. Лови у
заштићеном подручју.
Забиљежен прољећа 2012. г.
како кружи изнад заштићеног
подручја.

ЦЛ

соко
ластавичар

Гњездарица ближе околине.
Лови у заштићеном подручју.

ЦЛ

фазан

Гњездарица ближе околине.
Храни се и скрива у
заштићеном подручју.

ЦЛ

10

Ред: Gruiformes
Породица: Gruidae
Grus grus (Linnaeus, 1758)

сиви ждрал

ЦЛ

11

Fulica atra (Linnaeus, 1758)

лиска

Прелијеће у јатима на сеоби
преко заштићеног подручја.
Забиљежена на Врбасу према
усменом саопштењу
баштована.

12

Ред: Charadriiformes
Породица: Laridae
Larus ridibundus (Linnaeus, 1766)

13

Ред: Columbiformes
Породица: Columbidae
Columba livia (J. F. Gmelin, 1789)

4

8

9

Породица: Falconidae
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
Ред: Galliformes
Породица: Phasianidae
Phasianus colchicus (Linnaeus,
1758)

обични
мишар
орао
кликташ

ЦЛ

дивљи
голуб

Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежено најмање 6 парова
током сезоне гњежђења 2015.
г.
Гњездарица селица у
заштићеном подручју.
Забиљеженa 4 пара у 2015. г.
Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежен 1 пар у 2015. г.

ЦЛ

Гњездрица селица у
заштићеном подручју. До
2013. г. гнијездио најмање 1
пар. Сада гњездарица ближе
околине (насеље Борик).

ЦЛ

голуб
гривњаш

15

Streptopelia decaocto (Frivaldszky,
1838)

гугутка

32

ЦЛ, NT

Редовна луталица. Гнијезди на
спрудовима у даљој околини.
Ријетко прелијеће заштићено
подручје и Врбас.

Columba palumbus (Linnaeus,
1758)

16

ЦЛ

обични
галеб

14

Ред: Strigiformes
Породица: Strigidae
Otus scops (Linnaeus, 1758)

ЦЛ

ћук

ЦЛ
ЦЛ
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17

Strix aluco (Linnaeus, 1758)

шумска
сова

18

Athene noctua (Scopoli, 1769)

кукумавка

19

Asio otus (Linnaeus, 1758)

сова утина

Ред: Piciformes
Породица: Picidae
Dendrocopus major (Linnaeus,
1758)

велики
дјетлић

20

21

Picus viridis (Linnaeus, 1758)

22

Ред: Passeriformes
Породица: Hirundinidae
Delichon urbica (Linnaeus, 1758)

23

Породица: Motacillidae
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

24

Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

25

Породица: Regulidae
Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

27

Породица: Troglodytidae
Troglodytes troglodytes (Linnaeus,
1758)
Породица: Turdidae
Turdus merula (Linnaeus, 1758)

28

Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)

26

29
30

Породица: Sylviidae
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein,
1793)
Phylloscopus collybita (Vieillot,
1817)

Гњездарица станарица у
заштићеном подручју. У марту
2015. г. забиљежено уништено
легло (2 јајаета) у орезиваној
липи.
Гњездрица станарица у
заштићеном подручју са 1
паром у 2012. г. Касније није
биљежена.
Гњездрица станарица у
заштићеном подручјуу 2012. и
2013. г. гнијездио 1 пар.
Касније није биљежена.

ЦЛ

Гњездарица станарица у
заштићеном подручју. У
прољеће 2015. г. присутан 1
пар.
Гњездарица станарица ближе
околине. Храни се у
заштићеном подручју.

ЦЛ

градска
ласта

Гњездарица селица ближе
околине (објекти околних
насеља). Храни се у
заштићеном подручју.

ЦЛ

шумска
трептељка
бијела
плиска

Пролазница на сеоби.

ЦЛ

Гњездарица селица ближе
околине. Храни се у
заштићеном подручју.

ЦЛ

жутоглави
краљић

Зимовалица.

ЦЛ

царић

Зимовалица и могућа
гњездарица на обали Врбаса.

ЦЛ

обични кос

Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежено 1 пар у 2015. г.
Зимовалица. Забиљежено јато
од 8 птица током зиме 2015. г.

ЦЛ

Пролазница на сеоби.

ЦЛ

Гњездарица селица ближе
околине (Бањалучко поље).
Храни се у заштићеном
подручју.

ЦЛ

зелена
жуна

дрозд
боровњак
шумски
звиждак
обични
звиждак

ЦЛ

ЦЛ

ЦЛ

ЦЛ
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31

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

црноглава
грмуша

32

Sylvia communis (Latham, 1787)

обична
грмуша

33

Породица: Muscicapidae
Muscicapa striata (Pallas, 1764)

34
35
36
37

Ficedula albicollis (Temminck,
1815)
Erithacus rubecula (Linnaeus,
1758)
Luscinia megarhynchos (C. L.
Brehm, 1831)
Phoenicurus ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

38

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

39

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

40

Породица: Aegithalidae
Aegithalos caudatus (Linnaeus,
1758)

сива
мухарица
бјеловрата
мухарица
црвендаћ

Прелетница.

ЦЛ

ЦЛ

ЦЛ

дугорепа
сјеница

Могућа гњездарица ЗП. Зими
се друге популације хране у
заштићеном подручју у
мијешаним јатима.

ЦЛ

сива
сјеница

Могућа гњездарица ЗП, иначе
гњездарица ближе околине.
Зими се друге популације
хране у заштићеном подручју
у мијешаним јатима.
Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежена 3 пара у 2015. г.
Зими се друге популације
хране у заштићеном подручју
у мијешаним јатима.
Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежен 1 пар у 2015. г.
Зими се друге популације
хране у заштићеном подручју
у мијешаним јатима.

ЦЛ

Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежена 2 пара у 2015. г.
Зими се друге популације
хране у заштићеном подручју

ЦЛ

Породица: Paridae
Poecile palustris (Linnaeus, 1758)

42

Parus major (Linnaeus, 1758)

велика
сјеница

43

Cyanistes caeruleus (Linnaeus,
1758)

плава
сјеница

Породица: Sittidae
Sitta europaea (Linnaeus, 1758)

бргљез

34

ЦЛ

Јдан налаз женке 2012. г.
Непознат статус.
Зимовалица и могућа
гњездарица станарица.
мали
Гњездарица селица ближе
славуј
околине.
црна
Гњездарица станарица у
црвенрепка заштићеном подручју.
Забиљежена 2 пара у 2015. г.
обична
Гњездарица селица ближе
траварка
околине.
црноглава
Гњездарица селица у
траварка
заштићеном подручју.
Забиљеженс у 2012. г., касније
није биљежена.

41

44

Гњездарица селица у
заштићеном подручју.
Забиљежен 1 пар у 2015. г.
Гњездарица селица ближе
околине (Бањалучко поље).
Храни се у заштићеном
подручју.

ЦЛ
ЦЛ
ЦЛ
ЦЛ
ЦЛ

ЦЛ

ЦЛ
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у мијешаним јатима.
45

Породица: Oriolidae
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

46

Породица: Laniidae
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

вуга

Гњездарица селица ближе
околине.

ЦЛ

руси
сврачак

Гњездарица селица ближе
околине. Храни се у
заштићеном подручју.

ЦЛ

Гњездарица станарица ближе
околине. Храни се и зимује у
заштићеном подручју.
Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежен 1 пар у 2015. г.
Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежено 6 парова у 2015. г.
Гњездарица станарица ближе
околине. Храни се у
заштићеном подручју, често у
јатима са другим вранама.
Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежено 5 парова у 2015. г.
Гњездарица ближе околине
ЗП. Храни се често у истр.
подр.

ЦЛ

47

Породица: Corvidae
Garrulus glandarius (Linnaeus,
1758)

сојка

48

Pica pica (Linnaeus, 1758)

сврака

49

Corvus monedula (Linnaeus, 1758)

чавка

50

Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758)

гачац

51

Corvus cornix (Linnaeus, 1758)

сива врана

52

Corvus corax (Linnaeus, 1758)

гавран

53

Породица: Sturnidae
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)

чворак

Гњездарица селица у
заштићеном подручју.
Забиљежено 9 парова у 2015. г.

ЦЛ

54

Породица: Passeridae
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

врабац
покућар

ЦЛ

55

Passer montanus (Linnaeus, 1758)

Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежено најмање 8 парова
у 2015. г.
Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежено најмање 7 парова
у 2015. г.

56

Породица: Fringillidae
Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)

Гњездарица селица у
заштићеном подручју.
Забиљежена 2 пара у 2015. г.
Гњездарица станарица ближе
околине и могућа гњездарица
у заштићеном подручју.
Гњездарица станарица у
заштићеном подручју.
Забиљежен најмање 1 пар у
2015. г.
Гњездарица селица у
заштићеном подручју.

ЦЛ

пољски
врабац

зеба

57

Carduelis carduelis (Linnaeus,
1758)

чешљугар

58

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

зелентарка

59

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

жутарица

ЦЛ
ЦЛ
ЦЛ

ЦЛ
ЦЛ

ЦЛ

ЦЛ
ЦЛ

ЦЛ
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Забиљежено 5 парова у 2015. г.
60

61

Породица: Emberizidae
Emberiza citrinella (Linnaeus,
1758)

стрнадица
жутовољка

Emberiza calandra (Linnaeus,
1758)

велика
стрнадица

Гњездарица станарица ближе
околине и могућа гњездарица
у заштићеном подручју.
Гњездарица селица ближе
околине.

ЦЛ
ЦЛ

Појашњење знакова у табели: ЦЛ – Врста заштићена према ентитетској Уредби о црвеној листи заштићених
врста флоре и фауне Републике Српске (2012); Врсте које немају међународне ознаке угрожености су LC –
посљедња брига, NT – врста скоро угрожена према IUCN (2015) и BirdLife International (2015).

Слика 2. Обична зеба,
картирање парова
пребројавањем пјевајућих
мужјака (оригинал фото.
Сјеничић Ј.)

Слика 3. Млади мале ушаре,
врсте којa се гнијездила у
засаду боровца иза Факултета
физичког васпитања и спорта
(оригинал фото. Сјеничић Ј.)

Слика 4. Велика сјеница на
гнијезду у алеји платана
(оригинал фото. Сјеничић Ј.)

Истаживањем фауне ситних сисара пронађено је најмање 16 врста (Слике 5 и 6) и
то: јежева, шишмиша, мишоликих глодара, пухова и куна (Табела 2).

Бр.

1

2
3
4
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Табела 2. Диверзитет регистроване фауне сисара
Народни
Напомена
назив

Класа: Mammalia
Ред: Erinaceomorpha
Породица: Erinaceidae
Erinaceus roumanicus (BarrettHamilton, 1900)
Ред: Chiroptera
Породица: Vespertilionidae
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber,
1774)
Pipistrellus pygmaeus (Leach,
1825)

источни
бјелогруди
јеж

Посматран често ноћу у алеји
платана и на травњацима.
Пронађене и угинуле јединке
у ботаничкој башти.

водени
шишмиш
мали
шишмиш
патуљасти
шишмиш

Присутан у ближој околини.
Присутан у ближој околини.
Присутан у ближој околини.

Статус
заштите

ЦЛ
ЦЛ

Заштита и управљање фауном заштићеног подручја за управљање ресурсима „Универзитетски град“ у
Бањој Луци

5

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

6

Pipistrellus nathusii
(Keyserling&Blasius, 1839)
Eptesicus serotinus (Schreber,
1774)

7

8

9

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Ред: Rodentia
Породица: Cricetidae
Ondatra zibethicus (Linnaeus,
1766)

бјелоруби
шишмиш
Натузијев
шишмиш
велики
касни
шишмиш
ноћни
шишмиш

Вјероватно присутан у ЗП.

бизамскии
пацов

Вјероватно присутан уз воде
око Врбаса. Интродукована
из С. Америке у 20. в.
Изловљена помоћу клопки,
прилично честа и бројна
врста у истраживаном
подручју.

пољска
волухарица

Вјероватно присутан у ЗП.
Пристуан у ЗП.
Присутан у ближој околини.

10

Microtus arvalis (Pallas, 1778)

11

Породица: Muridae
Apodemus agrarius (Pallas, 1771)

12

Rattus rattus (Linnaeus, 1758)

13
14

Rattus norvegicus (Berkenhout,
1769)
Mus musculus (Linnaeus, 1758)

15

Породица: Gliridae
Glis glis (Linnaeus, 1766)

обични пух

Могуће присутан у ЗП,
налази из ближе околине.

16

Ред: Carinovra
Породица: Mustelidae
Martes foina (Erxleben, 1777)

куна бјелица

Посматрана у ЗП и нађена
једна јединка прегажена.

пругасти
пољски миш
црни пацов
сиви пацов
кућни миш

ЦЛ

Присутан у ближој околини.

ЦЛ

ЦЛ

Вјероватно присутан у ЗП,
као и у ближој околини.
Присутан у објектима у
заштићеном подручју.
Присутан у објектима у
заштићеном подручју.
ЦЛ

Појашњење знакова у табели: ЦЛ – Врста заштићена према ентитетској Уредби о црвеној листи заштићених
врста флоре и фауне Републике Српске (2012); NT – врста скоро угрожена према IUCN (2015). Врсте које
немају међународне ознаке угрожености су LC – посљедња брига према IUCN (2015).

Слика 5. Трагови присуства ситних сисара у
ЗП (оригинал фото. Сјеничић Ј.)

Слика 6. Изловљене јединке Microtus arvalis у
ЗП (оригинал фото. Травар Н.)
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Преглед регистроване фауне водоземаца и гмизаваца указује на 4 пронађене врсте
водоземаца и 8 евидентираних врста гмизаваца (Слике 7 и 8) у оквиру заштићеног
подручја (Табела 3).
Бр.

1

2

Табела 3. Диверзитет регистроване фауне водоземаца и гмизаваца
Таксон
Народни
Напомена
назив
Класа: Amphibia
Ред: Caudata
Породица: Salamandridae
Triturus dobrogicus (Kiritzesku,
1903)

Ред: Anura
Породица: Bufonidae
Epidalea viridis (Laurenti, 1768)

1

Породица: Ranidae
Pelophylax ridibundus (Pallas,
1771)
Rana dalmatina (Bonaparte, 1840)
Класа: Reptilia
Поткласа: Lepidosauria
Ред: Sauria
Породица: Lacertidae
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

2

3

3
4

4
5
6
7

8

38

подунавски
водењак

зелена
крастача

До 1972. сигурно се
размножавао у барицама на
Бањалучком пољу
(Бранислав Гашић, усм.
саопшт.). Постоје доказни
примјерци у Музеју РС.

Један налаз из 2012. г.

велика
Присутна на Врбасу и у
зелена жаба локвама.
шумска жаба Повремено присутна.

Статус
заштите

ЦЛ, NT

ЦЛ

ЦЛ
ЦЛ

Бројан око објеката у ЗП.

Lacerta viridis (Laurenti, 1768)

зидни
гуштер
зелембаћ

Присутан око рушевина и око
обале Врбаса.

ЦЛ

Породица: Anguidae
Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)

сљепић

Присутан. Налажени остаци
уловљених примјерака.

ЦЛ

бјелоушка
рибарица
смукуља

Налази у близини Врбаса.
Налази у близини Врбаса.
Налази у расадницима у ЗП.

смук

Налази око расадника и око
компоста у ЗП.

обична
чанчара

Биљежена у травњацима и ка
обали Врбаса.

Ред: Ophidia
Породица: Colubridae
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Natrix tesselata (Laurenti, 1768)
Coronella austriaca (Laurenti,
1768)
Zamenis longissimus (Laurenti,
1768)
Поткласа: Anapsida
Ред: Chelonia (Testudines)
Породица: Testudinidae
Testudo hermanni (Gmelin, 1789)

ЦЛ

ЦЛ
ЦЛ
ЦЛ
ЦЛ

ЦЛ, NT
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Појашњење знакова у табели: ЦЛ – Врста заштићена према ентитетској Уредби о црвеној листи заштићених
врста флоре и фауне Републике Српске (2012); NT – врста скоро угрожена према IUCN (2015). Врсте које
немају међународне ознаке угрожености су LC – посљедња брига према IUCN (2015).

Слика 7. Зидни гуштер, најчешћа врста
гмизавца у ЗП
(оригинал фото. Сјеничић Ј.)

Слика 8. Обична чанчара у ЗП
(оригинал фото. Гламочић Н.)

