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О ПОСТУПЦИМА РЕПРОДУКТИВНОГ 
КЛОНИРАЊА – ТЕОРИЈА, МЕТОДЕ И 

ИСТОРИЈА 
Љубомир Берберовић 

Факултет криминалистичких наука, Сарајево, Бистрик 7 

Abstract 

BERBEROVIĆ, Lj.: REPRODUCTIVE CLONING TECHNIQUES – THEORY, 
METHODOLOGY, HISTORY. Skup 2: 3-14 [Faculty of Criminology, Sarajevo, 7 Bistrik Street]. 
The underlying theory, methodological basis and most important practical results of the experiments of 
reproductive (organismic) cloning are presented. Selected problems of classification and terminology are briefly 
discussed.  

Key words: clone, clonal propagation, genetic engineering, genomic engineering, totipotency 
(omnipotency), enucleation, nuclear somatic transfer,  reproductive cloning, reparative cloning.  

Сажетак 
Приказани су теоријски принципи, методолошке основе и најважнији практични резултати 
експеримената репродуктивног (организмичког) клонирања. Назначена су  поједина питања 
типологије експеримената, као и терминологије.  
Кључне ријечи: клон(а), клонално размножавање, генетичко инжењерство, геномско 
инжењерство, тотипотентност (омнипотентност), енуклеација, трансфер соматског једра, 
репродуктивно клонирање, репаративно клонирање.  

УВОД 
Посљедњих дана 2002. године објављено је да предстоји скоро рађање прве 

клониране људске бебе. Иако никад није потврђено да је стварно успјела клонална 
репродукција људских јединки (многи истакнути стручњаци озбиљно сумњају у такву 
могућност), јако је порасло занимање јавности за сам појам клонирања и његово 
значење, те за поступке клонирања и практичне могућности које отвара ова 
биотехнологија. Широј јавности није довољно познато да се ради о методима и 
резултатима за које већ одавно постоје неопходне научно-теоријске претпоставке и 
значајна експериментална искуства. 

КЛОНЕ И КЛОНИРАЊЕ 
Термин «клон» или «клона» (clone) уведен је у науку почетком прошлог вијека 

(W e b b e r  1903) и данас се употребљава у неколико донекле неједнаких значења. 
Литература на домаћем језику (неоправдано) даје предност првопоменутом облику 
имена. У савременом смислу ријечи, под клоном се првенствено подразумијева скупина 
генетички идентичних индивидуа (B a i n s  1998), тј. јединки са једнаким насљедним 
основама.  

Умножавање клоналног типа у природи се одвија путем еквалне (еквационе, 
хомеотипске) ћелијске диобе–митозе. Одавно је закључено да суштину 
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еквипродуктивности ћелије, основног живог система, чини еквипродуктивност 
хромосома, надмолекуларних структура у којима је смјештена главнина насљедног 
материјала. Митоза подразумијева тачну дупликацију хромосома и гена и прецизну 
сепарацију продуката дупликације. Све соматске ћелије, без обзира на своју 
функционалну диференцијацију, увијек садрже једнаку, диплоидну хромосомску 
гарнитуру, а ова се састоји од n парова хомологих хромосома, или 2n хромосома (схема 
1). Митозом настају групе генетички идентичних биолошких система (ћелија или 
организама), који потичу од заједничког претка (K i n g  & S t a n s f i e l d , 1997). И 
облици тзв. вегетативног размножавања, када се читави нови организми развијају из 
тјелесних дијелова, такође би се могли уврстити међу облике клонирања. 

 
Схема 1. Митоза («еквална» ћелијска диоба). 
d – дупликација хромосома 
s – сепарација 

Информацијске макромолекуле, прије свега дезоксирибо-нуклеинска киселина 
(ДНК) умножавају се клонирањем, слично биолошким системима. Способност за 
идентичну репродукцију (дупликацију) молекула ДНК представља основа 
еквипродуктивности надмолекуларних структура у свим биолошким системима, 
различитог нивоа организованости и сложености, од ћелија до организама. Идентична 
репродукција, било природна или вјештачка, почива на ауторепликативности 
(еквипродуктивности) молекула насљедности–молекула ДНК. 

Генетичко-инжењерске методе омогућавају умјетно  молекуларно клонирање, 
Циљане секвенције ДНК, односно тачне реплике одређених гена, праве се у 
произвољним количинама. Посебно је ефикасна технологија «ланчане реакције 
полимеразе» (PCR, Polymerase Chain Reaction), која је одмах након што је откривена 
(M u l l i s  & F a l c o n a  1987) ушла у широку лабораторијску примјену. Поступком PCR 
могу се за кратко вријеме добити милиони и милијарде копија одабраног сегмента 
ДНК, и то од минималних полазних количина (M u l l i s  1990). Под називом «клонирана 
ДНК» подразумијевају се фрагменти ДНК, који се пасивно умножавају у рецепторном 
систему, уграђени у неки вектор (“putujuća DNK”, K i n g  & S t a n s f i e l d  1997). Другим 
ријечима, биолошки системи могу мултиплицирати специфично обрађену страну ДНК, 
која је обично укључена у различите «ДНК-носаче» (векторе). 

ПРИРОДА И ТИПОВИ КЛОНИРАЊА 
Термин клонирање је постао општеприхваћен заједнички назив за поступке 

вјештачке идентичне репродукције биолошких структура (система), од биолошких 
макромолекула, до надмолекукларних ћелијских структура, те ћелија у цјелини, 
ћелијских линија (ткива) и читавих организама. Савремена биолошка теорија обично 
разматра клонирање као грану генетичког инжењерства, научно-истраживачке области 
која се одликује захватима директног манипулисања насљедним материјалом 

s 
2nI 2nII 

2nI 

2nI 

d 
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(B e r b e r o v i ć  2001), тј. генима и биолошким структурама у чији састав гени улазе. 
Назив «генетичко инжењерство» није баш најсретније изабран, али је стекао статус 
техничког термина и прихваћен је у читавој литератури. Основни правци и облици 
генетичког инжењерства често се класификују према количини генетичког материјала, 
захваћеног манипулацијом (табела 1), аналогно једној класичној и стандардној 
класификацији мутација (A y a l a  & Kiger 1984).  
Табела 1. Основна типологија генетичко-инжењерских захвата и поступака. 

ГЕНСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО 

Манипулација материјалом појединачних 
гена, тј. манипулација молекулама или 
дијеловима молекула нуклеинских 
киселина (ДНК, РНК). 

ХРОМОСОМСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО 

Манипулација природним групама 
везаних гена, тј. манипулација 
дијеловима хромосома или цијелим 
појединачним хромосомима. 

ГЕНЕТИЧКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО 

ГЕНОМСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО 

Манипулација комплетним насљедним 
материјалом ћелијског једра, при чему су 
основни објект манипулације читаве 
хаплоидне гарнитуре хромосома 
(геноми), односно потпуни генски 
састави. 

Клонирање ћелија и организама најтачније је одредити као подобласт геномског 
инжењерства. Геномско инжењерство обухвата операције цјеловитим хромосомским, 
односно генским гарнитурама. Геномском инжењерству припада неколико видова 
изравне манипулације читавим геномима (табела 2). Највише пажње и интересовања, 
нарочито у посљедње вријеме, привлачи сектор клонирања соматских генома (табела 
3). У тај сектор  улазе познате операције стварања читавих организама («организмичко 
клонирање») на бази генетичког материјала соматских ћелија, односно трансфером 
соматских једара (nuclear somatic transfer, NST) у репродуктивне ћелије. 
Табела 2. Типологија главних облика геномског инжењерства. 

Индукција хаплоидије ИНДУКЦИЈА 
ГЕНОМСКИХ 
МУТАЦИЈА Индукција полиплоидије 

Хомоспецифична 
СОМАТСКА 
ХИБРИДИЗАЦИЈА 

Хетероспецифична 

Парасексуална репродукција 

ГЕНОМСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО 

КЛОНИРАЊЕ 
СОМАТСКИХ ГЕНОМА Култура ембрионалних (и 

дефинитивних) ткива 



Берберовић, Љ. (2008): 
_____________________________________ 

 6 

Табела 3. Правци и облици клонирања генетичког материјала диплоидних ћелија. 

Целуларно 
(ћелијско) 

Идентична 
репродукција 
ћелија 

Културе ћелијских линија 

«Ближњење» заметака 
 (Embryo-twinning) «Пара-геномско-

инжењерско» 
клонирање Раздвајање бластомера 

(Blastomere separation) 

КЛОНИРАЊЕ 
СОМАТСКИХ 
ГЕНОМА 

Организмичко

«Геномско-
инжењерско» 
клонирање 

Пренос соматских једара 
(Nuclear somatic transfer, 
NST) 

Многобројне облике клонирања могуће је класификовати на различитим 
принципима и по различитим критеријумима. Сагласно подјели из табеле 3, могуће је 
разликовати ћелијско и организмичко клонирање. Међутим, треба имати на уму да се 
циљано репродукују и гени, односно молекуле ДНК; такви захвати могли би се 
означити као генско, односно молекулско клонирање. Након што је објављено да 
постоје изгледи за стварање клона од материјала хуманог поријекла, појавила се 
типологија с обзиром на циљеве појединих подухвата клонирања (табела 4). 
Репродуктивно или организмичко клонирање је захват с циљем стварања потпуних 
генетички идентичних јединки: оба термина се употребљавају у литератури, углавном, 
као еквивалентни. Репаративно (или терапијско) клонирање има за циљ идентичну 
репродукцију ћелија ради производње замјенских ткива и органа у медицинске сврхе 
(C i b e l l i  et al. 2002).  
Табела 4. Геномско-инжењерско клонирање хуманог материјала. 

 Циљ операције 

Репаративно (терапијско) Идентична репродукција ћелија, 
ткива 

Клонирање 
трансфером 

соматских једара Репродуктивно Идентична репродукција јединки 
Операције клонирања чији је циљ стварање  животно способних индивидуа 

представљају, заправо, један од начина парасексуалног размножавања. Посебну 
варијанту такве пропагације представља техника фрагментирања ембриона у раним 
фазама развића (обично на ступњу моруле). Ћелије заметка имају тотипотентне генске 
гарнитуре и могу се подстакнути на развијање већег броја генетички подједнаких 
ембриона–монозиготних близанаца (W i l l a n d s e n  1979). На овом принципу је 
заснована техника «трансфера ембриона», у одабране «замјенске (сурогатне) мајке» 
(M o s e s  1987), која се већ дуже вријеме примјењује у сточарству и у покусима 
оплемењивања домаћих животиња. Поједини елементи технике трансфера ембриона 
неопходни су у генетичко-инжењерским експериментима клонирања, али сама 
продукција јединки са једнаким насљедним основама путем одјељивања појединих 
ембрионских ћелија, по дефиницији, не припада ужој области директне манипулације 
насљедним материјалом, односно организмичком клонирању као сектору геномског 
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инжењерства, него би прије спадала међу методе вегетативног умножавања («пара-
геномско-инжењерско” клонирање, табела 3).  

БИОЛОШКА ОСНОВА РЕПРОДУКТИВНОГ КЛОНИРАЊА 
Технологија идентичне репродукције биолошких система, ћелија и организама, 

заснива се на теорији о тотипотентности (омнипотентности) генетичког материјала  
соматских ћелија. Изузев релативно ријетке соматске мутације, соматски геноми остају 
тотипотентни у свим фазама онтогенезе (W i l m u t  et al., 1994). Процеси 
диференцијације у току индивидуалног развића одвијају се на основи селективне 
активације и дезактивације појединих гена или генских група. Теорија генетичке 
омнипотентности соматских ћелија добила је одлучујуће материјалне доказе 
захваљујући експериментима из касних педесетих година прошлог вијека, када су 
амерички истраживачи успјели произвести биљни организам од једне диплоидне ћелије 
(S t e w a r d  et al. 1958a, 1958b).  

У процесе сполног размновања укључена је–мејоза (редукциона, хетеротипска 
диоба), специфичан тип ћелијске диобе, која се састоји од једне дупликације и двије 
сепарације генетичког материјала. Мејоза води стварању сполних ћелија, гамета, које 
садрже хаплоидну хромосомску гарнитуру, или n хромосома. Гамети настају од 
посебне линије соматских, диплоидних ћелија–гаметогонија. Важан моменат мејозе је 
феномен коњугације: парови хомологих хромосома из састава диплоидне гарнитуре 
међусобно се сљубљују и творе биваленте (тетраде). То је моменат када се 
хромосомски број преполовљава (редукција), тако да гамети, након двије узастопне 
подјеле тетрада, садрже једноструку, хаплоидну хромосомску гарнитуру (схема 2). 
Нормални зигот, прва диплоидна ћелија нове јединке, настаје стапањем два гамета при 
оплодњи. Низом еквалних диоба из зигота се развија читав вишећелијски организам.  

 
Схема 2. Мејоза (“редукциона” ћелијска диоба). 
d – дупликација 
s1 – прва сепарација 
s2 – друга сепарација 
k – коњугација хомолога 
t – тетраде 
gg – гаметогонијске  ћелије (диплоидне) 
gm – гамети (хаплоидни) 

s1 

s2 

2nI 2nII nIV

nII

nII

nI 

nI 

nI 

nI 

d 

gg 

k 

t 

gm 
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ПОСТУПАК РЕПРОДУКТИВНОГ КЛОНИРАЊА 
Полазна тачка свих до сад изведених експеримената репродуктивног клонирања 

виших животиња је одстрањивања ћелијског једра (односно хромосома и гена) из 
предвиђеног реципијентног система (енуклеација), а то је јајна ћелија, зигот или ћелија 
раног ембриона. Након енуклеације, примаоцу се имплантира екстирпирани генетички 
материјал донорске тјелесне ћелије. На тај начин, реципијентни систем остаје без своје 
насљедне супстанце, а прими у себе страни геном у потпуном саставу. Биолошко 
значење основних момената у процесима организмичког клонирања, са одговарајућим 
варијантама и терминологијом, приказан је на shemi 3.  

Схема 3. Биолошке основе репродуктивног клонирања. 

Идеја о енуклеацији као могућем начину доказивања теорије о омнипотентности 
генетичког материјала сваке ћелије, саопштена је први пут врло давно (S p e m a n n  
1938), али су тек молекуларно-генетичка истраживања разјаснила читав феномен. У 
педесетим и шездесетим годинама прошлог вијека, нарочито је продубљено знање о 
механизмима митозе и мејозе. Упоредо с тим, стално се повећавао број покуса 
клонирања, на биљкама и посебно на водоземцима; касније су експериментима 
обухваћени и сисари (табела 5).  

Операција енуклеирања је заобиђена у класичном покусу клонирања виших 
биљних организама, када су појединачне читаве диплоидне ћелије, у специфичној 
вјештачкој средини и уз специфичну стимулацију, «привољене» на развој у потпуне 
јединке (S t e w a r d  et al. 1958a, S t e w a r d  et al. 1958b). Енуклеација је, у принципу, 
изводљива и на биљном материјалу, али није познато да су изведени такви 
експерименти.  
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Табела 5. Хронологија развоја и успјеха организмичког клонирања (1938-2002).  
ГОДИНА  АУТОР(И) 

1938 Приједлог експеримента енуклеације јајне ћелије са 
трансфером диплоидног једра  Hans S p e m a n n  

1952 Успјешна механичка енуклеација јајне ћелије жабе 
(Rana pipiens) 

Robert B r i g g s  & 
Thomas J. K i n g  

1955 Клонирани пуноглавци трансфером ембрионалних 
једара 

Thomas J. K i n g  
& Robert B r i g g s   

1958 Клонирани нормални пуноглавци Xenopus laevis 
M. F i s h b e r g , 
J.B.G u r d o n  & 
T.R.E l s d a l e  

1960 Енуклеација УВ зрачењем T.R.E l s d a l e  

1962 Серијска трансплантација клонираних ембрионалних 
и ларвалних ћелија J.B.G u r d o n  

1966 Фертилна одрасла жаба произведена од ћелија 
цријевног епитела пуноглавца (Xenopus laevis) 

J.B.G u r d o n  & 
V.U e h l i n g e r  

1981 
Трансфером једара ембрионалних ћелија у 
енуклеирану јајну ћелију клониран миш (Mus 
musculus) 

Karl I l l m e n s e e  
& 
Peter H o p p e  

1995 Доказана могућност трансфера једара из културе 
ембрионалних ћелија (рођене овце Megan и Morag) Ian W i l m u t  

1996 
Фузијом соматске ћелије из културе ткива млијечне 
жлијезде са енуклеираном јајном ћелијом клонирана  
овца (Dolly) 

K.H.S. 
C a m p b e l , 
J.M c W h i r, 
W.A.R i t c h i e  & 
I.W i l m u t  

1998, 
август 

“Клонирање на траци” трансфером једара цумулус-
ћелија 

Teruhiko 
W a k a y a m a  & 
Tony P e r r y  

1998, 
децембар Клонирано домаће говедо (Bos)  Y.Kato et al. 

1999 Клонирана коза (Capra domestica) A.Baguisi et al. 
2000 Клонирана свиња (Sus scrofa domestica)  P o l e j a e v a  et al. 
2000, 
јули Клонирана свиња (Sus scrofa domestica) A.O n i s h i  et al. 

2000, 
децембар Клонирана мачка (Felis domestica) T.Shin et al. 

2001, 
јануар Клонирана угрожена врста гаур (Bos gaurus) Advanced Cell 

Technology  

2001, 
октобар 

Постигнут почетни развој човјечјег ембриона 
добијеног трансфером једра cumulus-ćelije  

Hose B.C i b e l l i , 
Robert P.L a n z a  
& M.D.W e s t  

Генетички материјал реципијента може се уклонити на разне начине, од којих су 
најпознатији одстрањење = механичким путем (микрохируршка интервенција) или 
радијацијом (UV зракама). Постоје изгледи и за  примјену ласерске технологије у ову 
сврху. Сви познати експерименти клонирања сисара изведени су уз механичку 
енуклеацију реципијентног система, само у неким ранијим покушајима клонирања 
животиња (водоземци) за енуклеацију су примијењене UV зраке (E l s d a l e  et al. 1960 ). 
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У неким покусима клонирања изостављена је енуклеација и страно диплоидно једро 
пренесено је у јајну ћелију са недирнутим хаплоидним једром (F i s c h b e r g  et al. 1958). 
Овом техником постигнути су извјесни успјеси, али се она ипак више не практикује.  

Експлантација и трансфер соматског једра изводи се микрохируршким захватом 
помоћу микропипета, слично поступку механичке енуклеације јајета. Као извор 
материјала за пресађивање користе се ћелије-донори из различитих ткива, 
ембрионалних или адултних. У појединим покусима, у енуклеирану јајну ћелију 
имплантира се читава ћелија донорског организма. За овај алтернативни захват могу 
послужити ћелије изразито мањих димензија у односу на јајну. Сажет приказ основне 
технологије репродуктивног клонирања дат је на shemi 4.  

 
Схема 4. Најважнији елементи поступка трансфера генетичког материјала соматске 
ћелије у енуклеирану јајну ћелију. 

ЕКСПЕРИМЕНТИ РЕПРОДУКТИВНОГ КЛОНИРАЊА 
Током ранијих фаза развоја методологије клонирања, истраживања су вршена на 

водоземцима (жабама). За имплантацију је искориштен насљедни материјал 
ембрионалних (ларвалних) ћелија (B r i g g s  & K i n g  1952, F i s c h b e r g  et al. 1958). У 
наредним покусима, пресађивана су ћелијска једра све старијих ступњева ларвалног 
развића. Први довршен покус организмичког клонирања животиња од потпуно 
диференцираних ћелија, остварен је производњом одраслих фертилних жаба Xenopus 
laevis од ћелија цријевног епитела пуноглавца (табела 5, G u r d o n  & U e h l i n g e r  
1966).  
 

Трансфер 
једра 

ЕМБРИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ 

ПСЕУДОЗИГОТ 

ЕНУКЛЕАРНИ 
РЕЦИПИЕНТ 

КУЛТУРА 

ДОНОР ДИПЛОИДНА 
ЋЕЛИЈА 

ЈАЈНА 
ЋЕЛИЈА 

РЕЦИПИЈЕНТ 

Екстирпација 
Енуклеација 

Активација 

Стимулација 
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Табела 6. Преглед развоја и резултата технике енуклеације у клонирању водоземаца 
(жабе). 

ЕКСПЕРИМЕНТ 
ВРСТА ЋЕЛИЈА 

РЕЦИПИЈЕНТ ЋЕЛИЈЕ ДОНОРИ ИСХОД АУТОРИ 

Rana 
pipiens 

Механички 
енуклеирана јајна 

ћелија 

Ембрионалне ћелије 
 (бластула) 

Ембриони 
до стадија 
неуруле 

B r i g g s  
& K i n g  

1952 

Rana 
pipiens Исто 

Ембрионалне ћелије  
(ступњеви до позне 

гаструле) 

Ларве 
(већином 

абнормалне) 

K i n g  & 
B r i g g s  

1955 

Xenopus 
laevis 

Јајна ћелија (без 
енуклеације) 

Ембрионалне ћелије  
(ступњеви бластуле до 

гаструле) 

Ембриони и 
ларве (7% 
нормалних)  

F i s c h b e
r g  et al. 

1958 

Xenopus 
laevis 

Енуклеирана (UV 
зрачење) јајна 

ћелија 
Ћелије цријева ларве - E l s d a l e  

et al. 1960 

Први 
трансфе

р  

Цријевне 
ћелије  
ларве 

Xenopus 
laevis 

Енуклеиране јајне 
ћелије  

Други 
(серијск

и) 
трансфе

р 
 

Ћелије 
првог 

транспланта
та  

(бластула–
неурула) 

Normalna 
imaginalna 

tkiva 

G u r d o n  
1962 

Xenopus 
laevis 

УВ зрачењем 
енуклеирана јајна 

ћелија 

Ћелије цријевног 
епитела пуноглавца 

Фертилне 
одрасле 
жабе 

G u r d o n  
& 

U e h l i n g
e r  1966 

Xenopus 
laevis Исто Адултни еритроцити 

и кератоцити Пуноглавац G u r d o n  
1973 

Експерименти организмичког клонирања сисара изведени су знатно касније. 
Први сисар клониран из адултне ћелије била је чувена овца « Dolly», рођена јула 1996, 
жртвована фебруара 2003 (због тешке плућне болести). Овом успјеху је, изгледа, битно 
допринио прогрес у теоријском заснивању експеримената клонирања. У поступак је, 
наиме, укључено «успављивање» ћелија чији се генетички материјал предвиђа за 
имплантацији, вјештачким продужењем G1 фазе у интерфази ћелијског циклуса 
(C a m p b e l l  et al. 1997); ову иновацију су успјешно примијенили многи настављачи 
експерименталне праксе клонирања сисара. «Успављивање» (ућуткивање, quiescence) 
се постиже смањењем концентрације храњивих твари у подлози на којој се култивира 
донорска ћелија. То је једна врста «изгладњивања», чији је циљ да се снизи општи 
интензитет синтезе информацијских РНК (W i l m u t  1998). Карактеристично је, 
међутим, да готово сваки успјех у организмичком клонирању животиња прати и 
одређено иновирање методике рада («технологије»). У неким каснијим покусима, 
успјеси су постигнути и без примјене метода «успављивања» (C i b e l l i  et al. 1998). 
Према расположивим подацима, до краја 2002. године  клониране су јединке неких 
десетак сисарских врста (табела 7).  
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Табела 7. Преглед успјелих покуса клонирања сисарских врста. Статистика нуклеарних 
трансфера, фузија и имплантација није потпуна; наведена је ради назначавања ступња 
успјешности покуса. 

ПОДАЦИ О ЕКСПЕРИМЕНТУ  
ВРСТА И 
ИЗВОР 

ГЕНЕТИЧКИ 
МАТЕРИЈАЛ 

(ДОНОР) 

ДИМЕНЗИЈЕ 
ПОКУСА 

ВРИЈЕМЕ И 
НАЧИН РОЂЕЊА 

Ovis aries   
(C a m p b e l l  et 
al. 1997) 

Култура ћелија 
млијечне жлијезде  

277 ембриона 
→29 имплантација 
(електропулсација) 
→13 трудноћа 

5 јули 1996., 
вагинално (“Dolly”) 

Mus musculus 
(W a k a y a m a  
et al.1998)  

Једра култивираних 
ћелија оофорне 

гомилице   

Већи број 
имплантација  

(«клонирање на 
траци») 

Преко 2% успјелих 
трудноћа, око 50 

клонираних мишева,  
јули 1998 

Bos taurus 
(K a t o  et al. 
1998)  

Култивиране ћелије 
оофорне гомилице и 
епителне ћелије 

јајовода 

125 фузија (оба типа 
донора) → 38 (18+20) 

бластоциста 
 → 10 имплантација у 
пет сурогат-мајки   

Јули 1998. - 8 
вагинално донесене 
телади, од оба типа 
соматских ћелија (4 

преживјела) 

Capra hircus 
(B a g u i s i  et 
al. 1999) 

Једра феталних 
соматских ћелија 

Енуклеирани ооцити 
ИИ реда или  зрели,  
→ 85 ембриона, 
→ 29 сурогата 
→ 2 трудноће   

Обје процедуре дале 
три (трансгене) 

јединке 

Sus scrofa 
domestica 
(P o l e j a e v a  
et al. 2000)   

Ћелија гранулозног 
омотача ооцита,  
једра убачена у 
енуклеирани М2 

ооцит, па пребачена  
у енуклеирани  

пронуклеарни  зигот 

586 секундарних 
трансфера у 

енуклеирани зигот 
→10 сурогата 
→ 2 трудноће  

(1 успјела) 

Рођено 5 прасади, 
царским резом 

Sus scrofa 
domestica  
(O n i s h i  et al. 
2000)  

Једра фибробласта  
24-дневног фетуса 

(примарна култура) 

210 електрофузија, 
енуклеирано јаје →110 

ембриона 
→4 сурогата 

2. јули 2000. (“Hena”) 

Bos gaurus 
(V o g e l  2001.) 

Епителска ћелија 
одраслог мужјака 

44 ембриона 
→32 сурогата 
→8 трудноћа 

Јануар 2001,  
царски рез (“Noah”) 

 + 2 вјештачка 
побачаја  

Felis domestica  
(S h i n  et al. 
2002)   

Једра 
ћелија оофорне 

гомилице (примарна 
култура) 

87 ембриона 
→8 сурогата 
→2 трудноће 

22. децембар 2001. 
царски рез 

У неким експериментима  клонирања мишева, уведен је метод имплантација  
читавих  цумулус-ћелија (ћелије оофорне гомилице) у јајну ћелију, чиме је заобиђена 
операција експлантације донорског једра и знатно побољшана ефикасност клонирања 
сисара («клонирање на траци», W a k a y a m a  et al. 1998). Послије су сличне поступке 
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примијенили и многи други истраживачи, па тако и приликом почетних успјеха у 
покусима клонирања људског материјала (C i b e l l i  et al. 2002). Релативно добри 
резултати у производњи сисарских клонова постигнути су и двојним трансфером 
генетичког материјала донора у ооците различите фазе зрења (P o l e j a e v a  et al. 2000 и 
други аутори). Уопштено говорећи, постоје бројне варијације експерименталне технике 
организмичког клонирања (B e r b e r o v i ć  2003).  

Према досадашњим искуствима, трансфер соматских једара има сразмјерно слаб 
укупни учинак, када се ради о сисарском материјалу. Ако се ефективност дефинише као 
однос између броја живорођених јединки и броја активираних псеудозигота, просјечна 
успјешност експеримента репродуктивног клонирања креће се око 1% (Byrne & 
G u r d o n  2002). Један од узрока ниског процента је висока инциденција конгениталних 
поремећаја (W i l m u t  2001). Неједнаки резултати појединих покуса, у том погледу, 
нису сасвим разјашњени. 
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Abstract 

CULAFIC, Ljubinka*, Snezana BUDIMI**R, Dragana STOJICIC***: IN VITRO CULTURE – 
AN ALTERNATIVE METHOD IN VEGETATIONAL REPRODUCTION OF (Pinus 
heldreichii) AND (Pinus peuce). Skup 2: 15-22. [*Institute of Botany and Botanical Gardens 
„Јevremovac“, Faculty of Biology, Beograd; **Institute for Biological Researches  „Siniša 
Stanković“, Beograd; *** Institute of Forestry, Beograd].  
In Pinus heldreichii Christ. and Pinus peuce Gris. zygotic embryo culture, organogenesis and somatic 
embryogenesis was achieved. The greatest number of adventitious buds was obtained after induction 
with benzilaminopurine (BA) at 2.2 or 4.4 μМ, for 4 weeks. Further bud development was achieved on 
growth regulator-free medium supplemented with activated charcoal. After treatment with 1mM indole-3-
butyric acid isolated shoots were rooted. The somatic embryogenesis was achieved in immature ovule 
culture. The embryogenic tissue formation was induced when the explants were first grown on medium 
supplemented with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2 mg/l) and BA (0.5 mg/l) and than transferred to 
medium with reduced auxin and cytokinine concentration. Embryogenic tissue consisted of embryos at 
early stages of development. 
Кеy words: Adventitious bud, somatic embryogenesis, Pinus heldreichii,  Pinus peuce, plant 
regeneration, clonal propagation.  