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧЦИ
Релативно мали простор заштићеног подручја „Универзитетски град “ (28 ha), који
је још у склопу градског језгра Бање Луке, сразмјерно је богат животињским врстама.
Разноврсност фауне може се објаснити богатим изворима хране, присуством различитих
станишта као што су водена и травната станишта, жбуње и дрвеће, затим прируством
различитих склоништа укључујући зграде и инфрструктуру, као и сразмјерно ниским
степеном узнемиравања. Сва фауна заштићеног подручја није евидентирана, али је
тренутна истраженост прилично добра, јер даје јаснију слику састава врста и солидну
представу о еколошким факторима који владају у истраживаном подручју.
Од свих група најдетаљније је проучавана орнитофауна, која уједно представља и
најважнију фаунистичку вриједност истраживаног подручја. Орнитофауна у заштићеном
подручју заступљена је са преко 30 гњездарица у које спадају: патка глувара, фазан, соко
ластавичар, кобац, голубови (градски голуб, гривнаш, гугутка), сове (мала ушара, шумска
сова, ћук), дјетлићи и бројне врсте из реда птица пјевачица (сјенице, бргљези, грмуше,
чворци, вране итд.). Поред гњездарица у заштићеном подручју присутне су бројне врсте
приликом дневних и сезонских посјета и лутања, те врсте на зимовању и миграцији,
посебно на обали Врбаса. Све регистроване врсте осим ждрала, који се сматра изумрлом
гњездарицом, тренутне су гњездарице Босне и Херцеговине (Kotrošan и Papes, 2007;
Kotrošan, 2008). Већина врста типична је за шумска станишта, вјероватно због доминације
старијег дрвећа у истраживаном подручју. Неколико врста типичне су градске врсте, које
су уједно и међу најбројнијим. Орао кликташ, забиљежен у прелету изнад ЗП, свакако је
занимљива врста за налажење у било ком дијелу Босне и Херцеговине, с обзиром на
податке о процјенама бројности парова (Kotrošan и сар., 2012), гдје се наводи да у БиХ
гнијезди мање од 10 парова ове врсте.
И поред до данас спроведених истраживања орнитофауне, потребно је реализовати
детаљнија истраживања током зимског периода и периода миграције, посебно у јесен,
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како би се утврдиле све врсте које прелијећу и зимују на простору ЗП. Битно је нагласити
да је на подручју ЗП могуће очекивати и друге врсте које су на подручју градског језгра
Бање Луке регистровали други аутори (Гашић, 2001; Цркновић, 2010).
Поред фауне птица треба споменути и разноврсност водоземаца и гмизаваца, те
посебно фауне сисара, представљене различитим врстама шишмиша, инсектоједа, глодара
и куна. За ове групе организама не постоје подаци о претходном истраживању у склопу
урбаног подручја Бање Луке, па је самим тим још већи значај свих налаза у оквиру ових
истраживања, али је тешко дати коментар или поређење у вези са квалитативним саставом
врста. Иако су занимљиве и важне са аспекта заштите биодиверзитета у градовима, све
ове три класе кичмењака значајне су у урбаним екосистемима, јер могу бити предатори
штетних организама, па тако допринијети еколошкој стабилности урбаних подручја. У
оквиру класе сисара, на истраживаном подручју могуће је очекивати и представнике
ровки (ред Soricomorpha, породица Soricidae), с обзиром на повољне услове станишта и
податке о распротрањености врста попут: Sorex minutus, Sorex araneus, Crocidura
suaveolens, затим мишолике глодаре, у току зиме твора (Mustela putorius) и друге врсте
куна, као и још неке врсте шишмиша.
Од свих група фауне, осим неких несистематских и случајних налаза, скоро да
поптуно изостају подаци о фауни бескичмењака, посебно о инсектима. Попуњавање
празнина у њиховом познавању треба да буде на попису идућих корака, ако имамо у виду
њихов огроман практични значај.
У погледу угрожености, сва регистрована авифауна има статус заштите преко
Уредбе о црвеној листи Републике Српске, док лиска има статус скоро угрожене према
IUCN. Код фауне сисара од укупно 16 регистрованих врста 6 врста су заштићене према
ентитетској Уредби, док међународно угрожених нема. Све евидентиране врсте
водоземаца и гмизаваца налазе се на ентитетској Уредби о црвеној листи, док се Triturus
dobrogicus и Testudo hermanni налазе на IUCN листи угрожених врста са категоријом
скоро угрожене.
Поред фундаменталног значаја биодиверзитета у ЗП, занимљива су и разматрања
практичног значаја и корисности одређених врста кичмењака, као на примјер у биолошкој
контроли бескичмењака штетних за украсну дендрофлору и пољопривредне биљке, а
према неким студијама у биоконтроли уз помоћ кичмењака предњаче птице (McFarlane,
1976; Meyer, 2003; Tremblay, 1999; Waage, 2007). Побољшање услова за опстанак и
фаворизовање одређених представника фауне кичмењака у истраживаном подручју,
обухвата низ активности у процесу планирања и извођења радова на изградњи,
одржавању и коришћењу површина, објеката и инфраструктуре у заштићеном подручју.
Ове активности подразумијевају задржавање садашњих зелених површина и изграђених
површина у тренутном односу, остављање одређених економски и социјално
„неинтересантних“ дијелова Заштићеног подручја под мањим степеном контроле човјека
и изградњу одређених предмета и објеката који ће фауни надокнадити уништена
микростаништа и „имитирати“ природне елементе екосистема који недостају. Под
изградњом елемената екосистема подразумијева се садња разноврсног аутохтоног дрвећа
и грмља (за склоништа и гнијежђење птица и других животиња), постављање вјештачких
гнијезда, посебно за утврђене корисне врсте птица, које истовремено имају мању бројност
у односу на капацитет средине тј. животни простор и изворе хране. Овдје треба имати у
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виду да скоро увијек тренутни услови пружају могућности за опстанак птица под оним
бројем који и јесте реалан у датом времену, осим онда када човјек због својих активности
погоршава услове за опстанак оптималног броја „корисних“ врста. У овим активностима
фундаментални проблем и јесте одредити тзв. повољно стање и оптимум бројности било
које од врста, те се из ових разматрања намеће закључак да је неопходно спроводити даља
популациона истраживања и мониторинг биолошке разноврсности заштићеног подручја, а
посебно циљних врста.
Према тренутним квалитативним и кванитативним подацима о фауни кичмењака,
и разматрањима о њиховим хранидбеним навикама, имајући у виду капацитет станишта,
можемо рећи да би прије свега било пожељно имплементирати вјештачка гнијезда за
ноћне грабљивице и сачувати их од узнемиравањa, затим за дјетлиће са покушавањем
привлачења ових птица зимском прихраном, као и постављањем гнијезда, зимских
хранилица и љетних појилица за птице пјевачице, посебно за сјенице, бргљеза и чворке.
Ове врсте дупљашица трпе одређени притисак током узнемиравања и уништавања мјеста
за гнијежђење и исхрану тј. орезивања дрвећа и уништавања трулих грана и стабала због
одржавања доброг здравственог стања украсне дендрофлоре и очувања безбједности за
посјетиоце ЗП.
Непрактично је стварати посебне услове и инфраструктуру за помагање корисним
врстама херпетофауне и фауне сисара, а умјесто тога једноставније је не узнемиравати их
и не уништавати постојећа станишта. Евентуално се могу конструисати кућице за неке
врсте шишмиша. За врсте које могу бити потенцијално штетне за човјека, као што су неки
глодари и змије, потребно је промијенити политику и начин збрињавања грађевивнског и
комуналног отпада, с обзиром на то да погодује стварању склоништа и извора хране за
наведене врсте.
Утврђени корисни инсекти треба да се подстичу привлачењем у заштићено
подручје, а то је могуће урадити на сличан начин као и са кичмењацима, односно
изградњом кућица за корисне инсекте и стварањем мјеста за склоништа и презимљавање.
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Abstract
LOLIĆ, Svjetlana, R. DEKIĆ, Maja MANOJLOVIĆ: ASSESSMENT OF WATER QUALITY OF
WATERCOURSES IN THE AREA OF THE MUNICIPALITY MRKONJIĆ GRAD [University of
Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka,
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina]
The paper presents the results of physical, chemical and microbiological analyzes of
watercourses in the area of the municipality Mrkonjić Grad. Water samples were collected during 2014 at
five locations: rivers Ponor, Zelenkovac, Sana, Medljanka and Crna rijeka. Based on physical, chemical
and microbiological parameters, water of the river Ponor belong to the satisfying second class of surface
water. Values of all observed general physical, chemical and sanitary-microbiological parameters
indicated that the water of the watercourse Zelenkovac has exceptional quality. Only the values of
electrical conductivity corresponded to the water of the second class, while values of all other parameters
were within the limits for the first class of surface water. The river Sana at the sampling site due to
slightly higher values of electrical conductivity, hypersaturation and abundance of some groups of
microorganisms belong to the second class of surface water. The river Medljanka in all measurements
had extremely high values of conductivity that corresponded even to the fourth class of surface water.
The number of aerobic heterotrophs pointed to the water of the third class, while the abundance of other
groups of bacteria was within the limits for the second class of surface waters. These four watercourses
had a low concentrations of basic nutrients in the water, as well as relatively low values of the parameters
which indicate loading of water with organic substances. The river Crna rijeka due to high values of
conductivity, the concentration of suspended solids, BOD5 value, as well as due to the abudance of
isolated groups of bacteria belong to the third class, while very high concentrations of ammonia and
nitrite nitrogen indicated even a fourth class of surface water. The largest anthropogenic impact of all
analysed watercourses in the area of the municipality Mrkonjić Grad suffer rivers Crna rijeka and
Medljanka, while watercourse Zelenkovac has water of exceptional quality that is safe for the water
supply.
Key words: water quality, physical and chemical analysis, microbiological analysis
Сажетак
У раду су представљени резултати физичко-хемијске и микробиолошке анализе воде
водотока на подручју општине Мркоњић Град. Узорци воде прикупљани су током 2014. године на
пет локалитета: Понор, Зеленковац, Сана, Медљанка и Црна ријека. Ријека Понор је и на основу
физичко-хемијских и на основу санитарно-микробиолошких параметара одговарала
задовољавајућој другој класи површинских вода. Вриједности свих посматраних општих
физичко-хемијских и санитарно-микробиолошких параметара указале су на то да је вода
Зеленковца изузетног квалитета. Само су вриједности електропроводљивости одговарале водама
друге класе, док су вриједности свих осталих параметара биле у оквиру прве класе површинских
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вода. Ријека Сана је на мјесту узорковања због нешто виших вриједности електропроводљивости,
хиперсатурације воде и због бројности појединих група микроорганизама одговарала другој класи
површинских вода. Ријека Медљанка је у свим мјерењима имала изразито високу вриједност
електропроводљивости која је одговарала чак четвртој класи, бројност аеробних психрофилних
хетеротрофа указала је на воду треће класе, док је бројност осталих група бактерија била у оквиру
друге класе површинских вода. Наведена четири водотока имала су ниске концентрације
основних нутријената у води од којих зависи примарна продукција, као и релативно ниске
вриједности параметара које указују на оптерећеност воде органским материјама. Црна ријека
због високе вриједности електропроводљивости, концентрације суспендованих материја,
вриједности БПК5, као и због бројности већине изолованих група бактерија одговара водама треће
класе, док су изразито високе концентрације амонијачног и нитритног азота указале на чак
четврту класу површинских вода. Од свих посматраних водотока на подручју општине Мркоњић
Град највећи антропогени утицај трпе Црна ријека и Медљанка, док Зеленковац има воду
изузетног квалитета која је безбједна за водоснабдијевање.
Кључне ријечи: квалитет воде, физичко-хемијске анализе, микробиолошке анализе

УВОД
Мркоњић Град се налази у југозападном дијелу Републике Српске, на 591 m
надморске висине. Окружен је са свих страна планинама: Лисина, Димитор, Чемерница,
Мањача и Овчара (Ловреновић, 1973). Ово подручје карактерише велики број мањих и
већих водотока који припадају сливовима Врбаса и Сане и представљају значајне водне
ресурсе у локалним оквирима. Црна ријека је отока језера Балкана и након 17 km тока код
мјеста Дабрац улијева се у Врбас. Ријека Понор извире код села Бјелајце, а понире испод
југозападне падине Мањаче, да би се опет појавила у мјесту Крупа на Врбасу и под
именом Крупа улијева се у Врбас. У Доњој Пецкој налази се извор Сане, која неколико
километара тече кроз мркоњићку општину и послије укупног тока од преко 140
километара улијева се у Уну код Новог Града. У оближњем селу Медној извире
Медљанка која се у селу Оканџије након 11,5 km тока улијева у Сану. На сјеверозападном
обронку планине Лисина извире поток Зеленковац чија вода се користи за
водоснабдијевање Мркоњић Града. Зеленковац се улијева у ријеку Понор у
Подрашничком пољу (Црногорац и сар., 2013). Будући да су неки водотоци под
изразитим антропогеним утицајем, циљ истраживања био је да се утврди стање и квалитет
воде водотока на подручју општине Мркоњић Град.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Узорковање је извршено током прољећа и љета 2014. године. За физичко-хемијску
и микробиолошку анализу сакупљено је по 250 ml воде у асептичним условима у
стерилне тамне стаклене бочице из површинског слоја, 10 до 15 cm испод површине.
Узорци су затим транспортовани на леду на температури до +4˚С и у року од 24 сата
извршена је њихова анализа у лабораторијама Природно-математичког факултета у Бањој
Луци. Одређени су температура воде, рН вриједност, електропроводљивост, мутноћа,
концентрација раствореног кисеоника, сатурација, концентрација суспендованих
материја, концентрације раствореног амонијачног, нитратног и нитритног азота, сулфата
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и ортофосфата, као и вриједност биохемијске потрошње кисеоника (BPK5). На лицу
мјеста је помоћу живиног термометра одређена температура воде, док су рН вриједност,
електропроводљивост, концентрација раствореног кисеоника, сатурација и мутноћа воде
одређени електрохемијски. Сви остали физичко-хемијски параметри одређени су
спектрофотометријски помоћу спектрофотометра HACH DR2800. (DR 2800, user manual).
Бројност појединих група бактерија одређена је индиректним одгајивачким
методама при чему су кориштене храњиве подлоге произвођача BioMérieux и HiMedia.
Одређена је бројност укупних аеробних психрофилних хетеротрофа, укупних аеробних
мезофила, укупних колиформних бактерија и колиформних бактерија фекалног поријекла,
као и бројност фекалних стрептокока (Службени гласник Републике Српске, 42/01;
Петровић и сар., 1998; Шкунца-Миловановић и сар., 1990).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Ријека Понор има благо алкалну воду добро засићену раствореним кисеоником
(Табела 1). У прољетном периоду, након периода интензивних падавина, вода је била
мутна и оптерећена суспендованим материјама усљед испирања околног земљишта.
Висока концентрација нерастворених органских и неорганских материја у води указивала
је на трећу класу површинских вода, вриједности електропроводљивости, биолошке
потрошње кисеоника и концентрације сулфата у води указивале су на другу, док су
вриједности свих осталих посматраних физичко-хемијских параметара указивале на воду
прве класе квалитета (Службени гласник Републике Српске, 42/01). Да Понор не припада
водама треће класе може се закључити на основу анализе ових параметара у љетном
периоду, када су при знатно нижем водостају измјерене вриједности мутноће и
концентрације суспендованих материја одговарале водама друге класе. Поређењем са
резултатима испитивања квалитета воде ријеке Понор која су вршена током 2010. године
(Лолић и сар., 2010) може се закључити да није дошло до значајних промјена квалитета
овог водотока. Чак су концентрације једињења азота, тј. нитратног и нитритног азота у
води знатно ниже него у претходном периоду. На основу вриједности санитарномикробиолошких параметара ријека Понор такође припада водама друге класе (Табела 2).
У априлу је укупан број аеробних хетеротрофних психрофила одговарао првој класи воде,
али је у јулу, при нижем водостају и вишој температури воде, изолован знатно већи број
бактерија из ове групе. Да вода припада другој класи показале су укупне и фекалне
колиформне бактерије чија је бројност у оба узорка указала на умјерену оптерећеност
Понора комуналним отпадним водама.
Зеленковац има хладну, благо алкалну воду, добро засићену раствореним
кисеоником. Вриједности свих посматраних општих физичко-хемијских и санитарномикробиолошких параметара указале су на воду изузетног квалитета. Само су
вриједности електропроводљивости одговарале водама друге класе, док су вриједности
свих осталих параметара биле у оквиру прве класе површинских вода. Повишена
вриједност електропроводљивости показатељ је присуства растворених соли или јона у
води и може зависити и од типа подлоге кроз коју водоток протиче (Далмација, 2000).
Присуство амонијачног азота у води уопште није забиљежено, док су концентрације
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осталних основних нутријената у води биле ниске. Бројност аеробних психрофилних
хетеротрофа и концентрација ортофосфата у води били су изнад дозвољених граница за
воду која се може користити за водоснабдијевање становништва, док су вриједности свих
осталих параметара биле у дозвољеним границама (Службени гласник Републике Српске,
75/15). Вода Зеленковца иначе се користи за водоснабдијевање Мркоњић Града, а
директно се користи и за водоснабдијевање туристичког објекта Зеленковац крај којег
протиче. У односу на ранија истраживања (Лолић и сар., 2010), измјерене су ниже
концентрације свих облика азотних једињења и сулфата, док је концентрација
ортофосфата у води повишена.
Табела 1. Физичко-хемијске карактеристике воде водотока на подручју општине Мркоњић Град
параметар

Понор

Зеленковац

Сана

Медљанка

Црна ријека

IV

VII

IV

VII

IV

VII

IV

VII

IV

VII

температура (˚С)

9,0

14,0

10,1

12,0

11,0

12,4

13,4

16,1

13,8

19,6

рН

8,26

8,10

8,60

8,27

8,41

8,17

8,36

8,17

8,40

8,46

електропроводљивост
(µS/cm)

512

505

496

492

468

492

800

898

760

633

13,11

7,90

3,30

3,34

2,15

3,08

5,90

6,23

6,06

3,44

7

4

0

1

0

2

6

6

7

5

mg/l

9,85

8,75

9,89

9,13

11,43

11,85

9,83

8,79

8,57

8,75

%

91,5

92,4

97,0

93,1

108,6

115,6

100,1

94,2

87,6

99,1

BPK5

2,99

2,85

1,95

1,60

1,39

1,45

2,10

4,15

6,78

4,19

нитрати (mg/l)

0,6

0,6

0,4

0,5

0,4

0,6

0,4

0,4

0,2

1,3

нитрити (mg/l)

0,008

0,006

0,004

0,002

0,003

0,003

0,003

0,004

0,092

0,076

амонијак (mg/l)

0,07

0,01

0,00

0,00

0,06

0,00

0,08

0,09

0,72

0,07

сулфати (mg/l)

55

58

1

1

11

1

3

2

2

2

0,05

0,27

0,15

0,44

0,05

0,18

0,06

0,05

0,58

0,40

мутноћа
(NTU)
суспендоване материје
(mg/l)
О2

ортофосфати
(mg/l)

Узорковање ријеке Сане извршено је 4 километра од самог извора, на 300 метара
узводно од ушћа ријеке Медљанке. На овом локалитету Сану одликује благо алкална и
хладна вода чија температура је и у љетном периоду износила свега 12,4 ºС. Вода је добро
засићена раствореним кисеоником и није оптерећена основним нутријентима. Од свих
праћених физичко-хемијских параметара само су вриједности електропроводљивости
константно биле у оквиру друге класе површинских вода, док су вриједности осталих
параметара указивале на воду прве класе. У јулу је вода била хиперсатурисана (сатурација
115,6%) због интензивног развоја субмерзних макрофита на мјесту узорковања. У истом
периоду у води је био присутан и нешто већи број психрофилних и мезофилних
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хетеротрофних бактерија, а изоловане су и укупне колиформне бактерије, чија је бројност
одговарала другој класи површинских вода. Међутим, бројности изолованих фекалних
колиформа и фекалних стрептокока нису показале да је ријека Сана на овом локалитету
оптерећена отпадним комуналним водама.
Ријека Медљанка такође има благо алкалну воду добро засићену раствореним
кисеоником. Концентрација суспендованих материја и вриједности турбидитета су
повишене и указале су на трећу класу површинских вода, док је вриједност
електропроводљивости у свим узорцима била висока и одговарала је чак четвртој класи
површинских вода. Наиме, Медљанка има мали проток воде и на мјесту узорковања
пролази кроз насеље чије се отпадне воде из домаћинстава и штала излијевају у ријеку.
Концентрације основних нутријената у води су ниске и одговарале су првој класи вода,
што указује на то да су повишене вриједности турбидитета и концентрације
суспендованих материја посљедица оптерећености воде нераствореним органским
материјама. На повишену концентрацију органских материја у води, нарочито у љетном
периоду, указују и вриједности биолошке потрошње кисеоника, као и бројности аеробних
мезофилних и психрофилних бактерија које су одговарале трећој класи површинких вода.
Да је Медљанка у перманентном контакту са фекалним отпадним материјама указује
бројност фекалних колиформа, који су индикатори свјежег, као и бројност фекалних
стрептокока, које су индикатори старијег фекалног загађења.
Табела 2. Микробиолошке карактеристике воде водотока на подручју општине Мркоњић Град
Понор

Зеленковац

Сана

Медљанка

Црна ријека

IV

VII

IV

VII

IV

VII

IV

VII

IV

VII

552

9800

320

940

497

3000

2150

10500

10150

15500

класа воде*

I

II

I

I

I

II

II

III

III

III

мезофилни
хетеротрофи
(kol/ml)

107

2400

7

100

30

1900

23

6000

2666

8500

укупни
колиформи
(kol./100 ml)

58

330

<1

<1

1

45

2

300

5000

8000

класа воде*

II

II

I

I

I

II

II

II

III

III

фекални
колиформи
(kol./100ml)

29

100

<1

<1

<1

1

200

500

2000

5000

класа воде*

II

II

I

I

I

I

II

II

III

III

фекалнe
стрептококе
(kol./100 ml)

5

15

<1

<1

<1

<1

400

100

400

1000

класа воде

I

I

I

I

I

I

II

II

II

II

психрофилни
хетеротрофи
(kol./ml)

Црна ријека изложена је дејству читавог низа антропогених утицаја: она је
примарни реципијент отпадних вода насеља кроз које протиче, уз сам водоток се налази
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неколико дивљих депонија, а оптерећују је и пољопривредне активности и индустријске
отпадне воде (Црногорац и сар., 2013). Вода је благо алкална и добро засићена
раствореним кисеоником. Повишене вриједности електропроводљивости, концентрација
суспендованих материја и биолошка потрошња кисеоника одговарају III класи
површинских вода и показатељ су оптерећења воде како минералним, тако и органским
материјама. Иразито висока концентрација амонијачног и нитритног азота у води
сврставају Црну ријеку у чак IV класу површинских вода. Висока концентрација
присутних азотних једињења и ортофосфата посљедица је оптерећења воде комуналним
отпадним водама и спирања околног земљишта на ком се проводе различите
агротехничке мјере. На оптерећеност воде органским материјама фекалног поријекла
указују и резултати санитарно-микробиолошких анализа. Укупан број аеробних
психрофилних хетеротрофа, укупних и фекалних колиформа у свим извршеним
мјерењима одговарао је III класи порвшинских вода, што је показатељ континуираног
оптерећења водотока комуналним отпадним водама.

ЗАКЉУЧAK
Водотоци који се налазе на подручју Мркоњић Града у различитим мјерама
изложени су антропогеним утицајима. Воду најбољег квалитета има Зеленковац чија је
вода здравствено безбједна и може се користити за пиће, док Медљанка и Црна ријека
имају воду знатно лошијег квалитета. Медљанка је оптерећена углавном органским
материјама које у водоток доспијевају са комуналним отпадним водама, док Црна ријека
трпи различите антропогене утицаје и оптерећена је како органским тако и неорганским
материјама. Ријеке Понор и Сана имају воду задовољавајућег квалитета.
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Abstract
PEŠEVIĆ, Dušica, Nataša Marković: WATER QUALITY OF ARTIFICAL LAKE DRENOVA
[University of Banja Luka, Faculty of Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja
Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina]
Water from the Artificial Lake Drenova, used for water supply of the Town Prnjavor and its
suburbs, is prohibited as drinkable from 2003. The aim of the expert work is to identify potential
contaminants in the area, as well as assessment of the suitability of the water for water supply. Based on
the results of physico-chemical and microbiological analysis, an overview of water quality of Artificial
Lake Drenova, for the period from 2011 to 2013, and from 2015 to 2016, is provided. From the aspect of
physico-chemical and microbiological testing, the quality of water from the Lake Drenova is not on the
satisfactory level. The most frequent parameters of physical and chemical defects is increased
concentration of iron, manganese, lead, aluminum, ammonia, nitrate, nitrite, as well as increased
presence of potassium permanganate. The risks to water quality were most often indicated by results of
testing of total coliform bacteria, total aerobic mesophilic bacteria, streptococci of faecal origin, sulphatereducing clostridia and enterococci. In September 2013 and in September and December 2015 the
presence of pesticides was recorded.
Key words: Artificial Lake Drenova, water quality, physico-chemical analysis, microbiological analysis,
pesticides, contamination
Сажетак
Вода из акумулације Дренова, која се користи за водоснабдијевање града Прњавора и
приградских насеља, под забраном je употребе за пиће од 2003. године. Циљ рада је да се утврде
потенцијални загађивачи наведеног подручја, као и процјена погодности воде за
водоснабдијевање. На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких
анализа, дат је преглед стања квалитета воде акумулационог језера Дренова у периоду 2011–2013.
година и у периоду 2015–2016. годинe. Са аспекта физичко-хемијских и микробиолошких
испитивања, квалитет воде акумулације није на задовољавајућем нивоу. Најчешћи параметри
физичко-хемијске неисправности су повећане концентрације гвожђа, мангана, олова,
алуминијума, амонијака, нитрата, нитрита, као и повећан утрошак калијум-перманганата.
Најчешћи узрочници микробиолошке неисправности су укупне колиформне бактерије, укупне
аеробне мезофилне бактерије, стрептококе фекалног поријекла, сулфиторедукујуће клостридије и
ентерококе. У септембру 2013. године и септембру и децембру 2015. године забиљежено је
присуство пестицида.
Кључне ријечи: aкумулација Дренова, квалитет воде, физичко-хемијске анализе, микробиолошке
анализе, пестициди, загађивање
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УВОД
Акумулационо језеро Дренова изграђено је 1978. године преграђивањем рјечице
Вијаке у њеном горњем току. Језеро је удаљено од градског насеља Прњавор 6 km и
захвата површину од 110 ha. Налази се у сеоском подручју Дренове и Доњих Вијачана.
Првобитна намјена изградње акумулације језера Дренова била je заштита слива Вијаке од
великих вода и обезбјеђивање довољне количине воде за рибњак Прњавор. Вода из језера
Дренова од 1986. године користи се као водозахват сирове воде која се прерађује и
пречишћава у систему фабрике воде у Кремни. Прерађена вода дистрибуира се
потрошачима у дио градског насеља Прњавор и у насељена мјеста Јасик, Лужани,
Коњуховци, Ратковац, Околица и Доња Мравица. Такође, језеро Дренова служи као
спортско-риболовно подручје. С обзиром на то да се вода из језера Дренова користи за
водоснабдијевање, циљ рада био је да се укаже на чињеницу да вода из ове акумулације
није безбједна за пиће, као и на важност успостављања системске контроле квалитета
воде (мониторинг систем) како би се могле предузети адекватне мјере заштите.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Узорковање тренутних узорака за анализу физичко-хемијских параметара, као и
начин њиховог чувања и конзервисања, извршено је према методама BAS EN ISO 56671:2008, BAS EN ISO 5667-3:2005 (BAS EN ISO 5667-3:2014), BAS EN ISO 19458:2008 и
BAS EN ISO 5667-5:2007 (Табела 1) (Извјештај Института за јавно здравство Бања Лука,
2011–2013, 2015–2016).
Узимање узорака за микробиолошку анализу извршено је према стандарду BAS
EN ISO/IEC 7218:2007, односно BAS EN ISO/IEC 7218:2008 (Табела 2) (Извјештај
Института за јавно здравство Бања Лука, 2011–2013, 2015–2016).
За одређивање физичко-хемијских и микробиолошких параметара коришћене су
методе испитивања прописане Правилником о начину узимања узорака и методама за
лабораторијску анализу воде за пиће („Службени лист СФРЈ“, број 33/87) и Правилником
о хигијенској исправности воде за пиће („Службени гласник Републике Српске“, број
40/03, за непречишћене воде).
Оцјена квалитета воде акумулационог језера Дренова вршена је према Уредби о
класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник Републике Српске“,
број 42/01).
Табела 1. Испитивани физичко-хемијски параметри са методима испитивања (Извор: ЈЗУ
Институт за јавно здравство Бања Лука, 2011–2013, 2015–2016)
Параметар

Температура (oC)
Резидуални хлор (mg/l)
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Период испитивања параметра са методом испитивања
2011 – 22.9.2015. година
SM 2550BAPHA AWWA
WEF 2012;
SMEWW 19th 2550 B
UMHH 024;
UMH 039

23.9.2015 – 2016. година
SM 2550BAPHA AWWA WEF
2012
UMHH 024

Квалитет воде акумулационог језера Дренова

Боја (oCo-Pt скале)
Мирис
Укус
Мутноћа (NTU)
pH-вриједност
НРК-перманганатни (mg/l)
Амонијак (mg/l)
Нитрити, NO2- (mg/l)
Нитрати, NO3- (mg/l)
Хлориди (mg/l)
Електропроводљивост на 20
o
С (µScm-1)
Гвожђе, Fe (mg/l)
Манган, Mn (mg/l)
Олово, Pb (mg/l)
Алуминијум, Al (mg/l)
Детерџенти (анјонски) (mg/l)
Растворени кисеоник (mg/l)
% сатурације

UMH 053
UMH 054
UMH 055
BAS EN ISO 7027:2002
BAS EN ISO 10523:2013;
BAS ISO 10523:2002
BAS EN ISO 8467:2002
SMEWW 22nd 4500-NH3 F;
SMEWW 19th 4500-NH3 F
SMEWW 22nd 4500-NO2- B;
SMEWW 19th 4500-NO2- B
SMEWW 22nd 4500-NO3- B;
SMEWW 19th 4500-NO3- B
BAS ISO 9297:2002
BAS EN 27888:2002;
SMEWW 19th 2510 B
SMEWW 22nd 3500-Fe B;
SMEWW 19th 3500-Fe D
BAS ISO 6333:2003;
SMEWW 19th 3500-Mn D
SMEWW 19th 3113 B;
SMEWW 19th 3113
SMEWW 19th 3113 B;
BAS EN ISO 12020:2002
BAS EN 903:2002
UMH 259
UMH 245

Остатак послије испарења на
105 oС (mg/l)

UMH 036

Остатак послије испарења на
180 oС (mg/l)

UMH 036

UMH 053
UMH 054
BAS EN ISO 7027:2002
BAS EN ISO 10523:2013
BAS EN ISO 8467:2002
SMEWW 22nd 4500-NH3 F;
SMEWW 22nd 4500-NH3 D
SMEWW 22nd 4500-NO2- B
SMEWW 22nd 4500-NO3- B
BAS ISO 9297:2002
BAS EN 27888:2002

Табела 2. Испитивани микробиолошки параметри са методима испитивања (Извор: ЈЗУ Институт
за јавно здравство Бања Лука, 2011–2013, 2015–2016)
Период испитивања параметра са
Јединица
методом испитивања
Параметар
мјере
2011 – 22.9.2015.
23.9.2015 – 2016.
Укупне колиформне бактерије
Escherichia coli
Број колонија аеробних мезофила
на 37 oС
Број колонија аеробних мезофила
на 22 oС
Enterococci
Сулфиторедукујуће клостридије
Колиформне бактерије
фекалног поријекла

100 ml
100 ml

година
*

година
UMM090
UMM090

1 ml

BAS EN ISO 6222

1 ml

BAS EN ISO 6222

100 ml
100 ml

*

BAS EN ISO 7899-2
UMM089

100 ml

*
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Укупан број аеробних
мезофилних бактерија
Стрептококе фекалног поријекла

1 ml

*

100 ml

*

Протеус врсте
100 ml
*
Pseudomonas aeruginosa
100 ml
*
* Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће
(„Службени лист СФРЈ“, број 33/87)

Градски завод за јавно здравље Београд обавио је испитивање укупних и
појединачних пестицида у септембру и децембру 2015. године (Табела 3).
Завод за јавно здравље Суботица обавио је испитивање пестицида резидуе
органохлорних инсектицида у септембру 2013. године (Табела 4).
Табела 3. Испитивани укупни и појединачни пестициди са методима испитивања
Параметар (µg/l)
Укупни пестициди1,2
Алахлор1,2
Алдрин/Диелдрин1,2
Атразин1,2
Бентазон1,2
DDT1,2
2,4-D1,2
Хексахлорбензол1,2
Хептахлор/Хептахлорепоксид1,2
Хлоротолурон1,2
Изопротурон1,2
Карбофуран1,2
Линдан1,2
MCPA1,2
Метолахлор1,2
Молинат1,2
Пентахлорфенол1,2
Перметрин1,2
Пиридат1,2
Симазин1,2
Трифлуралин1,2
Дес етил тербутилазин1,2
Тербутилазин1,2
Пендиметалин1
Дихлорпроп2
1
2

Параметар испитиван у септембру 2015. године
Параметар испитиван у децембру 2015. године
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Стандард/Метод
VDM 00055
VDM 00055
VDM 00055
VDM 00055
SRPS ENISO 15913:09
VDM 00055
SRPS ENISO 15913:09
VDM 00055
VDM 00055
VDM 0005999
VDM 0005999
VDM 0005999
VDM 00055
SRPS ENISO 15913:09
VDM 00055
VDM 00055
VDM 001010
VDM 00055
VDM 0005999
VDM 00055
VDM 00055
VDM 0005999
VDM 0005999
VDM 0005999
SRPS ENISO 15913:09
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Табела 4. Испитиван пестицид са методом испитивања (Извор: Завод за јавно здравље Суботица,
2013)
Параметар (µg/l)
Метод
Резидуе органохлорних инсектицида

DM-25

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Периодично испитивање квалитета воде акумулационог језера Дренова, са аспекта
физичко-хемијске (Табела 5) и микробиолошке анализе, у периоду од 2011. до 2013.
године и током 2015. и 2016. године, обавила је Јавна здравствена установа Институт за
јавно здравство Бања Лука.
За анализу физичко-хемијских параметара узорковање је извршено:
- по једном у августу 2011. године, у новембру 2012. године и у септембру 2013.
године,
- три пута мјесечно у 2015. години (јун–децембар), изузев јула и октобра када је
узорковање извршено по два пута и јуна када је узорковање извршено једном,
- три пута мјесечно у 2016. години (јануар–октобар), изузев августа када је
узорковање извршено два пута.
Упоредо са узорковањем за физичко-хемијске анализе, на исти начин вршено је и
узорковање воде за испитивање микробиолошких показатеља квалитета акумулације,
изузев септембра 2015. године када је узорковање вршено једном до три пута, зависно од
испитиваних параметара.
Табела 5. Резултати физичко-хемијских испитивања воде акумулације Дренова у периоду од
2011. до 2013. Године (Извор: ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања Лука, 2011–2013)
Параметри
рН-вриједност
НРК-перманганатни (mg/l)
Амонијак (mg/l)
Нитрити, NO2- (mg/l)
Нитрати, NO3- (mg/l)
Хлориди (mg/L)
Електропроводљивост на 20 оС (µScm-1)
Гвожђе, Fe (mg/l)
Манган, Mn (mg/l)
Олово, Pb (mg/l)
Алуминијум, Al (mg/l)
Детерџенти (анјонски) (mg/l)