Сажетак 
У култури зиготских ембриона Pinus heldreichii Christ. и Pиnus peuce Grиs. постигнута је 
органогенеза и соматска ембриогенеза. Највећи број адвентивних пупољака добијен је после 
индукције са бензиламинопурином у концентрацији 2.2 или 4.4 μM, током 4 недеље. Издуживање 
пупољака постигнуто је на хранљивој подлози без регулатора растења, а у присуству активног 
угља. После третмана са индол-3-бутерном киселином, изоловани изданци су ожиљени. Соматка 
ембриогенеза добијена је у култури незрелих овула. Ембриогено ткиво је формирано када су 
експклантати гајени на хранљивој подлози са 2,4-дихлорофенокси сирћетном киселином (2 mg/l) и 
ВА (0.5 mg/l), а затим пренето на подлогу са смањеном концентрацијом  ових регулатора растења. 
Ембриогено ткиво састојало се од соматских ембриона на раним ступњевима развића.  
Кључне речи: Адвентивни пупољци, Pinus heldreichii, Pinus peuce, соматска ембриогенеза, 
регенерација биљака, клонална пропагација.  
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УВОД 
Четинари се размножавају семеном и класичним техникама вегетативне 

пропагације: калемљењем, резницама и положницама. Размножавање семеном је 
ефикасно, али је добијени биљни материјал веома хетероген. Регенерација биљака у 
условима in vitro се може користити као алтернативна или допунска метода 
класичним начинима вегетативног размножавања четинарских врста. Вегетативном 
пропагацијом добија се генетички идентичан биљни материјал. Међутим, због тешкоћа 
са ожиљавањем, нарочито адултних биљака чији се генотип уствари жели умножити, 
стопа успеха ове методе је ограничена.  

Почеци културе ткива четинарских врста датирају још из тридесетих година 
двадесетог века. Први експерименти односили су се на покушаје културе ембриона у 
стерилним условима. Педесетих година успостављене су културе калуса, а тек 
половином 60-тих појављују се радови који се односе на регенерацију биљака путем 
органогенезе. Последњих деценија посвећује се све већа пажња регенерацији 
четинарских врста, путем соматске ембриогенезе у условима in vitro.  

Услови in vitro омогућавају мултипликацију биљака из појединачног семена 
одабраног генотипа, омогућавају селекцију и унапређење квалитета дрвенастих 
врста које се користе у индустријске сврхе, а такође и продукцију биљака које су 
прилагођене специфичним типовима земљишта или климатским условима. Услови 
in vitro олакшавају изучавање одређених стадијума развића током животног циклуса 
вишегодишњих биљака. Такође, омогућавају проучавање комплексне морфолошке и 
цитохистолошке грађе дрвенастих врста. Регенерација биљака in vitro може се 
постићи у култури аксиларних изданака, адвентивних пупољака или путем соматске 
ембриогенезе (N e š k o v i ć  i sar., 2003). За прве две методе неопходно је дефинисати 
услове за индукцију пупољака и ожиљавање изданака, док су соматски ембриони 
биполарне стуктуре са формираним меристемом изданка и корена.  

Комбинацијом класичних и алтернативних техника могу се остварити 
значајни резултати у програмима унапређења шумарске привреде. 

Муника Pinus heldreichii Christ. и молика Pinus peuce Gris. спадају међу 
најзначајније врсте дендрофлоре Балканског полуострва. Ове врсте су терцијарни 
реликти и субендемити Балканског полуострва (V i d a k o v i ć , 1982). Прилагођене су 
кратком вегетационом периоду високопланинске зоне, сушном и топлом планинском 
лету са веома интензивном сунчевом радијацијом, али и суровим зимама (J a n k o v i ć , 
1969). Ове врсте су изразито отпорне према неповољним климатским условима и 
условима станишта. 

Данас је високопланинска вегетацијска зона мунике и молике деградирана 
(J a n k o v i ć , 1991). Увођењем ових врста у културу in vitro отвориле би се могућности 
за њихову пропагацију савременим техникама. Ово је посебно значајно јер обе врсте 
имају ограничену способност за природно подмлађивање. Због својих еколошких 
карактеристика муника би била погодна за пошумљавање сиромашних, ксеротермних и 
мезофилних терена. Молика се може користити за пошумљавање бујичних подручја и 
терена склоних ерозији. Декоративност молике је утицала да се ова врста све више 
користи као парковско дрво, посебно у западној Европи. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
Биљни материјал који је коришћен током експерименталног рада била су семена 

мунике Pinus heldreichii Christ. и молике Pinus peuce Gris. Семена су изолована из 
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шишарица различите старости, које су прикупљене са већег броја стабала са слободним 
опрашивањем. Шишарице мунике пореклом су из природне популације са планине 
Ловћен, а шишарице молике из вештачки подигнуте културе у Катићима изнад 
Ивањице (планина Мучањ). Семена из зрелих шишарица су изолована и чувана у 
фрижидеру на температури од 4 0C до дана коришћења. Семена из незрелих шишарица 
нису изолована одмах по прикупљању, већ су целе шишарице чуване у фрижидеру до 
коришћења, а највише до 30 дана. 

Хранљива подлога која је коришћена у овим експериментима је GD 
(G r e s s h o f  & D oy , 1972). Ради индукције адвентивних пупољака, хранљивим 
подлогама је додаван цитокинин BA (бензиламинопурин) у следећим концентрацијама 
2.2, 4.4, 11.1 и 22.2 μM. Индукција је трајала 4 недеље. Експлантати су затим пренети на 
хранљиву подлогу истог основног састава, али без регулатора растења. Подлога је 
садржавала активни угаљ у концентрацији 5 gr/l. Културе су преношене сваке четири 
недеље на свежу хранљиву подлогу. Ради ожиљавања, издужени адвентивни пупољци 
су излагани краткотрајном дејству воденог раствора ауксина - IBA (индол-3-бутерна 
киселина) у концентрацији 1 mM. Културе ембриона са адвентивним пупољцима су 
гајене на температури 25 ± 2 

0C под белом флуоресцентном светлошћу, при фото-
периоду од 8 сати светла и 16 сати мрака. 

У циљу индукције соматске ембриогенезе, изоловане овуле мунике и молике су 
постављене на GD хранљиву подлогу, у којој је концентрација азота била смањена на 
половину. Хранљивој подлози додавани су и регулатори растења: 2,4-D 
(дихлорфенокси сирћетна киселина) 2 mg/l и BA 0.5 mg/l. Индукција је трајала 14 дана. 
За пролиферацију ембриогеног ткива експлантати су пренети на хранљиву подлогу, са 
истим регулаторима растења, чија је концентрација смањена на петину.  

 

Индукција соматске ембриогенезе мунике и молике

Експлантат (незреле овуле)

Индукција (GD + BA 0.5 mg/l + 2,4-D 2 mg/l, 14 дана у мраку)

Формирање ембриогеног ткива (GD + BA 0.1 mg/l + 2,4-D 0.4 mg/l, 6 недеља у мраку)

Пролиферација ембриогеног ткива (GD + BA 0.05 mg/l + 2,4-D 0.2 mg/l у мраку)
 

РЕЗУЛТАТИ 
Регенерација мунике путем индукције адвентивних пупољака 
Резултати су показали да је цитокинин, ВА, примењен у концентрацији од 2.2 и 4.4 

μМ (Таб.1), у трајању од четири недеље, најефикаснији за индукцију адвентивних 
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пупољака (слика 1а). Када индукција траје краће долази до формирања мањег броја 
пупољака, али се ти пупољци брже издужују (S t o j i č i ć  et al., 1999). Издуживање 
пупољака стимулисано је у присуству активног угља, што је битно за фазу ожиљавања. За 
ожиљавање из културе, изоловани су пупољци дужи од 5 mm. Континуирано гајење 
изданака (4 недеље) на подлози са нижим концентрацијама (0.2 и 0.05 mg/l) овог хормона, 
довело је до формирања калуса на базалном делу изданка, али не и до формирања корена. 
Краткорајно третирање ових пупољака, 1mM индол-3бутерном киселином (IBA), довело 
je до њиховог ожиљавања (слика 1б). Ожиљене биљке које су имале карактеристичан 
фенотип, пренете су у нестерилне услове стакленика, у подлогу са супстратом (мешавина 
земље, ђубрива и кварцног песка). Хистолошка истраживања су показала да се 
адвентивни пупољци формирају директно на котиледонима, од епидермалних и 
субепидермалних ћелија, а индиректно на хипокотилу, од ћелија формираног калусног 
ткива (B u d i m i r  et al., 2002). 

Табела 1. Утицај BA на индукцију адвентивних пупољака мунике 
BA (μМ) Просечан број пупољака 

по експлантату 
Број пупољака 

≥ 5 mm 
2.22 10.58 ± 0.67 69 
4.40 15.59 ± 0.69 75 
11.10 9.00 ± 0.68 15 
22.20 5.61 ± 0.79 5 

Σ 10.19 ± 0.39 164 
 

Регенерација молике путем индукције адвентивних пупољака 
Индукција адвентивних пупољака била је најуспешнија када су ембриони молике 

гајени на хранљивој подлози GD, са цитокинином ВА, у концентрацији од 2.2 μМ (Таб.2). 
Након четворонедељног индуктивног третамана, експлантати су пренети на подлогу без 
регулатора растења, са активним угљем, ради издуживања пупољака (слика 2а). Пупољци 
који су достигли дужину од 5 mm изоловани су са матичног експлантата и краткотрајно 
третирани са 1mM IBA, што је довело до формирања корена. Биљке (слика 2б)  су пренете 
у нестерилне услове стакленика, у подлогу са супстратом (мешавина земље, ђубрива и 
кварцног песка).  

 

            а    б    в  

Слика 1. Регенерација мунике у култури in vitro; а) адвентивни пупољци; б) изоловани 
изданак; в) аклиматизована биљка 
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Табела 2. Утицај BA на индукцију адвентивних пупољака молике 
BA (μМ) Просечан број пупољака 

по експлантату 
Просечна дужина 
пупољака (mm) 

2.22 15.12 ± 0.99 3.77 ± 0.69 
4.40 12.95 ± 1.03 3.03 ± 0.78 

11.10 10.40 ± 0.95 2.75 ± 0.80 
22.20 10.10 ± 0.91 2.32 ± 0.80 

Σ 12.14 ± 0.49  2.97 ± 0.38 
 
 
 

       а       б  

Слика 2. Регенерација молике у култури in vitro; а) адвентивни пупољак; б) 
аклиматизована биљка 

 

Индукција соматске ембриогенезе у култури мунике и молике 
За индукцију соматске ембриогенезе коришћене су оплођене овуле са незрелим 

зиготским ембрионима мунике и молике (слика 3а). Овуле које су гајене 14 дана на 
индуктивној подлози са ауксином 2.4-D (2 mg/l) и цитокинином BA (0.5 mg/l), су током 
времена повећавале волумен, али се на њима није уочавало ембриогено ткиво. Након 
овог индуктивног третмана, тек када су овуле пренете на подлогу са смањеном 
концентрацијом регулатора растења, дошло је до формирања калуса. Уочена су два 
типа калуса, један на површини овуле, а други на микропиларном полу (слика 3б). 
Микроскопском анализом калусног ткива утврђено је да је калус формиран на 
површини овуле растресит, грађен од издужених и вакуолизираних ћелија. Овај калус, 
пореклом од ћелија ендосперма, није био ембриоген. Калус, формиран на микропили, 
био је ембриоген. Овај калус је растресит, муцилаген и грађен од соматских ембриона 
на раним ступњевима развића (слика 3в). Ембриони су биполарне структуре са 
меристемским ћелијама на дисталном, и дугачким вакуолизираним ћелијама суспензора 
на проксималном крају.  
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а б в

 
Слика 3. Индукција соматске ембриогенезе; а) оплођена незрела овула; б) ембриогено 

ткиво на микропиларном полу овуле; в) соматски ембрион 
 

ДИСКУСИЈА 
Могућност регенерације биљака путем органогенезе или соматске ембриогенезе 

испитивана је код различитих четинарских врста. Протокол који би важио за све врсте 
рода Pinus, није установљен. За сваку врсту, неопходно је дефинисати услове под 
којима је регенерација биљака у култури in vitro могућа. Успешност методе зависи од 
врсте ткива или органа који се користи као примарни експлантат за културу in vitro.  
Регенерација четинара постигнута је само у култури ембрионалних и јувенилних ткива. 
Експлантати, узети са адултних стабала, имају мањи потенцијал за органогенезу, а 
соматска ембриогенеза, код оваквих експлантата, описана је само у култури Pinus 
patula (M a l a b a d i  & v a n  S t a d e n ). Органогенеза и соматска ембриогенеза су 
најчешће постигнуте на хранљивим подлогама MS (M u r a s h i g e  & S k o o g , 1962) и LP 
(v o n  A r n o l d  & E r i k s s o n , 1981). Пресудну улогу имају егзогени регулатори 
растења типа цитокинина и ауксина, који у интеракцији са ендогеним фитохормонима 
датог експлантата условљавају правце морфогенезе de novo. У култури мунике и 
молике, коришћење цитокинина BA, било је неопходно за индукцију адвентивних 
пупољака. Ниже концентрације BA (2.22 и 4.4 μМ) биле су ефикасније и у стимулацији 
формирања пупољака, али и њиховог издуживања. За индукцију соматске ембриогенезе, 
осим цитокинина, BA, било је неопходно присуство ауксина 2.4-D. Слични резултати 
добијени су и у култури осталих четинарских врста. У култури Abies nordmanniana 
(N o r g a a r d  & K r o g s t r u p , 1991) и Picea omorika (B u d i m i r  & V u j i č i ć , 1992) 
индукција соматске ембриогенезе постигнута је у одсуству ауксина. За умножавање 
ембриогеног ткива, и у култури мунике и молике, као и у култури већине описаних 
четинарских врста (A t r e e , et al., 1991, 1993), било је неопходно смањити 
концентрацију коришћених регулатора растења. Пролиферација ткива, осим од услова 
културе, зависи и од генотипа. У култури Pinus strobus забележена је стопа индукције 
ембриогеног ткива од 6% (K a u l , 1995) до 54% (F i n e r  et al., 1989). Неке ембриогене 
линије задржавају пролиферативност неколико месеци, а понеке и неколико година. 
Ембриогено ткиво Gymnospermae је специфично по томе што се састоји од великог 
броја ембриона. Сазревање соматских ембриона је критична фаза за регенерацију 
биљака. Последњих година, постигнут је значајан успех у дефинисању услова при 
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којима долази до сазревања ембриона (S t a s o l l a  et. al. 2002). За сазревање ембриона, 
важно је присуство абсцисинске киселине, али процес умногоме може бити регулисан и 
подешавањем осмотског потенцијала подлоге. Успешност регенерације биљака, и 
путем органогенезе и путем соматске ембриогенезе, зависи и од услова гајења култура 
(светлост, температура и дужина фотопериода). 

При решавању проблема заштите и очувања ендемореликтних врста мунике Pinus 
heldreichii и молике Pinus peuce, значајна помоћ може бити метода културе in vitro. 
Такође, метода in vitro може бити од помоћи у подизању квалитета и квантитета 
производње ових врста у шумарству.  
 

Овај рад, финансиран је од стране Министарства науке и заштите животне средине 
Републике Србије, кроз пројекат бр. 143026.  
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БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА – 
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И 
СИНТАКСОНОМСКИ СТАТУС 
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Abstract 

*KOJIĆ, M., **Slobodanka STOJANOVIĆ: MEADOW AND PASTURE VEGETATION 
COVER IN CENTRAL PART OF THE BALKAN PENINSULA – GENERAL 
CHARACTERISTICS AND SYNTAXONOMIC STATUS. Skup 2: 23-40. [*Faculty of 
Agriculture, Beograd; **Faculty of Agriculture, Novi Sad]. 
According to previously conducted studies, the meadow and pasture vegetations of the Balkans, as 
parts of the total vegetation cover of the region, represent a specific and diverse natural potential. They 
are characterized by rich floristic and phytocoenological diversity, which are consequences of a 
specific plant geographic position of the Balkans in south Europe. Knowledge of the meadow-pasture 
type of vegetation of central Balkans completes the knowledge of not only the floristic and 
phytosociological status of the studied region itself but also of the region of Europe in general. There 
are 10 grass communities which occupy more than 80% of the meadow-pasture areas of central 
Balkans. Besides the largest distribution, these communities are most important not only economically 
but also synecologically, plant-geographically and syntaxonomically: 
а) Classes Molinio-Arrhenatheretea T x . 1937 

Row Molinietalia coeruleae W. K o c h  1926 
Alliance Molinion coeruleae W. K o c h  1926 

1. Ass. MOLINIETUM COERULEAE W. K o c h  1926  
Row Trifolio-Hordeetalia H- ić 1963 

Alliance Alopecurion pratensis serbicum K o j i ć  et al. 2003 
2. Ass. ALOPECURETUM PRATENSIS K o j i ć  et al. 2003 

Row Arrhenatheretalia elatioris P a w l . 1928 
Alliance Arrhenatherion elatioris (B r .-B l . 1925) K o c h  1926    

3. Ass. CYNOSURETUM CRISTATI K o j i ć  et al. 2003  
b) Classes Festuco-Brometea B r .-B l . Et T x . 1943 

Row Brometalia erecti B r .-B l . 1936 
Alliance Chrysopogoni – Danthonion calycinae K o j i ć  1957  

4. Ass. AGROSTIETUM VULGARIS Z. P a v l . 1955 
5. Ass. DANTHONIETUM  CALYCINAE C i n c ., K o j i ć  1958  
6. Ass. CHRYSOPOGONETUM GRILLI BALCANICUM K o j i ć  et al. 2003 

Row Festucetalia valesiacae B r .-B l . Et T x . 1943 
Alliance Festucion rupicolae (sulcatae) S o ó   (1940) 1964 

7. Ass. CHRYSOPOGONETUM GRYLLI PANNONICUM  S t j .-V e s . 1979 
c) Classes Festucetea vaginatae S o ó  1968 em. V i c h . 1972 

Row Festucetalia vaginatae S o ó  1968 em. V i c h . 1972 
Alliance Festucion vaginatae Soó 1929 
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8. Ass. FESTUCETUM VAGINATAE S o ó  1968 
d) Classes Juncetea trifidi H a d a č  1946 

Row Seslerietalia comosae S i m o n . 1957 em. L a k u š i ć  1966 
Alliance Poion violaceae H o r v a t  1937 

9. Ass. POETUM VIOLACEAE Z. P a v l . 1955  
e) Classes Nardo-Callunetea P r e i s . 1949 

Row Nardetalia strictae P r e i s . 1949 
Alliance Nardion strictae B r .-B l . 1926 

10. Ass. NARDETUM STRICTAE G r e b e n š č .1950  
Key words: meadow and pasture vegetation, syntaxonomy, central part of the Balkan peninsula 

Сажетак 
Ливадска и пашњачка вегетација Балканских простора, као део укупног биљног покривача овог 
региона, како су досадашња истраживања показала, представља специфичан и вишезначан 
природни потенцијал. Одликује се богатим флоро -  и фитоценодиверзитетом, што је последица 
специфичног биљногеографског положаја овог дела јужне Европе. Познавање ливадско-
пашњачког облика вегетације средишне области Балканског полуострва представља значајан 
допринос у употпуњавању флористичке и биљно-социолошке слике не само тог подручја, већ и 
европског простора у целини. Највеће распрострањење и највећи не само економски већ и 
синеколошки, биљногеографски и синтаксономски значај имају ових 10 травњачких асоцијација 
средишног дела Балканског полуострва, које заузимају више од 80 % ливадско-пашњачких 
простора овог региона: 
а) Класа Molinio-Arrhenatheretea T x . 1937 

Ред Molinietalia coeruleae W. K o c h  1926 
Свеза Molinion coeruleae W. K o c h  1926 

1. As. MOLINIETUM COERULEAE W. K o c h  1926 
Ред Trifolio-Hordeetalia H -  i ć  1963 
Свеза Alopecurion pratensis serbicum K o j i ć  et al. 2003 

2. As. ALOPECURETUM  PRATENSIS K o j i ć  et al. 2003 
Ред: Arrhenatheretalia elatioris P a w l . 1928 
Свеза: Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) K o c h  1926 

3. As. CYNOSURETUM CRISTATI K o j i ć  et al. 2003 
б) Класа Festuco-Brometea B r .-B l . Et T x . 1943 

Ред Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 
Свеза Chrysopogoni – Danthonion calycinae Ko jić 1957 

4. As. AGROSTIETUM VULGARIS Z. P a v l . 1955 
5. As. DANTHONIETUM  CALYCINAE C i n c ., K o j i ć  1958 
6. As. CHRYSOPOGONETUM GRILLI BALCANICUM K o j i ć  et al. 2003 

Ред Festucetalia valesiacae B r .-B l . Et T x . 1943 
Свеза Festucion rupicolae (sulcatae) S o ó   (1940) 1964 

7. As. CHRYSOPOGONETUM GRYLLI PANNONICUM  S t j .-V e s . 1979 
в) Класа Festucetea vaginatae S o ó  1968 em. V i c h . 1972 

Ред Festucetalia vaginatae S o ó  1968 em. V i c h . 1972 
Свеза Festucion vaginatae S o ó  1929 

8. As. FESTUCETUM VAGINATAE S o ó  1968 
г) Класа  Juncetea trifidi H a d a č  1946 

Ред Seslerietalia comosae S i m o n . 1957 em. L a k u š i ć  1966 
Свеза Poion violaceae H o r v a t  1937 

9. As. POETUM VIOLACEAE Z. P a v l . 1955 
д) Класа Nardo-Callunetea P r e i s . 1949 

Ред Nardetalia strictae P r e i s . 1949 
Свеза Nardion strictae B r .-B l . 1926 

10. As. NARDETUM STRICTAE G r e b e n š č .1950 
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Кључне речи: ливадска и пашњачка вегетација, синтаксономија, централни део Балканског 
полуострва 

УВОД 
Ливаде и пашњаци представљају специфичну категорију вегетације зељастих 

биљака која је широко распрострањена на територији Балканског полуострва, а и у 
многим другим подручјима. Травњаци (ливаде и пашњаци), према општеприхваћеном 
схватању, а у сагласности са интерпретацијом корифеја геоботаничке науке Brockmann-
Jerosch-a и Rübel-a, чине основу вегетацијске формације Terriherbosa. Природни 
травњаци, односно природне ливаде и пашњаци, по свом пореклу могу бити двојаки: 
примарни и секундарни. Примарни природни травњаци су настали као првобитни 
облик вегетације, којима не претходи ниједна друга биљна формација. Овој категорији 
припадају травњаци виших планинских предела, изнад горње шумске границе, као и 
степски травњаци, на пример у Панонској низији, односно, уопште у степским 
областима. Секундарни травњаци настали су у шумској зони, на шумским стаништима, 
где се јављају после потискивања шумске вегетације. Треба нагласити да су знатно 
распрострањенији травњачки комплекси на читавом Балканском полуострву, а и шире, 
секундарног порекла.  

Поред природних травњака, знатне површине заузимају и сејани (вештачки) 
травњаци. Они не представљају травњачке биљне заједнице, већ агрикултурне засаде, 
који по свом настанку, нези и искоришћавању представљају практично пољопривредне 
културе, укључене у систем плодореда, који нису део природног травњачког ресурса 
неке области. Дакле, сeјани травњаци (вештачке ливаде и пашњаци) нису део 
природног травњачког биодиверзитета те, стога, неће ни бити предмет расправе у овом 
раду.  

Топографски посматрано, према територији на којој се налазе, а с тим су повезане 
и основне синморфолошке и синтаксономске специфичности, травњаци (ливаде и 
пашњаци) се могу сврстати у три категорије. То су: а) долинске ливаде (и пашњаци), б) 
брдске ливаде и пашњаци и ц) планинске и високопланинске ливаде и пашњаци. 

У овом раду анализираће се ливаде и пашњаци централног дела Балканског 
полуострва. Основна пажња је посвећена вегетацији ливада и пашњака Србије, уз 
валоризацију важнијих резултата проучавања овог облика вегетације у западној 
Бугарској, Македонији, северној Црној Гори и источним деловима Босне и 
Херцеговине.  

РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА 
На територији централног дела Балканског полуострва, прецизније, на територији 

Србије и суседних области, констатован је и описан велики број ливадских и 
пашњачких заједница, у рангу асоцијација и субасоцијација. Од стране бројних аутора 
(Р. Јовановић, Стјепановић - Веселичић, Којић, Цинцовић, Диклић, Мрфат – Вукелић, 
Парабућски, Стојановић, Павловић, Петковић, Рајевски, Ранђеловић, Вучковић, 
Марковић, Илијанић, Мицевски, Колев и други) описане су 273 асоцијације и 211 
субасоцијација, што укупно износи 484 вегетацијска ентитета у оквиру травњачке 
вегетације централнобалканске области. Тако велики број вегетацијских јединица није 
реална слика о фитоценолошком рашчлањењу травњачке вегетације средишног дела 
Балканског полуострва. До инфлације описаних травњачких заједница дошло је због 
чињенице да су истраживачи добрим делом радили некоординирано и 
несинхронизовано. Долазило је до појаве издвајања и описивања ливадских и 
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пашњачких асоцијација и субасоцијација, које су често на другим теренима од неких 
аутора описане под другим називима (често и са другим синтаксономским статусом). 
Тако се, практично, долазило до појаве синонима (јер се обично, у ствари, ради о истим 
заједницама, са могућим незнатним и небитним локалним специфичностима). 

Овај феномен, да је регистрован тако велики број травњачких заједница, још више 
показује сву своју апсурдност, ако се има у виду чињеница да број описаних 
асоцијација и субасоцијација централног дела Балканског полуострва знатно 
превазилази укупан број основних синтаксона свих осталих биљних заједница, на 
пример, на просторима раније Југославије, забележених у prodromusu phytocenosae 
Yugoslaviae (J o v a n o v i ć  et al., 1986). 

Према резултатима досадашњих истраживања, укупан број свих синтаксона 
ливадско-пашњачке вегетације средишног дела Балканског полуострва приказан је у 
следећој табели (Ко ј и ћ , 2004): 

Табела 1. Укупан број свих синтаксона ливадске и пашњачке вегетације у централном 
делу Балканског полуострва 

Назив синтаксона      Број 
Класа        10 
Ред        24 
Свеза        46 
Подсвеза       7 
АСОЦИЈАЦИЈА      273 
Субасоцијација      211 
Укупно       571 

Имајући у виду све околности, Ко ј и ћ  и сарадници (2004) су дали предлог 
редефинисања синтаксономског статуса ливадске и пашњачке вегетације Србије и 
околних подручја, дакле централног дела Балканског полуострва. Детаљном анализом 
целокупне постојеће фитоценолошке литературе која се односи на травњачку 
вегетацију средишног дела Балканског полуострва, па и шире, као и компаративном 
анализом релевантних показатеља до сада издвојених ливадских и пашњачких 
фитоценоза, констатовано је да на овој територији егзистира реално знатно мање 
травњачких асоцијација – свега 48.  

Реалан број синтаксона ливадске и пашњачке вегетације централног дела 
Балканског полуострва приказан је на следећој табели (Ко ј и ћ  и сар., 2004).  