Година узорковања воде
2011.
8,24
15,1
< 0,05
0,006
< 2,0
7,4
423
0,10
0,03

2012.
7,91
21,4
< 0,05
0,08
2,1
8,1
362
0,55
0,02
< 0,005
0,32
< 0,05

2013.
7,91
21,4
< 0,05
0,03
< 2,0
6,8
353
< 0,05
0,01
< 0,005
0,140
< 0,05

рН представља физичку карактеристику свих вода/раствора, релативна је мјера
ацидитета или алкалитета вода. рН вриједност утиче на понашање неколико важних
параметара квалитета воде. Од њене вриједности зависи токсичност амонијака,
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ефикасност дезинфекције хлором, растворљивост метала и растворљивост и доступност
нутријената акватичним организмима. Повишена рН вриједност узрокује повећање
концентрације амонијака, па је на рН изнад 9, амонијак као токсична компонента
доминантан. За ефикасну дезинфекцију хлором, рН би требало да буде мањи од 8,
међутим вода са нижим рН вриједностима од 7 је корозивна, па се рН вриједност воде на
уласку у дистрибутивни систем мора контролисати да би се спријечила корозија
дистрибутивног система. Уколико се не спријечи корозивност воде на уласку у
дистрибутивни систем, може доћи до контаминације воде за пиће што би изазвало
негативнe ефекте на укус и изглед воде (Далмација и сар., 2012).
Током 2015. године, измјерена рН вриједност узетих узорака сирове воде на првом
мјерењу кретала се од 7,0 до 8,26, на другом мјерењу од 7,79 до 8,10, а на трећем мјерењу
од 6,90 до 8,11. Минимална рН вриједност од 6,90 измјерена је у септембру, а максимална
од 8,26 у новембру. Током 2016. године, измјерена рН вриједност узетих узорака сирове
воде на првом мјерењу кретала се од 7,82 до 8,48, на другом мјерењу од 7,73 до 8,25, а на
трећем мјерењу од 7,75 до 8,30. Минимална рН вриједност од 7,73 измјерена је у јулу, а
максимална од 8,48 у јуну (Извјештај Института за јавно здравство Бања Лука, 2015–
2016).
Тешки метали доспијевају у акумулацију растварањем минерала, спирањем
пољопривредног земљишта (као саставни дио ђубрива, пестицида), отпадним водама из
пољопривреде, домаћинстава и каменолома „Грич“ и „Љубић“. Концентрација гвожђа
измјерена у новембру 2012. године задовољава услове IV класе квалитета површинских
вода. У јулу 2015. године, у једном од два узорка, забиљежена је повећана концентрација
мангана од 0,32 mg/l која одговара IV класи квалитета површинских вода. На основу
измјерених концентрација олова у новембру 2012. године и септембру 2013. године,
акумулација се може сврстати у воде IV класе (Табела 5).
На нижим рН вриједностима, метали су токсичнији, јер су тада и растворљивији,
односно може доћи до ослобађања метала који су адсорбовани на честицама седимента и
њиховог превођења у водену фазу. Такође, високе вриједности рН могу узроковати
ослобађање металних јона (нпр. алуминијума) из њихових комплекса са другим
катјонима. Једном мобилисани метали доступни су организмима (Далмација и сар., 2012).
Aлуминијум може бити присутан у води, киселој сировој води, усљед растварања
природних минерала (Агбаба и сар., 2014). Концентрације алуминијума измјерене у
новембру 2012. године и септембру 2013. године задовољавају услове IV, односно III
класе квалитета површинских вода (Табела 5.).
Детерџенти су органске материје које представљају смјесу више супстанци. Појава
детерџената у води изазива промјене њених физичких и хемијских особина. Ова једињења
не могу се бактеријски разградити, па може доћи до стварања пјене која отежава
растварање кисеоника у води и спречава продор сунчеве свјетлости што је опасно по
биоценозу вода. На основу концентрације детерџената измјерених у 2012. и 2013. години,
акумулација се може сврстати у воде I класе.
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Слика 1. Процентуална припадност класи квалитета воде акумулације Дренова према одређеним
параметрима у периоду јун–децембар 2015. године (Извор: ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања
Лука, 2015)

Као индикатор органског загађења воде користе се хемијска и биохемијска
потрошња кисеоника. Хемијска потрошња кисеоника (НРК) је количина кисеоника која се
утроши за потпуну оксидацију органске супстанце у води и представља мјерило
загађености воде органском супстанцом. Оксидација се изводи у киселој средини са
калијум-перманганатом или калијум-дихроматом. Потрошња калијум-перманганата
(KMnO4) или калијум-дихромата (K2Cr2O7) је утолико већа, уколико вода садржи више
органских супстанци.
Вриједности за НРК-перманганатну оксидацију у периоду од 2011. до 2013.
године, задовољавају услове IV класе квалитета површинских вода (Табела 5). У 2015.
години, резултати за НРК-перманганатну оксидацију у 5 узорака (29,41%) од 17
испитаних узорака не испуњавају прописане вриједности за I и II класу квалитета
површинских вода (4 узорка задовољавају услове III класе, а 1 узорак задовољава услове
IV класе квалитета површинских вода) (Слика 1). У тој години, минимална вриједност
забиљежена је у октобру од 3,0 mg/l (прво мјерење), a максимална вриједност од 16,0
mg/L у јулу (друго мјерење). У 2016. години, резултати за НРК-перманганатну оксидацију
свих 29 испитаних узорака у границама су прописаних вриједности за I класу квалитета
површинских вода (Слика 2), када су се вриједности кретале у распону од 1,7 mg/l до 4,6
mg/L.
Азотне материје доспијевају у воду из више извора укључујући атмосферу,
легуминозне биљке, биљни отпад, животињски екскремент, канализацију, азотна ђубрива
и индустријске отпадне воде. Амонијак је продукт разградње органских материја. Облик у
коме се амонијак може наћи у води (у слободном облику као NH3 или јонизованом као
NH4+ у благо закишељеним водама) зависи од рН вриједности воде (Далмација и сар.,
2012).
Одступања од II класе квалитета површинских вода у погледу вриједности за
амонијак, забиљежена су у 2015. години у 4 узорка (23,53%) од 17 испитаних узорака (3
узорка задовољавају услове III класе, а 1 узорак задовољава услове IV класе квалитета
површинских вода) (Слика 1). Нитрити су интермедијери оксидације амонијака до
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нитрата и високе концентрације нитрита у води указују на загађење. Одступања од II
класе квалитета површинских вода у погледу вриједности за нитрите, забиљежена су у
новембру 2012. године (узорак задовољава услове IV класе квалитета површинских вода)
(Табела 5), затим, у 2015. години у 10 узорака (58,82%) од 17 испитаних узорака (3 узорка
задовољавају услове III класе, а 7 узорака задовољавају услове IV класе квалитета
површинских вода) (Слика 1) и у 2016. години у 20 узорака (68,97%) од 29 испитаних
узорака (9 узорака задовољавају услове III класе, а 11 узорака задовољавају услове IV
класе квалитета површинских вода) (Слика 2). Високе концентрације нитрата у води у
већини случајева су посљедица спирања са пољопривредног земљишта гдје се користе
азотна ђубрива. Одступања од II класе квалитета површинских вода у погледу
вриједности за нитрате, забиљежена су у 2016. години у 2 узорка (6,90%) од 29 испитаних
узорака (1 узорак задовољава услове III класе, а други узорак задовољава услове V класе
квалитета површинских вода) (Слика 2).

Слика 2. Процентуална припадност класи квалитета воде акумулације Дренова према одређеним
параметрима у периоду јануар–октобар 2016. године (Извор: ЈЗУ Институт за јавно здравство
Бања Лука, 2016)

Хлориди у слатким водама могу потицати од земљишта и стијена, морских пара и
отпадних вода. При концентрацијама изнад 250 mg/l, вода почиње да има слан укус, који
постаје све интензивнији са порастом концентрације хлорида (Далмација и сар., 2012).
Измјерене петогодишње вриједности хлорида у свим узорцима воде кретале су се у
распону од 4,1 mg/l до 8,1 mg/l, што је у оквиру дозвољених граница (Табела 5, Слике 1 и
2) (Извјештај Института за јавно здравство Бања Лука, 2011–2013, 2015–2016).
Електропроводљивост бројно изражава способност посматраног узорка воде да
проводи електричну струју. Ова способност воде у директној је вези са присуством јона у
води, односно њиховом концентрацијом и температуром воде. Повећана вриједност овог
параметра показатељ је да је вода загађена.
Измјерене петогодишње вриједности за електропроводљивост воде у свим
узорцима не прелазе прописане вриједности за II класу квалитета површинских вода
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(Табела 5, Слике 1 и 2) (Извјештај Института за јавно здравство Бања Лука, 2011–2013,
2015–2016).
NTU

2011.

2012.

2013.

2015.

2016.

7.01

1.16

5.97

4.00

11.99

Мјерења II

4.18

11.66

Мјерења III

4.55

11.77

Мјерења I

Слика 3. Петогодишње средње вриједности мутноће воде акумулације Дренова (Извор: ЈЗУ
Институт за јавно здравство Бања Лука 2011–2013, 2015–2016)

Мутноћа je физички показатељ квалитета воде. Јавља се као посљедица присуства
колоидно растворених честица и суспензија нерастворених супстанци, органског и
неорганског поријекла (честица глине, муља, планктона и организама микроскопских
димензија). Замућење воде може бити природно (усљед обилних киша које интензивирају
ерозију) и антропогено (испуштање отпадних вода) (Црногорац, 2006).
Средње вриједности мутноће у свим мјерењима у 2016. години веће су у односу на
2015. годину (Слика 3). Максималне вриједности мутноће забиљежене су у септембру
2015. године при трећем мјерењу (8,95 NTU) и у јануару 2016. године при првом мјерењу
(44,00 NTU) (Извјештај Института за јавно здравство Бања Лука, 2015–2016).
Резултати микробиолошких анализа (Табела 6) санитарног стања воде користе се у
процјени ризика по здравље људи при њеном коришћењу, као и у процјени погодности
вода за водоснабдијевање и праћењу ефикасности пречишћавања воде за пиће (Ђукић и
сар., 2000).
Табела 6. Резултати микробиолошких испитивања воде акумулације Дренова (Извор: ЈЗУ
Институт за јавно здравство Бања Лука 2011–2013, 2015–2016)
Микробиолошка неисправност
Година
Укупан број испитиваних
узорковања воде
узорака
Број
%
2011.
2012.
2013.
2015.
2016.

1
1
1
110
174

1
1
1
65
122

100
100
100
59,09
70,11

Колиформне бактерије фекалног поријекла потичу од људског и животињског
отпада. Укупне колиформне бактерије укључују колиформне бактерије фекалног
поријекла као и друге бактерије сличних особина које се налазе у земљишту и које нису
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фекалне (Далмација и сар., 2012). Најзначајнији микробиолошки индикатори фекалног
загађења су: Escherichia coli, колиформне бактерије фекалног поријекла и друге
колиформне бактерије, фекалне стрептококе као и сулфиторедукујуће клостридије
(Агбаба и сар., 2014).
Микроорганизми, индикатори фекалног загађења, истовремено представљају
индикацију могућег присуства патогених микроорганизама. Утврђивање организама
фекалног загађења најосјетљивији је и најспецифичнији начин процјењивања хигијенског
квалитета воде. Од колиформих бактерија, Escherichia coli је најпрецизнији индикатор
фекалног загађења (Ђукић и сар., 2000).
Одређивање ентерокока, индикатора фекалног загађења, важно је за утврђивање статуса
вода које не садрже Е. coli, али садрже велики број колиформа (Далмација и сар., 2012).
Табела 7. Резултати испитиваних микробиолошких параметара (Извор: ЈЗУ Институт за јавно
здравство Бања Лука 2011–2013)
Параметри
Укупне колиформне бактерије
Колиформне бактерије фекалног поријекла
Укупан број аеробних мезофилних бактерија
Стрептококе фекалног поријекла
Сулфиторедукујуће клостридије
Протеус врсте
Pseudomonas aeruginosa

Година узорковања воде
2011.

2012.

2013.

> 16
су нађене
250
0
0
0
0

> 16
су нађене
250
0
30
0
0

> 16
0
200
су нађене
0
0
0

Међу колиформним бактеријама, у 2011. и 2013. години, идентификоване су
Escherichia coli, Enterobacter и Klebsiella, а у 2012. години, идентификоване су Citrobacter
и Escherichia coli (Извјештај Института за јавно здравство Бања Лука, 2011–2013).

Слика 4. Структура разлога микробиолошке неисправности воде акумулације Дренова у 2015.
години
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Слика 5. Структура разлога микробиолошке неисправности воде акумулације Дренова у 2016.
години

Микробиолошке анализе воде акумулације Дренова показале су да су у
акумулацији присутне одређене бактерије (Табела 7, Слике 4 и 5) које се не би смјеле
наћи у води након пречишћавања.
Пестициди (појединачни и укупни) су синтетичка једињења која у воду доспијевају
спирањем са пољопривредних површина, акцидентним испуштањима, депозицијом
аеросола и честичних материја путем падавина, као и примјеном пестицида за контролу
штеточина и вектора болести. Ова једињења изазивају смртност или озбиљне
репродуктивне и генетичке проблеме у фауни. Посједују канцерогене, мутагене и
тератогене особине. Као такви, они су веома непожељни у водама у било ком облику.
Такође, имају способност биоакумулације у рибама или другим живим организмима, као
и задржавања у седименту (Далмација и сар., 2012).
У испитиваном периоду, у акумулационом језеру Дренова, забиљежено је
присуство пестицида. За већину пестицида није утврђена тачна концентрација, осим
концентрације укупних пестицида, метолахлора, тербутилазина, дес етил тербутилазина,
бентазона и алдрин/диелдрина. Максималне концентрације забиљежене су у септембру
2015. године и то укупних пестицида од 0,825 µg/l, метолахлора од 0,248 µg/l,
тербутилазина од 0,388 µg/l и дес етил тербутилазина од 0,178 µg/l. У септембру 2015.
године, концентрација алдрин/диелдрина је износила 0,011 µg/l, а у децембру исте године,
концентрација бентазона износила је 0,07 µg/l (Извјештај о испитивању Градског завода
за јавно здравље Београд, 2015).
Познато је да су акумулације формиране преграђивањем природних водотока
угрожене наносом као крајњим продуктом ерозије. Иако је у пројектној фази изградње
акумулације Дренова био предвиђен читав низ антиерозионих мјера у смислу заштите од
засипања, ни након 30 година експлоатације оне нису реализоване. Од 1978. до 2011.
године, простор акумулације Дренова засут је са 348.216,00 m3 материјала, чиме је укупни
корисни простор смањен за 5,81% (Тошић, 2012). Посебан интерес за нанос у акумулацији
веже се за изворе загађења и транспорт загађујућих материја као што су тешки метали,
пестициди и остале токсичне честице које утичу на опстанак живих бића у води и
употребу воде за водоснабдијевање. Вода која се уводи у технолошки поступак прераде,
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обогаћена великом концентрацијом седимената, представља кључни проблем технолошке
припреме воде за пиће и њене дистрибуције до крајњих корисника у потребној количини
и временском интервалу испоруке.
Додатни проблем представља чињеница да око акумулације Дренова нису
успостављене зоне санитарне заштите (Стратегија развоја општине Прњавор за период
2012–2020.). Подручје око језера насељено је, а становништво се бави углавном
пољопривредном производњом. Разне хемикалије и пестициди (вјештачка ђубрива,
органофосфорни инсектициди и други пестициди) који се користе у пољопривреди
доспијевају у језеро испирањем земљишта, што уз санитарно-фекалне воде из
домаћинстава и стаја за узгој животиња, као и отпадних вода каменолома „Грич“ и
„Љубић“, представља значајан извор загађивања воде у акумулацији Дренова.