Назив синтаксона      Број 
Класа        7 
Ред        15 
Свеза        23 
АСОЦИЈАЦИЈА      48 
Укупно       93 

Читав систем биљних заједница ливада и пашњака Србије и суседних области, 
дакле централног дела Балканског полуострва, после ревизије фитоценолошког 
материјала полувековних истраживања великог броја аутора, изгледа овако (Ко ј и ћ  и 
сар., 2004): 

I Класа Phragmitetea communis T x . Et P r s g . 1942  
Ред Magnocaricetalia P i g n a t t i  1953 
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Свеза Caricion gracilis-vulpinae B a l t .-Tul ač. 1963 
1. As. CARICETUM VULPINAE-RIPARIAE R. J o v . 1958 

II Класа Molinio-Arrhenatheretea T x . 1937 
Ред Molinietalia coeruleae W. K o c h  1926 
Свеза Molinion coeruleae W. K o c h  1926 

2. As. MOLINIETUM COERULEAE W. K o c h  1926 sensu lato 
Ред Trifolio-Hordeetalia H -  i ć  1963 
Свеза Alopecurion pratensis serbicum K o j i ć  et al. 2003 

(sveza Trifolion resupinati M i c e v s k i  1957 p.p. и  
sveza Trifolion pallidi I l i j a n i ć  1969 p.p.) 
3. As. ALOPECURETUM  PRATENSIS K o j i ć  et al. 2003 

Свеза Trifolio-Ranunculion pedati S l a v n i ć  (1942)1948 
4. As. POO-ALOPECURETUM PRATENSIS HALOPHYTICUM  R. V u č k .1982 
5. As. TRIFOLIO ANGULATI - ALOPECURETUM PRATENSIS P a r a b . 1985 
6. As. CYNOSURO CRISTATI - ALOPECURETUM PRATENSIS P a r a b . 1985 

Ред: Arrhenatheretalia elatioris P a w l . 1928 
Свеза: Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) K o c h  1926    

7. As. ARRHENATHERETUM ELATIORIS K o j i ć  et al. 2003 
sensu lato (non Br.-Bl. 1925) 

8. As. CYNOSURETUM CRISTATI K o j i ć  et al. 2003 sensu lato 
= as. Bromo racemosi – Cynosuretum cristati H -  i ć 1930 

Ред Agrostietalia stoloniferae O b e r d o r f e r  1967 
Свеза Agropyro-Rumicion N o r d h . 1940 

9. As. AGROPYRO REPENTIS – POETUM ANGUSTIFOLIAE B a b i ć  1981  
10. As.TRIFOLIO FRAGIFERI – AGROSTIETUM STOLONIFERAE  

Lj. M a r k o v i ć  1973 
11. As. JUNCO INFLEXI – MENTHETUM LONGIFOLIAE L o h m . 1953 

III Класа Festuco-Brometea Br.-B l . Et T x . 1943 
Ред Brometalia erecti B r .-B l . 1936 
Свеза Bromion erecti Br.-Bl. 1956 

12. As. BROMETUM ERECTI Z. P a v l . 1955 s.l. 
Свеза Chrysopogoni – Danthonion calycinae K o j i ć  1957  

13. As. CHRYSOPOGONETUM GRYLLI SERBICUM K o j i ć  et al. 2003 
(=as. Agrostio vulgaris – Chrysopogonetum grylli K o j i ć  1958 
as. Teucrio – Chrysopogonetum grylli R. J o v . 1954 p.p.  
as. Festuco valesiacae - Chrysopogonetum grylli K o j i ć  1950) 

14. As. AGROSTIETUM VULGARIS Z. P a v l . 1955 sensu lato 
15. As. DANTHONIETUM  CALYCINAE C i n c ., K o j i ć  1958 sensu lato 

Ред Festucetalia valesiacae B r .-B l . Et T x . 1943 
Свеза Festucion valesiacae K l i k a  1931 

16. As. FESTUCETUM VALESIACAE B o r i s a v l j e v i ć  1956 sensu lato   
17. As. POTENTILLO – CARICETUM HUMILIS R. J o v . 1955 

Свеза Festucion rupicolae (sulcatae) S o ó   (1940) 1964 
18. As. CHRYSOPOGONETUM GRYLLI PANNONICUM  S t j.-V e s . 1979 

(=as.Chamaecytiso austriaae–Chrysopogonetum grylli B u t o r a c  (1989)1992 
p. p. 

as. Trifolio campestre-Chrysopogonetum grylli B u t o r a c  1992 
as. Thymo- Chrysopogonetum grylli S t o j a n o v i ć  (1981)1983 
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as. Inulo- Chrysopogonetum grylli S t e v . 1984) 
Свеза Artemisio – Kochion S o ó  1959 

19. As. AGROPYRO KOCHIETUM PROSTRATAE Z o l y o m i  1958 
Ред Astragalo – Potentilletalia Micevski 1959 
Свеза Scabioso-Trifolion dalmatici H  –  i ć  et R a n đ . 1973 

20. As. ASTRAGALO-ONOBRYCHIS- CALAMINTHETUM ALPINAE H – i ć  et  
Ranđ. 1973 

21. As. HORDEO ASPERUM - XERANTHEMETUM  ANNUI  R a n đ . 1977 
Ред Halascyetalia sendtneri R i t t . – S t u d e n . 1970 
Свеза Centaureo – Bromion fibrosi B l e č i ć  et al. 1960 

22. As. POO MOLINIERI – PLANTAGINETUM HOLOSTEI  Z. P a v l . 1951 

IV Класа Festucetea vaginatae S o ó  1968 em. V i c h . 1972 
Ред Festucetalia vaginatae S o ó  1968 em. V i c h . 1972 
Свеза Festucion vaginatae S o ó  1929 

23. As. FESTUCETUM VAGINATAE K o j i ć  et al. 2003 sensu lato 
(= as. Festucetum vaginataedeliblaticum S t j .-V e s . 1953 
as. Festucetum vaginatae danubiale  S t j .-V e s . 1953 

V Класа Festuco-Puccinellietea S o ó  1968 
Ред Festuco-Puccinellietalia S o ó  1968 
Свеза Puccinelion limosae (Klika 1937) W e n d . 1943 

24. As. PUCCINELLIETUM LIMOSAE (R a p c s . 1927) W e n d . 1950 
25. As. CAMPHOROSMETUM ANNUAE (R a p c s . 1916) So ó 1957 

Свеза Puccinelion peisonis Wend. 1943 corr. Soó 1957 
26. As. LEPIDIO CRASSIFOLIO-PUCCINELLIETUM LIMOSAE (R a p c s . 

1927) S o ó  1957 
Свеза Juncion gerardi Wend. 1943 

27. As. AGROSTIO-CARICETUM DISTANTIS (Ra pcs. 1927) S o ó  1930 
Свеза Beckmannion eruciformis Soó 1933 

28. As. AGROSTIO-ALOPECURETUM PRATENSIS S o ó  (1933)1947 
Ред Artemisio-Festucetalia pseudovinae S o ó  1968 
Свеза Festucion pseudovinae S o ó  1933 

29. As. ARTEMISIO-FESTUCETUM PSEUDOVINAE (M a g . 1928) S o ó  
(1945)1964 

30. As. ACHILLEO-FESTUCETUM PSEUDOVINAE (M a g . 1928) S o ó  
(1933)1945 

VI Класа Juncetea trifidi H a d a č  1946 
Ред Seslerietalia comosae S i m o n . 1957 em. L a k u š i ć  1966 
Свеза Poion violaceae H o r v a t  1937 

31. As. POETUM VIOLACEAE Z. P a v l . 1955 sensu lato 
(= as. Poo violaceae-Geranietum subcaulentis H o r v . 1935 

as. Thymo-Poetum violaceae violaceae M i c e v s k i  1976 
as. Junco trifidi – Poetum violaceae D. L a k u š i ć  1987 
as. Poo violaceae – Nardetum strictae K o j i ć  1992) 

32. As. NARDO-FESTUCETUM FALLACIS R a j e v s k i  1990 

VII Класа Nardo-Callunetea P r e i s . 1949 
Ред Nardetalia strictae P r e i s . 1949 
Свеза Nardion strictae B r . - B l. 1926 
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33. As. NARDETUM STRICTAE G r e b e n š č .1950 sensu lato 
34. As. DELTOIDEO – NARDETUM STRICTAE H o r v a t  1940 
35. As. LINO - NARDETUM STRICTAE R e x h . Et R a n đ . 1980 
36. As. RANUNCULO MONTANAE - NARDETUM STRICTAE K o j i ć  1992 
37. As. ARNICO - NARDETUM STRICTAE H o r v a t  1962 
38. As. HYGRONARDETUM STRICTAE P u s c . – S o r o c . 1956 
39. As. MESONARDETUM STRICTAE P u s c . – S o r o c . 1956 
40. As. XERONARDETUM STRICTAE P u s c . – S o r o c . 1956 
Ред Calluno – Ulicetalia T x . 1937 

Свеза Potentillo ternatae – Nardion strictae Si mon 1958 
41. As. TRIFOLIO PALLESCENS – NARDETUM STRICTAE B l e č . et T a t i ć  

1964 
42. As. CARICI OEDERI – NARDETUM STRICTAE P e t k o v i ć  1981 
43. As. FESTUCO NIGRESCENTI - NARDETUM STRICTAE R e x h . et R a n đ . 

1980 
44. As. FESTUCO HALLERI - NARDETUM STRICTAE R a j e v s k i  1947 
45. As. HELIANTHEMO - NARDETUM STRICTAE R a j e v s k i  1947 
46. As. SUCCISO - NARDETUM STRICTAE S t a n k o v i ć -T o m i ć  1969 
47. As. OPHIOGLOSSO - NARDETUM STRICTAE G a j i ć  1989 
48. As. FESTUCO - NARDETUM STRICTAE R e x h . et R a n đ . 1980 

На територији Србије и суседних области, дакле, у централном делу Балканског 
полуострва, као што се из досадашњих излагања могло видети, регистровано је 273 
ливадских и пашњачких асоцијација.  

Ко ј и ћ  са сарадницима (2004), после свестраних и продубљених анализа, 
констатовао је да на овом подручју реално постоји свега 48 асоцијација, са 
одговарајућим синтаксономским статусом, како је већ наведено. Међутим, свих ових 
педесетак (прецизније – 48) ливадско-пашњачких асоцијација немају исти значај, не 
само са фитоценолошког и фитогеографског становишта, већ и са привредног и 
хоролошког аспекта. Уопште узето, основно обележје травњачкој вегетацији 
средишног дела Балканског полуострва дају десетак шире схваћених асоцијација (sensu 
lato), у оквиру којих се налази већи број субасоцијација. Оне заузимају, по нашој 
процени, око 80% укупних травњачких површина. То су:  

1. Ass. Molinietum coeruleae (сa 4 субасоцијације) 
2. Ass. Alopecuretum  pratensis (сa 19 субасоцијација) 
3. Ass. Cynosuretum cristati (сa 13 субасоцијација) 
4. Ass. Agrostietum vulgaris (сa 6 субасоцијација) 
5. Ass. Danthonietum  calycinae (сa 12 субасоцијација) 
6. Ass. Chrysopogonetum grylli balcanicum (сa 16 субасоцијација) 
7. Ass. Chrysopogonetum grylli pannonicum (сa 19 субасоцијација) 
8. Ass. Festucetum vaginatae (сa 9 субасоцијација) 
9. Ass. Poetum violaceae (сa 6 субасоцијација) и 
10. Ass. Nardetum strictae s.l. (обједињује 17 синеколошких и флористичких врло 

различитих асоцијација које су укључене у 3 различите свезе из 3 посебна реда и 
2 вегетацисјке класе). 

Укратко ће се учинити осврт на основне карактеристике ових широко 
распрострањених ливадских и пашњачких фитоценоза централног дела Балканског 
полуострва. 
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Асоцијација Molinietum coeruleae Ко с h  1926 припада свези Molinio coeruleae 
Koch 1926, реду Molinietalia coeruleae K o c h  1926 и класи Molinio – Arrhenatheretea 
T x . 1937. Први пут је констатована и описана у Швајцарској (K о с h , 1926). Касније је 
утврђено да је широко распрострањена на влажним, мочварним стаништима средње и 
западне Европе (Хо р в а т , 1949; E l l e n b e r g ; Пар а б у ћ с к и  и Б у т о р а ц , 1988; 
Ву ч к о в и ћ , 1991; Ко ј и ћ  и сар., 2004 и др.). Асоцијација Molinietum coeruleae 
заузима мање пространство на Балканском полуострву него у средњој и западној 
Европи. На подручју централног дела Балканског полуострва, укључујући и Војводину, 
асоцијација Molinietum coeruleae обухвата 4 субасоцијације и то: 

1. subass. molinietosum ceruleae K o j i ć , M r f a t -V u k e l i ć  et D a j i ć  2003 (=ass. 
Molinietum ceruleae subass. typicum K o c h  1926),  

2. subass. achilleetosum asplenifoliae P a r a b u ć s k i  et B u t o r a c  1983,  
3. subass. lathyretosum pannonici K o j i ć , M r f a t -V u k e l i ć  et D a j i ć  2003 (= 

ass. Lathyro-Molinietum coeruleae subass. typicum T a t i ć  1982) и  
4. subass. deschampsietosum caespitosae K o j i ć , M r f a t -V u k e l i ć  et D a j i ć  

2003 (= ass. Molinio – Deschampsietum caespitosae P a v l o v i ć , 1951).  

Типична субасоцијација molinietosum coerulea, као и субасоцијација echilleetosum 
asplenifoliae заузимају незнатно пространство, јављају се фрагментарно у низијским 
пределима. У брдским и планинским областима значајно присуство имају 
субасоцијације lathyretosum и deschampsietosum caespitosae. Ваља нагласити да је 
субасоцијација deschampsietosum caespitosae најраспрострањенија варијанта 
Molinietuma у средишном делу Балканског полуострва. Ко ј и ћ  и сар. (2004) наводе да 
„субасоцијација  deschampsietosum представља случај викарне фитоценозе у односу на 
типичан Molinietum средње и западне Европе; ова субасоцијација Molinietuma 
представља географско надомештање за типичан Molinietum равничарских предела 
Војводине, Хрватске и централних делова средње Европе“.  

Асоцијација Alopecuretum  pratensis K o j i ć , M r f a t -V u k e l i ć  et D a j i ć  2003 
заузима значајно место у синтаксономској детерминацији и фитогеографској 
карактеризацији долинских травњака у централном и источном делу Балканског 
полуострва (Ко ј и ћ  и сар., 2004). У Србији и суседним пределима ливаде са Alopecurus 
– om дају изразити печат долинској ливадској вегетацији. У Бугарској ливаде  
Alopecuretum – типа такође имају значајну улогу, али оне показују извесне 
специфичности проузроковане климатским, едафским и географским факторима 
(Г а н ч е в  и сар., 1964). 

У централној Србији и Војводини описано је 7 асоцијација  и 12 субасоцијација, у 
којима Alopecurus pratensis има доминантну улогу. У Бугарској је издвојено неколико 
посебних фитоценоза са Alopecurus – om, али оне нису дефинисане у духу Braun-
Blanquet – oвe школе. Проблем синтаксономског статуса ливадских заједница са 
Alopecurus pratensis третиран је у радовима већег броја аутора (Ј о в а н о в и ћ , 1957; 
Цин ц о в и ћ , 1959; Или ј а н и ћ , 1969; Б у т о р а ц , 1989; Ву ч к о в и ћ , 1991; Ко ј и ћ  и 
сар., 2004). Не улазећи у елаборацију ставова поменутих аутора, може се констатовати 
да су ливаде са Alopecurus – om до сада синтаксономски дефинисане на следећи начин. 
Оне су у источној Србији и западној Бугарској сврстане у свезу Trifolion resupinati 
M i c e v s k i  1957, а у западној Србији и Војводини – у свезу Trifolion pallidi I l i j a n i ć  
1969. У почетку су европске и војвођанске фитоценозе са Alopecurus – om биле 
укључене у свезу Arrhenatherion elatioris, али су детаљнијом анализом Или ј а н и ћ  - а 
(1969) оне добиле нову позицију, наиме, укључене су у свезу  Trifolion pallidi. 
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Ко ј и ћ  и сар. (2004) су детаљно анализирали свеукупну ситуацију која се односи 
на стање и положај травњачких фитоценоза у којима је едификатор Alopecurus 
pratensis. Свестраном анализом флористичких и синеколошких односа свих ових 
травњака (7 асоцијација и 12 субасоцијација) констатовано је да их све карактерише 
околност да у њима доминира и има едификаторску улогу једна врста - Alopecurus 
pratensis. Међутим, разлике између појединих асоцијација и субасоцијација су 
незнатне, оне су флористички доста хомогене, у свима Alopecurus pratensis представља 
едификаторску врсту. Остале биљне врсте из флористичког састава не показују већу 
разноврсност, те су све састојине травњака са Alopecurus – om схваћене као јединствена 
асоцијација, под називом  Alopecuretum  pratensis sensu lato (K o j i ć  i sar., 2004). 

Што се тиче синтаксономског положаја асоцијација Alopecuretum  pratensis sensu 
lato, Ко ј и ћ  и сар., 2004, он треба да буде редефинисан у односу на раније схватање да 
постоји више фитоценолошких ентитета у оквиру травњачких заједница са Alopecurus – 
om. Детаљном анализом овог проблема дошло се до закључка, имајући у виду 
флорогенетске, биљно-географске и друге релевантне аспекте, да асоцијација 
Alopecuretum  pratensis спада у посебну вегетацијску свезу – Alopecurion pratensis, 
Ко ј и ћ  и сар., 2003. Она је укључена у ред Trifolio – Hordeetalia, Хо р в а т и ћ , 1963, из 
класе Molinio-Arrhenatheretea T x . 1937.  

Асоцијација Cynosuretum cristati K o j i ć , M r f a t -V u k e l i ć  et D a j i ć  2003 
sensu lato заузима у централном делу Балканског полуострва велико пространство, а 
знатно је присутна и изван тог подручја. Описан је и велики број варијанти заједница са 
Cynosurus – om у рангу асоцијација или субасоцијација (Г а ј и ћ , 1954; Цин ц о в и ћ , 
1956; Ј о в а н о в и ћ , 1955; В ељо в и ћ , 1967; Б л е ч и ћ  & Т а т и ћ , 1960, 1966; 
Ма т о в и ћ , 1986; Мар к о в и ћ , 1986; Ко ј и ћ  и сар., 1992). 

Разматрајући све релевантне елементе који се односе на ливадске фитоценозе са 
Cynosurus – om у централном подручју Балканског полуострва, Ко ј и ћ  и сарадници су 
дошли до закључка да се састојине свих тих фитоценоза могу ујединити у једну 
асоцијацију - Cynosuretum cristati sensu lato, са већим бројем субасоцијација које су 
одраз специфичности појединих локалитета, односно региона. Према досадашњим 
истраживањима, у оквиру асоцијације Cynosuretum cristati у средишном делу 
Балканског полуострва, пре свега на територији Србије, јавља се 13 субасоцијација. У 
широким речним долинама низијских предела, а у мањој мери у ужим долинским 
локалитетима, поред речица и потока брдског региона, налазе се састојине заједнице 
Cynosuretum cristati, међу којима су најзаступљеније оне које припадају типичној 
субасоцијацији – субас. Brometosum racemosi.  

У синекологији типичног облика асоцијације Cynosuretum cristati, веома важну 
улогу има земљиште. Састојине ових фитоценоза претежно се развијају у плавном 
подручју река, где поплавне воде утичу не само на развитак вегетације, већ и на 
земљиште. У тим деловима речних долина налази се алувијални тип земљишта. 
Алувијум представља најчешћи педолошки супстрат на којем се развија типски 
Cynosuretum. 

Потпуни карактеристични скуп у састојинама асоцијације Cynosuretum cristati 
низијских предела чине најчешће ове врсте: Cynosurus cristatus, Bromus racemosus, Poa 
trivialis, Stachys officinalis, Trifolium pratense, Taraxacum officinale, Lotus corniculatus, 
Plantago lanceolata, Festuca pratensis, Potentilla reptans и Cichorium intybus.  

Асоцијација Cynosuretum cristati у брдско-планинским пределима, претежно је 
представљена субасоцијацијом festucetosum rubrae. Овде се она јавља на различитим 
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типовима земљишта: алувијално-делувијалним, делувијуму, типичној црној и 
посмеђеној рендзини на кречњаку, као и рендзини на лапорцу.  

Потпуни карактеристични скуп брдско-планинске варијанте Cynosuretum – а, с 
обзиром да се развија на разноврсним педолошким супстратима, обухвата велики број 
врста (чак 29) и то: Cynosurus cristatus, Festuca  rubra, Bromus racemosus, Carum carvi, 
Lathyrus pannonicus, Poa trivialis, Rhinanthus minor, Leucanthemum vulgare, Trifolium 
pratense, Lotus corniculatus, Stachys officinalis, Trifolium repens, Centaurea jacea, 
Colchicum autumnale, Polygala comosa, Briza media, Asperula cynanchica, Anthoxanthum 
odoratum, Euphrasia rostkoviana, Filipendula hexapetala, Campanula patula, Agrostis 
vulgaris, Galium verum, Trifolium montanum, Sanguisorba minor, Prunella laciniata, 
Thymus glabrescens, Anthyllis vulneraria и Plantago lanceolata. Из прегледа 
карактеристичног скупа може се констатовати да скоро све врсте карактеристичног 
скупа широкораспрострањене долинске субасоцијације brometosum racemosi улазе и у 
састав карактеристичног скупа ове брдско-планинске варијанте Cynosuretum –а. Та 
околност оправдава укључивање субасоцијације festucetosum rubrae у састав 
новокомбиноване асоцијације Cynosuretum cristati, K o j i ć , M r f a t -V u k e l i ć  et D a j i ć  
2003 sensu lato, а појава извесног броја врста брдских ливада класе Festuco-Brometea у 
њеном карактеристичном скупу, резултат је чињенице да се она појављује на 
одговарајућим мезофилнијим и хигрофилнијим стаништима у зони доминације брдских 
травњака.  

Асоцијација Agrostietum vulgaris Z. P a v l o v i ć  1955 заузима огромно 
пространство у брдским пределима централног дела Балканског полуострва, нарочито у 
зони климатогене шумске заједнице Quercetum farnetto – cerris. Састојине ове 
асоцијације се смењују на овим теренима са трајном ливадском заједницом 
Chrysopogonetum grylli. Наиме, асоцијација Agrostietum vulgaris има привремени 
карактер, опстаје неколико деценија, па онда прелази у трајну ливадску заједницу са 
Chrysopogon gryllus, која ће, ако престане деловање антропогеног фактора, коначно 
прећи у климатогену шумску заједницу as. Quercetum farnetto – cerris R u d s k i  
(1940)1949.  

Пошто састојине ливадске заједнице са Chrysopogon gryllus допиру до око 800 m 
надморске висине, на вишим теренима, у планинским областима, асоцијација 
Agrostietum vulgaris се дуже одржава, све док траје деловање антропогеног фактора.  
Према Ко ј и ћ у и сар. (2004), ливадска заједница Agrostietum vulgaris је у централном 
делу Балканског полуострва рашчлањена на ових шест субасоцијација: 

- subas. agrostietosum vulgaris Ко ј и ћ  et al. 2003, comb.n. 
- subas. asperuletosum Ко ј и ћ  et al. 2003, comb.n. 
- subas. trifolietosum capestrae Ко ј и ћ  et al. 2003, comb n. 
- subas. asphodeletosum Ко ј и ћ  et al. 2003, comb.n. 
- subas. festucetosum valesiacae Ко ј и ћ  et al. 2003, comb.n. 
- subas. agrostietosum montanae Ко ј и ћ  et al. 2003, comb.n. 
Од свих варијанти Agrostietumа, највише је заступљена типична субасоцијација -

аgrostietosum vulgaris.  
Асоцијација Agrostietum vulgaris се одликује високо израженим флористичким 

диверзитетом. У њен флористички састав, на огромном простору који заузима, долази 
чак 107 биљних врста. Притом ваља нагласити да је изражен велики флористички 
хомогенитет, односно, више од трећине врста улази у карактеристични скуп (врсте са 
IV и V степеном присутности). Осим трава, које узимају велико учешће у флористичкој 
грађи Agrostietum – а, у првом реду Festuca rubra ssp. fallax, која је поред Agrostis 
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vulgaris врло обилно и редовно заступљена, могу се сматрати као значајне и 
карактеристичне за ову асоцијацију и врсте: Dianthus deltoides f. alpinus, Euphrasia 
rostkoviana ssp. Montana, Rhinanthus rumelicus, Cerastium moesiacum и Pedicularis 
heterodonta.  

Асоцијација Danthonietum calycinae C i n c o v i ć  et K o j i ć  1958 је, на 
одговарајућим стаништима, широко распрострањена готово на читавом простору 
централног дела Балканског полуострва. Састојине ове асоцијације налазе се на 
дубљим земљиштима, која претежно припадају планинским црницама и 
параподзоластим тлима, на надморској висини од око 600 до 1100 метара. 

Пошто је асоцијација Danthonietum  calycinae распрострањена на широком 
простору средишног дела Балканског полуострва, у различитим климатским (посебно 
микроклиматским) и едафско-орографским условима, асоцијација Danthonietum  
calycinae је рашчлањена на ових 12 субасоцијација (K o j i ć , M r f a t  – V u k e l i ć  et 
D a j i ć  2004): 

- subas. danthonietosum calycinae 
- subas. koelerietosum eriostachyae 
- subas. linetosum serbici 
- subas. armerietosum serpentini 
- subas. inuletosum 
- subas. agrostietosum capillaris 
- subas. trifolietosum striati 
- subas. achilleetosum crithmifoliae 
- subas. trifolietosum velenovsky 
- subas. brachypodio-lathyretosum latifoliae 
- subas. centaureo-gladioletosum и 
- subas. andropogonetosum. 

Aсоцијација Danthonietum  calycinae је у флористичком и физиогномском погледу 
врло јасно изражена. Ова асоцијација је веома хомогеног флористичког састава и на 
већим пространствима, на шта указује појава великог броја врста које улазе у 
карактеристични скуп. Наиме, нормалном карактеристичном скупу припада 22 врсте од 
укупно 79, колико је забележено у састојинама ове асоцијације централнобалканских 
простора.  

Асоцијација Chrysopogonetum grylli balcanicum (K o j i ć , M r f a t -V u k e l i ć  et 
D a j i ć  2003) K o j i ć  2005 је типична и широко распрострањена травњачка биљна 
заједница брдског региона централног дела Балканског полуострва, а присутна је, у 
нешто мањој мери, и у другим деловима Балкана. 

Асоцијација Chrysopogonetum grylli balcanicum се јавља практично на истоветним 
стаништима као и аs. Agrostietum vulgaris, из које она најчешће и настаје. Врста Agrostis 
vulgaris задржава приметну улогу и у Chrysopogonetum – u, те је типична 
субасоцијација ливада са доминацијом Chrysopogon - a означена као agrostietosum 
vulgaris. Типична субасоцијација балканског Chrysopogonetum – a, аgrostietosum 
vulgaris, јасно је изражена како у флористичком, тако и у физиогномском погледу. Она 
је мање-више униформно изражена на великом простору који заузима, показује знатну 
уједначеност и у флористичком, а нарочито у физиогномском погледу. У састав ове 
асоцијације улази више од 100 врста, које су релативно равномерно распоређене на 
читавом свом ареалу. То је, пре свега, последица едификаторског утицаја врсте 
Chrysopogon gryllus. Све ово јасно потврђује чињеница, да у потпуни карактеристични 
скуп Chrysopogonetum – a на пространим централнобалканским просторима улази 
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преко 20 врста, дакле, 1/5 укупног флористичког састава. То су: Chrysopogon gryllus, 
Agrostis capillaris, Danthonia calicina, Euphrasia stricta, Festuca valesiaca, Filipendula 
hexapetalа, Hieracium pavichi, Stacys officinalis, Polygala comosa, Leucanthemum vulgare, 
Galium verum, Briza media, Trifolium campestre, Eryngium campestre, Cerastium manticum, 
Campanula ranunculus, Centaurium umbellatum, Ajuga genevensis, Inula hirta и 
Hypochoeris maculata. Без обзира на знатну флористичку хомогеност Балканског 
Chrysopogonetum – a, због огромног пространства који заузима на релативно 
различитим стаништима, јављају се и извесне локалне специфичности, које се 
испољавају  у присуству ових 13 субасоцијација (K o j i ć , M r f a t -V u k e l i ć  & D a j i ć  
2003): 

- agrostietosum vulgaris, 
- anropogonetosum ischaemi, 
- brizetosum mediae, 
- gladioletosum feri, 
- teucrietosum, 
- festucetosum valesiacae, 
- vulpietosum, 
- fritillareietosum, 
- trifolietosum cherleri, 
- trifolietosum montanae, 
- brometosum squarrosi, 
- medicagetosum falcatae и 
- koelerietosum gracilis.  

Асоцијација Chrysopogonetum grylli balcanicum представља трајну ливадску 
заједницу у зони климатогене шумске фитоценозе средишног  и источног дела 
Балканског полуострва – ас. Quercetum farnetto – cerris.  

Асоцијација Chrysopogonetum grylli pannonicum S t j e p a n o v i ć -V e s e l i č i ć  
1979 у јужном делу Панонске низије, у Војводини, јасно је флористички 
окарактерисана, има мање-више степски карактер, по чему се разликује од ливадских 
фитоценоза са Chrysopogon gryllus, које се налазе јужно од Саве и Дунава, у брдско-
планинским пределима централног дела Балканског полуострва. 

Едафски услови (разне варијанте чернозема, песковита земљишта и друго), 
микроклиматске прилике, орографске специфичности, као и степен антропогеног 
утицаја условили су појаву великог броја варијанти панонског Chrysopogonetum – a, чак 
15 субасоцијација: 

- ischaemetosum, 
- pauperatosum, 
- chamaecytisetosum austriacae, 
- tymetosum marschalliani, 
- brachipodietosum pinnati, 
- trifolietosum campestrae, 
- euphorbietosum glareosae, 
- euphorbietosum seguieranae, 
- tymetosum serpylli, 
- inuletosum, 
- stipetosum pilcherrimae, 
- centauretosum sedlerianae, 
- stipetosum capillatae, 
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- seslerietosum hypomaranthrae и 
- stachyetosum officinalis.  
Типичне и широко распрострањене састојине панонског Chrysopogonetum - a на 

Делиблатској пешчари одликује следећи карактеристични скуп врста: Chrysopogon 
gryllus, Potentilla arenaria, Andropogon ischaemum, Tymus glabrescens, Carex humilis, 
Asperula cynachica, Festuca sulcata var. Wagneri,  Teucrium chamaedrys, Euphorbia 
seguierana и  Festuca valesiaca.  

Асоцијација Festucetum vaginatae S t j e p a n o v i ć -V e s e l i č i ć  1953 је типична 
псамофитска фитоценоза. У зависности од микрорељефа и квалитета пешчане подлоге, 
асоцијација Festucetum vaginatae је издиференцирана на ових 9 субасоцијација: 

- festucetosum vaginatae deliblaticum,  
- festucetosum vaginatae danubiale, 
- fumanetosum, 
- muscetosum, 
- stipetosum joannis, 
- salicetosum rosmarinifoliae, 
- cladonietosum foliaceae, 
- stipetosum subulosae и  
- calamagrostetosum. 
Асоцијација Festucetum vaginatae је јединствена и карактеристична пешчарска 

биљна заједница, која има и специфичан синтаксономски положај. Спада у посебне 
више синтаксономске јединице - свезу Festucion vaginatae Soo 1929, ред Festucetalia 
vaginatae S o o  1968 и класу Festucetea vaginatae S o o  1968 em. V i c h . 1972. 

Екологија ове заједнице, која имплицира карактеристични одговарајући 
флористички састав, у складу је са особинама песка. Наиме, песак показује знатна 
колебања температуре, где амплитуда у току дана може износити и преко 22°C. 
Температурне особине песковитог тла условљавају и специфичну локалну климу, која 
даје станишту ксерофитско обележје. Отуда већина пешчарских врста има 
карактеристичну ксероморфну грађу. Водни режим условљен је физичким особинама 
песка. Што се тиче хранљивих материја, песак је у њима врло оскудан, нарочито у 
погледу азотних једињења.  

Асоцијација Poetum violaceae Pavlović 1955 има широко распрострањење на 
централнобалканским планинским масивима (Ртањ, Копаоник, Стара планина, Шар 
планина, и др.), на већим надморским висинама, обично између 1500 и 2500 м. Она 
представља наставак асоцијације Poeto Violaceae – Geranietum subcaulescens H o r v a t  
1935 која, на силикатним планинама Македоније, гради непрекидни травни покривач, 
на висини између 1500 и 2200 м.  

На централнобалканском подручју, до сада је у оквиру асоцијације Poetum 
violaceae издвојено ових 6 субасоцијација (K o j i ć , M r f a t -V u k e l i ć  et D a j i ć  2003): 

- poetosum violaceae, 
- geranietosum subcaulentis, 
- tymetosum, 
- juncetosum trifidi, 
- cardaminetosum pancici и 
- nardetosum strictae. 
Посебну специфичност заједници Poetum violaceae даје присуство знатног броја 

балканских ендемских врста субалпијског карактера: Festuca panciciana, Sesleria 
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caerulans, Centaurea orbelica, Viola aetolica, Anthennaria dioica var. australis, Gentiana 
bulgarica, Geum molle, Crocus veluchensis и  Jasione orbiculata.  

Асоцијација Nardetum strictae comb.n. K o j i ć , M r f a t -V u k e l i ć  et D a j i ć  
2003 sensu lato је широко распрострањена на балканским просторима. Травњаци чији је 
едификатор Nardus stricta углавном пашњачког карактера, заузимају огромно 
пространство у планинским пределима Европе (B r a u n –B l a n q u e t  et T ü x e n , 1956; 
O b e r d o r f e r , 1957; G a n č e v , 1964; W e n d e l b e r g e r , 1965; A p o s t o l o v a  & 
S l a v o v a , 1997; i dr.). Травњачке заједнице углавном пашњачког карактера, у којима 
доминанту, едификаторску улогу има Nardus stricta, насељавају огромне брдско-
планинске просторе и на Балканском полуострву (H o r v a t , 1949; B a t i n i c a , 1950; 
P o p o v i ć , 1955; P e n e v , 1964; B o n d e v , 1966; J o v a n o v i ć , 1969, H o r v a t , G l a v a č  
& E l l e n b e r g , 1974; K o j i ć  et al., 1994 i dr.). Ове фитоценозе представљају 
најраспрострањенији тип травњака у брдско-планинском подручју централног дела 
Балканског полуострва. Утврђене су огромне површине Nardetum – a на многим 
балканским планинама (Стара планина, Шара, Чемерник, Острозуб, Срешер, Бесна 
Кобила, Златар, Тара, Голија, Радочело, Пештер, Маљен, Копаоник). Основно обележје 
зеједнице  Nardetum strictae на разним локалитетима, односно стаништима, јесте 
обилно и константно присуство врсте Nardus stricta. То повезује све састојине Nardetum 
– a без обзира на укупне флористичке и друге разлике.   

У централном делу Балканског полуострва, на разноврсним стаништима, на 
бројним различитим локалитетима, описано је 17 варијанти Nardetum – a у рангу 
асоцијација. Због знатних еколошких и флористичких разлика, све те асоцијације 
Nardetum – a сврстане су у неколико виших синтаксона: три вегетацијске свезе из три 
посебна реда, и две вегетацијске класе. 

После исцрпне студије (Ко ј и ћ  и сар., 2004) дошло се до закључка, да оваква 
ситуација у погледу синтаксономског статуса травњачких фитоценоза, у којима 
доминира врста Nardus stricta, није одржива. Тачно је да се описане асоцијације са 
Nardus - ом  разликују по многим карактеристикама, пре свега, по синеколошком и 
флористичком параметру. Наиме, због изузетно изражене еуривалентности врсте 
Nardus stricta, она изграђује бројне фитоценозе травњака на врло различитим 
стаништима, које су различитог флористичког састава, али са једном општом, али 
веома важном карактеристиком: у свим асоцијацијама Nardetum – a, управо Nardus 
stricta апсолутно доминира и има снажну едификаторску улогу. Разне варијанте 
Nardetum – a, наравно, представљају посебне синтаксономске категорије, али, по 
мишљењу К  о  ј  и  ћ  а  и  сарадника (2004), то би требало да буду субасоцијације, које 
би биле уједињене у једну широко схваћену асоцијацију Nardetum strictae sensu lato. 
Све описане асоцијације, по овом схватању, добиле би ранг субасоцијација, које су 
одлично окарактерисане бројним диференцијалним врстама. 

ЗАКЉУЧАК 
Централни део Балканског полуострва налази се у сложеним климатским, 

едафским, орографским и биљногеографским приликама, што је све утицало на 
сложеност ливадско-пашњачког комплекса у оквиру целокупне вегетације овог дела 
југоисточне Европе. Ова територија спада међу најинтересантније, и у вегетацијском 
погледу најсложеније делове европског континента, у коме се среће читав мозаик 
различитих околности, које утичу, између осталог, на стварање сложених 
фитоценолошких односа уопште, па, наравно, и у оквиру травњачке вегетације. 
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Природни услови у централном делу Балканског полуострва су доста сложени и 
разноврсни. Ово подручје припада зони умерене климе, са утицајима суптропских 
струјања, а присутни су и утицаји са континенталним обележјима, док се планински 
рељеф истиче посебним варијантама планинске и алпске климе, делом и степске. 

Геолошку подлогу чине углавном кречњачке, серпентинске и силикатне масе, а 
педолошки супстрат је веома разноврстан. 

У биљногеографском погледу, највећи део припада балканском подрегиону 
субмедитеранског региона (западни и средишни део мезијске провинције, крајњи 
источни део илирске провинције и северни део скадарско-пиндске провинције), док 
само мањи део припада понтско-централноазијском региону. Оба региона припадају 
еуросибирском простору, који представља део холарктиса. 

Највећи део ливадских и пашњачких фитоценоза централног дела Балканског 
полуострва налази се на стаништима климатогене шумске заједнице Quercetum farnetto 
– cerris R u d s k i .  

С обзиром на сложене биљногеографске односе, као и то, да је читав рељеф 
Балкана веома разуђен и у висинском и у хоризонталном правцу, да је овај регион богат 
речним токовима, да у њему влада умереноконтинентална клима са пуно особености, 
да има разноврсне педолошке услове, а самим тим и разноврсна станишта, уз мање-
више снажно деловање антропогеног фактора, разумљива је коначна консеквенца: 
сложени вегетацијски односи у целини и велики диверзитет ливадских и 
пашњачких екосистема, са свим сложеним односима између појединих 
травњачких фитоценолошких ентитета.  

Нешто више од пет деценија истрживања травњачке вегетације дали су као 
резултат – идентификацију и карактеризацију великог броја ливадских и пашњачких 
фитоценоза у централном делу Балканског полуострва. Наиме, од стране већег броја 
аутора, регистровано је укупно 273 ливадских и пашњачких асоцијација, које су 
укључене у 46 вегетацијских свеза, из 24 реда и 10 класа. Осим тога, описано је 7 
подсвеза и 211 субасоцијација, што чини укупно преко 570 синтаксона.  

Имајући у виду често недоследан приступ у анализи ливадске и пашњачке 
вегетације, као и несинхронизован и некоординиран рад на решавању проблема 
травњака, Ко ј и ћ  и сар. (2004) су дали предлог редефинисања статуса ливадске и 
пашњачке вегетације Србије и околних подручја. На територији централног дела 
Балканског полуострва, према тој анализи, налази се знатно мањи број травњачких 
асоцијација – укупно 48. Оне су сврстане у 23 свезе, из 15 редова укуључених у 7 класа. 

Највеће распрострањење и највећи не само економски, већ и синеколошки, 
биљногеографски и синтаксономски значај имају ових 10 травњачких асоцијација 
средишног дела Балканског полуострва, које заузимају више од 80% ливадско-
пашњачког региона:  

а) Класа Molinio-Arrhenatheretea T x . 1937 
Ред Molinietalia coeruleae W. K o c h  1926 
Свеза Molinion coeruleae W. K o c h  1926 

1. As. MOLINIETUM COERULEAE W. K o c h  1926  
Ред Trifolio-Hordeetalia H -  i ć  1963 
Свеза Alopecurion pratensis serbicum K o j i ć  et al. 2003 

2. As. ALOPECURETUM  PRATENSIS K o j i ć  et al. 2003      
Ред: Arrhenatheretalia elatioris P a w l . 1928 
Свеза: Arrhenatherion elatioris (B r . - B l. 1925) K o c h  1926    

3. As. CYNOSURETUM CRISTATI K o j i ć  et al. 2003  
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б) Класа Festuco-Brometea B r . - B l . Et T x . 1943 
Ред Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 
Свеза Chrysopogoni – Danthonion calycinae K o j i ć  1957  

4. As. AGROSTIETUM VULGARIS Z. P a v l . 1955 
5. As. DANTHONIETUM  CALYCINAE C i n c ., K o j i ć  1958  
6. As. CHRYSOPOGONETUM GRILLI BALCANICUM K o j i ć  et al. 2003 

Ред Festucetalia valesiacae B r . - B l . Et T x . 1943 
Свеза Festucion rupicolae (sulcatae) Soó  (1940) 1964 

7. As. CHRYSOPOGONETUM GRYLLI PANNONICUM  S t j .-V e s . 1979 

в) Класа Festucetea vaginatae S o ó  1968 em. V i c h . 1972 
Ред Festucetalia vaginatae S o ó  1968 em. V i c h . 1972 
Свеза Festucion vaginatae S o ó  1929 

8. As. FESTUCETUM VAGINATAE S o ó  1968 

г) Класа  Juncetea trifidi H a d a č  1946 
Ред Seslerietalia comosae Simon. 1957 em. L a k u š i ć  1966 
Свеза Poion violaceae H o r v a t  1937 

9. As. POETUM VIOLACEAE Z. P a v l . 1955  

д) Класа Nardo-Callunetea P r e i s . 1949 
Ред Nardetalia strictae P r e i s . 1949 
Свеза Nardion strictae B r . - B l . 1926 

10. As. NARDETUM STRICTAE G r e b e n š č .1950  

Ливадска и пашњачка вегетација балканских простора, као део укупног биљног 
покривача овог региона, како су досадашња истраживања показала, представља 
специфичан и вишезначан природни потенцијал. Одликује се богатим флоро- и 
фитоценодиверзитетом, што је последица специфичног биљногеографског положаја 
овог дела јужне Европе. Познавање ливадско-пашњачког облика вегетације средишне 
области Балканског полуострва представља значајан допринос у употпуњавању 
флористичке и биљно-социолошке слике не само тог подручја, већ и европског 
простора у целини. 
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Abstract 

*JANKOVIĆ, Draga, **M. RADEVIĆ,: ICHTHYOLOGICAL RESEARCH, AN IMPOTRANT 
COMPONENT OF MULTIDISCIPLINAR ACCESS IN WATER PROTECTION AND 
RATIONAL UTILISATION. Skup 2: 41-50. [*Institute for Biological Research S. Stanković, 
Beograd, **Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka]. 
Previous research on area of Serbia and Republic of Srpska for the last fifth decennium, have been 
pointed out on intensify pollution of almost all river systems, recipient of waste water. During lasting 
several years, we have established an important changes in aquatic association, as result of increase 
polluter content, particulary heavy metals and pesticides in water and sediments, as well as increase 
contretation of communal water from city colonies. There have been noticed an frequent 
pathohistological changes on fish gills and otherorgans, as well as massive fish pestilence.  
An aquatic organisms are very sensitive on changes of water quality and many of them are excellent 
indicator's species. Fishes are very movable organisms and react on every change caused by changes 
in water quality, and those changes are registrated as increased migrations, changes on gills and 
reproductive organs. If the water quality is particulary disturbed, there is possibility of massive 
pestilence, mostly larva and juvenile category. That's why an ichthyological researches that were 
carried out together with the others hydrobiological researches ( hydrological, physical-chemical 
characteristic of water, geochemical, radioecological, bacteriological) had an important significance 
and pointed out to consequences that should be eliminated.  
In Serbia have organized lasting several years researching of water systems in order to protect and 
rational use of waters, with multidisciplinar access to this problem. In RS and in area of BH, there 
have performed an large ichthyological researches that are more directed on changes in aquatic 
associations, as consequences of water pollution.  
Researching's results on depression's river (V. Morava) in Serbia and on Vrbas (hill-mountain river) in 
RS, present fishes as reliable indicators of conditions in water ecosystems. It also presents an 
multidisciplinary access to polluting and using of water as problem of great importance.  
Key words: V. Morava, Vrbas, ichthyological research, aquatic associations, indicators, migrations, 
recipient, water quality.  

Сажетак 
Досадашња истраживања, обављена на подручју Србије и Републике Српске последњих пет 
деценија, указују на појачано загађење готово свих речних система, реципијената отпадних вода. 
Током вишегодишњих истраживања, утврђене су и значајне промене у акватичним заједницама, 
што је последица повећаног садржаја загађивача, посебно тешких метала и пестицида у води и 
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седиментима, као и концентрације комуналних вода из градских насеља. Констатоване су и честе 
патохистолошке промене на шкргама риба и другим органима, као и масовна угинућа риба.  
Акватични организми су веома осетљиви на промене квалитета воде и многи од ших су одличне 
индикаторске врсте. Рибе, како веома покретни организми, реагују на сваку промену која је 
настала ремећењем квалитета воде, а те промене се региструју појачаним миграцијама, променом 
на шкргама и органима за размножавање. Уколико је квалитет воде знатно нарушен, долази до 
масовног угинућа, при чему највише страдају ларве и млађ многих врста риба. Зато, ихтиолошка 
истраживања, обављена истовремено и у оквиру укупних хидробиолошких и других 
истраживања (хидролошка, физичко-хемијске карактеристике воде, геохемијска, радиоеколошка, 
бактериолошка са аспекта здравства у циљу њихове заштите) и друга, имају посебан значај, 
указујући на последице које треба отклонити.  
У циљу заштите и рационалног коришћења вода, организована су у Србији вишегодишња 
истраживања речних система, које карактерише мултидисциплинаран приступ овом проблему. У 
Републици Српској, као и на подручју Босне и Херцеговине, обављена су обимна ихтиолошка 
истраживања последњих година, више усмерена на промене у акватичним заједницама, као 
последице загађивања воде.  
Резултати истраживања на низијској реци (В. Морава) у Србији и на Врбасу (брдско – планинска 
река) у Републици Српској, указују да су рибе поуздани индикатори стања у воденим 
екосистемима, а да је мултидисциплинаран приступ проблему загађења и коришћења вода од 
изузетног значаја за рационално коришћење.  
Кључне речи: В. Морава, Врбас, ихтиофауна, ихтиолошко истраживање, акватичне заједнице, 
индикатори, миграције, реципијент и квалитет воде.  

УВОД 
Богатство водама Србије и Републике Српске, разматрано са ширег географског 

аспекта, је само релативно. Убрзани развој индустрије и градских насеља по завршетку 
другог светског рата, осавремењавање пољопривреде, и често недовољно контролисана 
употреба минералних ђубрива и хемијских средстава, довели су до озбиљног 
погоршања водног режима и квалитета површинских и подземних вода, као и до 
њиховог нерационалног коришћења. 

У периоду од 1985. до 1990. године, Институт за биолошка истраживања С. 
Станковић, из Београда, организује и води међународни пројекат ЕЕZ/YU: Studies of the 
pollution status on the Danube river basin, measures of protection and rational explotation of 
the river resources, који је обухватио цео југословенски део Дунава и Ђердапске 
акумулације. 

У оквиру ових пројеката, проучене су хидрауличне, хидродинамичке, дифузионе 
и дисперзионе карактеристике вода. Истраживања су обухватила хемијске и физичко – 
хемијске карактеристике површинских и подземних вода, геохемијска, хидробиолошка 
и бактериолошка истраживања, праћене су промене на телу риба, настале под утицајем 
загађења, и друго. Група инжињера дала је предлоге за пречишћавање вода највећих 
загађивача, предлажући прихватљива решења. 

Ихтиофаунистичка истраживања великог броја водених екосистема су вршена у 
регији Балкана (Б а н а р е с к у , 1964; Др е н с к и , 1951; Е к о н ом и д и с , 1991, 1995; 
К а р а п е т к о в а , 1973 ; Р а к а ј  и сар. 1995), на неким локалитетима Војводине 
(Б у д а к о в , Пу ј и н , Мал е т и н , 1981; Гр г и н ч е в и ћ , Пу ј и н , 1982), у 
југословенском делу Дунава (Ј а н к о в и ћ , 1958, 1965, 1967; Ј а н к о в и ћ , Ј о в и ч и ћ , 
1994; Ј а н к о в и ћ  и сар. 1995, Кр п о -Ће т к о в и ћ , С т ам е н к о в и ћ , С а в и ћ , 1995; 
Мал е т и н , Б у д а к о в , 1986), у Белом Дриму (Шори ћ , 1983, 1985), у реци Гружи 
Шори ћ  (1991, 1996). 
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У Републици Српској, истраживања су усмерена углавном на проучавање 
ихтиофауне и утврђивање услова за развој рибарства у зонама риболовних друштава, 
која се налазе у свим општинама сливног подручја (Биолошки инст., Сарајево). 
Међутим, река Врбас, реципијент укупних отпадних вода Бања Луке, послужила је као 
модел подручје о очекиваним промјенама у ихтиофауни, изложеној индустријском и 
градском загађивању, при чему су коришћени расположиви подаци 
(хидрометеоролошки, Завода за заштиту здравља, Бања Лука).  

Ихтиофаунистичка истраживања су вршена и у Босни и Херцеговини, на реци 
Дрини (Мик а в и ц а , 1988; Мик а в и ц а , Софр а џ и ј а , Ди з д а р е в и ћ , 1991); на 
реци Босни (Ко с о р и ћ , К а п е т а н о в и ћ , Мик а в и ц а , 1980); на реци Уни (Цви ј и ћ  
и сар. 1984). Такође се поклањала све већа пажња проблемима познавања фауне риба, 
састава и структуре рибљих насеља, разних утицаја на њихове услове живота и 
елементе водених екосистема река Јадранског слива (Буна), хидролошке еставеле у 
Поповом пољу, код Требиња (К а п е т а н о в и ћ , Ву к о в и ћ , 1968) на реци Неретви 
(Аг а н о в и ћ  и сар. 1978; Ко с о р и ћ  и сар, 1983). 

У оквиру ових студија, акватичне заједнице су се показале као поуздани 
индикатори насталих промена. Рибе, иако веома покретљиви организми, били су добри 
показатељи квалитета вода, и као лако уочљиви и први сигнал акцeденталног загађења. 
Патохистолошке промене на шкргама и другим органима риба, указивалe су на 
последице загађења, упозоравајући на oпасност коришћења риба као извора хране.  

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 
Ихтиолошка истраживања на подручју Републике Српске су вршена више 

година на лонгитудиналном профилу тока реке Врбас, почев од најузводнијег профила 
бране на акумулацији ,,Бочац'' до ушћа у реку Саву, на укупно пет (5) локалитета. 

Материјал за ихтиофаунистичка истраживања на наведеним профилима 
омогућили су риболовци на свом риболовном подручју, који је прибављен: помоћу 
удица (кец, три, четири, шест, седам и девет цм), платнених кошара и различитих 
мрежа за риболов,  повремено су послуживала и помоћна средства (постављање замки, 
и слично). Мреже су биле испреплетане од танког канапа и разликују се за разне врсте 
риба; оне имају различит облик, дужину и висину,  што условљава различита окца која 
обезбеђују и величину излова рибе. На доњој ивици мреже је постављено олово, а на 
горњој ивици мрежу одржавају на води комади плуте. Најефикаснији лов риба се 
вршио повлачним и стајаћим мрежама.  

Прикупљени узорци рибе, на лицу места су евидентирани, неки су након 
узимања крљушти одмах враћени у воду, а неки су фиксирани у 4% раствору 
формалдехида и пренесени су у лабораторију на даљу обраду (детерминација врсте, 
анализа старости јединки, пол и сл). Квалитативни састав ихтиофауне је урађен по 
кључу из књиге ,,Слатководне рибе Југославије'' (Ву к о в и ћ , Ив а н о в и ћ , 1971). 

Старост јединки је одређена помоћу крљушти, узетих једнообразно испод 
леђног, изнад трбушног и аналног пераја јединке. Крљушти су најпре механички 
очишћене, затим стављене у KOH, у току 24 часа, што је омогућило њихово потпуно 
чишћење. Те крљушти су затим посматране микроскопски, при чему су праћени 
годишњи прстенови  ради утврђивања старости. 

Пол је утврђиван макроскопском анализом гонада. 
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РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА 

Морава 
Испитивања ихтиофауне реке Мораве су вршена на пет дионица: код Варварина 

(састав Јужне и Западне Мораве), код Параћина, индустријског града; у Багрданском 
теснацу (низводно од улива отпадних вода Параћина, Ћуприје и Јагодине); код 
Свилајнца (утицај топлих вода ТЕ «Морава») и код Љубичева (послије изведених 
регулационих радова у кориту реке).  

Цео слив Велике Мораве проучаван је у деветогодишњем циклусу, док сама 
Велика Морава са притокама од 1977. до 1980. године. Истраживања су обављана увек 
у току прољећа (период високих вода) и у току јесени (период ниских или средњих 
вода), једновременским узорковањем свих екипа. 

Велика Морава, као низијска река, и Врбас, брдско-планинска река, припадају 
Дунавском сливу. Због тога, значајна је компарација, негативних промена у њима, 
насталим загађењем.  

Речни систем Мораве покрива површину од 37.444 km2, што чини 41,5% укупне 
површине Србије. Од тога, на Западну Мораву односи се 15. 850 km2, док на Јужну 
15.470 km2. Сама В. Морава покрива укупно 6.150 km2, (заједно са притокама). Дужина 
В. Мораве износи 245,5 km 

У њеном сливу регистровано је 175 загађивача, од чега 35 представљају збирне 
отпадне воде. Пролазећи кроз еродивну моравску долину, она годишње уноси у Дунав, 
односно акумулацију Ђердап 1, око 33 милиона m3 различитог материјала. Укупан пад 
долине В. Мораве већи је од 62,68 m или 0,49 m по дужном километру њеног тока.  

У току ових комплексних истраживања, утврђен је висок садржај 
биоразградивих органских супстанци и других полутаната. Захваљујући интензивној 
фотосинтетичкој активности флоре, којом обилује Морава, концентрација раствореног 
кисеоника била је углавном висока, са израженим дневним флуктуацијама. У периоду 
смањене фотосинтетичке активности и ниских вода, садржај кисеоника и биохемијска 
потрошња кисеоника су неповољни. Садржај фосфора и нитрата био је висок (богат 
пољопривредни регион), нарочито на подручју: Београд – Свилајнац. Садржај ДДТ – а 
је повећан на свим деоницама. Утврђен је и висок степен садржаја тепшких метала у 
наносу речног дна. Квалитет подземних вода је у директној зависности од квалитета 
површинских вода у области алувиона. 

Ихтиофауна В. Мораве одликује се релативним сиромаштвом врста (укупно 21), 
што у односу на испитивања обављена 1969/70 године представља осиромашење (33 
врсте риба). Доминирају ципринидне рибе. Регистровано је 15 специја Cyprinidae, 1 
специја Siluridae, 1 specija Gadidae и 4 specije Parcidae. 

Састав и структура ихтиофауне мењали су се у зависности од водостаја, броја 
акцидената са великим угинућем риба, од порибљавања, као и обимности миграција 
дунавских риба.  

Посебна пажња посвећена је ихтофауни као лимносапробном индикатору. На 
дионици код Варварина доминирају рибе индикатори beta m. сапробности (S=2,15). 

Утврђено је да сектор код Варварина (састав Ј. и З. Мораве) има највиши ниво 
садржаја тешких метала у седиментима (цинк, хром и жива), што је утицало на 
сиромаштво ихтиофауне на овом подручју. Садржај тешких метала у речним 
седиментима у ppm: Pb 108, Zn 770, Cr 358, Hg 0,5. 

Дионица код Параћина, одмах испод ушћа притоке Црнице (отпадне воде 
цементаре Поповац), оптерећена је градским и индустријским отпадним водама 
(фабрика стакла, текстила и друге), насељена је углавном рибама индикаторима beta 
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m.s., док у доба прољећних високих вода долазо до побољшања састава и присуства 
врста, индикатора beta oligo m.s. Исти је случај и у Багрданском теснацу (збирне 
отпадне воде већих градских и индустријских центара: Параћина, Ћуприје и Јагодине). 
На овом делу реке, захваљујући брдовитој левој обали и суженом кориту, повећани су 
протицаји и моћ самопречишћавања, тако да Морава успешно савлађује велико узводно 
загађење. Проучавајући последице загађења које потичу од фабрике шећера у Ћуприји, 
констатовано је да су њене отпадне воде  за 15-20° C више и од речне. Садржај 
кисеоника у реци на овом локалитету је свега 4mg/l. Речно дно је покривено отпадом од 
чишћења шећерне репе, а фауна дна готово уништена. Честа су масовна угинућа риба. 
Овде су најбројније популације А. alburnus и L. cephalus. 

Као последица сиромаштва и монотоније рибљих популација од 21 врсте риба, 
само 5 врста припада групи бета и алфа – бета m.s (Leuciscus, Aspius, Barbus, Alburnus и 
Carassius).  

А. аlburnus била је доминантна врста (66, 6-82, 6%), показујући висок степен 
прилагоћавања на измењене животне услове, и по нашем мишљењу она би требала да 
буде прихваћена као индикатор бета-алфа m. сапробности. 

На сектору Београдски теснац, ихтиофауна је разноврснија (последица већих 
протицаја и повећане моћи самопречишћавања).  

Код Свилајнца, осећа се позитиван утицај топлих вода термоелектране. 
Утврђена експлозија* планктона и повећање бентоса, па с тим у вези и популације A. 
alburnus и шарана. 

Установљен је и повишен ниво сулфата у води, последица испирања пепелишта 
термоелектране. Степен контаминације В. Мораве повећавао се из године у годину са 
све већим садржајима фосфата, нитрата и сулфата. 

Позитивни ефекти регулације речног тока на сектору Љубичева изражени су у 
богатијој и разноврснијој ихтиофауни. Не треба занемарити и утицај миграција 
дунавских риба, нарочито изражених после изградње ХЕ Ђердап I* (речна мрена и 
кечига). 

Ове комплексне студије предлажу регулацију речног корита (повећана 
турбуленција – већа моћ самопречишћавања) само на критичним деловима реке, јер се 
регулацијом погоршавају услови размножавања, пре свега ципринидних врста риба 
(развој и очување водене вегетације у приобаљу, подлога за мрест многих риба).  

У току ових трогодишњих студија, констатовано је да ихтиофауна може бити 
значајан лимносапробни индикатор. У периоду ниског и средњег водостаја (1977 и 78 
год.), доминантне специје су Alburnus alburnus L. и Leuciscus cephalus L. (уклија и 
клен), које су биоиндикатори бета мезосапробних вода. Средњи индекс сапробности у 
оба периода за цели испитивани регион је S – 1.98. У току 1979.године S = 1. 95 – 2.09 
(период ниског и средњег водостаја (бета m.s.), али у августу на неким локалитетима се 
повећава и до 2,11 (интензивнија бета m.s.). 

Немогуће је разликовати чисте од контаминираних зона у В. Морави. Протичући 
кроз индустријска урбана и рурална насеља, В. Морава прима и велике количине 
загађивача притокa: Црница, Ресава, Лугомир, Лепеница и Јасеница су реципијенти 
отпадних вода фабрике цемента, коже, керамике, текстила, аутомобилске индустрије и 
других. 