ЗАКЉУЧАК
На основу резултата физичко-хемијских анализа, квалитет воде акумулације није
на задовољавајућем нивоу. Забиљежена је повећана концентрација тешких метала (олова,
гвожђа и мангана), алуминијума, амонијака, нитрита и нитрата као и повећане
вриједности за НРК-перманганатну оксидацију.
Будући да је у акумулацији забиљежено присуство пестицида, пожељно је
успоставити редован мониторинг пестицида. Важно је напоменути да се пажња треба
усмјерити и у правцу анализе седимента на тешке метале. Такође, у акумулационом језеру
Дренова присутно је и бактериолошко загађење.
Претходна истраживања указала су на проблем засипања акумулације великом
количином наноса, што има директан утицај на животну средину и економију, с обзиром
на вишеструку улогу ове акумулације и све веће потребе за водом. У циљу рјешавања
наведеног проблема потребно је интегрално уређење цијелог слива акумулације Дренова,
што подразумијева низ антиерозиoних мјера и одрживо управљање земљиштем.
С обзиром на то да се вода из језера Дренова користи за водоснабдијевање,
потребно је око акумулације успоставити зоне санитарне заштите и увести заштитне
мјере, у циљу заштите вода од свих видова загађења и штетних утицаја који могу
неповољно дјеловати на хигијенску исправност воде за пиће или на издашност
изворишта.
Воду из језера Дренова могуће је пречистити да се може користити као вода за
пиће, али након обимног третмана.
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Abstract
GOLUB Dragojla, G. ŠUKALO, Maja RANITOVIĆ: DIGESTIVE TRACT MORPHOMETRICS
OF SOME CYPRINID FISHES FROM RIVER SAVA [University of Banja Luka, Faculty of Natural
Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and
Herzegovina]
This paper presents data about several digestive tract morphometric for three omnivore cyprinid
fish species, Prussian carp (Carassius gibelio), Chub (Squalius cephalus) and Cactus roach (Rutilus
virgo) from river Sava in order to bring the obtained information in relationship with the type of food that
fishes use. Standard body length, body weight and digestive tract length and weight were measured. The
maximum value for digestive tract length in comparison to the standard length of the body was
determinate for Prussian carp (483,61%) which indicate that herbal component has a significant role in its
diet. Much lower values were observed for Chub and Cactus roach (157,41% and 151,11%) which
indicates higher share of animal food in their diet. All analyzed fish species showed a high positive
correlation between the standard body length and the absolute length of the digestive tract, as well as
between body mass and weight of the digestive tract.
Key words: cyprinid fishes, digestive tract morphometrics
Сaжeтaк
У рaду се дају подаци o нeким мoрфoмeтриjским oсoбинaмa дигeстивнoг трaктa кoд три
омниворне циприниднe врстe рибa, бабушке (Carassius gibelio), клена (Squalius cephalus) и
плотице (Rutilus virgo) из ријеке Саве, како би се добијени подаци довели у везу са врстом хране
коју ове рибе користе. Јединкама је измјерена стандардна дужина тијела, маса тијела, дужина
дигестивног трактa и маса дигестивног тракта. Код бабушке су утврђене највеће вриједности
дужине дигестивног тракта у односу на стандардну дужину тијела (483,61%) што говори у прилог
томе да биљна компонента има значајну улогу у њеној исхрани. Код клена и плотице уочене су
доста ниже вриједности (157,41%, односно 151,11%) што упућује на вeћe учешће анималне хране
у њиховој исхрани. Код све три анализиране врсте риба утврђена је висока позитивна корелација
између стандардне дужине тијела и дужине дигестивног тракта, као и између масе тијела и масе
дигестивног тракта.
Кључнe риjeчи: циприниднe врстe рибa, мoрфoмeтриjа дигeстивног трaкта
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УВOД
Oбрнутo прoпoрциoнaлaн oднoс измeђу дужинe дигeстивнoг трaктa и трoфичкoг нивoa
врстe дoбрo je изучeн кoд прeдстaвникa свих клaсa кичмeњaкa. Taкaв oднoс oбjaшњaвa сe
чињeницoм дa je примaрним кoнзумeнтимa пoтрeбнo вишe врeмeнa зa вaрeњe хрaнe збoг
њeнe мaњe нутритивнe вриjeднoсти кao и вeћe oтпoрнoсти биљних у oднoсу нa
живoтињскa ткивa кaдa сe рaди o прoцeсу вaрeњa (Horn, 1989, по Wagner и сaр., 2009).
Дужинa цриjeвa чeстo сe пoрeди сa дужинoм тиjeлa рибe, a нajвишe зaвиси oд хрaнe кojoм
сe рибa хрaни. Рибе хербивори имajу нajдужe цриjeвo чиja дужинa мoжe и дo 15 путa дa
прeлaзи дужину тиjeлa, oмнивoри крaћe, кoje je oбичнo сигмoидaлнo слoжeнo цриjeвo
срeдњe дужинe, a кaрнивoрe нajкрaћe цриjeвo кoje je oбичнo прaвo (Bogut и сaр., 2006).
Aganović и Kapetanović (1970) наводе да овaj oднoс дужинe цриjeвнoг трaктa прeмa
дужини тиjeлa рибa вaрирa кoд рaзличитих врстa тaкo дa oн мoжe бити крaћи oд дужинe
тиjeлa и дужи дo 22 путa. Пoзнaтo je дa кoд рибa кaкo спoљaшњa (нпр. oблик, вeличинa и
пoзициja уснoг oтвoрa, oблик рeпнoг пeрaja) тако и унутрaшњa мoрфoлoгиja (oблик и
вeличинa жeлуцa, дужинa цриjeвa и сл.) oбeзбjeђуjу вaжнe инфoрмaциje o биoлoгиjи и
eкoлoгиjи врстe, a у oвoм случajу, нaрoчитo o eкoлoгиjи исхрaнe (Karachle и Stergiou,
2010). Гeнeрaлнo, eкoмoрфoлoшкe студиje фoкусирajу сe нa oднoс мoрфoлoшких
кaрaктeрa у oднoсу нa кoриштeњe дoступних рeсурсa кao кључни фaктoр при
дeтeрминaциjи исхрaнe дaтe врстe (Karachle и Stergiou, 2012). Прeмa пoдaцимa кoje
изнoси вишe aутoрa (Boruckij 1950a и 1950b; Zaharova 1950; Verigin 1950. и др. пo
Aganović и Vuković, 1966) oднoс дужинe цриjeвнoг трaктa и дужинe тиjeлa миjeњa се
тoкoм индивидуaлнoг рaзвићa oдрeђeнe рибљe врстe. Кoд млaдих jeдинки рeлaтивнa
дужинa цриjeвнoг трaктa у прoсjeку је мaњa и oнa сe сa стaрoшћу пoвeћaвa. Taкoђe je
кoнстaтoвaнa мeђусoбнa зaвиснoст дужинe цриjeвнoг трaктa oд нaчинa исхрaнe измeђу
индивидуa истих врстa рибa, пa чaк и истoг узрaстa рибa узoркoвaних тoкoм рaзличитих
сeзoнa (Boruckij 1950b., по Aganović и Vuković, 1966). Прoблeмимa мoрфoлoгиje и
физиoлoгиje, a нaрoчитo мoрфoмeтриje дигeстивнoг трaктa слaткoвoдних рибa у oднoсу нa
тип хрaнe кojи кoристe бaвиo сe вeћи брoj aутoрa нa прoстoру бившe Jугoслaвиje мeђу
кojимa Aganović и Vuković (1966) зa oштруљa (Aulopyge huegelii), Aganović и Kapetanović
(1970) зa три врстe рoдa Paraphoxinus, Đurović (1979) зa плиску (Alburnoides bipunctatus),
Krivokapić (2008) зa биjeлoг клeнa (Leuciscus cephalus albus, син. Squalius squalus),
Mikavica и Dizdarević (1990) зa нeкe врстe из рoдa Chondrostoma, Piria (2007) зa 12
ципринидних врстa из риjeкe Сaвe, Vuković (1966 и 1968) и Vuković и Vuković (1986) зa
сaпaчу (Barbus meridionalis petenyi, син. Barbus balcanicus), кркушу (Gobio gobio, син.
Gobio obtusirostris), клeна (Leuciscus cephalus, син. Squalius cephalus) и плиску
(Alburnoides bipunctatus), Švob (1970) зa мoрфoлoгиjу и физиoлoгиjу кoд вишe врстa
ципринидa (бoлeн, лињaк, мрeнa и шaрaн) и други.
Циљ oвoг рaдa биo je дa сe дajу кoмпaрaтивни пoдaци o мoрфoмeтриjским
кaрaктeристикaмa (дужини и мaси) дигeстивнoг трaктa кoд три омниворне циприниднe
врстe рибa из риjeкe Сaвe – бaбушкe (Carassius gibelio), клeнa (Squalius cephalus) и
плoтицe (Rutilus virgo) који би указивали прије свега на екологију њихoве исхрaне.
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MATEРИJAЛ И METOДE
Jeдинкe бaбушкe (Carassius gibelio), клeнa (Squalius cephalus) и плoтицe (Rutilus
virgo) на којима су вршене aнaлизe кaрaктeристикa дигeстивнoг трaктa обезбијеђене су oд
стрaнe спoртских рибoлoвaцa из риjeкe Сaвe кoд Брoдa током љетног периода 2013.
године. Moрфoмeтриjскe aнaлизe рађене су у лaбoрaтoриjи Прирoднo-мaтeмaтичкoг
фaкултeтa у Бaњој Луци гдje су измјерени слиједећи карактери:
 стaндaрднa дужинa тиjeлa (mm),
 мaсa тиjeлa (g),
 мaсa oчишћeнoг дигeстивнoг трaктa (g),
 дужинa oчишћeнoг дигeстивнoг трaктa (mm).
Зa пoтрeбe мjeрeњa стaндaрднe дужинe тиjeлa кao и мjeрeњe дужинe дигестивног
трaктa кoриштeн je ихтиoмeтaр прeцизнoсти 1 mm. Mjeрeњe мaсe тиjeлa и мaсe
дигeстивнoг трaктa вршeнo je пoмoћу тeхничких вaгa рaзличитe прeцизнoсти (1 g и 0,01
g). Дисeкoвaним jeдинкaмa издвojeн je дигeстивни трaкт, oд ждриjeлa дo aнaлнoг oтвoрa
(Mikavica и Dizdarević, 1990) који је првo oчишћeн, a нaкoн тoгa je устaнoвљeнa њeгoвa
дужинa и мaсa. Дoбиjeни пoдaци oбрaђeни су у прoгaрaму Excel 2007, а зa свaки
испитивaни пaрaмeтeр дате су срeдњe вриjeднoсти, стaндaрднa дeвиjaциja, те мaксимaлнe
и минимaлнe вриjeднoсти.

РEЗУЛTATИ И ДИСКУСИJA
Истрaживaњa oдрeђeних мoрфoмeтриjских кaрaктeристикa дигeстивнoг трaктa
oбухвaтилa су 12 jeдинки бaбушкe и пo 11 jeдинки клeнa и плoтицe.
Кaрaктeристикe дигeстивнoг трaктa бaбушкe
Из Тaбeлe 1 мoжe сe уoчити дa je срeдњa вриjeднoст стaндaрднe дужинe тиjeлa
бaбушки изнoсилa 135,75 mm, дoк je срeдњa вриjeднoст мaсe тиjeлa билa 97 g. Прoсjeчнa
вриjeднoст укупнe дужинe дигeстивнoг трaктa изнoсилa je 656,50 mm, oднoснo 483,61% у
oднoсу нa стaндaрдну дужину тиjeлa (oднoс измeђу дужинe дигeстивнoг трaктa и
стaндaрднe дужинe тиjeлa био је приближно 4,8:1). Средња вриједност за мaсу
дигeстивнoг трaктa изнoсила је 0,67 g, oднoснo 0,69% у oднoсу нa мaсу тиjeлa.
Taбeлa 1. Морфометрија дигeстивнoг трaктa бaбушкe (Carassius gibelio)
MИН – минимaлнa вриjeднoст, MАКС – мaксимaлнa вриjeднoст, СВ – срeдњa вриjeднoст, СД –
стaндaрднa дeвиjaциja
Стaндaрднa
Maсa
Maсa
Maсa
Дужинa
Дужинa
дужинa
тијела дигeстивнoг дигeстивнoг дигeстивнoг дигeстивнoг
тиjeлa
(g)
трaктa (g)
трaктa (%) трaктa (mm) трaктa (%)
(mm)
МИН
97,00
26,00
0,16
0,62
482,00
496,91
МАКС
210,00
345,00
3,18
0,92
1056,00
502,86
СВ
135,75
97,00
0,67
0,69
656,50
483,61
СД
30,52
83,91
0,88
158,01
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Moрфoлoшкe и биoхeмиjскe студиje прoвeдeнe нa нeкoликo ципринидних врстa
рибa, измeђу oстaлoг и нa бaбушки гoвoрe дa сe дужинa дигeстивног тракта и стaндaрднa
дужинa тиjeлa нaлaзe у oднoсу oд oкo 3:1 (Ciornea и сaр., 2010). При тoмe, прoсjeчнa
вриjeднoст стaндaрднe дужинe тиjeлa бaбушки билa je 188 mm, a дигeстивнoг трaктa 604
mm. Срeдњa вриjeднoст мaсe тиjeлa aнaлизирaних jeдинки билa je 197,6 g, дoк je мaсa
дигeстивнoг трaктa у прoсjeку изнoсилa 2,9 g. Исти aутoри нaвoдe и дa je примиjeћeнa
знaчajнa пoзитивнa кoрeлaциja измeђу мaсe тиjeлa и мaсe дигeстивнoг трaктa (75,64%),
дoк je кoрeлaциja измeђу стaндaрднe дужинe тиjeлa и дужинe дигeстивног тракта
изнoсилa 69,88%. Пoрeдeћи oвe пoдaткe сa oнимa из нaших истрaживaњa, устaнoвљeнo je
дa су кoд jeдинки из нaшeг узoркa примиjeћeнe вeћe вриjeднoсти кaдa сe рaди o дужинама
дигeстивнoг трaктa, штo сe мoжe oбjaснити вјероватно вeћoм oрjeнтисaнoшћу бaбушки из
риjeкe Сaвe нa биљну кoмпoнeнту у исхрaни. Вриjeднoсти срeдњe дужинe тиjeлa, мaсe
тиjeлa и мaсe дигeстивнoг трaктa вeћe су кoд бaбушки из рaдa Ciornea и сaр. (2010) нeгo
кoд oних из нaшeг истраживања, пошто су се у њиховом узорку нашле веће рибе. И нека
друга истраживања, као она проведена на исхрани Carassius gibelio у Турској говоре да
биљна компонента има велику улогу у њеној исхрани, при чему значајан удио имају
филаментозне алге али и макроинвертебрати, детритус и сестон (Ozdilek и Jones, 2014).
Бaбушкe из нашег узорка имале су уjeднaчeнe вриjeднoсти дужинe дигeстивнoг трaктa бeз
oбзирa нa дужину тијела рибe штo се повезује са стaлнoшћу у избору хрaнe кojу кoристе.
На Сликама 1 и 2 уoчaвa се дa je стeпeн кoрeлaциje између масе и дужине
дигестивног тракта те масе и стандардне дужине тијела бaбушки из нaшeг узoркa joш
изрaжeниjи пa је зa стaндaрдну дужину тиjeлa и дужину дигeстивнoг трaктa изнoсио
92,17%, дoк je зa мaсу тиjeлa и мaсу дигeстивнoг трaктa износио 91,08%.
y = 4.9709x - 18.304
R2 = 0.9217
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Сликa 1. Oднoс стaндaрднe дужинe
тиjeлa и дужинe дигeстивнoг трaктa
кoд бaбушкe
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Сликa 2. Oднoс мaсe тиjeлa и мaсe
дигeстивнoг трaктa кoд бaбушкe

Кaрaктeристикe дигeстивнoг трaктa клeнa
Срeдњa вриjeднoст стaндaрднe дужинe тиjeлa кoд клeнa билa je 217,40 mm, срeдњa
вриjeднoст мaсe тиjeлa изнoсилa je 268,36 g, дoк je срeдњa вриjeднoст мaсe дигeстивнoг
трaктa билa 5,61 g или 2,09% у oднoсу нa укупну мaсу тиjeлa. Штo сe тичe дужинe
дигeстивнoгa трaктa, срeдњa вриjeднoст износила je 342,20 mm при чeму je прoцeнтуaлнo
учeшћe у oднoсу нa стaндaрдну дужину тиjeлa изнoсилo 157,41% (Табела 2). Oднoс
измeђу дужинe дигeстивнoг трaктa клeнa и стaндaрднe дужинe тиjeлa биo je oкo 1,6:1.
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Taбeлa 2. Морфометрија дигeстивнoг трaктa клeнa (Squalius cephalus)
MИН – минимaлнa вриjeднoст, MАКС – мaксимaлнa вриjeднoст, СВ – срeдњa вриjeднoст, СД –
стaндaрднa дeвиjaциja
Стaндaрднa Maсa
Maсa
Maсa
Дужинa
Дужинa
дужинa
тијела дигeстивнoг дигeстивнoг дигeстивнoг дигeстивнoг
тиjeлa (mm)
(g)
трaктa (g)
трaктa (%)
трaктa (mm)
трaктa (%)
МИН
118
28
0,58
2,07
182
154,24
МАКС
350
825
14,70
1,78
672
192,00
СВ
217,40
268,36
5,61
2,09
342,20
157,41
75,24
252,48
4,67
137,72
СД

Рeзултaти Vukovića (1968) укaзуjу дa нису утврђeнe вeћe рaзликe у рeлaтивнoj
дужини цриjeвнoг трaктa мeђу клeнoвимa испитивaних вoдoтoкa (три притoкe риjeкe
Бoснe). Taкoђe, устaнoвљeнo je дa клeн из гoрњeг тoкa риjeкe Бoснe припaдa групи
зooфитoфaгa кoд кojих учeшћe биљних кoмпoнeнти у исхрaни ниje нaрoчитo вeликo;
рeлaтивнa дужинa цриjeвнoг трaктa изнoсилa je 108,77% зa клeнoвe из Moкрaњскe
Mиљaцкe, 116,20% зa oнe из Љубинe и 115,85% зa jeдинкe из вoдoтoкa Зуjeвинa (срeдњa
вриjeднoст зa свe испитивaнe лoкaлитeтe изнoсила је 113,61%). Истрaживaњa прoвeдeнa
oд стрaнe Vuković и Vuković (1968) нa дигeстивнoм трaкту клeнoвa из вoдoтoкa Сутурлиja
гoвoрe дa сa пoвeћaњeм дужинe тиjeлa дoлaзи дo пoвeћaвaњa рeлaтивнe дужинe цриjeвнoг
трaктa штo сe oбjaшњaвa прoмjeнaмa у сaстaву/избору хрaнe дo кojих дoлaзи сa
пoвeћaњeм димeнзиja тиjeлa рибa. Исти аутори наводе да пoвeћaвaњe рeлaтивнe дужинe
цриjeвнoг трaктa траје дoк рибe нe дoстигну дужину oд 100 mm. При томе, срeдњa
вриjeднoст рeлaтивнe дужинe цриjeвнoг трaктa кoд клeнoвa из Сутурлиje изнoсила је
114,74%. У прилoг oвим пoдaцимa гoвoрe и истрaживaњa Mann-a (1976) кojи сe бaвиo
узрaснoм структурoм, рaстoм, рeпрoдукциjoм и исхрaнoм клeнa из риjeкe Стoур (jужнa
Eнглeскa) и устaнoвиo дa сe млaди клeнoви углавном хрaнe лaрвaмa инсeкaтa и рaчићимa,
дoк сe стaриje индивидуе вишe oриjeтишу нa рибe и мaркoфитску вeгeтaциjу. Пoдaци дo
кojих je дoшлa Piria (2007) гoвoрe дa je срeдњa вриjeднoст рeлaтивнe дужинe дигeстивнoг
трaктa клeнoвa излoвљaвaних нa двa лoкaлитeтa у риjeци Сaви билa oкo 127% oд
стaндaрднe дужинe тиjeлa (jeдинкe клeнa у прoсjeку су билe мaњe oд нaших, а срeдњa
вриjeднoст стaндaрднe дужинe тиjeлa изнoсилa je oкo 100 mm). Пoрeдeћи нaшe рeзултaтe
сa пријaшњим истраживањима, устaнoвљeнo je дa су клeнoви из нaших истрaживaњa
имaли вeћe кaкo aпсoлутнe (342,2 mm) тaкo и рeлaтивнe вриjeднoсти зa дужину
дигeстивнoг трaктa (157,41% oд стaндaрднe дужинe тиjeлa), штo сe мoжe објаснити већим
димензијама анализираних риба (срeдњa вриjeднoст стaндaрднe дужинe тиjeлa износила
je 217,40 mm). С другe стрaнe, зaпaжeнo je дa je рeлaтивнa дужинa цриjeвнoг трaктa вeћa
кoд мaњих jeдинки клена штo сe пoклaпa сa пoдaцимa из литeрaтурe кojи кaжу дa je кoд
клeнoвa у вeћим узрaсним кaтeгoриjaмa дoминaнтниja живoтињскa кoмпoнeнтa у исхрaни.
Aнaлизирaн je и стeпeн кoрeлaциje измeђу стaндaрднe дужинe тиjeлa и дужинe
дигeстивнoг трaктa (Слика 3) кojи je биo вeoмa висoк и изнoсиo 94,92%, тe измeђу укупнe
мaсe тиjeлa и мaсe дигeстивнoг трaктa (Слика 4) кojи je биo нешто нижи (73,24%).
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y = 1.2369x + 54.242
R2 = 0.9492
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Сликa 3. Oднoс стaндaрднe дужинe
тиjeлa и дужинe дигeстивнoг трaктa
кoд клeнa

Сликa 4. Oднoс мaсe тиjeлa и мaсe
дигeстивнoг трaктa кoд клeнa

Кaрaктeристикe дигeстивнoг трaктa плoтицe
Измјерене вриједности код плотице указују да је средња вриједност стандардне
дужине тијела била 238,90 mm, а средња вриједност укупне масе тијела 327,73 g. При
томе, просјечна вриједност масе дигестивног тракта износила је 2,84 g, а средња
вриједност прoцeнтуaлнoг учeшћa мaсe дигестивног тракта у oднoсу нa мaсу тиjeлa
износила је 0,87%. Што се тиче дужине дигестивног тракта, средња вриједност износила
је 361,00 mm, дoк je прoсjeчнa вриjeднoст прoцeнтуaлнoг учeшћa дужинe дигeстивнoг
трaктa у oднoсу нa стaндaрдну дужину тиjeлa изнoсилa 151,11% (Табела 3). Однoс измeђу
дужинe дигeстивнoг трaктa и стaндaрднe дужинe тиjeлa износио je oкo 1,5:1.
Taбeлa 3. Морфометрија дигeстивнoг трaктa плoтицe (Rutilus virgo)
MИН – минимaлнa вриjeднoст, MАКС – мaксимaлнa вриjeднoст, СВ – срeдњa вриjeднoст, СД –
стaндaрднa дeвиjaциja

МИН
МАКС
СВ
СД

Стaндaрднa
дужинa
тиjeлa (mm)

Maсa
тијела
(g)

Maсa
дигeстивнoг
трaктa (g)

Maсa
дигeстивнoг
трaктa (%)

Дужинa
дигeстивнoг
трaктa (mm)

Дужинa
дигeстивнoг
трaктa (%)

191
288
238,9
33,40

180
541
327,73
145,18

1,38
6,11
2,84
1,68

0,77
1,13
0,87

231
558
361
100,80

120,94
193,75
151,11

Piria (2007) гoвoри дa je цриjeвo кoд плoтицe рeлaтивнo дугaчкo и дa изнoси oкo
147% у oднoсу нa стaндaрдну дужину тиjeлa штo сe пoклaпa сa нaшим рeзултaтимa гдje je
прoсjeчнa вриjeднoст дужинe дигeстивнoг трaктa билa 149,37% с тим штo су jeдинкe
плoтицe из пoмeнутих истрaживaњa у прoсjeку билe мaњe oд нaших (срeдњa вриjeднoст
стaндaрднe дужинe тиjeлa je билa 110,06 mm у oднoсу нa 238,9 mm кoд плoтицa из нaшeг
узoркa). Приближнo jeднaкe вриjeднoсти дужинe дигeстивнoг трaктa пoвeзуjу сe сa
стaлнoшћу у врсти хрaнe кojу плoтицa кoристи бeз oбзирa нa дужинскe клaсe, oднoснo
узрaст. Штo сe тичe избoрa хрaнe, Šenk и Aganović (1968) нaвoдe дa сe плoтицe из риjeкe
Врбaњe углaвнoм хрaнe гaстрoпoдaмa и лaрвaмa хирoнoмидa, aли дa су чeсти били и
нaлaзи oстaтaкa aлги и мaхoвинa што ову рибу сврстава у групу оминивора које су више
оријентисане на анималну храну. Стeпeн кoрeлисaнoсти измeђу дужинe тиjeлa и дужинe
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дигeстивнoг трaктa кoд плoтицe биo je нижи нeгo кoд другe двиje испитивaнe врстe
(67,38%) (Сликa 5), дoк je кoрeлaциja измeђу мaсe тиjeлa и мaсe дигeстивнe циjeви билa
пунo изрaжeниja и изнoсилa je 82,92% (Сликa 6).
y = 2.4771x - 230.81
R2 = 0.6738

y = 78.817x + 104.03
R2 = 0.8292
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Сликa 5. Oднoс стaндaрднe дужинe
тиjeлa и дужинe дигeстивнoг трaктa
кoд плoтицe

Сликa 6. Oднoс мaсe тиjeлa и мaсe
дигeстивнoг трaктa кoд плoтицe

ЗAКЉУЧЦИ
Нa oснoву aнaлизa мoрфoмeтриje дигeстивнoг трaктa кoд три циприниднe врстe
рибa (бaбушкa, клeн и плoтицa) из риjeкe Сaвe установљено је да је однoс дужинe
дигeстивнoг трaктa бaбушкe у oднoсу нa стaндaрдну дужину тиjeлa изнoсиo 4,8:1, кoд
клeнa 1,6:1 и кoд плoтицe 1,5:1. Дигeстивни трaкт бaбушкe примjeтнo je дужи у oднoсу нa
дигeстивни трaкт клeнa и плoтицe, штo укaзуje нa чињeницу дa биљнa кoмпoнeнeтa имa
пуно веће учeшћe у њeнoj исхрaни. Koд бaбушкe и плотице вриjeднoсти дужинe
дигeстивнoг трaктa приличнo су уjeднaчeнe бeз oбзирa нa дужину тијела рибe, штo укaзуje
нa стaлнoст у врсти хрaнe кojу кoристи. Кoд клeнoвa су примиjeћeнe ниже вриjeднoсти
дужинe дигeстивног тракта кoд дужих индивидуa што указује на вeћу oриjeнтисaнoст кa
aнимaлнoj кoмпoнeнти у исхрaни кoд старијих јединки клена. Кoд свих aнaлизирaних
врстa рибa уoчeнa je висoкa или изрaзитo висoкa пoзитивнa кoрeлaциja измeђу стaндaрднe
дужинe тиjeлa и дужинe дигeстивнoг трaктa, кao и измeђу мaсe тиjeлa и мaсe дигeстивнoг
трaктa.
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Abstract
LUBARDA, Biljana, S. ŠKONDRIĆ, Bojana ĆUK: CONTRIBUTION TO THE FLORA OF THE
CRNA RIJEKA GORGE (REPUBLIC OF SRPSKA) [Faculty of Natural Sciences and Mathematics,
University of Banja Luka, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and
Herzegovina]
Field researches of Crna rijeka gorge (Vrbas left tributary, Republic of Srpska) was carried out in
vegetation season 2013. A total number of 134 taxa were found in investigated area. The most
nummerous in plant species and subspecies were families: Compositae (17.2%), followed by Labiatae
and Leguminosae (7.5%). In the biological spectrum of the flora of Crna rijeka gorge, the most frequent
were the following life forms: hemicriptophytes (47%), phanerophytes (12.7%) and therophytes /
chamaephytes (11.2%). Phytogeographical analysis showd that Sub-Mediterranean (14.6%), Eurasian
(13%), Sub-Central European (12,2%) and Sub-Eurasian (11,4%) were the most nummerous floral
elements. Adventive plants were represented with 8 taxa. In investigated area 6 plant endemic taxa were
noticed: Acer hyrcanum subsp. intermedium, Erysimum linariifolium, Moehringia bavarica subsp.
bavarica, Onosma stelullata, Pseudofumaria alba subsp. leiosperma and Symphyandra hofmannii.
Key words: Crna rijeka, flora, endemics
Сажетак
Теренска истраживања клисуре Црне ријеке (лијева притока Врбаса, Република Српска)
спроведена су током вегетацијске сезоне 2013. године. Укупно је констатовано присуство 134
врсте и подврсте васкуларних биљака. Међу најзаступљенијим фамилијама посебно се истичу
Compositae (17,2%), Labiatae и Leguminosae (7,5%). У биолошком спектру флоре клисуре Црне
ријеке утврђена је процентуална доминација хемикриптофита (47%), фанерофита (12,7%) и
терофита / хамефита (11,2%). Биљногеографска анализа потврдила је доминацију
субмедитеранског (14,6%), евроазијског (13%), субсредњеевропског (12,2%) и субевроазијског
(11,4%) флорног елемента. Констатовано је присуство осам таксона који припадају адвентивним
биљакама. На подручју истраживања потврђено је присуство шест ендемичних таксона: Acer
hyrcanum subsp. intermedium, Erysimum linariifolium, Moehringia bavarica subsp. bavarica, Onosma
stelullata , Pseudofumaria alba subsp. leiosperma и Symphyandra hofmannii.
Кључне ријечи: Црна ријека, флора, ендеми

УВОД
Слив ријеке Врбас одликује изузетна геоморфолошка, хидролошка, биолошка,
односно еколошка разноврсност. Иако цијели ток обилује природним вриједностима,
ипак је могуће издвојити еколошке цјелине са обиљежјима рефугијалних станишта. Једно
такво рефугујално станиште јесте клисура Црне ријеке, лијеве притоке Врбаса. На овом
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станишту заступљене су многе реликтне и ендемичне врсте биљака, које су успјеле
преживјети и драстичне промјене климе у току посљедњег глацијала.
Поред тога што се кањон ријеке Врбас и њених притока карактерише изузетним
богатством различитих форми хидролошких, геолошких и биолошких феномена до данас
не постоје свеобухватна истраживања флоре и вегетације овог подручја. Подручје
истраживања – клисура Црне ријеке, посебно је интересантно, управо због специфичног
положаја на Балканском полуострву, близине јужних обода Панонске низије и значајног
утицаја медитеранске климе (Horvatić, 1967).
Црна ријека врло је значајан водоток подручја општине Мркоњић Град. Она
истиче из Малог језера које се налази на излетишту Балкана и тече у правцу југ – сјевер.
На свом путу протиче кроз Мркоњић Град, а након тока од укупно 17 km, улијева се у
ријеку Врбас код мјеста Дабрац као лијева притока. Ово подручје карактерише
умјереноконтинентална клима, али се дјелимично осјећа и утицај измијењене
медитеранске климе.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Подручје истраживања обухватило је дио тока Црне ријеке од мјеста Бјелајце до
мјеста Дабрац, односно до ушћа ријеке у Врбас. Биљке су сакупљане у току вегетацијске
сезоне 2013. године. Детерминација прикупљеног биљног материјала вршена је на основу
кључева у базичним и стандардним флорама и иконографијама (Domac, 1967; Jávorka &
Csapody, 1975; Јосифовић, (ур.) 1970–1979; Сарић ур., 1986, 1989, 1992; Tutin и сар. (ур.),
1968-1980; Tutin и сар. (ур.), 1993; Šilić, 1990a, 1990b; Mišić и Lakušić, 1990). Припадност
врста одређеној животној форми наведена је према класификацији по Raunkier-у
(Raunkiaer, 1934), разрађена према Којићу (Kojić и сар., 1997). Припадност врста флорним
елементима одређена је према Gajiću (1980).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Теренским истраживањима клисуре Црне ријеке забиљежено је присуство укупно
134 врсте и подврсте васкуларних биљака (Табела 1).
Табела 1. Списак таксона васкуларне флоре клисуре Црне ријеке
животна
форма

флорни елемент

PTERIDOPHYTA
Aspleniaceae
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.

H
H

Циркумполарни
Космополитски

SPERMATOPHYTA
ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONES
Aceraceae
Acer campestre L.
Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer subsp.

P
P

Субсредњеевропски
Илирско-балкански

Таксон
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intermedium (Pančić) Bornm.
Acer monspessulanum L.
Acer negundo L.
Acer obtusatum Waldst. & Kit. ex Willd.
Anacardiaceae
Cotinus coggygria Scop.

P
P
P

Субмедитерански
Адвентивни
Илирско-апенински

NP

Понтско-централноазијскосубмедитерански

PL

Субатлантскосубмедитерански

P

Субсредњеевропски

H

Субилирски

TH
H
TH
H
TH

Субсредњеевропски
Евроазијски
Субпонтски
Субевроазијски
Илирски

H

Субјужносибирски

H
H
ZC
H

Илирско-апенински
Илирско-апенински
Субмедитерански
Евроазијски

H

Средњеевропски

H

Субевроазијски

T

Космополитски

H
T
T
ZC
H
H
H
H
TH
TH
H
H
H
H
G
H

Евроазијски
Адвентивни
Субсредњеевропски
Субмедитерански
Циркумполарни
Субевроазијски
Субсредњеевропски
Субевроазијски
Адвентивни
Адвентивни
Субсредњеевропски
Субјужносибирски
Субсредњеевропски
Субпонтски
Суббалкански
Субмедитерански
Субпонтскосубцентралноазијскосубмедитерански
Понтско-субмедитерански
Суббореално-циркумполарни
Евроазијски

Araliaceae
Hedera helix L.
Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Boraginaceae
Onosma stellulata Waldst. & Kit.
Campanulaceae
Campanula patula L.
Campanula persicifolia L.
Campanula sibirica L. agg.
Campanula trachelium L.
Symphyandra hofmannii Pant.
Cannabaceae
Humulus lupulus L.
Caryophyllaceae
Dianthus sylvestris Wulfen
Moehringia bavarica (L.) Gren. subsp. bavarica
Petrorhagia saxifraga (L.) Link
Saponaria officinalis L.
Silene italica (L.) Pers. subsp. nemoralis (Waldst. &
Kit.) Nyman
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Chenopodiaceae
Chenopodium album L.
Compositae
Achillea millefolium L.
Ambrosia artemisiifolia L.
Anthemis arvensis L.
Artemisia alba Turra
Artemisia vulgaris L.
Centaurea jacea L.
Centaurea triumfettii All.
Cichorium intybus L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Erigeron annuus (L.) Desf.
Eupatorium cannabinum L.
Hieracium virosum Pall.
Inula britannica L.
Inula germanica L.
Jurinea mollis (L.) Rchb.
Lactuca perennis L.
Lactuca serriola L.
Leontodon crispus DC. ex Nyman
Solidago virgaurea L.
Sonchus arvensis L.

TH
H
H
H
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Sonchus asper (L.) Hill
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.
Tussilago farfara L.
Convolvulaceae
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Convolvulus cantabrica L.
Corylaceae
Ostrya carpinifolia Scop.
Corylus avellana L.
Carpinus betulus L.
Carpinus orientalis Mill.
Crassulaceae
Sedum urvillei DC.
Sedum hispanicum L.
Cruciferae
Alyssum montanum L.
Arabis collina Ten.
Erysimum hieracifolium L.
Erysimum linariifolium Tausch
Peltaria alliacea Jacq.
Euphorbiaceae
Euphorbia carniolica Jacq.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia myrsinites L.
Euphorbia platyphyllos L.
Fagaceae
Quercus cerris L.
Geraniaceae
Geranium dissectum L.
Geranium phaeum L.

TH
H
G

Субевроазијски
Субпонтско-субмедитерански
Субевроазијски

G
ZC

Евроазијски
Понтско-субмедитерански

P
P
P
P

Субмедитерански
Субсредњеевропски
Средњеевропски
Источно-субмедитерански

ZC
ZC

Субмезијско-субпанонски
Источно-субмедитерански

ZC
H
TH
ZC
H

Субпонтско-субмедитерански
Субмедитерански
Средњеевропски
Динарско-балкански
Субилирско-субпанонски

H
H
ZC
T

Субилирски
Евроазијски
Субмедитерански
Субмедитерански

P

Источно-субмедитерански

T
H

Geranium robertianum L.

TH

Geranium lucidum All.

TH

Евроазијски
Средњеевропски
Субатлантскосубмедитерански
Субатлантскосубмедитерански

Guttiferae
Hypericum perforatum L.
Labiatae
Micromeria thymifolia (Scop.) Fritsch
Nepeta cataria L.
Origanum vulgare L.