Флуктуација нивоа воде В. Мораве и притока је тако велика током године, да за 
време ниског водостаја само мала количина воде остаје у притокама, а за време високог 
водостаја долази до плављења приобаља. Тако у 1977. години, проток воде на подручју 
Ћуприје, Багдана и Љубичева је проток 31.84 и 68 m3/sec, а максималан 232,295 и 297 
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m3/sec. Због овако изражених флуктуација нивоа воде, загађење варира од доње 
границе друге класе до треће класе (алфа m.s.). 

Садржај тешких метала у води се креће од 0,011 до 0,017 Cu ug/1, Pb 0,000 – 
0,008 ug/1Cd  0,000 – 0,00% ug/1As  0,000 – 0,044 ug/1, Hg0, 000 ug/1 и Zn 0,000. 0,00% 
ug/1. 

Средњи степен контаминације са ДДТ износио је 0,03 ug/1 у Варварину и 0,095 
ug/1 у Љубичеву. Констатован је  повећан садржај неких пестицида, виши у притокама 
него у Морави. Бактериолошка испитивања Мораве и притока Црнице и Лугомира 
показују средњу или јачу контаминацију колиформним бактеријама (14 400 – 2 400 000 
јединки/лит. воде). Доминирају бактерије фекалног порекла. 

Колики је значај мултидисциплинарног приступа проблему загађености вода 
најбоље илуструје случај који се десио за време изузетно ниског водостаја на Морави, 
августа 1979. год. Очекивале су се катастрофалне последице, до којих није дошло 
(местимичан прелазак из бета у алфа m.s. стање).  

Одржавање акватичних заједница и ß m.s. стања на већем делу реке, омогућио је 
висок ниво релативно чистих подземних вода. Oбјашњење је омогућило једновремено 
узорковање стручњака за подземне воде (Институт за водопривреу Ј.Черни и Институт 
за нуклеране науке у Винчи).  

Врбас 
Река Врбас дренира централни део северних падина Динарског планинског 

масива. Водоток настаје на јужној падини планине Вранице, на око 1530 m n.v. и улева 
се у Саву на око 90m n.v. Укупна дужина тока износи 235 km, са просечним падом 
корита главног тока 6 m/km што га чини атрактивним за енергетско коришћење. Ово 
подручје граничи са истока сливом Укрине и Босне, са југа и југозапада сливом 
Неретве и Цетине, а са западне стране сливовима реке Уне, односно њене притоке 
Сане. Најзначајније притоке су Плива, Угар, Црна Ријека и Врбања, које дренирају 
значајне крашке заравни. Просечна температура ваздуха зависи од надморске висине и 
креће се од 5,6º C до 10,4º C (Бања Лука) до ушћа 16-17º C. Просечно вишегодишње 
отицање са читавог слива износи 132 m3/sec.  

Хидробиолошка и друга истраживања обављена су на делу средњег и доњем 
току, са посебним освртом на промене у квалтету воде и ихтиофауне после пријема 
збирних отпадних вода Бања Луке. Истраживања су обављена у трогодишњем периоду 
(1994/96), узорковање сваког месеца на девет локалитета. Праћен је режим протицаја, 
физичко-хемијска својства, и углавном је проучен састав и структура фауне риба. 

Врбас је претежно салмонидна вода, насељена у горњем тику поточном 
пастрмком, у средњем пастрмком, липљеном и младицом, која се појављује повремено 
и у доњем току реке. Проучавани део средњег и доњег тока је салмонидно-ципринидни 
регион, са доминацијом салмонида у средњем току и ципринида у доњем току реке. 
Утврђео је присуство 52 врсте риба из 11 фамилија. 

Салмонидни регион насељава 27 врста риба. Припада  I класи вода. Консатован 
је ph 8-8,4; растворени кисеоник у води се кретао од 9,4 до 16,9 mg/l, док је сатирациона 
вредност износила 87-136%. На овом делу, реке су мале вредности хемијске и 
биохемијске потрошње кисеоника и незнатни садржај нитрата,  сулфата и фосфата.  

Врбас, са регистрованих 8500 kol/ml аеробних хетеротрофа, има воду пожељне II 
класе квалитета по Kohl-у. Потенцијално патогени мезофили су мање заступљени од 
аутохтоних психрофилних бактерија, а факултативни олиготрофи су бројнији од 
хетеротрофа, што указује на постојање нормалних односа бактериопланктона и 
задовољавајућу способност аутопурификације. Забиљежено је 1000 kol/ml воде 
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укупних колиформних бактерија, док фекалне колиформне бактерије уопште нису 
забиљежене, што према класификацији по Кавки сврстава Врбас у воде које нису 
загађене овом врстом отпадних материја. 

Анализом фитопланктона одређен је индекс сапробности 2,20, на основу чега се 
Врбас сврстава у β-мезосапробне воде. 

Табела 1. Анализа микробиолошких и сапробиолошких показатеља квалитета воде 
узводно од Бањe Луке – Новоселија 

Низводно, доњи ток обухвата Врбас у протоку кроз Бању Луку до насеља 
Кукуље. Овај део реке је изложен загађењу од комуналних и индустријских отпадних 
вода овог града, који после рата има око 250 000 становника. Осећа се и негативан 
утицај притоке Врбање, која носи отпадне воде из насеља руралног порекла. 

На овом делу реке констатоване су 44 врсте риба, из 10 фамилија. Резултати 
истраживања показују да је pH износио 8-8,4, концетрације раствореног кисеоника у 
води 9,0 до 15,6 mg/l , док је сатурациона вредност потрошње О2 84-126%. Просечна 
биохемијска потрошња кисеоника се кретала од 1,51 до 4,17 mg/l.  Велико је присуство 
нитрата, који овде достиже максималне вредности, као и повећан садржај фосфата, 
ортофосфата и сулфата. Овај део реке припада II и IIb класи бета-алфа метасапробних  
вода. 

Трећи регион је подручје ушћа. Вредности pH  износе 7,8-8,3. Остале 
карактеристике воде указују на извесно побољшање, што је последица 
самопречишћавања. На подручју ушћа Врбаса у Саву, нема посебних загађивача, што 
такође доприноси бољем квалитету воде. Квалитет воде одговара II класи.  

Ихтиофауну Врбаса на подручју Републике Српске чине 52 врсте из 11 породица 
( Acipenseridae, Salmonidae, Esocidae, Cyprinidae, Siluruidae, Ictaluridae, Gadidae, 
Percidae и Cottidae). Индикаторске врсте риба потврђују степен сапробности, дат на 
основу хемијских и других биолошких карактеристика Врбаса. 

параметар Врбас 
(улаз у фабрику воде у Новоселији) 

аеробни мезофилни хетеротрофи – M 
(kol/ml) 

1850 

аеробни психрофилни хетеротрофи – P 
(kol/ml) 

17700 

однос M/P 0,105 
аеробни хетеротрофи- H 

(kol/ml) 
8500 

класа по Kohl-у II 
факултативни олиготрофи- FO 

(kol/ml) 
14875 

индекс FO/H 1,750 
способност аутопурификације задовољавајућа 
укупне колиформне бактерије 

(kol/ml) 
1000 

фекалне колиформне бактерије 0 
фекално загађење воде  врло слабо загађена 

алге (јединки/l) - 
сапробни индекс 2,2 

степен сапробности β-мезосапробан 
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И поред развоја нових метода и њихове веће примене у будућности 
(мониторинг), ови пројекти са мултидисциплинарним приступом проблему заштите и 
рационалног коришћења воде биће увек актуелни, посебно код изградње великих 
индустријских објеката или хидроградње. Они морају да теку истовремено са 
изградњом, а њихова цена коштања  представља дио укупних трошкова изградње.  

Изградња или планирање изградње многих објеката (хидроелектрана) на 
сливним подручјима река Републике Српске (Врбас, Босна и Дрина), која су на многим 
секторима заштићена као специјална природна вриједност, ремети природне услове,и 
тако задовољава потребе само једног дијела корисника у односу на опште прихватљиве 
ставове очувања и унапређивања водених екосистема Републике Српске. 

Изградња хидроенергетских постројења успорена је постепеним јачањем 
економске кризе и субјективним факторима. Генерална стратегија развоја је веома 
лоша и без планске документације. Зато се на ријекама Републике Српске планирају 
Планском документацијом изградње хидроелектрана, које стварају посебне услове за 
енергетско коришћење вода. Површине шаранских и пастрмских рибњака је знатна, али 
недовољна. 

Стање постојећег квалитета воде, нарочито у доњим токовима је неповољан, јер 
је постојећи квалитет воде нарушен неконтролисаним одавањем отпадних и 
комуналних вода из насељених  мјеста, а у исто вријеме је препрека за коришћење вода 
за комуналне потребе, па чак и за наводњавање пољопривредних површина.  

Повећање протока, само по себи, обезбеђује дјелимично разблажење отпадних 
вода, али без довољног квалитета, зато се многе отпадне воде насеља пречишћавају 
постављањем уређаја за пречишћавање.  

Највећи део отпадних вода из насеља (92,8%) се испуштају у водотокове, а 
преостали део у подземне воде углавном без посебног пречишћавања. Забрињава 
депоновање крупног отпада из насељеног мјеста поред сливног подручја. Низводно од 
насељеног мјеста, воде могу примати многе загађиваче који се употребљавају при 
пољопривредној производњи.  

ЗАКЉУЧЦИ 
Упоређујући резултате научно-истраживачког рада на Великој Морави и Врбасу, 

закључује се следеће: 
- да обе реке Морава и Врбас, приближне дужине тока, Врбаса са већим падом, 

имају незнатну моћ самопречишћавања. Врбас, као брдско-планинска река, има 
неупоредиво већу у односу на низијску реку Мораву ; 

- да Врбас има повољнији распоред градова и индустрије) Горњи Вакуф, Јајце и 
Бања Лука), док су  за Мораву карактеристична неповољна 3 градска и 
индустријска центра : Параћин, Ћуприја, Јагодина, што утиче неповољно на моћ 
самопречишћавања: 

- обе реке прихватају углавном непречишћене отпадне воде градских и сеоских 
насеља, индустрије и са пољопривредних површина и фарми ; 

-  акцидентални случајеви са масовним угинућем риба и других акватичних 
организама је чешћа у Морави, што доводи до нестабилности ихтиофауне и 
неадекватнијих порибљавања ; 

- позитиван утицај регулације доњег тока  Мораве, може послужити сугестији да 
се исти радови изведу на доњем току Врбаса, после Бање Луке; 

- чињеница је да су рибе добри индикатори сапробости вода, јер оцена, дата на 
основу индикаторских врста риба, увек је била у складу са оценом степена 
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сапробности, заснованом на индикаторским врстама других акватичних 
организама  и оценом  свих осталих хемијских и биохемијских параметара ; 

- вредности мултидисциплинарног приступа проблема заштите и рационалног 
коришћења вода су неоспорне. 
Садашње стање угрожености вода може се побољшати следећим мерама : 

- регулацијом река на најугроженијој деоници,  
- усавршавањем технолошких процеса производње унутар индустрије, са циљем 

да дају што мање количине отпадних вода – што бољег квалитета; 
- ставити у функцију све постојеће уређаје за пречишћавање и изградити нове у 

фабрикама које имају перспективу даљег развоја;  
- уређаји за пречишћавање отпадних вода и њихово одржавање морају бити део 

пуне цене коришћења фабрика; 
- одговарајућа стручна служба мора извршити избор локације за градске и сеоске 

депоније чврстог отпада , чиме неће бити угрожене површинске и подземне 
воде; 

- најстрожије забранити бацање отпада и смећа у речне и друге воде; 
- за све данас актуелне проблеме искористити већ постојеће резултате 

истраживачких радова и предложених решења, који су публиковани или се 
налазе у елаборатима наручиоца истих. 
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Abstract 

TUTUNDŽIĆ-MITROVIĆ, Vera*, M. PERIŠIĆ**: BIOLOGICAL EVALUATION OF THE 
STATE IN DIFFERENT TYPES OF WATER BODIES. Skup 2: 51-58. [*Faculty of Agriculture, 
University of Belgrade; **Geoinstitute, Belgrade]. 
Effects of different types of man-made changes upon the water biota and different methods for 
determination of their and evaluation of some water ecosystems quality are discussed. Biological 
monitoring of water quality in Serbia is still carried only by water saprobiological status and therefore 
with some other types of changes in correct diagnoses can be obtained. Modern biological monitoring 
is of a great importance in evaluation of water quality, since only by it, together with physical and 
chemical analyses real conditions of it can be determined, and validity of result checked. Application 
of quantitative analyses in evaluation of trophic state of reservoir lakes is pointed out.  
Key words: water quality, biological methods of evoluation 

Сажетак 
Даје се приказ механизма деловања појединих типова антропогених промена на хидрибионте и 
методски поступци за одређивање величине поремећаја и стања квалитета у различитим воденим 
екосистемима. Биолошка процена стања површинских вода у систематском званичном 
мониторингу, у Србији се још увек даје само према сапробном статусу воде, па у поједним 
случајевима другачијих поремећаја долази до погрешне дијагнозе. Савремени биолошки 
мониторинг, прилагођен типу промене и типу воденог екосистема доприноси контроли тачности 
резултата добијених осталим групама методе и тек помоћу њега, уз физичке и хемијске методе 
мониторинга може да се прикаже стварно стања квалитета неке воде. Истиче се значај 
квантитативних испитивања, како би се одредио трофички статус и квалитет акумулација, јер се у 
досадашњим испитивањима често долазило до нелогичних резултата.  
Кључне ријечи: квалитет воде, биолошке методе процјена стања 

УВОД 
Биолошка испитивања стања површинских вода имају у Србији веома подређену 

улогу, а још се не примењују савремене методе биолошког мониторинга, 
стандардизација методских поступака и динамике испитивања. Оцена добијених 
резултата за квалитет воде се даје само на основу сапробног система и листе организма 
индикатора S l a d a c e k -a (1975) и примену индекса сапробности P u n t l e -B u c k -a 
(1955), па се не добија прецизна дијагноза за све типове воде и за различите врсте 
поремећаја животне средине, већ само за органско загађење. Коришћене листе 
организама индикатора не обухватају увек и врсте које насељавају наше воде, а поред 
тога за тачну дијагнозу је потребно учешће више стручњака који се баве таксономијом 
појединих група хидробионата, а који обично нису ангажовани у овом послу. Због тога 
је врло тешко упоређивати и проверити резултате појединих институција у којима се 
обављају биолошке методе испитивања воде, а оне су ограничене углавном на оцену 
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квалитета, а не региструју се и сви други поремећај, настали под утицајем антропогеног 
фактора. Резултатима се придаје мањи значај него у другим земљама, где су оне 
обавезан и битан део у процени стања неког воденог екосистема и предузимања мера 
управљања и заштите. 

Методски поступци у одређивању стања квалитета површинских воде помоћу 
биолошког параметра се суштински разликују од метода које се примењују за 
одређивање физичких и хемијских параметара. Наим, стање квалитета се констатује на 
основу квалитативног састава и структуре насеља живог света које је последица стања 
животне средине на неком месту, односо посредно. Појава одређених хидробионата на 
неком станишту, величина њихових популација и места која заузимају су условљени 
заједничким деловањем низа еколошких фактора, односно могућностима које им то 
станиште пружа, за простор, исхрану и репродукцију, а не само и не зависи само од 
квалитета. 

Антропогени фактор и промене које изазива делују у склопу осталих чинилаца 
средине, а у зависности од интензитета могу да буду доминантне и да потпуно одреде 
карактеристике насеља живог света, или што је чешћи случај, при слабијем интензитету 
делује заједно са осталим чиониоцима природне средине, изазивајући веће или мање 
промене у односу на слична непоремећена станишта. 

Код биолошке валоризације квалитета животне средине мора, не смао да се 
детерминише велики број биљних и животињских врста које припадају веома 
хетерогеним групама са великим диверзитетом, већ је потребно познавати еколошки 
спектар појединих. На жалост, још нису довољно проучени, а ни систематизовани 
постојећи подаци о флори и фауни вода нашег поднебља, па су они који се баве 
биолошком валоризацијом стања упућени на коришћење стране, не увек одговарајуће 
литературе. 

Водени екосистеми се јако разликују по својим животним условима, па се за 
реалну оцену мора знати какве могућности пружа неко станиште и какве заједнице ту 
живе у природним, непоремећеним условима. 

У циљу добијања довољно поуздане дијагнозе, уз реалан утрошак времена, у 
свету се предлаже и у пракси примењује веома велики број различитих методских 
поступака (H a l l a w e l l , 1978, 1986; W a s h i n g t o n , 1984; S i m i ć , 1996 и др., који на 
основу присуства појединих организама, или група организама, тзв. организама 
индикатора и њихове густине на неком мјесту, или применом различитих еколошких 
метода анализе, могу да прикажу поремећаје водене средине. За практичне потребе није 
могуће обухватити све заједнице хидробионата, већ је довољно ограничити се на оне 
које на датом станишту дају довољно поуздану оцену (нпр. макрозообентос у мањим 
текућим водама, потамопланктон у великим рекама). 

За приказивање добијених резултата требало би користити неки једноставан ,и 
за биологе али и остале неки разумљив, нпр. графички или нумерички начин 
интерпретације. 

У извештајима званичних институција, које се у Србији баве и биолошком 
оценом квалитета вода, могу да се појаве и нелогичне дијагнозе или разлике у оцени 
добијених испитивањима биолошких и физичких и хемијских параметара. При 
добијању неслагања оцене, грешкa постоји или код једних или других, а да би се 
констатовало стварно стање, потребна је провера обе групе анализа, упознавање са 
примењеним методским поступцима и добро вођеним протоколом са свим релевантним 
подацима. 
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ПОСТУПЦИ У БИОЛОШКОМ МОНИТОРИНГУ И ПРИМЕНА 
САПРОБНИ СИСТЕМИ 

Још почетком прошлог века, дате су прве листе биљних и животињских врста, 
индикатора различитих степена органског загађења и нивоа разградње органске 
материје и тиме су постављени темељи сапробиологије (Kolkwitz, Marsson, 1908, 1909). 
Ове листе се касније мењају, допуњавају и широко користе (Liebmann, 1952 и др.). 
Сапробни статус организама се посматра појединачно, и сваки има одређено место у 
сапробном систему, па исту тежину има само присуство неке врсте као и бројна 
популација неке друге. 

У циљу добијања реалније процјене, прелази се на анализу структуре заједнице 
(P u n t l e -B u c k , 1955, R o t s c h t e i n , 1972 и др.). Уочава се да се само мали број 
стеновалентних врста налази само у једном нивоу загађена, већ да већина највећу 
густину има, у за њих оптималном нивоу, и да густина опада ка песимумима 
(Z e l i n k a , M a r v a n , 1961). Puntle-Buck-овим индексом сапробности се даје 
нумеричка оцена степена загађења, и овај и слични поступци дају објективнију и 
поузданију дијагнозу ако се тачно одреди број таксона (не мање од 10), и у случајевима 
претежно органског загађења, јер се користе Sladacek-ове или сличне листе организама 
индикатора органског загађења. Овај поступак се у Србији још увијек примењује у 
рутинској, систематској контроли квалитета вода коју обавља Хидрометереолошки 
завод. У водама у којима преовлађује органско загађење добија се добра корелација са 
резултатима хемијских анализа, посебно са вредностима за растворени кисеоник и 
БПК. 

Код примене сапробиолошке анализе нетачна дијагноза се може добити кад је 
присутно токсично или мешано загађење, или се даје на основу недовољног броја, или 
нетачно одређених таксона до нивоа врсте. Применом других листа организама 
(Ortendorfer, Hofrat, 1983), гдје се положај у сапробном систему даје и за више 
систематске категорије добија се мање прецизна дијагноза, али у већини случаја 
довољна за практичне потребе, а могућност грешке је мања.  

Листа сапробиолошких индикатора G u l y a s -a (1998) помера положај неких 
организама у сапробном систему и укључује поједине врсте нашег поднебља. 

БИОЛОШКЕ МЕТОДЕ ДЕТЕКЦИЈЕ ТОКСИЧНОГ ЗАГАЂЕЊА И 
ДРУГИХ ПОРЕМЕЋАЈА ВОДЕНЕ СРЕДИНЕ 

При интензивном токсичном загађењу долази до наглог нестанка готово свих 
хидробионата низводно од извора загађење и мешање са водом. При мањим 
концентрацијама токсиканата, реаговањe организама је селективно, према њиховој 
индивидуалној оцетљивости (M u l l e r , L o y d , 1994). Уколико је загађење изазвано 
неким пестицидом, ишчезавају „таргет“ организми, код загађења инсектицидима 
инсекти, хербицидима алге и макрофите и сл. У сваком случају, резултат је смањивање 
диверзитета једне или више компонената биоценозе. Како би се добила тачна процена 
поремећаја, уместо сапробиолошких метода мора да се примени нека од бројних 
еколошких метода детекције и анализе промене. При загађивању вода хроничним или 
сублеталним токсичким концентрацијама токсиканата, што је чешћа појава од акутног, 
обично акцидентног загађења, морају се укључити као допуна и екотоксиколошке 
методе које се обављају у, за то специјалним лабораторијама. 

Еколошке методе детекције и анализе промена могу се сврстати у неколико 
група као што су: биотички индекси, индекси сличности диверзитета и др. 



Тутунџић-Митровић, Вера, Мелита Перишић (2008): 
_____________________________________ 

 54 

БИОТИЧКИ ИНДЕКСИ 
Веома једноставан метод, помоћу којег се брзо долази до дијагнозе, без 

дуготрајних таксономских одређивања је Trent Biotic index (V o d i w i s s , 1964), који је 
био у широкој примени у Енглеској и другим европским земљама. Он приказује 
просечно стање квалитета водене средине на неком месту, и базира се на чињеници да 
заједнице загађених вода имају мањи диверзитет од заједница чистих вода, а да, како се 
интензитет појачава, организми селективно ишчезавају према својој толеранцији на 
загађење. Овај метод даје брзу и прецизну осену за поједине, обично мање текуће воде, 
али се не може применити за све површинске воде и заједнице које су у њима 
развијене, јер се анализира само фауна дна. Грешка може да настане ако се не узме 
довољно репрезентативан узорак, који треба да обухвати сва присутна станишта и у 
лотичном и у летичном делу. Касније је биотички индекс допуњен увођењем Biotic 
Score System-a (C h a n d l e r , 1970, цит. T u t u n d ž i ć  ) и других, а у новије време је 
усавршен у RIVERPACKS систему (River Invertbrate Production and Classification 
System), разрађен за текуће воде Енглеске (W r i g h t , цит. A b e l , 1996) и RIVAUD 
систему за Швајцарску (цит. S i m i ć , 1996). 

Код нас је S i m i ć  (1996) разрадио компјутерски програм на основу биотичких 
индекса, који такође користи заједнице макроинвертебрата и одговара 
специфичностима наших фаунистичких области, а погодан је за мање текуће воде. овај 
систем још није добио ширу примену и проверу. 
ИНДЕКСИ ДИВЕРЗИТЕТА 

Од већег броја индекса диверзитета, за воде се често користи Shannon-ов индекс 
диверзитета (S h a n n o n , W e a w w e r , 1949) и Sorensen-ов индекс сличности (цит. 
A b e l , 1996) који приказују одступања неке заједнице услед поремећаја у односу на 
заједницу те воде у селу ван поремећаја. 

Примене еколошких метода има низ предности, али ни једна није универзална. 
Предности су у томе што за њихову примену није потребно одредити велики број 
таксона, јер се узимају у обзир и веће систематске категорије, резултати се добијају 
релативно брзо, и могу да се изразе нумерички или графички, а за најновије постоје већ 
готови софтвер програми. Недостаци леже у том што ниједан тип није специфичан за 
одерђену врсту антропогеног поремећаја, и не могу се применити за све водене 
екосистеме. Еколошке методе које се примењују у Европи претежно користе фауну дна, 
и дају добре резултате у брзотекућим водама, а мање добре у низијским текучицама и 
стајаћим водама. 
ТЕСТОВИ ТОКСИЧНОСТИ 

У лабораторијским тестовима токсичности, обично се одеђује само акутна 
токсичност (48 или hrLC50) за одабране тест организме, најчешће рибе, дафније или 
неке алге, у строго контролисаним условима огледа, па се резултати могу само 
орјентационо, уз факторе сигурности, применити у природи где су заступљене 
хетерогене заједнице, а чиниоци средине варирају у широком распону. 

Као допуна биолошком мониторингу заједница неке воде, добре резултате дају 
патохистолошка и патофизиолошка испитивања појединих хидробионата, посебно 
риба. Међутим, патохистолошке промене нису тип специфичне, већ приказују 
интензитет поремећаја. Ово су специфичне анализе, које се обављају у за то 
опремљеним лабораторијима, са обученим стручњацима и не примењују се у 
рутинском мониторингу. 
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ЕУТРОФИКАЦИЈА ВОДА 
Еутрофикација вода је природна појав, и на земљи постоје воде различитих 

трофичких категорија, што је резултат природног, спорог процеса онтогеније и старења 
водених екосистема, посебно стајаћих вода. При повећаном уношењу нутријената (пре 
свега фосфора и азота) спирањем са површина  са интензивном пољопривредом и из 
других извора, као и после завршеног процеса минерализације деградабилних 
органским материја, јављају се сличне промена као при старењу вода, али су оне 
неупоредиво брже и много брже долази до повећања продукције аутотрофичних 
организама, а преко њих и свих осталих трофичних нивоа. Повећање продукције у 
фотичној зони утиче на измене абиотичких и биотичких карактеристика у целој воденој 
маси и на дну воденог базена, што доводи до деградације квалитета: смањивања 
прозирности воде, погоршавања режима кисеоника и постепено преваге 
хетеротрофичних над аутотрофичним процесима, односно, при узнапредованој 
еутрофикацији до повећања сапробности. Антропогена еутрофикација је, код нас, 
веома изражена у многим акумулацијама и природним и вештачким споротекућим 
водама, посебно мелиоративном каналима. 

ЗНАЧАЈ ДОБИЈАЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ УЗОРАКА ЗА ОЦЕНУ 
КВАЛИТЕТА ВОДЕ 

Прецизност било ког еколошког испитивања зависи од начина добијања 
репрезентативних узорака.Начини и фреквенца узимања узорака одређени су циљем 
мониторинга, морфометријским и другим абиотичким карактеристикама воденог 
екосистема и наравно, реалних могућности извођача. Преглед теренског дела рада у 
биолошком мониторингу дат је у I S O  стандардима (1985,1991) и A R N A  (1995), а 
хидробиолошка секција Еколошког друштва Србије је припремила за штампу 
методологију хидробиолошких испитивања, које ће ускоро да се појави у штампи. 

Избор методологије сталног мониторинга мора да зависи од типа воденог 
екосистема и типа поремећаја. За брзотекуће воде, дијагноза се најбрже и најпоузданије 
добија на основу макроинвертебрата дна или перифитона, за којег су потребни нешто 
дужи и компликованији поступци. Како је већ напоменуто, потребно је узети материјал 
са свих микростаништа, а узорци са једног локалитета се могу обрађивати као 
композитни, ради уштеде времена и добијања довољног броја таксона за процену 
диверзитета и густина популација. Ако се узме нерепрезентативан узорак, може да се 
добије потпуно погрешна дијагноза. Нпр., у потоку у листопадној шуми ван 
антропогеног утицаја, у тишацима са опалим лишћем, констатује се висок степен 
сапробности, а на истом потезу у лотичном делу, чиста вода. Грешка се јавља и кад је у 
узорку премали број таксона, а појединачни примерци увек могу бити донети водом са 
узводног дела. Поред сапробиолошких, требало би користити и неку једноставнију 
еколошку методу. 

У мренским, средишњим деловима токов, потамопланктон није развијен, а 
макрозообентос, посебно на деловима са песковитом или глиновитом подлогом, има 
мали диверзитет и малу густину. Због тога се, за ове делове токова често мора 
анализирати заједница перифитона. 

У великим текућицама је развијена и заједница планктона и бентоса, а планктон 
је доста униформно распоређен сем у струји загађења.У саставу фауне дна, јављају се 
разлике између делова са муљевитим дном и делова са брзом водом. У планктону, 
уколико загађење није веома јако, поред организама карактеристичних за сектор 
испитивања, присутни су и живи организми донети са узводних делова тока или 



Тутунџић-Митровић, Вера, Мелита Перишић (2008): 
_____________________________________ 

 56 

плавних терена. Како би се добила процена о просечним условима, добре резултате дају 
само довољно велики узорци узети са неколико места на попречном профилу, који се 
могу обрађивати и као композитни. Величина узорака зависи од продукције планктона, 
нпр. у делу Дунава који протиче кроз Војводину продукција је велика, а у низводном 
делу Ђердапске акумулације врло мала, па је ту потребно узимати велике узорке за 
планктон (20-40) (P u j i n , T u t u n d ž i ć , R a t a j a c , 1994). У Дунаву се често добија 
боља оцена квалитета воде него дна (M i t r o v i ć -T u t u n d ž i ć , V i d m a n i ć ,1994), па 
би се за реалну оцену требало узети у обзир и заједницу воде и дна. При умереном до 
средњем загађењу, добра оцена се добија већ применом Puntle-Buck-овог индекса 
сапробности, али, уколико се добијају нелогични резултати и сумња на токсично 
загађење, треба применити неку од еколошких или ектоксиколошких метода. 