H

Субевроазијски

ZC
H
G

Prunella vulgaris L.

H
H
G
H
DC
DC
ZC

Илирски
Понтско-централноазијски
Евроазијски
Субатлантскосубмедитерански
Субпонтско-субмедитерански
Понтски
Субпонтски
Субпонтско-субмедитерански
Субмедитерански
Средњеевропски

NP
NP
H

Источно-субмедитерански
Субмедитерански
Субпонтски

DC

Источно-субмедитерански

H

Субевроазијски

Salvia verticillata L.
Scutellaria altissima L.
Stachys recta L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium montanum L.
Thymus serpyllum L.
Leguminosae
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link
Colutea arborescens L.
Coronilla varia L.
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum
(Vill.) Rouy
Lotus corniculatus L.
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Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Melilotus officinalis (L.) Lam.
Robinia pseudoacacia L.
Trifolium pratense L.
Oleaceae
Fraxinus ornus L.
Ligustrum vulgare L.
Papaveraceae
Chelidonium majus L.
Papaver rhoeas L.
Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén subsp. leiosperma
(P.Conrath) Lidén
Plantaginaceae
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago media L.
Polygonaceae
Reynoutria japonica Houtt.
Primulaceae
Lysimachia punctata L.
Ranunculaceae

TH
H
TH
P
H

субевроазијски
Адвентивни
Евроазијски
Адвентивни
Субевроазијски

P
NP

Субмедитерански
Субсредњеевропски

H
TH

Евроазијски
Субевроазијски

H

Динарско-балкански

H
H
H

Евроазијски
Евроазијски
Евроазијски

G

Адвентивни

H

Понтско-панонски

Clematis vitalba L.

P

Helleborus odorus Waldst. & Kit.
Hepatica nobilis Schreb.
Thalictrum minus L.
Rhamnaceae
Frangula rupestris (Scop.) Schur
Rhamnus catharticus L.
Rosaceae
Crataegus monogyna Jacq.
Fragaria moschata Weston
Potentilla argentea L.
Potentilla micrantha Ramond ex DC.
Sanguisorba minor Scop.
Rubiaceae
Galium album Mill.
Galium mollugo L.
Rutaceae

H
H
H

Субатлантскосубмедитерански
Средњебалкански
Циркумполарни
Евроазијски

NP
NP

Илирско-скардско-пиндски
Субпонтско-централноазијски

P
H
H
H
H

Субсредњеевропски
Субсредњеевропски
Субпонтско-централноазијски
Субмедитерански
Субевроазијски

H
H

Субсредњеевропски
Субсредњеевропски

H

Субпонтскосубцентралноазијскосубмедитерански

P

субјужносибирски

H
T

Субмедитерански
Субсредњеевропски

H
H
H

Субсредњеевропски
Илирско-скардско-пиндски
Субсредњеевропски

T
TH

Субмедитерански
Субевроазијски

Dictamnus albus L.
Salicaceae
Populus alba L.
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia L.
Saxifraga tridactylites L.
Scrophulariaceae
Digitalis grandiflora Mill.
Digitalis laevigata Waldst. & Kit.
Linaria vulgaris Mill.
Umbelliferae
Bupleurum praealtum L.
Daucus carota L.
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T
TH

Субмедитерански
Субмедитерански

H

Евроазијски

P

Адвентивни

Tamus communis L.

G

Субатлантскосубмедитерански

Gramineae
Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Melica ciliata L.
Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Liliaceae

H
G
H
T

Субмедитерански
Космополитски
Субмедитерански
Субевроазијски

Allium flavum L.

G

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

G

Veratrum nigrum L.

H

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Smyrnium perfoliatum L.
Valerianaceae
Valeriana officinalis L.
Vitaceae
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon
MONOCOTYLEDONES
Dioscoreaceae

Понтско-централноазијскосубмедитерански
Субјужносибирски
Евроазијски

Раздјелу Pteridophyta припадају двије врсте (Asplenium trichomanes и Asplenium
ruta-muraria), док остала 132 таксона припадају раздјелу Spermatophyta. У оквиру раздјела
Spermatophyta, доминира класа Dicotyledones са 124 таксона, док је класа Monocotyledones
присутна са 8 таксона. У саставу анализиране флоре, потврђено је присуство 40 фамилија.
Једна фамилија припадала је раздјелу Pteridophyta, док су таксони класе Dicotyledones
сврстани у 36 фамилија, а класе Monocotyledones у три фамилије. Међу таксонима
најбројнијим фамилијама посебно се истичу Compositae (17,2% или 23 таксона), Labiatae
и Leguminosae (7,5% или 10 таксона) (Слика 1), које се по броју врста и родова одликују
највећим богатством и у флори Босне и Херцеговине (Beck-Mannagetta, 1903, 1916–1920,
1927; Beck-Mannagetta & Malý, 1950; Bjelčić, 1967, 1974, 1983) и Балканског полуострва
(Turrill, 1929). Са по једним таксоном је присутно 15 фамилија.

Слика 1. Најбројније фамилије (врсте и подврсте) у флори клисуре Црне ријеке
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Анализом заступљености појединих животних форми флоре клисуре Црне ријеке
утврђена је процентуална доминација хемикриптофита са 63 представника или 47% у
односу на укупан број таксона (Табела 2).
Приближно једнаким, али далеко мањим учешћем заступљене су животне форме
фанерофита (12,7%) и терофита /хамефита (11,2%). Остале животне форме заступљене су
у мањем проценту. Процентуална доминација животних форми хемикриптофита и
терофита / хамефита, указује у великој мјери на специфичност еколошких типова
станишта и пионирски карактер заједница које се развијају у клисуре Црне ријеке.
Фанерофите и нанафанерофите су у флори клисуре Црне ријеке заступљене са 12,7%,
односно 4,5% респективно. Велико присуство дрвенастих врста на овом подручју указује
на полидоминантну структуру и реликтност биљних заједница.
Табела 2. Биолошки спектар флоре клисуре Црне ријеке
животна форма
број таксона
%
Хемикриптофите (H)
63
47,0
Фанерофите (P)
17
12,7
Терофите / хамефите (TH)
15
11,2
Геофите (G)
10
7,5
Зељасте хамефите (ZC)
10
75
Терофите (T)
9
6,7
Нанофанерофите (NP)
6
4,5
Дрвенасте хамефите (DC)
3
2,2
Фанерофитске лијане (PL)
1
0,7
укупно
134
100,0

Биљногеографска анализа флоре клисуре Црне ријеке указује да су са највећим
процентом заступљене врсте широког распрострањења и то: субмедитерански флорни
елемент са 18 таксона или 14,3%, евроазијски и субсредњеевропски са по 16 таксона или
12,7% и субевроазијски са 14 таксона или 11,1%. Остали флорни елементи заступљени су
са мањим бројем представника (Слика 2). Значајан проценат анализиране флоре припада
субмедитеранском флорном елементу. Високо учешће овог флорног елемента објашњава
се чињеницом да медитеранска клима, истина ослабљеним утицајем, допире до предјела
дубоко у копну, дуж кањона и клисура наших ријека.
У флори клисуре Црне ријеке заступљено је осам таксона који припадају
адвентивим биљкама. Анализирајући квалитативно учешче алохотних врста у флори
истраживаног подручја забиљежено је највеће присуство сљедећих таксона: Reynoutria
japonica, Ambrosia artemisiifolia и Conyza canadensis.
Балканско полуострво карактерише се присуством клисура и кањона који су
препознати као рефугијуми терцијарне флоре и реликтне вегетације (Мишић, 1984). На
рефугијално-реликтни карактер клисуре Црне ријеке осим присуства полидоминантних
заједница указују и ендемични таксони чија су станишта пукотине стијена и сипари. Тако
је досадашњим флористичким и еколошким истраживањима клисуре Црне ријеке
констатовано шест ендемичних таксона, а то су: Acer hyrcanum subsp. intermedium,
Erysimum linariifolium, Moehringia bavarica subsp. bavarica, Onosma stelullata,
Pseudofumaria alba subsp. leiosperma и Symphyandra hofmannii.
81

Биљана Лубарда, Синиша Шкондрић, Бојана Ћук

Слика 2. Флорни елементи са највећим учешћем у флори клисуре Црне ријеке

Посебно интересантна ендемична врста је Symphyandra hofmannii (босанска или
Хофманова звончика), која има дефинисан ареал, а који се разликује од осталих
ендемичних биљака по томе што заузима сливно подручје двију наших ријека – Босне и
Врбаса, и њихових притока. Постоји и један изузетак, а то је налазиште ове биљке у
сливном подручју ријеке Тиње код Тузле. Symphyandra hofmannii по први пут сакупљена
је 1847. године на кречњачким блоковима и зидинама старог града Сребрника од стране
Otto Sendtner-a. Sendtner је у почетку погрешно одредио као Symphyandra wanneri (Rochel)
Heuffel. Касније, Otto Blau је исте те хербарске примјерке означио као Symphyandra
wanneri (Rochel) Heuffel. Чувени ботаничар Pantocsek 1881. године описао је нову врсту,
Symphyandra hofmannii, на основу примјерака које је Florian Hofmann сакупио у клисури
Врбаса, између Бање Луке и Јајца (Pantocsek, 1881). Протолог са детаљним описом нове
врсте објављен је годину дана касније у оквиру Hofmann-овог рада који се односи на
флору Босне (Hofmann, 1882).
На стијенама Хум планине код Јајца је locus classicus жуте млађе Pseudofumaria
alba subsp. leiosperma (P. Conrath) Lidén, коју је ботаничар Conrath (1888) описао као
Corydalis leiosperma. Станиште ове биљке су кречњачки сипари, али се често налази међу
каменим блоковима букових и буково-јелових шума. Широко је распрострањена у
западном дијелу Балканског полуострва.

ЗАКЉУЧАК
Теренским истраживањем клисуре Црне ријеке, од мјеста Бјелајце до Дабраца,
констатовано је присуство 134 врсте и подврсте васкуларних биљака. Међу
најзаступљенијим фамилијама посебно се истичу Compositae (17,2% или 23 таксона),
Labiatae и Leguminosae (7,5% ili 10 таксона). У биолошком спектру флоре клисуре Црне
ријеке утврђена је процентуална доминација хемикриптофита (47% или 63 таксона),
фанерофита (12,7% или 17 таксона) и терофита / хамефита (11,2% или 15 таксона).
Биљногеографска анализа потврдила је доминацију субмедитеранског (14,6% или 18
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таксона), евроазијског (13% или 16 таксона), субсредњеевропског (12,2% или 15 таксона)
и субевроазијског (11,4% или 14 таксона) флорног елемента. Констатовано је присуство
осам таксона који припадају адвентивним биљкама. Посебно се наглашава присуство
шест ендемичних таксона Acer hyrcanum subsp. intermedium, Erysimum linariifolium,
Moehringia bavarica subsp. bavarica, Onosma stelullata, Pseudofumaria alba subsp.
leiosperma и Symphyandra hofmannii, као и потреба заштите клисуре Црне ријеке и
мониторинга ендемичних и инвазивних врста.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ХЕМОЛИМФЕ ВИНОГРАДСКОГ
ПУЖА (HELIX POMATIA) ИЗ РАЗЛИЧИТИХ СТАНИШТА
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Abstract
TEŠIĆ, Ivana, Jasna FRIŠČIĆ, R. DEKIĆ: CHARACTERIZATION OF ROMAN SNAIL (Helix
pomatia) HEMOLYMPH FROM DIFFERENT HABITATS [Faculty of Natural Sciences and
Mathematics, University of Banja Luka, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska,
Bosnia and Herzegovina]
Hemolymph represents main body fluid in snails. Its circulation is generated by rhythmic
contractions of the heart and foot musculature (Sembrat, 1981). Hemolymph contains proteins, buffers,
respiratory pigments and sustains homeostasis. Proteins, mainly albumins, provide colloid osmotic
pressure in hemolymph. Respiratory pigments are also present and they have an important role in gas
transport. Glucose content is species specific, but it also varies between individuals of the same species
depending on the season and animal activity. Two types of cholinesterases are present in the hemolymph
of roman snail Helix pomatia: soluble fraction (FS) which makes up to 90 % of the total enzyme activity,
and another membrane-bound fraction soluble in detergents (DS). Hemocytes represent another
characteristic of snail hemolymph. They are directly involved in the prevention of hemolymph loss
during injury. Aim of this study is the comparison of several physiological parameters of hemolymph
collected from snails inhabiting different habitats: mountain Ozren and Bosna riverside in Doboj
municipality. These localities are portrayed by diverse abiotic and biotic factors, so our goal was to
determine if differences in hemolymph parameters such as protein content, acetylcholinesterase (AChE)
activity and hemocyte profile can be observed. Lower protein concentration and AChE activity was
measured in hemolymph from snails collected in urban area of Doboj. Protein concentration depends on
various external and internal factors which affect organisms, age, reproductive cycle animal activity etc.
Observed hypoproteinemia may be the result of protein synthesis inhibition in hepatopancreas by
environmental pollutants. AChE inhibition can also be attributed to the presence of anthropogenic
pollution in urban area of Doboj. Due to the sensitivity of this enzyme to pesticides, it is commonly used
as a reliable bioindicator of soil and water pollution. Although numerous studies have been done in this
field, adequate system of classification and nomenclature of gastropod hemocytes has not been
established yet. In hemolymph from both experimental groups two types of hemocytes were identified
and measured.
Key words: Roman snail, acetylcholinesterase, glucose, hemocytes
Сажетак
Хемолимфа представља главну тјелесну течност пужева, чија је циркулација условљена
ритмичким контракцијама срца и мишића стопала (Sembrat, 1981). Хемолимфа садржи протеине,
пуферске системе и респираторни пигмент те обезбјеђује релативно сталан састав унутрашње
средине организма. Протеини обезбјеђују колоидно-осмотски притисак. Главну улогу, међу
протеинима, у одржавању колоидно-осмотског притиска имају албумини, док је улога глобулина
85

Ивaнa Teшић, Jaснa Фришчић, Рaдoслaв Дeкић

знатно мања. Посебну улогу у хемолимфи имају респираторни пигменти, који врше транспорт
гасова. Концентрација глукозе у хемолимфи cпецифична је за сваку врсту, али је могуће варирање
код једне исте јединке у зависности од њене физиолошке активности. Код пужа Helix pomatia
откривена су два облика холинестараза: једна потпуно растворљива (FS) у хемолимфи и која чини
90% од укупне активности, и друга мембрански везана која је растворљива у детерџентима (DS).
Присуство хемоцита још је једна од карактеристика хемолимфе. Они директно учествују у
спречавању истицања хемолимфе из организма на мјесту оштећења. Циљ рада је поређење
карактеристика хемолимфе Helix pomatia из различитих станишта. Узорци виноградског пужа
сакупљени су са два различита локалитета, од којих је један смјештен на планини Озрен, док се
други налази у урбаном подручју Добоја. С обзиром на то да локалитете са којих су сакупљени
узорци карактеришу различити комплекси абиотичких и биотичких услова, истраживањa
тјелесних течности као показатеља стања организма имају посебан значај јер истовремено служе и
као биоиндикатори стања животне средине. Нижа вриједност концентрације протеина и
активности ацетилхолинестеразе установљене су код јединки које су сакупљене на подручју града
Добоја. Концентрација протеина зависи од многих спољашњих и унутрашњих фактора који утичу
на организам, од старости организма, активности животиње, репродукције и сл. Претпостављамо
да је хипопротеинемија забиљежена код пужева сакупљених у урбаном подручју посљедица
редукције синтезе протеина у хепатопанкреасу изазване повећаном концентрацијом полутаната.
Активности ацетилхолинестеразе користе се као биомаркер који има широку примјену у
мониторингу различитих загађења. Инактивација активности ацетилхолинестеразе код
испитиване групе пужева сакупљених на подручју Добоја може се објаснити присуством
антропогеног загађења. Мјесто настанка хемоцита, тип пролиферације и постојање матичних
ћелија још увијек нису утврђени. Упркос сталном напретку у проучавању карактеристика
хемоцита мекушаца, одговарајући систем њихове класификације и номенклатуре и даље не
постоји. Ми смо на размазима хемолимфе идентификовали два типа хемоцита. Резултати нашег
истраживања показују да постоје разлике у физиолошким параметрима код јединки које
насељавају станишта са другачијим условима.
Кључне ријечи: Helix pomatia, виноградски пуж, ацетилхолинестераза, хемоцити