У екосистемима стајаћих вода, језера и акумулација,биолошки мониторинг би 
требало да обухвати различита станишта (литорал,пелагијал и бентал), а у 
акумулационим језерима вршне, средишне и делове код бране. У зависности од дубине, 
али и типа режима рада акумулација, оне се стратификују или су без стратификације, 
каква је Ђердапска. У акумулацијама које се стратификују,  анализама се обухватају 
вертикални профили, са епилимнионом, термоклином и хиполимнионом. Стајаће воде 
су динамични системи, са израженом сезоналном динамиком развоја појединих 
заједница, па прикупљање података о њиховом квалитету само у појединим периодима 
не даје реалну слику, већ је потребно обухватити све сезоне. 

У праћењу процеса еутрофикације, вода прелази на квантитативне анализе и 
одређивање не само густине популација, него и интензитета продукције, садржаја 
хлорофила и биомасе. Контрола тачности добија се упоређивањем са појединим 
физичким (провидност) и хемијским (пре свега P и N) параметрима, са резултатима 
биолошке анализе (B r k o v i ć  и сар. 1997). 

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА И ПРЕПОРУКЕ 
Учињен је покушај да се у најкраћим цртама прикаже механизам деловања 

појединих типова антропогених промена на хидробионте и методски поступци помоћу 
којих може да се одреди величина поремећаја и стање квалитета неке водене средине у 
систематским анализама званичних институција. Поступак који се сада примењује у 
Србији, према Уредби о класификацији међурепубличких и међудржавних водотока 
(S l .  l i s t  6,1978), према коме се оцена стања квалитета даје само према сапробности, 
не може да се примени на све типове промена и све типове вода. Коришћена 
методологија је недовољно прецизна и напуштена је готово свуда у савременом 
биолошком мониторингу. Због тога се, у оценама квалитета, јављају и погрешне оцене. 
Значај биолошког мониторинга је много већи него што се то у нашој земљи сматрало, и 
тек помоћу њега,уз физичке, хемијске и микробиолошке анализе, може да се прикаже 
стварно стање квалитета неког воденог екосистема, допринесе контроли тачности 
резултата добијених осталим групама испитивања, и индукују и они поремећаји који 
нису били њима уочени. 

Како би се унапредио овај сегмент мониторинга вода, дати су предлози за 
његово побољшање и увођење савременијих поступака.Указано је на могуће изворе 
грешке. Посебно се наглашава увођење квантитативне анализе заједница у испитивању 
трофичног статуса акумулационих језера. Предлози се дају само за практичне потребе 
рутинског, систематског мониторинга, које обављају званичне институције са великим 
обимом послова и ограниченим бројем стручњака за биолошки мониторинг. Свакако, 
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нужно је да се број стручњака за одређене типове водених екосистема повећа, и оствари 
сарадња са специјализованим лабораторијама за додатну стручну помоћ. 

За прелазак на савремени биолошки мониторинг који одговара нашем 
географском подручју, у сагласности је са методама које се користе у Европи, потребна 
је детаљна провера постојећих система мониторинга и примена оних, прихватљивих за 
специфичности живог света наших вода, и институцијалне, кадровске и материјалне 
могућности. 

У биолошком мониторингу, најважнија је стручност и искуство извођача, који 
не само да треба добро да познају биологију загађених вода, већ и екосистеме 
различитих непоремећених вода нашег поднебља, како би могли да уоче одступања и 
промене у односу на то шта у некој води може да живи. 
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Abstract 

IVANC, A.*, E. HASKOVIC*, R. DEKIC**, M. SARIC***: DIFFERENT WAYS OF 
PHYSIOLOGICAL ADAPTATION. Skup 2: 59-79. [*Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics, Sarajevo, 33/35 Zmaja od Bosne Street; **Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics, Banja Luka, 2 Mladen Stojanovic Street]. 
Animals live in numerous different water and land biotops of the Earth. Their survival in many 
different and specific characteristics of particular locations where they live is enabled thanks to 
complex adaptation to the given conditions of the environment. They encompass adaptability to 
structures, functions and behaviour of animals, which make a compact unit, and define idioecology of 
species. Physiological, functional adaptations that are in the centre of current biological researches, 
beacuse they provide an answer to the general question – how life is possible in specific conditions, 
and by what mechanisms the survival is enabled. Physiological adaptations are divided into three 
categories – acclimation, acclimatization and adaptation, in a more narrow sense of a word. To this, 
stress also needs to be added, as a "general adaptational syndrom" that increases chances for survival 
in unfavourable conditions. It helps to an animal to create specific adaptational mechanisms. 
Aclimations are physiological adaptations to changed conditions, in which one dominant factor of the 
surrounding is emphasized – temperature, salinity, partial oxygen pressure. Acclimatization designates 
complex physiological adaptations, as a response to the changes of a large number of factors 
characterising a surrounding. Those seasonal changes of the habitat in various periods of the year, or 
migratory, in which animals pass distances from one to another gerographical locations. The nature of 
different physiological adaptations, including stress, their sense and importance of the survival of the 
animals, can be understood in a simplest way on particular chosen examples. This approach of 
conspicuous presenting  makes understanding of physiological adaptations more simple, and in the 
form of a mosaic, fitts specific regulations in a whole – adaptation of animals to the conditions of the 
surrounding.  
Key words: physiological adaptations, acclimations, acclimatizations, stress.  

Сажетак 
Животиње настањују безброј различитих водених и копнених биотопа планете Земље. Њихов 
опстанак у бескрајно варирајућим и специфичним карактеристикама појединих станишта 
омогућавају комплексне адаптације на дате услове средине. Оне обухватају прилагођеност 
структура, функција и понашања животиња, чине нераскидиву цјелину, и дефинишу 
идиоекологију врсте. Физиолошке, функционалне, адаптације су у центру савремених биолошких 
истраживања, јер дају одговор на суштинско питање – како је живот могућ у одређеним условима 
и којим механизмима је опстанак обезбијеђен. Физиолошке адаптације се сврставају у три 
категорије – аклимације, аклиматизације и адаптације, у ужем смислу ријечи. Овоме треба додати 
још и стрес, као „општи адаптациони синдром“, који повећава изгледе за преживљавање у 
неповољним условима. Он помаже животињи да успостави специфичне адаптационе механизме. 
Аклимације су физиолошке адаптације на измијењене услове, у којима се доминантно испољава 
утицај једног фактора средине – температуре, салинитета, парцијалног притиска кисеоника. 
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Аклиматизација означава сложене физиолошке адаптације, као одговор на промјене читавог 
комплекса фактора средине. Такве су сезонске (циркануалне) промјене станишта у различитим 
периодима године, или миграторне, у којима животиње прелазе са једних у друга географска 
подручја. Природа различитих физиолошких адаптација, укључујући стрес, њихов смисао и 
значај за опстанак животиња, најлакше се поимају на конкретним одабраним примјерима. Овакав 
приступ сликовитог презентирања чини разумијевање физиолошких адаптација једноставнијим и, 
по принципу слагања мозаика, уклапа појединачне регулације у цјелину – адаптацију животиња 
на услове средине.  
Кључне ријечи: физиолошке адаптације, аклимације, аклиматизације, стрес.  

УВОД 
Постанак и опстанак живота на Земљи везан је за испуњавање два основна услова. 

Први је преживљавање (опстанак) у датим условима; други је размножавање, уз 
обезбјеђење континуитета датих особина.  

Другим ријечима, опстанак живота везан је за опстанак индивидуе и опстанак 
врсте. 

Да би индивидуа преживјела у датом станишту, њене структуралне и 
функционалне особине морају да буду у сагласности са условима који у њему владају.  

Ове особине управо дефинишу карактеристике припадника појединих 
систематских категорија. Другим ријечима, групе се управо препознају по 
јединственим, њима карактеристичним својствима, која нису била присутна код 
удаљених предака од којих су се развили у току еволуције. Припадници групе имају 
заједнички еволутивни пут, и сличнији су међусобно него са припадницима других 
група. 

Отуда се, код сваке од виших систематских категорија, уочава низ општих 
карактеристика, а код нижих, ужа специјализација унутар општег типа. 

Тако су, посматрајући веома уопштено, птице прилагођене животу у ваздушној 
средини и летењу, а рибе животу у води и пливању, као начину кретања. Унутар сваке 
од ових систематских категорија, уочава се, опет, низ нижих категорија, које су више 
или мање специјализоване. Довољно је навести неколико редова класе птица, па да се 
то илуструје: нојеви (Struthioniformes), гуске (Anseriformes), грабљивице 
(Falconiformes), кокоши (Galliformes), пингвини (Sphenisciformes), чиопе (Apodiformes), 
голубови (Columbiformes), сове (Strigiformes), пјевице (Passeriformes).  

Свака од ових група прилагођена је одређеном начину живота. Већ сами њихови 
називи (нојеви, гуске, пингвини) изазивају асоцијације на особине које су 
карактеристичне за врсте одређене групе. Групе се међусобно толико разликују да је 
апсурдна и сама помисао да би се, рецимо, једна патка могла прилагодити на услове 
живота ноја.  

Важно је уочити да се насљедно одређене адаптивне особине једне врсте односе 
на прилагођеност општим, просјечним, условима станишта - пингвини на живот 
употпуности везан за хладна мора и приобаље јужне хемисфере, нојеви на онај у 
саванама. Међутим, унутар сваког од тих специфичних станишта, услови се стално 
мијењају, при чему се нека станишта одликују већом стабилношћу услова, а нека, опет, 
мањом. Генерално посматрајући, промјенљивост услова је правило, и карактеристична 
је за велику већину станишта.  

Неке од тих промјена су изненадне, непредвидљиве и нагле. Друге су, пак, 
цикличног карактера, и правилно се понављају у одређеним временским интервалима. 
Тако је, појава предатора, паразита, наглог снижења температуре или, пак, олујне 
непогоде, у правилу непредвидљива и ненајављена. Смјена дана и ноћи, са промјенама 
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читавог комплекса фактора средине, или смјена сезона године, са још радикалнијим 
промјенама станишта, су цикличне појаве које се правилно понављају у одређеним 
временским интервалима.  

У вези са оваквим особинама услова средине, код животиња се у току еволуције 
развијају двије основне категорије адаптација: адаптације на просјечне услове средине, 
и адаптације на промјенљивост услова средине.  

Први тип адаптација обично се означава насљедно фиксираним адаптивним 
особинама ,које су карактеристичне за организме дате систематске категорије. Други 
тип адаптација, најчешће се у науци о еволуцији назива модификацијама или 
фенотипским промјенама. При томе се жели рећи да се при овим промјенама не мијења 
генотип, те да се повратком првобитних услова губе особине организма, које су настале 
као одговор на њихове промјене.  

Важно је истаћи да је и могућност прилагођавања промјенама услова, такође, 
насљедна особина, и карактеристична за дату врсту. Она се, у старијој литератури, 
означавају термином "норма реакције". Овим термином жели се истаћи да за сваку 
врсту постоје границе могућности реаговања на промјене услова, које су насљедно 
одређене.  

Према новијим истраживањима, разликују се двије зоне унутар овог дијапазона 
варирања фактора – границе толеранције и границе резистенције. Оне су 
диференциране на основу подношења варирања фактора од стране организма дате 
врсте. Границом толеранције означава се дијапазон варирања одређеног фактора, у 
којима животиња може да преживи. Уске зоне вриједности фактора, испод доње и 
изнад горње тачке толеранције, представљају границе резистенције. Ове вриједности 
датог фактора, организам издржава само краће вријеме. Уколико не може да избјегне 
њихово дјеловање, ускоро умире (W h i t e r s , 1992).  

У директној зависности од ових феномена, стоји и валенца врсте. Врсте са уским 
границама толеранције (малом реакционом нормом) имају уску еколошку валенцу, док 
врсте широких граница толеранције (велике реакционе норме) имају широку еколошку 
валенцу за дати фактор. 

Прилагођавање промјенама услова средине обухвата како структуралне, тако и 
функционалне промјене. Оне, заједно, чине оно што називамо адаптивним промјенама, 
и представљају аспекте јединствене цјелине.  

ТИПОВИ ФИЗИОЛОШКИХ АДАПТАЦИЈА 
Функционалне адаптације се врло често означавају термином "физиолошке 

адаптације". Посљедњих деценија, све више су предмет екофизиолошких проучавања, 
јер омогућавају разумијевање еколошких запажања, и рационално објашњавају 
животне појаве, које су доскора биле у сфери немогућег и невјероватног.  

Унутар функционалних адаптација, може се уочити више типова. Једна, од врло 
често кориштених класификација функционалних адаптација, је она коју је дао H a r t , 
1962. године. Он, све адаптације дијели на:  

1. Аклимације,  
2. Аклиматизације и  
3. Адаптације у ужем смислу ријечи. 

АКЛИМАЦИЈЕ 
Под аклимацијом се подразумијевају промјене у организму које настају као 

одговор на промјене, у којима је утицај једног од фактора изразито доминантан. Оне 
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имају за посљедицу боље подношење услова које карактеришу знатно измијењене 
вриједности датог фактора. 

Добра илустрација аклимације јесте термичка аклимација хомеотермног 
организма. Сисар или птица, претходно изложени ниској температури, у току двије до 
три недјеље, много боље подносе излагање екстремној хладноћи него индивидуе исте 
врсте, које нису биле изложене таквом третману. Показало се да је ова њихова 
отпорност постигнута путем бар два механизма. Први је отпорност коже и периферних 
ткива на хладноћу, а друга је могућност повећане „non shivering“ термогенезе, када то 
услови захтијевају (F e b b r a i o , 2001). 

Аклимацију треба разликовати од терморегулације, у ужем смислу те ријечи - 
регулационих процеса који се дешавају непрекидно, и обезбјеђују очување сталности 
тјелесне температуре хомеотерама. У терморегулационе механизме спадају: очување 
централне температуре тијела, путем смањеног одавања топлоте са коже и периферних 
дијелова тијела, и брзим повећањем термогенезе. Прво се остварује вазоконстрикцијом 
крвних судова коже и периферних дијелова тијела, јежењем, кострешењем длаке и 
склупчавањем. У овим условима, код неаклимираних хомеотерама, брзо повећање 
термогенезе се остварује првенствено дрхтањем („shivering“ термогенеза). 

Код људи се, излагање ниским температурама, манифестује хлађењем дисталних 
дијелова екстремитета, и неконтролисаним дрхтањем. Када снижење температуре коже 
и периферних органа угрози интегритет ткива, у терморегулационом одговору 
вазоконстрикцију замјењује вазодилатација и загријавање ових дијелова тијела. На тај 
начин се значајније снижава централна температура, уколико организам није у стању да 
обезбиједи адекватан ниво термогенезе (G e o r , M c C u t c h e o n , 1998). 

Организам који се аклимирао, врши све те функције на једном вишем нивоу, и 
много успјешније од неаклимираног. Узмимо, опет, примјер човјека. То је особа која 
ради у пољу, на великој хладноћи, без рукавица. У почетку, његове руке су ледене, јер 
у њима долази до уобичајеног сужења крвних судова, чиме се обезбјеђује очување 
централне температуре тијела. Након вишенедјељног боравка у таквим условима, кожа 
његових руку је за неколико степени хладнија него када особа борави у зони термичке 
неутралности, али су ткива довољно снабдјевена крвљу за неометано функционисање 
(C a r l s o n , 1963; G e u r t e r s , C h e u n g  2005). Значајна је и промјена у субјективној 
процјени спољашње температуре. Особа више не осјећа хладноћу – није јој зима.  

Тај нови квалитет односа према датом фактору је управо аклимација, а не регулација 
(H a r t , 1962).  

АКЛИМАТИЗАЦИЈА 
Аклиматизацијом се означава прилагођавање на комплексне промјене у средини. 

Такве су адаптације на различите сезоне или на различите географске регионе, који се 
међусобно разликују свеукупношћу фактора средине. Оне су сложеније од аклимација, 
и обухватају већи број функција и процеса. За илустрацију, нека послуже промјене које 
се јављају код птица, у току касног љета и ране јесени. Тада долази до промјене 
перјаног покрова, митарења, и интензивног храњења, чиме се омогућава стварање 
масних депоа. Њихова функција је и термоизолациона и енергетска. Посебно је добро 
изражена код барских и миграторних врста. Истовремено се у организму повећава и 
способност за интензивну термогенезу. Перјани, с једне, и масни поткожни слој, с 
друге стране, знатно смањују одавање топлоте. Метаболичка цијена ових адаптација 
мања је него  она која би се платила за очување топлоте само хемијском 
терморегулацијом, термогенезом у јетри.  
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У аклиматизације се могу сврстати и прилагођавања специфичним, цикличним 
видовима промјена комплекса фактора. Цикличне промјене услова средине у тијесној 
су вези са биолошком ритмиком, једним од аспеката временске организације живота 
(I v a n c  i sar, 1978; 1994). 

БИОЛОШКИ РИТМОВИ 
Биолошки ритмови су присутни код свих живих бића, код којих су вршена 

истраживања у том правцу, и на свим нивоима организације, од субцелуларног до 
организма и популација. Могу се дефинисати као ритмичке, предвидљиве осцилације 
свих биолошких варијабли - биохемијских, физиолошких, психолошких, етолошких, 
популационих. 

Еклатантан примјер биолошке ритмике, на целуларном нивоу, је активност 
центара аутоматије срца. Интензитет различитих метаболичких процеса, такође, 
показује ритмички карактер. Правилну периодичност показује и понашање животиња, 
размножавање, као и активности на нивоу популација. 

Дужина периода и фреквенца су безгранично различити код различитих 
ритмичких активности.  

Тако је, зависно од врсте животиње, дужина периода код центара аутоматије срца 
(пејсмејкера) неколико десетина до неколико стотина милисекунди. Још мању дужину 
периода имају неки биохемијски процеси на нивоу ћелије. Са друге стране, постоје 
биолошки ритмови дугих периода – мјесец, година, више година. 

На основу дужине периода, биолошки ритмови се могу сврстати у три категорије 
(Pavlović, 1983): 

• циркадијани 
• инфрадијани 
• ултрадијани 

Циркадијани ритмови 
Циркадијани ритмови имају период, чија дужина износи приближно 24 сата. 

Назив у преводу значи «приближно дневни». Због доминатног утицаја дневног и 
ноћног свјетлосног режима, дуго времена се називала никтохемералном ритмиком. 
Данас се овај термин још ријетко сусреће, као и назив двадестчетворочасовна ритмика 
(http://universe-review 2004). 

Најлакше је уочљива ритмика у понашању и активности животиња у току дана и 
ноћи. Према томе се разликују три групе: диурналне, ноктурналне и крепускуларне.  

Таб. 1. Ниво базалног метаболизма хомеотерама у току циркадијаног циклуса. α = 
активна фаза; ρ = фаза мировања; M – маса, (W h i t e r s , 1992)  
Група α ρ α/ρ 
    

Сисари 
Примати 285M0.51 158M0.56 1.80M-0.05 

Непримати 402M0.53 268M0.49 1.50M0.04 

Мали сисари 143M0.61 112M0.61 1.28M0.00 

    
Птице 

Пасерине 190M0.70 133M0.73 1.23M-0.03 

Нонпасерине 103M0.73 81M0.73 1.24M0.00 
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Диурналне су активне дању, а спавају ноћу, док је код ноктурналних обрнуто. 
Крепускуларне животиње су активне у прелазним периодима – у зору и сумрак. 

У оквиру циркадијане ритмике, веома много је проучаван ниво активности 
животиња. У складу са нивоом активности, стоји и ниво базалног метаболизма код 
већине хомеотерама, птица и сисара. 

Тако је у α fazi  висина базалног метаболизма за 25 до 30 % већа него у  ρ fazi. 
Зеба, Fringilla coelebs,  показује добро изражен циркадијани ритам нивоа 

метаболизма, активности и храњења. Сви наведени параметри су већи у току свијетле 
фазе (L), а мањи у току тамне фазе (D).  

У једном експерименту, мијењана је дужина свијетле и тамне фазе циклуса, или су 
животиње држане у констаним условима освјетљења, односно одсуства свјетлости. 

Када је дужина свијетле и тамне фазе дана била једнака (L:D = 12:12), зебе су 
предосјећале «свитање» и унапријед подизале ниво метаболизма и активност. Такво 
нешто је могуће само код организама који посједују осјећај за вријеме, то јест, имају 
унутрашњи биолошки сат. 

Потврда овоме је и излагање зеба условима сталног освјетљења, интензитета 14 
luxa. У таквим условима, птице су задржале цикличне промјене активности, али је 
дужина периода скраћена на 22.9 сати.  

То је у складу са понашањем спонтане («free running») циркадијане ритмике која 
није у вези са синхронизатором. 

Aschoff је установио да је готово код свих диурналних кичмењака, дужина 
периода у континуираним условима освјетљења нешто краћа од 24 сата, а код 
ноктурналних, нешто дужа. 

Ова појава означава се Aschoff-овим правилом (W h i t e r s , 1992). 
Биолошки смисао ритмике и мјерења времена биохемијским осцилаторима, може 

се правилно схватити једино када се резултати експерименталних истраживања пореде 
са посматрањима у природним условима. На тај начин, дошло се до низа констатација 
које показују биолошке ритмике и њену флексибилност у односу на услове средине и 
нишу врсте. 

Сисари који настањују подземне тунеле, као и хербиворне врсте, које уносе 
материјал мале хранљиве вриједности, имају мале разлике у нивоу базалног 
метаболизма између α и ρ  фазе, а често и немају стандардни циркадијани ритам 
понашања. 

Исто тако и ровчице, које се хране током 24 сата, не показују значајније разлике у 
нивоу ноћног и дневног базалног метаболизма. Код ровчица је континуирано уношење 
хране у вези са малом масом и врло високом термогенезом, коју условљава однос масе 
тијела и површине. 

Циркадијани сат, не само да омогућава усклађивање процеса у организму са 
стањем животне средине, него обезбјеђује организмима мјерење времена, и служи као 
часовник. Животиње „знају“ које је доба дана или ноћи, и понашају се на одговарајући 
начин, а њихови процеси се унапријед прилагођавају долазећим потребама и 
«планираним» активностима. 

То има посебан значај код оријентације у простору – навигацији према сунцу, или 
констелацији звијезда ноћног неба. Положај сунца или звијезда, животиње користе да 
пронађу храну или своје гнијездо, а исто тако и да одреде правац пута у току миграција. 
Представа о добу дана или ноћи је предуслов за кориштење оваквих оријентира. Тако 
на сјеверној хемисфери, у свитање, сјевер лежи лијево од Сунца, а предвече, десно од 
њега. И у току ноћи, положај небеских тијела је различит у различитим периодима. 
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Код људи је најуочљивији ритам будног стања и сна. Међутим, и многи други 
лако мјерљиви физиолошки параметри показују јасну 24-часовну ритмику (I t o h  i sar., 
1972). Такви су : 

• температура тијела 
• крвни притисак 
• кардиоваскуларна и мишићна ефикасност 
• покрети гастроинтестиналног тракта 
• координација покрета тијела (Сл. 1-3) 

 

   
Сл. 1. Циркадијани ритмови температуре 
тијела и потрошње кисеоника човјека 

Сл. 2. Циркадијана ритмика регулације 
температуре тијела човјека. 
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Сл. 3. Циркадијана ритмика конституената плазме и екскреторне функције човјека 

Инфрадијани ритмови 
Инфрадијани ритмови имају период дужи од 24 сата. Сврставају се у двије 

основне групе: 
• циркалунарни и  
• циркануални. 

Примјер типичне циркалунарне ритмике је менструални циклус жена, чији период 
износи приближно 28 дана. 
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У циркануалне ритмове (Сл. 4) се сврставају све периодичне осцилације, које 
имају период дужине годину дана. Такви су репродуктивни циклуси многих животиња, 
миграторно понашање, митарење и лињање (http://universe-review, 2004).  

У аклиматизације се могу сврстати и специфични видови прилагођавања промјени 
комплекса фактора, као што су торпидитет, хибернација и естивација хомеотерама. 
Пошто код њих долази до одступања од очувања сталности тјелесне температуре, то се 
оне, у новије вријеме, означавају хетеротермијом – промјенљивим режимом одржавања 
унутрашње термичке средине организма хомеотерама.  

Ова врста физиолошких адаптација одликује се већим бројем веома специфичних 
биохемијских и физиолошких процеса, па ће бити још и посебно обрађена.  

Хетеротермија је посебан вид аклиматизације терморегулаторних организама 
(хомеотерама). У себи интегрише све особине, типичне за аклиматизацију и ритмику. 

 
Сл. 4. Циркануална ритмика смртности човјека. 
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Осим ове двије категорије, у инфрадијане ритмове спадају осцилације биолошких 
процеса, које имају дужину ритма од више дана, као што су репродуктивни циклуси 
многих врста животиња, те низ других биолошких појава. 

Ултрадијани ритмови 
У ултрадијане ритмове спадају сви они чији је период краћи од 24 сата. Њих има 

безброј, а дужина периода им изразито варира - од дијелова милисекунде до неколико 
сати. 

Међу ултрадијаним ритмовима у животној средини, најпознатија је промјена у 
водостају мора и океана - плима и осека, и за њу везане ритмике функција и понашања 
животиња. Чак постоји велика група организама различитих систематских категорија, 
који насељавају управо зону плиме и осеке. Код њих су сви процеси подређени овој 
појави, која радикално мијења услове станишта. Дужина периода «плинске» ритмике 
износи 12.4 часа (http://universe-review, 2004). 

У ултрадијане ритмове се убрајају и многи други, знатно краћег периода. Од 
физиолошких процеса ултрадијаног карактера најуочљивија је срчана и респираторна 
ритмика. 

Ендогени и егзогени ритмови 
Биолошки ритмови се на основу своје природе дијеле на : 
• ендогене и 
• егзогене. 

У ендогене се убрајају они који су генерисани унутар организма и остварују се и 
без утицаја промјена у животној средини. Називају се самоодрживим ритмовима (self-
sustained), или «free-running». 

Прве експерименте, који су потврдили постојање ендогене ритмике, извео је 1729. 
године, Jean Jacques de Mairan. Он је уочио да хелиотропна биљка, која је ноћу 
скупљала листове, а дању се отварала, врши те исте покрете синхронизовано са 
свјетлосним режимом, и када је затворена и налази се у потпуном мраку. Биљка је у 
складу са властитим «сатом» «знала» када је ноћ, а када дан, те је лишће отварала само 
дању (http://universe-review, 2004).  

Ендогени ритмови показују да жива бића посједују «часовнике», мјераче времена. 
Како је сваки сатни механизам, који је производ људских руку, увијек једна врста 
осцилатора – механичког, електричног, са тачно дефинисаном фреквенцом, периодом и 
амплитудом, то се претпоставило да и у живим организмима постоје неки типови 
осцилатора, који могу да мјере вријеме.  

У организму су многи процеси цикличне природе, те је већ одавно изнесено 
мишљење да је «унутрашњи сат» биохемијске природе. Боље је казати да организми 
располажу многобројним биохемијским осцилаторима, веома различите дужине 
периода (B r a n d o n , 1995). 

То је поуздано утврђено тек недавно, крајем деведесетих година прошлог вијека, 
за неке ритмове (http://universe-review, 2004). 

Егзогеним ритмовима се означавају ритмичке појаве у организму, које су 
непосредно проузроковане ритмичким промјена услова животне средине, и које се не 
дешавају када те промјене изостану. 

Битно је истаћи да и ендогени ритмови стоје под утицајем услова спољашње 
средине, и да се са њом усклађују.  

Фактори спољашње средине, који утичу на «унутрашњи часовник», називају се 
синхронизаторима. У ове факторе, који координирају, усклађују унутрашњи ритам са 
ритмом услова станишта, спадају: свјетлост, температура и магнетно поље.  
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Пошто су ову појаву први описали њемачки научници, и даље се често означава 
ријечју «Zeitgeber» 

Овдје треба разјаснити, да унутрашњи осцилатор има свој властити ритам када је 
изолован од синхронизатора, и налази се у стању независног осциловања. Период 
осцилатора, у оваквим је условима, нешто различит од периода у природним условима, 
када постоји утицај синхронизатора. 

Циркадијана ритмика је много проучавана код људи и експерименталних 
животиња. Значајан напредак у упознавању рада «сатног механизма» пружила  су 
истраживања на дрозофили. 

Прво је 1971. откривен протеин PER, а потом, 1994. протеин TIM. Дошло се до 
сазнања да оба ова протеина стоје у вези са биохемијским осцилатором ћелије, и да 
сваки има специфичну функцију, те да је најважнији њихов комплекс. 

Називи су им дати према енглеским ријечима за бескрајан – timeless, и период – 
period. 

Циклус почиње у једру, гдје се иницијаторни ген налази у активном стању, све док 
не буде блокиран. 

Овај ген одговоран је за синтезу два протеина, названа «cycle» и «clock». Они сада 
творе комплекс и вежу се за E-мјесто DNK једра, које је одговорно за синтезу PER и 
TIM протеина. 

Долази до транскрипције одговарјућих mRNK, које одлазе у цитоплазму и покрећу 
транслацију и синтезу PER и TIM протеина. 