УВОД
Хемолимфа представља главну тјелесну течност пужева, чија је циркулација
условљена ритмичким контракцијама срца и мишића стопала (Sembrat, 1981). Хемолимфа
садржи бјеланчевине, пуферске системе, респираторни пигмент и обезбјеђује релативно
стални састав унутрашње средине организма. Протеини обезбјеђују колоидно-осмотски
притисак. Главну улогу међу протеинима у одржавању колоидно-осмотског притиска
имају албумини, док је улога глобулина знатно мања. Концентрација протеина зависи од
многих спољашњих и унутрашњих фактора који утичу на организам. Повећана
концентрација протеина може да буде резултат одговора на присуство стресора који даље
шаљу сигнал за повећање синтезе протеина у хепатопанкреасу (Troschinski и сар., 2014).
Међутим, такође може да се јави и хипопротеинемија као посљедица инхибиције синтезе
протеина усљед блокирања функционалних група аминокиселина због различитих
полутаната. Многи радови показали су да присуство различитих ксенобиотика утиче на
укупан садржај протеина код мекушаца. Једињења настала непотпуним сагоријевањем
горива и честице чађи узрокују повећање садржаја укупних протеина у хемолимфи (Ismert
и сар., 2002). С друге стране, изложеност загађивачима из домаћинстава, резидуама
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детерџента и хемијских средстава, доводи до смањења концентрације протеина у стопалу
и дигестивној жлијезди пужева (Grara и сар., 2012), али и шкољки (Jagtap, 2011).
Посебну улогу у хемолимфи имају респираторни пигменти, који врше транспорт
гасова тј. хемијски везују кисеоник на нивоу респираторних површина и транспортују га
до ткива, гдје се отпушта и дифундује у ћелије. Респираторни пигменти могу бити
локализовани екстрацелуларно, растворени у хемолимфи или у ћелијама. Хемоцијанин је
респираторни пигмент растворен у тјелесним течностима многих бескичмењака, али
најчешће у хемолимфи мекушаца и зглавкара. У свом молекулу, поред протеина, садржи
и два јона бакра. Количина бакра у саставу хемолимфе варира и зависи од степена
активности животиње. Већа је код активних облика (сипе, хоботнице), него код тромијих
животиња (пужа). Иначе, овај је пигмент у оксигенисаном облику плаве боје, а у
дезоксигенисаном облику је безбојан (Давидовић, 1998). Концентрација глукозе у
хемолимфи специфична је за сваку врсту, али је могуће варирање код једне исте јединке у
зависности од њене физиолошке активности. Максимална количина присутна је када је
животиња активна (најчешће током прољећа), док се минимална концентрација биљежи у
фази физиолошке пасивности. У тој фази сви физиолошки процеси сведени су на
минимум, животиња се не храни активно већ користи депоноване хранљиве материје
(гликоген депонован у ћелијама хепатопанкреаса код пужа). Глукоза која није потребна за
производњу енергије складишти се у форми гликогена који представља потенцијални
извор енергије. Највећи дио гликогена спремљен је у хепатопанкреасу и ћелијама
мишића. Када се ове или друге ћелије засите гликогеном, вишак глукозе трансформише се
у липиде и складишти у виду масног ткива. Холинестеразе (ChE) представљају класу
серинских хидролаза које катализују цијепање естара холина. Ови ензими класификују се
као ацетил- (AChЕ), пропионил- (PChЕ) и бутирил-холинестераза (BChЕ). Код кичмењака
су то мембрански везани ензими за које се сматра да имају улогу у терминацији
трансмисије импулса на холинергичким синапсама. Проучавање холинестераза код
бескичмењака показало је присуство веома солубилних облика. Ови ензими често
испољавају низак ниво специфичности према супстрату и широк спектар варијабилности
кинетичких особина (Principato и сар., 1984). Присуство ових ензима утврђено је како код
копнених и слатководних, тако и код морских мекушаца. Код пужа Helix pomatia,
откривена су два облика холинестараза: једна потпуно растворљива (FS) у хемолимфи и
која чини 90% од укупне активности, и друга мембрански везана која је растворљива у
детерџентима (DS). Солубилна форма је постојан комплекс који формира крупну честицу
са коефицијентом седиментације 32 S. Форма растворљива у детерџентима је амфифилни
протеин са хидрофобним својствима молекулске масе 129 000. На основу вриједности
Vmax/Km, ови ензими су ацетилхолинестараза (FS) и бутирил-холинестараза (DS), иако у
највећој мјери хидролизују пропионил тиохолин (Talesa и сар., 1995). Представнике класе
Gastropoda одликује изузетно адаптивна радијација која им је омогућила насељавање
различитих еколошких ниша и типова станишта. Проучавање активности ових ензима код
мекушаца од великог је значаја, првенствено због њихове потенцијалне употребе као
биондикатора. Они могу да буду инхибирани директним везивањем за активни центар
ензима, или индиректно као посљедица токсичног дејства пестицида и других
ксенобиотика (Bukowska, 2006).
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Присуство хемоцита још је једна од карактеристика хемолимфе. Они директно
учествују у спречавању истицања хемолимфе из организма на мјесту оштећења тј. лезије.
На мјесту повреде или лезије сакупља се већи број хемоцита, који се послије неког
времена међусобно сљепљују (подсјећа на аглутинацију тромбоцита) и граде тзв.
плазмодијални чеп који затвара разорени тјелесни зид. Ова појава представља
примитиван облик заштите хемостазе оштећеног организма, као што код кичмењака
обезбјеђује коагулација крви (Андрић, 2006). Упркос досадашњим сазнањима у области
цитоморфометрије хемолимфе, и даље постоје проблеми у типологији хемоцита. Њихова
класификација ослања се на различите критеријуме, од морфолошких до функционалних.
Најчешће се хемоцити пужева диференцирају као агранулоцити (хијалиноцити) и
гранулоцити са израженом способношћу фагоцитирања страног материјала. Одређивање
типова и функције хемоцита мекушаца у природном окружењу од великог је значаја за
проучавање основних ћелијских одговора на три основне варијабле: промјене у животној
средини, употребу и утицај паразита (Martin и сар., 2007).
Узорци виноградског пужа сакупљени су са два различита локалитета, од којих је
један смјештен на планини Озрен, док се други налази на обали ријеке Босне (урбано
подручје града Добоја). Планина Озрен није изложена антропогеном загађењу. Локалитет
на ком су сакупљене јединке може се сматрати примјером чистог, очуваног животног
окружења, обраслог густом црногоричном шумом. С друге стране, подручје града Добоја
под утицајем је различитих загађивача и антропогених притисака који карактеришу
урбане средине: неадекватно збрињавање отпада, непостојање канализационе мреже на
цијелом подручју општине, као ни постројења за сакупљање и обраду отпадних вода.
Велики проблем представљају и резуде загађивача заостале у земљишту након поплава
које су задесиле град Добој 2014. године. Хемолимфа пужева подложна је различитим
биотичким и абиотичким утицајима из животне средине, а њихове ефекте могуће је
сагледати кроз поједине физиолошке параметре. Циљ рада је поређење карактеристика
хемолимфе пужева са различитих станишта. Истраживање физиолошких параметара
јединки исте врсте са различитих станишта која се одликују различитим условима, од
посебног је значаја јер ови параметри представљају индиректне показатеље стања
животне средине. Пужеви се сврставају међу најбоље тест организме у
екотоксиколошким студијама и процјени утицаја загађивача у копненим и акватичним
срединама. У узорцима хемолимфе пужа урађена је карактеризација хемоцита, а утицај
полутаната из животне средине сагледан је са аспекта утицаја на синтезу протеина и
активност ацетилхолинестеразе.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Узорковање материјала обављено је у априлу 2016. године, на подручју града
Добоја и планине Озрен. На подручју града Добоја, на обалама ријеке Босне, сакупљено је
26 јединки, док је на Озрену сакупљено укупно 16 јединки. Пужеви су стављени у
тераријум, у ком су свакодневно храњени свјежом, влажном травом. Изолација и анализа
хемолимфе извршена је након аклимационог периода од 14 дана. Узорци хемолимфе
сакупљени су из плућне вене пужа Helix pomatia. Концентрација протеина у узорцима
одређена је методом по Lowry-у (1951). Одређивање активности ацетилхолинестеразе
вршено је колориметријском методом по Елману (Ellman и сар., 1961). Узорци хемолимфе
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су центрифугирани на 5000 обртаја/мин, на температури од 4 степена. Уклоњен је
супернатант, а фракција са исталоженим хемоцитима сакупљена је пипетом и од ње су
направљени танки размази. Након бојења размаза комбинованом методом по Pappenheimу, хемоцити су посматрани под имерзионим објективом. Фотографије хемоцита
направљене су помоћу камере Leicа EC3. На размазима хемолимфе диференцирани су
различити типови хемоцита. Димензије дуже и краће осе хемоцита одређене су помоћу
софтвера Leica Аpplication Suite 3.0.0.

РЕЗУЛТАТИ
На локалитету Добоја, концентрација протеина у узорцима хемолимфе кретала се у
интервалу од 5.45 mg/ml до 9.13 mg/ml. Код јединки сакупљених на локалитету планине
Озрен забиљежена је нешто виша концентрација протеина (Табела 1), која није
показивала
сигнификантну
разлику
(p=0,432).
Вриједности
активности
ацетилхолинестеразе изражене су у виду јединица промјене апсорбанце (U) по маси
протеина у узорку. Код пужева сакупљених на урбаном подручју града Добоја, најнижа
вриједност активности AChE износила је 1400 U/mg, док је највиша забиљежена износила
2430 U/mg. Нешто више вриједности ензимске активности измјерене су у хемолимфи
пужева сакупљених на планини Озрен. Код њих је минимална измјерена вриједност
износила 1530 U/mg, а максимална 2910 U/mg (Табела 1).
Табела 1. Вриједности концентрације укупних протеина и активности ацетилхолинестеразе у хемолимфи пужева са различитих локалитета (n – број јединки)
Добој, обала ријеке Босне
Планина Озрен
(n=10)
(n=10)
Концентрација
Концентрација Активност
Активност
протеина
протеина
AChE
AChE (U/mg)
(mg/ml)
(mg/ml)
(U/mg)
Средња
7.09
1774
7.44
2174
вриједност
Стандардна
1.05
392.6
0.71
512.86
девијација

На танким размазима хемолимфе идентификована су два типа хемоцита. Средње
вриједности димензија хемоцита приказане су у табели 2. Први тип обухвата крупније
ћелије које имају способност да формирају псеудоподије на периферији. Показују висок
афинитет ка киселим бојама па је цитоплазма интензивно обојена ружичастом бојом.
Други тип обухвата ситније округле хемоците. Они су бројно знатно заступљенији у
односу на претходни тип хемоцита. Једро је обојено плавољубичасто, а цитоплазма
показује афинитет према базним бојама (Слика 1).
Табела 2. Средње вриједности димензија хемоцита идентификованих на размазима
хемолимфе пужа Helix pomatia (n – број јединки)
Хемоцити
Дужа оса хемоцита(µm)
Краћа оса хемоцита (µm)
Средња вриједност ± SD
Средња вриједност ± SD
(n=10)
(n=10)
12.47±2.3
10.9±2.33
Тип 1
Тип 2
7.91±0.36
7.57±0.33
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Слика 1. Хемоцити идентификовани на размазима хемолимфе пужа Helix pomatia, a – Тип 1; б –
Tип 2

ДИСКУСИЈА
Резултати истраживања виноградског пужа на подручју Добоја и планине Озрен,
указују на постојање разлике у концентрацији протеина хемолимфе између јединки са ова
два локалитета. Концентрација протеина виша је код јединки сакупљених на планини
Озрен у односу на другу испитивану групу. Nielsen и сарадници (1983) покушали су да
изврше карактеризацију протеина хемолимфе виноградског пужа Helix pomatia
имуноелектрофоретским и хроматографским техникама. Најбројнији су били протеини
који транспортују кисеоник, α и β хемоцијанин, а такође су забиљежена и најмање три
нереспираторна пигмента. У веома ниским концентрацијама пронађен је и хемаглутинин.
Хемолимфа пужева не садржи протеин фибриноген тако да код њих нема процеса
коагулације какав постоји код кичмењака. Резултати студија Adamovicz и Bolaczek (2003)
указују на то да концентрација протеина зависи од многих спољашњих и унутрашњих
фактора који утичу на организам. Повећана концентрација протеина посматрана је као
одговор на стрес факторе који су сигнал за повећање синтезе протеина у хепатопанкреасу.
Међутим, хипопротеинемија често се јавља као посљедица смањене синтезе протеина
усљед инхибиторног дејства различитих полутаната. Радионуклиди у чађи и издувним
гасовима изазивају деградацију протеина и блокирају процес њихове синтезе на нивоу
рибозома (CIESM, 2002). Bislimi и сарадници (2013) показали су двоструко нижу
вриједност укупних протеина у хемолимфи пужева изложених индустријском загађењу.
Испитивања која су извели Srivatsan и сарадници 1992. године указују на то да до
повећања концентрације протеина код пужева може доћи усљед повећане продукције
гамета. У њиховом раду најнижи ниво протеина нађен је у групи млађих јединки, док су
највеће концентрације протеина установљене у хемолимфи најстаријих јединки.
Упоређивањем резултата истраживања виноградског пужа сакупљених на подручју
града Добоја и планине Озрен, уочили смо постојање разлика у активности
ацетилхолинестераза. На подручју планине Озрен активност AChE је за 23% виша него на
другом локалитету. Иако је констатовано присуство одређених разлика, није утврђена
статистички значајна разлика (p=0,420) у поређењу узорака из наведених локалитета.
Ђорђевић и сарадници 2014. године испитивали су утицај органофосфатних једињења на
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активност ацетилхолинестеразе. Органофосфатна једињења представљају иреверзибилне
инхибиторе AChE и имају широку примјену у пољопривреди. Степен инхибиције ензима
био је углавном већи код организама код којих су доказане више концентрације
органофосфатних једињења.
Употреба биомаркера у евалуацији биолошких ефеката различитих хемијских
полутаната значајно је дијагностичко средство у мониторингу загађења. Активности
ацетилхолинестеразе представља биомаркер који има широку примјену у мониторингу
загађења различитим неуротоксичним супстанцама, тешким металима, органофосфатним
и карбаматним пестицидима, полиароматичним угљоводоницима итд.
Инактивација активности ацетилхолинестеразе код испитиване групе пужева
сакупљених на подручју Добоја, може се повезати са високом концентрацијом пестицида
као и присуством антропогеног загађења. Ацетилхолинестераза је параметер од изузетног
значаја за потврду присуства или одсуства пестицида, те се као таква користи за поуздан
индикатор загађења. Она може да буде инхибирана директним везивањем за активни
центар ензима, или индиректно као посљедица токсичног дејства пестицида и других
ксенобиотика (Bukowska, 2006).
Степен инхибиције AChE зависи од концентрације пестицида којој су оранизми
изложени. У раду Иванца и сарадника (2009), чак и ниске концентрације тербуфоса (0.133
mg/L) који се сврстава у органофофосфатне пестициде, изазива инхибицију
ацетилхолинестеразе еритроцита бабушке (Carassius gibelio).
Ацетилхолинестераза примјењује се као специфичан биомаркер за процјену
изложености организма пестицидима, нарочито код мекушаца. Пужеви су веома важни
чланови како копнених, тако и водених екосистема, те су као такви изложени бројним
негативним утицајима. Због њиховог широког распрострањења, начина исхране, као и
промјене понашања често се користе као циљни организми за процјену загађења животне
средине. Многе антропогене активности такође негативно дјелују на популације пужева.
На танким размазима хемолимфе идентификовали смо два различита типа
хемоцита. Хемоцити мекушаца веома су разноврсни, а њихова бројност и изглед мијењају
се у зависности од услова животне средине и физиолошког стања животиње. Број и
изглед хемоцита такође је подложан промјенама изазваним старењем животиње,
температуром, инфекцијама, нападима паразита, повредама, количином воде у ткивима и
општим стањем организма. Старије јединке могу имати двоструко већи број хемоцита у
поређењу са млађим животињама (Adamovicz и Bolaczek, 2003). Претпоставља се да су
укључена три механизма пролиферације: митоза, амитоза и фрагментација цитоплазме
(Sminia, 1981). Хемоцити Gastropoda имају важну одбрамбену улогу у организму, као што
је нпр. фагоцитоза. инкапсулација, нодулација, одбрана од паразита, коагулација и
зарастање рана (Drozdowski и Zbikowska, 1994).
Мјесто настанка хемоцита, тип пролиферације и постојање матичних ћелија још
увијек нису утврђени. Многе студије указују на то да су извори хемоцита код врсте Helix
aspersa епител плашта и везивно ткиво, зидови проводних судова код Biomphalaria
glabrata (Sminia, 1981), а код врста рода Dotо везивно ткиво рено-кардијалног комплекса
(Kress, 1968). Упркос сталном напретку у проучавању карактеристика хемоцита
мекушаца, одговарајући систем њихове класификације и номенклатуре и даље не постоји.
Према неким ауторима, постоје два различита типа хемоцита (Sminia, 1981), док је
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мишљење других аутора да су то само различити развојни стадијуми једног типа ћелије
(Adamovicz и Bolaczek, 2003).

ЗАКЉУЧАК
У овом раду поређене су карактеристике хемолимфе врсте Helix pomatia који
насељавају различита станишта. Узорци виноградског пужа сакупљени су са два
различита локалитета, од којих је један смјештен на планини Озрен, док се други налази
на обали ријеке Босне, на подручју града Добоја. Ова два проучавана локалитета
карактеришу се различитим комплексима абиотичких и биотичких услова станишта.
Планина Озрен није изложена антропогеном загађењу. Локалитет на ком су сакупљене
јединке може се сматрати примјером чистог, очуваног животног окружења, обраслог
густом црногоричном шумом. С друге стране, подручје града Добоја под утицајем је
различитих загађивача и антропогених притисака који карактеришу урбане средине:
неадекватно збрињавање отпада, непостојање канализационе мреже на цијелом подручју
општине као ни постројења за сакупљање и обраду отпадних вода. Велики проблем
представљају и резуде загађивача заостале у земљишту након поплава које су задесиле
град Добој 2014. године. Резултати нашег истраживања показују да постоји разлика у
физиолошким параметрима код јединки које насељавају станишта са другачијим
условима. Инактивација активности ацетилхолинестеразе код испитиване групе пужева
сакупљених на подручју Добоја, може се повезати са присуством антропогеног загађења.
Ацетилхолинестераза је параметер од изузетног значаја за потврду присуства или
одсуства пестицида, те се као таква користи за поуздан индикатор загађења.
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