У исто вријеме, један други ген, DBT, производи Double Tim protein, који дјелује 
као протеин киназа, и дестабилизује PER protein. DBT, међутим, није дјелотворан 
према TIM-PER комплексу. Синтеза протеина TIM блокирана је свјетлошћу, те га има 
мало у току свијетле фазе дана. 

 
Сл. 6. Шематски приказ интрацелуларног биохемијског осцилатора дрозофиле 
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Усљед ових ограничавајућих фактора, концентрација TIM и PER протеина не 
може да достигне значајнију концентрацију у току свијетле фазе – дана. 

У сумрак, концентрације ових протеина расту, и они граде комплексе.  
За разлику од појединачних протеина, комплекси имају конфигурацију, која им 

омогућава пролазак кроз једрову мембрану. У једру, комплекс се везује за иницијаторне 
гене и блокира их. Изостаје активација првог, «cycle», а тиме и другог, «clock» гена и 
покретање синтезе mRNK одговорних за синтезу PER и TIM протеина. 

PER-TIM комплекс се, у току ноћи, постепено разграђује дејством одређених 
ензима, и иницијаторни гени се активирају.  

На тај начин, читав циклус се поново покреће са стартне позиције. 
Сигурно је да има још доста непознатих детаља у функционисању описаног 

осцилатора, и његовим утицајем на биохемијске и физиолошке појаве, које показују 
циркадијану ритмику. 

Постоји безброј физиолошких феномена, који имају циркадијану ритмику. Они су 
утврђени код врста из веома различитх систематских група. 

 
Сл. 7. Циркадијани ендогени ритам храњења и метаболичких параметара зебе. 
Код кичмењака је, већ одавно, установљено да ритмичке појаве стоје у вези са 

функцијом епифизе, пинеалног органа. 
Код нижих кичмењака (од циклостомата до рептила), она се налази смјештена у 

врху треће мождане коморе. Њен еволутивни развој полази од фотоосјетљивог органа – 
„трећег ока“, смјештеног на врху лобање нижих вертебрата. Оно још постоји код 
циклостомата и неких рептила. 

Код виших кичмењака, пинеална жлијезда је спуштена дубоко у мождану масу, и 
лежи у близини церебелума. 

Назив «пинеална жлијезда» или «пинеални орган» добила је по облику, јер 
подсјећа на шишарку бора. 

Епифиза лучи хормон мелатонин, и сматра се изузетно важном за биолошку 
ритмику, поготову за усклађивање ендогене ритмике са свјетлосним синхронизаторима. 

Ова активност стоји у вези са функцијом супрахиазматичког нуклеуса SCN 
хипоталамуса. 

SCN је основни ендогени часовник кичмењака, који је одговоран за ритмичке 
појаве на нивоу цијелог организма.  
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О томе говоре и експерименти трансплантације дијелова SCN са једне индивидуе 
на другу. R a l p h  и сар. su 1990. године, показали да у оваквим случајевима реципијент 
преузима ритам донора. 

То значи да постоји још безброј осцилатора у организму, који управљају неким 
појединачним процесима, а да SCN фунгира као централни биолошки сат кичмењака, 
који усклађује, синхронизује, различите ритмичке биохемијске и физиолошке процесе 
са циркадијаном ритмиком свјетлосног режима животне средине. Ретина има 
непосредну и посредну нервну везу са SCNom.  

Код птица је показано да постоји екстраретинални утицај свјетлости на 
циркадијану ритмику. Код њих је, такође, показано да и епифиза посједује властити 
ендогени ритам. 

SCN регулише циркадијану ритмику контролом лучења мелатонина од стране 
епифизе, и усклађује га са свјетлосним режимом. У току свијетле фазе, SCN кочи 
лучење, а у току тамне,  стимулише га. Отуда је, секреција мелатонина већа ноћу, а 
мања дању. 

Битно је, за друге врсте ритмике (циркануалну), да је у току годишњег циклуса 
различит ниво мелатонина. У сезонама «кратког дана» има више мелатонина, него у 
сезонама «дугог дана» (P a v l o v i ć , 1983; W h i t e r s , 1992). 

АДАПТИВНА ХЕТЕРОТЕРМИЈА 
Снижење централне температуре тијела означава се општим називом хипотермија. 

Постоји велики број помало конфузних термина, који се односе на различите облике 
хипотермије. Тако, хипотермија може да буде изазвана условима животне средине, или 
да представља резултат експерименталне експозиције. 

Критеријум који одређену хипотермију сврстава у физиолошку адаптацију, јесте 
способност животиње да се спонтано буди, постигне нормалну температуру тијела, 
користећи ендогену производњу топлоте. При томе се топлота производи било shivering 
било non shivering термогенезом. 

У адаптивну хипотермију спада неколико физиолошких феномена. То су 
торпидитет, хибернација и естивација. 

Торпидитет је изражена природна хипотермија која је праћена значајним 
снижењем интензитета метаболизма, фреквенце дисања, срца, као и изостанком 
моторне координације, и одговора на многе спољашње утицаје. На слици 5, приказан је 
типичан облик промјена тјелесне температуре код животиње - Peromyscus maniculatus, 
која у току дана има периоде еутермије и торпидитета. 

За разлику од хомеотерама, изразито снижење нивоа метаболичких процеса, које 
је често код појкилотерама, назива се мировањем. Оно, такође, спада у природну 
хипотермију. Сусреће се код многих амфиба и рептила. 

Хибернација је стање сезонски условљене хипотермије, коју можемо разумјети 
као торпидитет који дуго траје, и који се јавља као одговор на ниске зимске 
температуре и недостатак хране.  

Понекад се, погрешно, израз хибернација употребљава за зимско мировање 
појкилотерама, које представља други тип физиолошког феномена.  

Да би се избјегли ови неспоразуми, термин торпидитед треба употребљавати да би 
се под њим описало физиолошко стање везано за изражену хипотермију, када је 
температура тијела животиња мања од 30 ºC. Сва остала стања, када се температура 
тијела доиста снижава, али је још увијек изнад 30 ºC, сврставају се у благе хипотермије, 
а не и у једну врсту торпидитета (v a n  B r e u k e l e n , M a r t i n  2002). 
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Сл. 5. Појава дневног торпидитета код Peromyscus maniculatus. 

Естивација је специфично стање торпидитета, који изазива недостатак хране или 
воде, или и једног и другог, у току сезона које су карактерисане високим 
амбијенталним температурама. Неопходно је нагласити да се, физиолошки, он не може 
разликовати од торпидитета, изузев, по нешто већој централној температури тијела. 
Развој ових адаптивних маханизама се најбоље види на безброју примјера, гдје се 
појављује оваква адаптивна физиолошка реакција на услове животне средине. Велики 
број птица и сисара, користи умјерену хипотермију као краткотрајни одговор на стрес 
ниске температуре. На примјер, тропске врсте рода Manakus и Pipra (мале paseriformes 
које се хране плодовима) имају нормалну централну температуру тијела 37.9 ºC, док се 
код птица у гладовању појављује адаптивна хипотермија у току ноћи, када тјелесна 
температура пада на 27 ºC. Ово, међутим, представља веома флексибилну реакцију, 
тако да снижавање централне температуре варира између 27 º и 36 º, зависно од 
изражености неповољних услова средине (W h i t e r s , 1992). 

Хипотермија значајно редукује ниво метаболизма, на неких 58 % нормалних 
вриједности.  

Неки сисари, такође, користе умјерену хипотермију, као одговор на хладноћу. 
Торбарски миш може имати умјерено снижење тјелесне температуре (до 5 ºC) кад није 
активан, а налази се у умјереном или хладном окружењу. 

Када се људи изложе ниским амбијенталним температурама, и температура тијела 
почиње да пада, наступа хипотермија. При томе сhivering термогенеза престаје када се 
температура тијела спусти на 30 0C или до 32 °C, фибрилација срца наступа на 27-29 
°C, а вентилација престаје када се температура тијела спусти на 23-27 °C, што доводи 
до смрти (F e b b r a i o , 2001). 

За разлику од човјека, значајан број врста сисара избјегава штете повезане са 
хипотермијом, производећи контролисано преусмјеравање на снижену температуру 
тијела. Овај физиолошки феномен означава се, као што је  већ казано, термином 
торпидитет.  

За разлику од хипотермије, редукција тјелесне температуре хибернатора није 
патолошко стање. Код дубоких хибернатора, ова адаптација је тако развијена да они 
могу да одржавају тјелесну температуре испод 0 °C, и до три седмице. Кључне 
карактеристике торпидитета укључују:  

• изразиту редукцију интензитета метаболизма (до 1/100 нивоа базалног 
метаболизма) 
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• смањену фреквенцу срца и  
• екстремно ниску тјелесну температуре.  

Физиолошке консеквенце хибернације пружају “природан” модел за проучавање 
исхемије, атрофије мишића и костију, хипотермије, кетозе, терапије реципијента након 
трансплантације, гојазности, отказивања бубрега и срчане аритмогенезе. 

Врсте из групе Sciuridae, које копају подземне ходнике, постале су модел 
организми за савремена лабораторијска истраживања молекуларне основе хибернације 
сисара (G r a n t , 2004). У природи, ове врсте показују јасан циркануални ритам 
репродукције, стварања масних резерви и хибернације. Циклус започиње у прољеће, у 
коме се дешава репродукција (долази до парења, гестације и рађања младунаца). 
Младунци се брзо осамостаљују. Основни проблем њиховог успјешног преживљавања 
је постизање задовољавајуће масе тијела прије наступања зимских услова. Да би 
успјешно хибернирале све индивидуе, па и младунци, морају да се угоје толико да 
готово удвоструче масу тијела. У јесен, животиње копају дубоке ходнике у земљи, 
затварају их и остају у њима до наредног прољећа. За то вријеме, готово уопште не једу 
нити пију. 

Ипак, хибернација није статичка. Састоји се из периода торпидитета и буђења. У 
току торпидитета, који траје непрекидно једну до двије недјеље, температура тијела се 
одржава у границама које су блиске нивоу амбијенталне температуре. Ови периоди се 
смјењују са кратким периодима (краћим од 24 сата) подизања централне температуре 
тијела на приближно 37 °C. Они се означавају периодичним буђењем. У поређењу са 
стањем ниске температуре, ови кратки повратци у стање еутермије троше огромну 
количину енергије. 

Појава буђења и повратка у еутермију мора имати велик физиолошки смисао, или 
за ток саме хибернације, или за преживљавње животиње, јер би иначе наступање овог 
феномена било тешко објаснити у фази максималне штедње енергије и оскудице хране.  

Загријавање се одвија врло брзо, често мање од 2 сата, док се повратак у 
торпидитет одвија спорије, и обично траје приближно један дан. 

Хибернацију је могуће проучавати у контролисаним експерименталним условима, 
јер животиње задржавају овај ритам и у конфинацији.  

Физиологија и екологија презимара је детаљно описана у низу радова. Насупрот 
томе, у овом прегледу желимо указати на дилему, да ли су и како, презимари, за 
разлику од других хомеотерама, јединствени по својој адаптираности на целуларном и 
молекуларном нивоу функционисања на ниским температурама. Постоји застрањивање, 
како код експерата, тако и код оних који се овом облашћу не баве, у заступању 
мишљења да биохемијски путеви хибернатора морају бити специфично адаптирани 
функционисању на ниским температурама (Y o s h i h i d e  et al., 1997). 

Испитивања, међутим, показују да хибернатори не посједују општу адаптацију 
одржавања процеса на молекуларном нивоу, и у току ниских температура, које њихово 
тијело има у току фаза торпидитета. Насупрот овом мишљењу, презимари дозвољавају 
редуковање биохемијских реакција у складу са ниском температуром, а потом се, у 
фазама буђења опорављају од „биохемијског смрзавања“. У овом типу механизма, 
њихов јединствен начин адаптирања се, углавном, испољава у отпорности на 
оштећења, која може да изазове дуготрајна ниска температура, као и загријавања и 
хлађења тијела (W i c k e l g r e n , 1988). 

Посљедњих година, добивени су јасни докази опште депресије неколико основних 
биохемијских процеса при ниским тјелесним температурама, и њиховој поновној 
активацији у току сваке фазе краткотрајног буђења, која се дешава између дугих фаза 
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торпидитета (H o r m a n  et al, 2005). Тако долази до заустављања диобе ћелија и њихове 
миграције у интестиналном епителијуму. Транслација протеина се, такође, драматично 
успорава у току торпидитета, а потпуно успоставља у периодима будног стања. 
Синтеза протеина у току хибернације, измијењена је, и на нивоу иницијације, и на 
нивоу елонгације. Иницијација прекида везу са елонгацијом када се температуре тијела 
у току уласка у торпидитет спусти до 18 °C. Могуће је да постоји активна супресија 
транслације путем регулације фосфорилације иницијалних фактора транслације, што се 
још мора потврдити код животиња, које улазе у торпидитет (v a n  B r e u k e l e n , 
M a r t i n , 2002). 

Дуго година, медвједи нису сматрани правим презимарима. Правим, или дубоким 
хибернаторима, сматрани су сисари којима температура тијела драстично падне у току 
хибернације, као што су неке врсте породице Sciuridae (N u n e s  et al., 2005). 
Температура тијела хибернирајућих медвједа, међутим, задржава се изнад 31 °C, што је 
унутар одступања за 7 °C од њихове нормалне тјелесне температуре - 37.7° - 38.3 °C 
(B a g g e t , 1984). Ово омогућава медвједима да брже реагују на опасност од других 
хибернатора, чија температура може да буде мања од 4 °C, и који морају да се загрију 
прије него што су у стању да се брзо крећу (B a g g e t , 1984). Отуда, данас, многи 
истраживачи сматрају медвједе суперхибернаторима. Медвједи имају крзно, високо 
изолационих својстава, и повољан однос масе и површине (велика маса по јединици 
површине тијела), за разлику од малих хибернатора, те се стога топлота код њих споро 
губи, што им омогућава већи интензитет метаболизма за 50 – 60 % (C r o w e d , 
C r o w e d  1972; R o g e r s , 1981).  

Фреквенца дисања у медвједа, у хибернацији се спусти са 6 -10 на 1 у 45 секунди. 
Број откуцаја срца спусти се са 40 – 50/min (колико имају у току љета) на 8 – 19/min. 
Сисари који имају ниску централну тјелесну температуру у току хибернације, као што 
су врсте вјеверица које имају подземне јазбине родова Tamias и Spermophilуs (породица 
Sciуridae), морају да се буде сваких неколико дана да би подигле температуру тијела, 
кретале се, уринирале, и узеле храну из припремљених резерви (R o g e r s , 1981).  

Гризли (Ursus arctos horribilis) и амерички црни медвјед (Ursus americanуs), у току 
хибернације, у правилу не узимају храну, не пију, не врше дефекацију и не уринирају. 
Преживљавају захваљујући масним наслагама, формираним прије хибернације, у току 
љета и јесени (K o e b e l  et al, 1991). 

Крајњи продукти метаболизма, који се при томе производе, не одстрањују се, него 
се рециклирају. Уреа која настаје из метаболизма масти (фатална при високим 
концентрацијама) се разлаже, а настали азот користи у синтези аминокиселина и 
протеина (J o n e s  et al., 1999). На тај начин, медвједи троше масно ткиво и истовремено 
повећавају мишићну масу (количину ткивних протеина) у току зимског сна, 
захваљујући рециклажи азота (R o g e r s , 1981; 1984; T i n k e r  et al., 1998)).  

Некада се сматрало да прије завлачења у јазбине, у којима проводе зимски сан, 
медвједи једу велике количине тешко сварљиве биљне хране, богате целулозом, 
хемицелулозом, лигнином и пектином, и на тај начин напуне дигестивни тракт и створе 
чеп у анусу, како би сами себе спријечили да те јесени узимају још хране. Оваква маса, 
заиста, постоји у њиховом ректуму, али настаје у току хибернације (не прије), и састоји 
се од фецеса, десквамираних ћелија зида цријева, длаке и материјала којим је брлог 
прострт (R o g e r s , 1981). Дакле, медвједи, и у току хибернације, производе минималне 
количине фецеса, али не врше дефекацију (R o g e r s , 1981). Могуће је да овај ”чеп” 
спречава медвједе да обављају дефекацију у току хибернације у брлогу, пошто су 
фекални чепови нађени у брлогу или близини брлога медвједа који су тек изашли из 
хибернације (R o g e r s , 1981). 
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Некада је било раширено увјерење да медвједи, у току хибернације, узимају 
хранљиве материје сисањем шапа. Ова представа је, вјероватно, проистекла из 
посматрања медвједа, који у другој половини боравка у брлогу почињу да лижу шапе, 
чиме одстрањују одумрло отврдло ткиво (R o g e r s , 1977; S t r a t h e a r n , S t r a t h e a r n , 
1987; T i e t j e , R у f f , 1980)). Сисање и лизање, очито, убрзавају формирање новог слоја 
јастучића шапа, тако да су медвједи спремни за ходање, када напусте брлог и траже 
храну. 

Више физиолошких процеса, који су констатовани код медвједа у хибернацији, од 
значајног су интереса за хуману медицину. Тако, мобилизација масних наслага и 
кориштење масти у јетри и другим ткивима резултира порастом концентрације 
серумског холестерола на ниво који је два пута виши од оног који животиња има у току 
љета. Ова вриједност је два пута већа од нормалне вриједности холестерола у серуму 
човјека - 5 до 6 mmol/l (B a g g e t , 1984), па ипак, код медвједа није уочена појава 
артериосклерозе и жучног камена, који обично прате висок ниво холестерола у серуму. 
Јетра медвједа лучи једну супстанцу, која раствара жучни камен човјека, без 
оперативног захвата (H e l g r e n  et al., 1989; 1993).  

Друга загонетка је да медвједи не губе коштану масу у току хибернације. Сви 
остали сисари, који мирују у току дужег временског периода, подлијежу остеопорози 
(W i c k e l g r e n , 1988). Када се открије овај физиолошки механизам, моћи ће се помоћи 
и људима који пате од слабљења костију (остеопорозе). 
АДАПТАЦИЈЕ У УЖЕМ СМИСЛУ РИЈЕЧИ 

Под адаптацијама, у ужем смислу ријечи, подразумијевају се функционалне 
особине, које су карактеристичне за подврсту, врсту, или неку вишу систематску 
категорију са очитим адаптационим смислом у датим условима. Враћајући се, поново, 
утицају хладноће на човјека, наведимо примјер аустралијских урођеника и Индијанаца 
из Огњене Земље, код којих се уочавају специфични адаптациони механизми, 
својствени само њиховој раси. Аустралијски урођеници, у току спавања на отвореном у 
пустињским условима, гдје се температура ваздуха знатно спушта током ноћи, показују 
хлађење периферних дијелова тијела, уз очување централне температуре. Након 
буђења, успоставља се нормална висина температуре периферије тијела, без икаквих 
штетних посљедица. Индијанци из Огњене Земље имају, пак, веома развијену 
периферну циркулацију и, принципијелно, друкчије рјешавају овај проблем, 
одржавајући екстремитете стално топлим.  

Истраживања код Ескима и Инуита, показала су да имају виши ниво базалног 
метаболизма, што представља адаптацију на екстремну хладноћу у њиховом арктичком 
окружењу. Истраживања становника Сибира, показала су да аутохтони становници 
имају виши ниво метаболизма мировања од припадника руске националности, који 
настањују исте предјеле. Све указује да је овај особени метаболизам посљедица 
промјена у метаболизму тиреоидних хормона. 

У исту групу физиолошких адаптација спадају и веома специфичне 
карактеристике риба антарктичких вода, из двије фамилије реда Perciformes: 
Channichthydae и Nototheniidae, чије се станиште одликује веома стабилном 
температуром – у току цијеле године, само незнатно варира око средње вриједности од 
– 1.9 oC.  До сада је потпуније проучена физиологија петнаест врста ове групе. Особине, 
које се прве запажају, су крв без еритроцита и хемоглобина. Отуда је њихова крв 
безбојна, па су својевремено називане “бјелокрве рибе “ (white-blooded fish), док их, 
данас, најчешће означавамо енглеским именом “icefish” (B a r g e l l o n i  et al., 1994). 
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То су једини кичмењаци, откривени до данас, код којих се кисеоник транспортује 
крвљу физички растворен у плазми, а не везан за хромопротеински носач. У вези с тим, 
стоји неколико физиолошких адаптација. Срце ових риба је, (у односу на величину 
тијела) знатно веће него код осталих телеостеа, што резултира четири до пет пута 
већим минутним волуменом. У складу с тим и запремина крви у циркулацији је четири 
пута већа. Њихова капиларна мрежа је такође особена. Капилари су великог дијаметра, 
те је отпор мањи, а брзина струјања већа. 

За Channichthyidae је карактеристично присуство антифризинг гликопептида, чија 
концентрација износи 35 grama по 1l крви. Њихово антифризно дјеловање заснива се на 
термалном хистерезису. Захваљујући њиховом присуству, крв не мрзне све до - 2 oC. 
СТРЕС 

Осим физиолошких адаптација, наведених у Hartovoj класификацији, изузетан 
значај има један особен вид адаптација, који се појављује веома често, и који се у 
свакодневном животу много спомиње. То је стрес. Вјероватно звучи као грешка, али 
стрес је заиста један од адаптационих механизама. Одређену збрку у поимању стреса 
ствара терминолошко поистовјећивање стреса и стресора. Стрес је, међутим, реакција 
организма на дејство стресора. Стресор је, дакле, фактор (или фактори) који изазива 
стрес.  

У прихватању стреса као адаптационе реакције, одређене сметње стварају и наша 
властита искуства. Процеси који се дешавају у току стреса у људском организму, 
најчешће се доживљавају као непријатни. Исто тако, исход стреса, поготово ако дуго 
траје, може да буде кобан по индивидуу. Ипак, да не постоји једна таква физиолошка 
адаптација у животињском свијету, утицај средине на организам био би при знатнијим 
промјенама услова изузетно неповољан.  

Истраживањима стреса бавио се неколико деценија канадски физиолог мађарског 
поријекла Hans Selye, који је и предложио термин "stress" (S e l y e , 1976; 
www.Stress/stress.html, 2001). Он га је дефинисао прво као "syndrome prodуced by 
various nocious agents", а потом, као "general adaptation syndrome“.  

Selye пише: “Ми смо назвали овај синдром општим, јер могу да га изазову само 
они агенси који воде општем стању стреса (дјелујући на већи дио тијела) и са своје 
стране изазивају генерализоване, то јест системске заштитне појаве. Назвали смо га 
адаптациони, по томе што он доприноси стицању прилагођавања и одржавању таквог 
стања. Ми смо га назвали синдромом , због тога што су његове појединачне (посебне) 
манифестације координисане и, штавише, дијелом међусобно зависне”. 

Selye је уочио да се у пацова, изложених хладноћи, топлоти, инфекцији, трауми, 
или нервној иритацији, запажају готово истовјетне промјене. Ток тих промјена допушта 
да се издвоје три фазе :  

1. алармна реакција  
2. стање резистентности и  
3. стање исцрпљености. 

Све фазе јављају се само онда када је утицај стресора интензиван и дуготрајан. 
Често је дејство стресора, међутим, краткотрајно, па се запажа само једна или двије 
фазе.  

Стрес престаје уколико организам успије да покрене специфичне адаптационе 
механизаме. 

Пре него што детаљније наведемо промјене, које се у организму дешавају као 
одговор на утицај стресора, кажимо да је стрес најлакше прихватити као адаптациону 
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реакцију, ако га схватимо као "одступницу", која организму даје времена да "се снађе", 
и "пронађе излаз из новонастале ситуације". 

Стресор може да буде и унутрашњи и вањски фактор. Регистрација присуства 
стресора доспијева у хипоталамус који представља центар стрес реакције. Из њега 
нервним путем полазе импулси ка сржи надбубрежних жлијезда, а порталним 
крвотоком хипофизе отропни хормони (CRH = corticotropin releasing hormone) ка 
аденохипофизи, која одговара лучењем ACTH (адренокортикотропни хормон). На тај 
начин, хипоталамус одвојено утиче на активност сржи и активност коре надбубрежних 
жлијезда.  

Срж секретира катехоламине: адреналин и норадреналин (= епинефрин и 
норепинефрин), а кора глукокортикостероиде. Дјеловање ових хормона изазива низ 
промјена у организму, које омогућавају успјешније подношење неповољних утицаја 
стресора. Долази до испољавања ефеката хормона надбубрежних жлијезда, који 
карактеришу прву фазу, алармну реакцију.  

Тако долази до:  
• убрзаног рада срца,  
• пораста минутног волумена срца,  
• сужавања крвних судова у неким органима,  
• пораста крвног притиска,  
• гликогенолизе у јетри,  
• липолизе у масном ткиву,  
• повећања концентрације глукозе у крви (хипергликемије),  
• повећања концентрације слободних масних киселина у крви,  
• повећања концентрације натријума у крви,  
• смањења броја циркулишућих лимфоцита,  
• смањења броја циркулишућих базофилних и еозинофилних гранулоцита,  
• повећања броја циркулишућих мононуклеарних и полиморфонуклеарних 

фагоцита,  
• повећања бројa еритроцита и тромбоцита.  

У овој првој фази стреса доминирају катаболички процеси, који обезбјеђују 
снабдијевање организма макроенергетским фосфатима. У имуном систему 
преовладавају фагоцитне ћелије, које, углавном, неспецифично инактивирају антиген. 
Читав организам је "стављен у стање приправности" и "повећане борбене готовости". 
Такво стање омогућава успјешније савладавање веома разноликих неповољних утицаја 
- од хладноће до патогених агенаса и механичких повреда. Уколико престане дејство 
стресора, или се наведеним реакцијама елиминише његов утицај, стрес се завршава 
овом фазом. 

Када је дејство стресора дуготрајно, долази до успостављања неке врсте 
равнотеже, и наступа друга фаза, стање резистентности. У организму су све функције 
на једном вишем нивоу, али је већ успопстављен нови "steady state" У оваквом стању, 
поново преовладавају анаболички процеси, и високе концентрације наведених материја 
у крви се нешто смањују. Организам је, ипак, у стању повећане активације. Ако дејство 
стресора не престане, ово се стање завршава било покретањем специфичних 
адаптационих механизама, било преласком у наредну фазу стреса.  

У фази исцрпљености, активност надбубрежних жлијезда се смањује, и долази до 
њихове атрофије са свим ефектима хипофункције. Ова фаза се, по правилу, завршава 
смрћу јединке.  
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Ово су основне карактеристике стреса општег адаптационог синдрома, кога треба 
првенствено посматрати као престројавање функција и процеса у организму, што му 
омогућава успјешније одупирање негативном утицају стресора.  

Стрес, међутим, обезбеђује само "одступницу", преживљавање у току периода 
покретања специфичних адаптационих механизама. Уколико се они, из било којих 
разлога, не успоставе, а дјеловање стресора не престане, исцрпљивање организма и, 
коначно, његова смрт су неминовни. Ово се, такође, дешава и у случају када се 
адаптациони механизми активирају, али је дјеловање фактора сувише великог 
интензитета, тако да превазилази адаптибилност организма.  

Стрес реакција има посебан ток када је проузрокована утицајем непознатог 
фактора. фактора средине са којим се организми дате врсте нису сусрели у току 
еволуције, и према коме нису још успостављени специфични адаптациони механизми. 
Ово је редовна појава у загађеној средини, у којој се организам сусреће са 
антропогеним полутантима ,који су непознати у очуваној природи.  
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Abstract 

MATAVULJ, M., Maja KARAMAN: Bioactive substances in fungi and people's health. Skup 2: 
81-91. [Department of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University 
of Novi Sad, 2 Dositej Obradovic Square, 21000 Novi Sad].  
Edible mushrooms, while certainly adding variety, flavor and eye-appeal to our foods, are also 
nutritious, containing moderate quantities of good quality protein and generally a high content of 
dietary fiber along with vitamin C, B vitamins, and minerals. It is also obvious that fungi contain some 
unique and interesting chemical compounds that have been shown to be effective in treating diseases 
responsible for majority of suffering and death in the developed countries of the world. It is hoped that 
this line of research will continue and that inclusion of different mushrooms in people diets as well as 
development of life-extending and life-saving medications based on the research will eventually occur.  
Key words: Fungi, bioactive substances, nutrition, medicinal use, wise use.  

УВОД 
Чињеницу да су нека крупнија плодна тела или спорокарпи печурака јестиви, 

док су други нејестиви или отровни, открио је несумњиво још прачовек. Глад и 
радозналост, били су јаки мотиви у испитивању употребљивости печурака за храну или 
неке друге сврхе, још код нашег претка из каменог доба. Такође нам стоје на 
располагању бројни подаци из класичне литературе о томе, да су стари цивилизовани 
народи били веома добро упознати, како са позитивним, тако и са негативним 
аспектима употребе гљива у људској исхрани. Данас, још увек откривамо и друге 
могућности употребе гљива, како у исхрани, тако и у другим сферама људског живота: 
у сузбијању и лечењу разних оболења, превенцији болести, превенцији и третману 
мицетизама, биолошким трансформацијама, а све засновано на способности гљива да 
продукују бројне и разноврсне, још увек недовољно упознате биолошки активне 
супстанце. Само 2004. год., вредност светске продукције печурака и биолошки 
активних супстанци, произведених из гљива, цени се на око 15 милијарди €. Сматра се 
да долази време када ће трговина гљивама и њиховим продуктима превазићи светски 
приход од гајења кафе, који је 2000. год. износио 16 милијарди € (K a r a m a n  et al., 
2005).  

Фунгална биомаса, као и биоактивни агенси из гљива, испољавају све 
израженији и вишеструко значајан утицај на живот човека (храна, фармаколошки и 
други биоактивни агенси, биопестициди и биофертилизатори, агенси у заштити, 
очувању и унапређењу човековог животног окружења и природе уопште). 
Фармаколошки ефекти гљива базирани су и на њиховом  имуномодулативном ефекту и 
потенцијалној способности да јачају целокупни имуни систем захваљујући поседовању 
β-глукана, лентинана, полисахарида, полисахаридно-пептидних комплекса, 
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тритерпеноида и нуклеозида. Утврђено је да се они могу користити као биолошки 
модулатори одговора - енгл. - BRM (“biological response modifiers”), или 
имуномодулатори који немају штетне ефекте на људски организам, а помажу му да се 
адаптира на бројне физиолошке и срединске стресове. Супстанце из гљива, претежно 
оних које живе на дрвном супстрату, могу директно да активирају примарни 
(лимфоцити, неутрофили, итд.), али и секундарни имуни одговор (имуноглобулини: 
IgE, IgA, IgG). Њихов стимулус може да повећа продукцију имуно-одбрамбених 
чиниоца, као што су цитокинини и макрофази, који играју виталне улоге у 
препознавању и уклањању страних антигена, као и ослобађању хемијских медијатора 
(тумор-некрозни фактор, реактивни кисеонични и азотни интермедијери, 
интерлеукини, итд.). Данас, у свету постоји велики број лекова на бази биоактивних 
супстанци изолованих из спорокарпа или мицелије екстраката печурака (Mizuno, 1999), 
а специфичне комбинације екстраката неколико гљива побољшавају имунитет и 
убрзавају опоравак реконвалесцената (L i u , 1999; M a t z u z a w a , 1997). 

Очекује се да ће, гајење гљива и производња фунгалних биоактивних агенаса, 
значајно утицати на регионалне или националне економије у 21. веку. Као хетеротрофи, 
гљиве су перспективни организми, који ће у следећем веку бити коришћени у 
конверзији органског отпада пољопривредне и шумарске индустрије, који данас износи 
и до 70% биомасе, која остаје неискоришћена у производним процесима, у 
високовредне органске производе. Зато се предвиђа да ће, императив истраживања и 
развоја производње гљива и фунгалних биоактивних агенаса у наредном веку, довести 
до "незелене револуције" (C h a n g , 1999). 

У циљу формирања научне основе за овакву револуцију, неопходно је 
евидентирање фунгалног генофонда природних екосистема и истраживање 
физиолошких особина и генетског потенцијала ових организама, као и предузимање 
мера заштите гљива у њиховим природним стаништима (M a t a v u l y  et al., 1993-94, 
1998а,б, 2000). 

НУТРИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ ГЉИВА 
H e i m  (1963), помиње Хипокрита из V века п.н.е., који је познавао нутритивна и 

лековита својства неких макрогљива и Теофраста из IV века п.н.е., који је још у то 
време знао да гљиве нису биљке и да тартуф није корен. Плиније Старији, латински 
писац, као и Дискорид, грчки лекар из I века н.е., оставили су спискове и описе гљива, 
које су њихови савременици употребљавали за исхрану или у лековите сврхе. 

У данашње време, укупна светска годишња продукција култивисаних гљива 
прелази 2 милиона метричких тона. Сматра се да се приближна количина гљива 
прикупи и из њихових природних станишта. Сажети преглед нутритивних вредности 
печурака дају C r i s a n  и S a n d s  (1978). 

Пре свега, печурке се истичу као добар извор неживотињских протеина. Према 
њиховим наводима, карактеристика печурака је да садрже значајне количине 
непротеинског азота у форми хитина у њиховим ћелијским зидовима. Отуда се, 
количина сварљивог протеина код гљива, своди на 60-70%. Гљиве, међутим, садрже све 
есенцијалне амино-киселине, и то у концентрацијама до 40% од укупне количине 
аминокиселина. Као закључак ових истраживања, наводи се да: 

1) садржај протеина значајно варира између различитих врста гљива; 
2) гљиве су углавном лимитиране што се тиче поседовања аминокиселина које 

садрже сумпор; 
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3) значајан удео аминокиселина код гљива налази се у слободној форми, што је од 
посебне нутритивне вредности. 

Осим протеина, масти код гљива садрже од 1-20 % од њихове суве масе, са 2-8% 
у просеку. Због њихових ниских концентрација, гљиве се сматрају дијеталном храном у 
том смислу, а као позитивна појава истиче се доминација незасићених масних киселина 
у спороносним телима печурака. Свеже печурке садрже 3-28% угљених хидрата и 3-
32% влакана у сувој маси. Међу угљеним хидратима налазе се: пентозе, хексозе, 
дисахариди, затим алкохоли и органске киселине, као и аминошећери из ћелијског зида, 
који улазе у састав веома значајних дијетарних влакана. Минерални састав тела гљива 
је веома комплексан, и сматра се да гљиве садрже све минерале који се налазе у 
супстрату на коме оне расту или се гаје. 

Нутриционистичке анализе гљива указују, такође, на ове организме као значајан 
извор витамина. Ту се,пре свега, помињу: тиамин (Б1), рибофлавин (Б2), ниацин, 
биотин, аскорбинска киселина (витамин Ц). Наглашава се међутим велика 
квалитативна и квантитативна специфичност што се тиче садржаја витамина у 
појединим врстама гљива, и то од једноћелијских квасаца, преко микроскопских 
мицелијалних плесни, до макроскопских спорокарпа разних печурака. Витамини А и Д 
се релативно ретко сусрећу код гљива, мада су поједине врсте богате β-каротенима, а 
многе садрже ергостерол, који конвертују у активни витамин Д када су подвргнуте 
ултравиолетном зрачењу. C r i s a n  и S a n d s  (1978) наводе тиамин, рибофлавин, ниацин 
и аскорбинску киселину у милиграмима на 100 г суве масе за 20 различитих врста 
печурака. Међу врстама, најинтересантнијим са тог аспекта, су: Lentinus edodes – 
шиитаке, Pleurotus ostreatus – буковача, и Flammulina velutipes – зимска велурка. Ове 
три врсте су садржале 4,8-7,8 мг тиамина, 4,7-4,9 мг рибофлавина и 55,0-109,0 мг 
ниацина у 100 г суве масе. Једино је F. velutipes садржала око 46 мг Ц витамина на 100 г 
суве масе. 

Пошто, "The Protein Advisory Group" Уједињених Нација, препоручује 
максимално дневно уношење нуклеинских киселина у облику хране, у количинама до 4 
г (L i  and C h a n g , 1982), анализом ткива гајених шампињона – Agaricus bisporus, две 
врсте  рода Pleurotus  и Volvariella volvacea, установљено је да се садржај ДНК у сувој 
маси испитиваних печурака кретао од 0,17% код шампињона, до 0,37% код Pleurotus 
cystidiosus; док се садржај РНК кретао од 2,49% код шампињона, до 3,85 код Pleurotus 
sajor-caju. Као закључак, изнели су констатацију да садржај нуклеинских киселина у 
печуркама не ограничава њихову дневну употребу у исхрани (L i , C h a n g , 1982). 

Што се тиче других конституената, интересантних с аспекта исхране гљивама, 
треба навести да су L i n  и сарадници (1974) констатовали присуство кардиотоксичних 
супстанци у V. volvacea  и F. velutipes, који су снижавали крвни притисак и лизирали 
еритроците нулте групе човека. Исти токсини (волватоксин и фламмутоксин) испољили 
су и антитуморску активност на култури Ehrlich-ових асцитних туморских ћелија. 
Токсичност и биолошка активност ових токсина били су елиминисани 
двадесетоминутним загревањем на 100оC. Важну опомену узгајивачима печурака 
упутио је C o h r a n  (1978), упозоравајући их на потребу сталне контроле садржаја 
непожељних конституената, због могућности појаве мутаната са потенцијално 
повећаном продукцијом ових токсина, што може да се односи и на све друге 
потенцијално опасне супстанце. 

Због ограничености простора, овде остаје необрађено широко подручје могућег 
коришћења других печурака, микроскопских гљива, квасаца и плесни, као извора 
високовредних нутритивних компоненти. Свакако, треба поменути квасце, као значајан 
извор витамина Б комплекса, затим неке плесни које се користе у индустријској 
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производњи β-каротена, прекурсора витамина А (Phycomyces blakesleeanus, Blakeslea 
trispora); рибофлавина – Б2 (Ashbya gossypii и Eremothecium ashbyi). Бројне 
микроскопске гљиве нашле су примену у биотехнолошким процесима производње 
алкохола, органских киселина, затим у ферментацији прехрамбених производа: сирева, 
(Penicillium roqueforti, P. camembertii), сувомеснатих и млечнокиселинских производа, 
модификацијама пиринча, соје и другим биолошким трансформацијама. (M u n t a ñ o l a -
Цв е т к о в и ћ , 1987).  

Као закључак овог дела, могло би се констатовати да јестиве печурке, поред тога 
што нашу исхрану употпуњују разноврсношћу, укусима, мирисима и естетском 
појавношћу, представљају и хранљиву компоненту са својим умереним садржајем 
висококвалитетних протеина, високом концентрацијом дијетарних влакана, заједно са 
значајним концентрацијама C и B витамина и комплексним садржајем минерала. 

МЕДИЦИНСКЕ ВРЕДНОСТИ ГЉИВА 
С аспекта медицинске употребљивости гљива, најбоље су испитане печурке које 

се данас у различитим земљама успешно култивишу. Показано је експериментално да 
те врсте садрже супстанце које могу да инхибишу појаву или редукују раст тумора, 
доведу до побољшања код срчаних оболења, болести изазваних вирусним инфекцијама, 
што представља три најзначајније групе здравствених проблема модерног човека. Све 
су бројнији подаци и о биолошки активним супстанцама из гљива које се успешно 
користе и у превенцији или лечењу неких других оболења човека (Z h a n g  et al., 1999). 

Антитуморско дејство 
Емпиријска сазнања о антитуморским агенсима присутним у печуркама и 

другим гљивама потврђују и новија научна истраживања. Почетак модерних 
истраживања антитуморске активности може да се датира у ране шездесете године овог 
века, и наговештен је саопштењем да "калвацин", изолован из џиновске пухаре 
(Calvatia gigantea) поседује потенцијално антитуморске агенсе (C o c h r a n , 1979, 
Mizuno, 1999). У тим истраживањима предњаче јапански истраживачи из Националног 
института за истраживање канцера у Токију, затим Центра за истраживање канцера при 
токијском Универзитету, Института за истраживање макромицета у Токију и сличним 
институцијама у другим градовима (Kamamoto University, Hokushin General Hospital) 
(Ма т а в уљ , 1996а). 

Тако N a k a n i s h i  et al. (1963) објављују да су међу 600 анализираних гљива 
утврдили антиканцерогено деловање гљиве Lampteromyces japonicus. Кристална 
супстанца "ламптерол", изолована из ове гљиве инхибисала је напредовање Ehrlich-овог 
асцитног карцинома, у дозама од 120 мг/кг. Антитуморску активност екстракта ове 
гљиве потврдио је и Y o s h i d a  са сарадницима (1962). 

Ikekava и сарадници из Националног канцеролошког центра, први успевају да 
интраперитонеалним убризгавањем воденог екстракта седам испитиваних јестивих 
печурака: (Lentinus edodes - шиитаке; Flamulina velutipes – или енокитаке, како Јапанци 
зову нашу зимску велурку, Pleurotus ostreatus, буковача, Pleurotus spodoleucus; Pholiota 
nameco; Tricholoma matsutake; Auricularia auricula-judae - јудино уво) инхибишу раст 
изазваних тумора. Тако је раст "асцитног саркома 180", имплантираног код 
лабораторијског миша соја Swiss, инхибисан и до 92% у односу на контролу. По 
ефикасности инхибиције тумора следе екстракти гљива: Pholiota nameko (86%), 
Lentinus edodes и Flamulina velutipes (81%) и Pleurotus ostreatus - буковача (75%). 
Екстракти осталих испитиваних гљива испољили су мање од 70% супресије раста 
тумора (I k e k a w a  et al., 1969).  
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Утврђено је, да је бели прах, изолован и пречишћен из шиитаке (Lentinus 
edodes), који је показао 97% инхибиције саркома-180, по хемијском саставу 
полисахарид. Chihara et al. (1969) раздвојили су антитуморску супстанцу на шест 
фракција. Пречишћена  фракција, названа "лентинан", по хемијској природи (1→3)-β-
глукан, изазвала је скоро 100% регресију изазваног тумора Саркомa-180 код миша, када 
је аплициран интраперитонеално у 10 доза од 1 мг/кг телесне тежине, и то без знакова 
токсичности. Hamuro и сарадници (1974) износе претпоставку да лентинан делује 
посредством стимулације имуног одговора експерименталне животиње, вероватно, 
путем индукције синтезе интерферона . 

Такође је нађено да активна антитуморска компонента, екстрактахована из 
спороносних тела P. ostreatus, растворљива у води, поседује скелет (1→3)-β-глукана, 
вероватно, са гранама остатка галактозе и манозе, као и да садржи киселе шећере 
(Y o s h i o k a  et al., 1975). F u j i i  et al. (1978) су описали антитуморски полисахарид KS-
2, екстрахован из мицелије исте гљиве као полисахарид, који се састојао, углавном, од 
манозе, везане α-везама, и од мање компоненте пептида, који су се састојали, углавном, 
од серина, треонина и аланина. Молекулска тежина се кретала од 60.000-90.000 
далтона. Орална и интраперитонеална администрација KS-2 сузбијала је раст Ehrlich-
ових асцита, као и Саркома-180 код миша, са пропратном индукцијом интерферона у 
серуму (H a m u r o  et al., 1974). Налази су били интересантни, зато што лентинан није 
био ефикасан, када је даван орално. 

Иста супстанца излована је и из, код нас честе зимске велурке (Flamulina 
velutipes) (I k e k a w a , 1982). Антитуморска активност против Саркома-180 изазвана је 
интраперитонеалном администрацијом, и расла је са порастом молекулске тежине. 
Фракција са најизраженијом активношћу састојала се од 42,3% Д-глукозе, 17,3% Д-
галактозе, 17,7% Л-арабинозе, 12,2% Д-манозе и 6,7% Д-ксилозе. Деловала је путем 
обнове имуног механизма тимуса или Т-ћелија, инхибисаног токсичним деловањем 
злоћудних тумора.  

У истом саопштењу Ikekawa, и сарадници Националног канцеролошког 
института у Токију описали су нов антитуморски агенс "профламин", екстрахован из 
исте гљиве. По саставу је то кисели гликопротеин који садржи више од 90% протеина и 
око 10% угљених хидрата, молекулске тежине од 13.000 ± 4.000 далтона. Аплициран 
орално, у дози од 10 мг/кг телесне тежине, сузбија раст Б-16 меланома, аденокарцинома 
755 и Lewis-овог плућног карцинома, имплантираних код експерименталних животиња, 
и то без пратећих токсичних ефеката. Протеин фламулин, изолован из исте гљиве 
показао је значајно деловање на туморске ћелије in vivo, и деловао на туморске ћелије 
директно (K o m a t s u  et al., 1963, Z h a n g  et al., 1999). 

Неке од новијих студија антиканцерогеног деловања укључују орално давање 
праха осушених спороносних (плодних) тела гљива - спорокарпа, као и праха из кога су 
одстрањене угљенохидратне (β-глукан) и липидне фракције (M o r i et al., 1987). Прах је 
додаван комерцијалној храни за лабораторијске мишеве, у концентрацији 10-30%. Први 
резултати указали су на сузбијање Саркома-180 код миша добро храњеног храном која 
је садржала млевенe L. edodes и G. frondosa. Резултати теста са екстрахованим 
прашковима у оброку од 20% указују да је раст тумора био 67% инхибисан 
интегралним прахом спорокарпа L. edodes, 57% одмашћеним, 39% лишеним 
полисахарида и 0% прахом из кога су одстрањени и липиди и угљени хидрати. 
Додавањем екстрахованих липида, повећана је инхибиција раста тумора за 25%. 

Антитуморске ефекте испољиле су и макрогљиве: Grifola frondosa (86%), 
Agaricus bisporus - гајени шампињон (71%), Pleurotus ostreatus - буковача (63%),  
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Pholiota glutinosa (63%), Flamulina velutipes (62%), Tremella fuciformis (81%), Auricularia 
minor (68%), Volvariella volvacea (68%) и то, што је посебно интересантно, када су 
аплициране орално, као храна у оброку од 20% мишу, коме је пресађен Сарком 180. 
Ове гљиве у виду хране сузбијале су и раст изазваних: IMC-карцинома, Lewis-овог 
плућног карцинома и ММ-46 тумора. Чињеница да је ниво инхибиције (%) раста 
тумора био већи, када су животиње храњене гљивама дужи временски период, 
сугерише да су присутни инградијенти вероватно активисали ћелијски имуни систем. 
Као резултат експерименталног храњења мишева спорокарпима гљива испоставило се 
да постоји механизам који укључује активацију разних ефекторних ћелија и њихово 
нападање ћелија канцера, као и превенцију опадања имуне функције која је пропратна 
појава приликом раста тумора. 

1988. год. објављено је постојање "антитуморских конституената" у субмерзно 
одгајеној мицелији Coriolus versicolor (C h o  et al., 1988), а 1991. год. M a t s u n a g a  и 
сарадници (1991) извештавају о антитуморском деловању криптопоричне киселине, 
изоловане из гљиве Cryptoporus volvatus. Исте године, S a i t o  и сарадници (1991) 
саопштавају  да водени екстракт Ganoderme lucidum, такође, поседује антитуморску 
активност, а годину дана касније, исти аутори (S a i t o  et al., 1992) налазе 
антиканцерогени глукан и код гљиве Omphalia lapidescens. 6-0-разгранати (1→3)-β-Д-
глукан, са структуром сличном склероглукану, изолован из базидиомицете Laetisaria 
arvalis, инхибисао је раст Саркома-180 код миша, са скоро 100% ефикасношћу. Аутори 
овакве резултате експеримента објашњавају имуностимулацијом експерименталних 
животиња (Aouadi et al., 1991). 

Хетерогене по својој хемијској природи (полисахариди, протеини, 
гликопротеини, нуклеинске киселине, липиди и др.), супстанце присутне у макро- и 
микрогљивама, према новијим научним саопштењима и према убеђењима већине 
водећих светских истраживача антитуморских агенаса, представљају значајан 
потенцијал за даље студије терапеутске контроле рака. Још увек није извесно да ли ће, 
за сада најефикаснији "лентинан", наћи примену у превенцији и третману оболења код 
човека, пошто је активност ове супстанце ограничена на деловање против неколико 
специфичних тумора. Међутим, јединствен механизам деловања и ниска токсичност, 
препоручују га за даља истраживања. 

Антивирусно дејство 
Први преглед антивирусне активности биолошких агенаса, изолованих из гљива, 

даје Cochran (1978), наводећи између осталог своје податке о резултатима експеримента 
са екстрактима из гљива и њиховом ефекту на преживљавању експерименталних 
мишева, заражених вирусом полиомиелитиса (C o c h r a n , L u c a s , 1959). Екстракт 
ливадског шампињона (Agaricus campestris), којим су третиране експерименталне 
животиње, показао је индекс преживљавања 1,6, што је указивало на значајну 
антивирусну активност екстрахованих агенаса. Иста група аутора експериментисала је 
са деловањем екстракта из гљива на вирус инфлуенце, in vitro и на зараженим 
мишевима. Учинак биоагенаса из гљива био је делотворнији од стандардних лекова 
који се преписују за лечење инфлуенце.  

Антиоксидантна активност 
Стрес и притисак модерног друштва, као и повећана концентрација загађујућих 

сусптанци, све више утиче на живе организме, па и на човека. Антиоксидативни ефекти 
плодних тела  гљива представљају хит-истраживања у целом свету последњих година. 
С обзиром на све израженији интерес за супстанцама природног порекла (из природних 
извора), као и чињеница да кисеонични радикали узрокују патолошке промене у 
организму, а да антиоксидативна активност има значајан терапеутски ефекат, 
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испитиване су неке лигниколне гљиве Фрушке горе у in vitro систему (Kараман, 2002). 
Биохемијске анализе обухватиле су испитивања утицаја различитих екстраката 
спорокарпа гљива (водени, метанолни, хлороформски) на Fe2+/аскорбат индуковану 
липидну пероксидацију (ЛП) у систему липозома, ТБА тестом (Сл. 1), као и скевинџер 
активности DPPH-тестом, као и продукцију најтоксичнијег OH• радикала праћењем 
деградације 2-дезоксибозе, индуковану Фентоновом реакцијом (Fe2+/H2O2). 
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Сл. 1: Инхибиторни ефекат MeOH и CHCl3 екстраката на Fe 2+/аскорбат 
индуковану ЛП 

 
Антиоксидантни скрининг лигниколних гљива на ЛП у липозомима показао је 

да водени екстракти нису имали инхибиторни ефекат на ЛП, за разлику од метанолних 
и хлороформских, што се тумачи чињеницом да су у воденим растворима присутни 
полисахариди и лектини, тј. једињења за која није утврђено да имају антиоксидантни 
потенцијал (Ка р ам а н  et al., 2005). Сви MeOH екстракти испољили су виши ниво 
инхибиције на ЛП од CHCl3, а највећа вредност забележена је код MeOH екстраката 
врста G. applanatum (61.5%) и CHCl3 - G. lucidum (38.38%). Већина екстраката 
испољила је виши ниво инхибиције од синтетског антиоксиданта БХТ-а, што указује на 
могућност њихове употребе као природних антиоксиданата у фармацеурској и 
прехрамбеној индустрији. Највиша скевинџер активност ових гљива је, такође, 
забележена за врсте рода Ganoderma, али и за врсту Meripilus giganteus. 

Остала медицинска дејства 
За већину биоактивних супстанци, изолованих из гљива, утврђено је да делују 

преко механизама имуномодулације, тј. имуностимулације, јачајући отпорност према 
различитим болестима, у неким случајевима узрокујући повлачење и потпуни нестанак 
болести. Овакве биоактивне агенсе, које најчешће конзумирамо као део нормалне 
хране, данас, у литератури сусрећемо под називом нутрицеутски, за разлику од 
фармацеутских препарата, у настојању да се подвуче разлика између хемосинтетичке 
природе фармацеутских, врло често токсичних препарата и биосинтетичке природе 
хране која садржи нутрицеутске лековите, и најчешће потпуно нетоксичне супстанце. 
Такве супстанце, данас се у различитим деловима света, у традиционалној и службеној 
медицини користе, пре свега, као антибиотици, затим, за лечење повреда 
(епителизација), несанице, импотенције, сузбијање паразита и инфективних агенаса 
(бактерија, протозоа, хелмината), као хепатопротективи, ангиотензини, кардијаци, 
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коагуланти, антикоагуланти, антидијабетици, антихиперхолестеролемици, 
имуносупресори, хипотензиви, као дијетарна влакна, као тоници, итд. Све је 
раширенија примена биоактивних агенаса из гљива у ветерини (сексуални атрактанти), 
у производњи здраве хране (биофертилизатори и биопестициди), итд. (C h a n g , 1999; 
M i z u n o , 1999; W a s s e r  & W e i s , 1999).  

МИЦЕТИЗМИ И МИКОТОКСИНИ 
Изузетно значајан проблем код употребе гљива, како у исхрани, тако и у 

медицини, су мицетизми или тровања гљивама, нестручно прикупљеним у природи или 
неадекватно припремљеним за људску конзумацију. Мицетизми могу да се поделе на 
оне са краткотрајном латенцијом од 1-4 сата (гастроентероколитични, мускарински, 
пантерински, антабусни и условно респираторни и наркотички синдром), и на оне са 
дуготрајном латенцијом (фалоидни и парафалоидни синдром). Овако значајан аспект 
коришћења гљива захтева посебну пажњу, као и проблем тровања микотоксинима који 
представљају секундарне метаболите гљива, углавном плесни. Микотоксини се јављају 
код уплесњивљене хране, било у последици спонтаног кварења, или примене плесни у 
ферментацијама и сазревању неких прехрамбених производа. Зато, припрема хране и 
пића уз примену гљива мора да буде праћена перманентним и стриктним 
мониторингом квалитета, у смислу присуства, тј. одсуства микотоксина, за сада 
најканцерогенијих познатих биосинтетичких агенаса. 

Пошто јача опште уверење да је кључ успешног лечења карцинома, вирусних и 
многих других оболења у стимулацији имуног система организма, и на основу 
саопштења о присутности већине тестираних гљива у нашем природном окружењу, 
(B o k o r o v , M a t a v u l y , 1992; Y a r и c y  et al., 1998; M a t a v u l y , 1995; Ма т а в уљ , 
1996а,б; M a t a v u l y , B o k o r o v , 1990; Ма т а в уљ  и сарадници 1993а,б,ц; M a t a v u l y  
et al., 1989; 1994; 1998а,б;), сматрамо оправданим развијање оваквих истраживања и код 
нас. Такође се као императив мора схватити неопходност заштите генофонда ових 
организама на нашим просторима. Када се има у виду слаба проученост макрогљива у 
нас, мала је корист од тзв "црвених листа угрожених гљива" (Ив а н ч е в и ћ , 1995). 
Осим малог броја условно речено "неугрожених врста макромицета" скоро све 
макрогљиве наших простора морале би бити под заштитом друштва, између осталог и 
као потенцијални продуценти биолошки активних агенаса (Ма т а в уљ  1993-94; 
M a t a v u l y  et al., 1998а,б, 2000; Y a r и c y  et al., 1998). 

ЗАКЉУЧАК 
Коришћење гљива у исхрани и у традиционалној медицини, у наше време је 

допуњено новим искуствима, заснованим на експерименталним радовима научних 
истраживања о правој ризници читавог спектра биоактивних агенаса, актуелних и 
потенцијалних медикамената за лечење најраспрострањенијих болести данашњег 
човека (канцера, вирусних инфекција и болести кардиоваскуларног система). Модерне 
хемијске анализе афирмишу печурке као здраву компоненту наше исхране. С друге 
стране, нестручно коришћење гљива у исхрани, поготово оних сакупљених у њиховим 
природним стаништима, сврстава их у високоризичну компоненту наше исхране. Као 
потенцијалне изворе хране и биоактивних агенаса, ову групу организама и њихова 
станишта треба ставити под строгу заштиту, у оквиру опште заштите биодиверзитета и 
генофонда. 
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Abstract 

PAVLOVIĆ, Nevenka, B. P. PAVLOVIĆ: SIZE OF TAXON AND TAXOECON MEASURED 
BY NUMBER OF SPECIES AND SUBSPECIES PER LIMNOFAUNISTIC REGIONS OF 
EUROPAEA: I TAXOECONES OF THE SAME TAXON LEVELS. Skup 2: 93-115. [Faculty of 
Natural Sciences and Matematics of Banjaluka University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića 
Street]. 
An analysis of data contained in the edition “Limnofauna Europaea” (Illies, 1978) has been done. The 
size of taxon, and size of taxoecon measured by a number of species and subspecies per limnofaunistic 
regions of Europaea, has been observed. The analysis includes the data on 15384 species and 
subspecies systematized in 2529 genera, 580 families, 132 orders, 39 classes, 15 phylla, and 6 
phyllum’s groups of regnum Animalia. The analysis of spread (connected with the complexity of 
biotopes in the division on 27 limnofaunistic areas) has been based on 84788 evidences on presence, 
99831 evidences on absence, whereas there are no 230749 data on connection between species or 
subspecies with the area.  
Key words: taxon, taxoecon, limnofaunistic regions, Europe, numerical analysis  

Сажетак 
Обављена је  анализа података садржаних у едицији «Limnofauna Evropaea» (I l l i e s , 1978). 
Сагледавана је величина таксона и величина таксоекона на основу броја врста и подврста у 
лимнофаунистичким подручјима. Анализа обухвата податке о 15384 врсте и подврсте 
систематизоване у 2529 родова, 580 фамилија, 132 реда, 39 класа, 15 филума и 6 група филума 
регнума Animalia. Анализа распрострањења (повезана са комплексом типова биотопа у подјели 
на 27 лимнофаунистичких подручја) заснива се на 84788 налаза о присуству, 99831 налаза о 
одсуству, а недостаје 230749 података о вези врста и подврста са подручјем.  
Кључне ријечи:. таксон, таксоекон, лимнофаунистичка подручја, Европа, нумеричка анализа 

УВОД 
Формализовано, у таксономији, таксон је именовани скуп јединки које имају 

заједничке особине и особине по којима се разлучују од других скупова јединки. Скупове 
карактеристика јединки таксономија дијели на подскупове. Зависно од тога да ли је у 
подскупу обухваћен већи или мањи број заједничких карактеристика, успоставља се 
хијерархија таксона. 
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За разлику од формализованог схватања, овдје се истиче да је таксон биотички 
систем у коме су јединке (онтоси) обједињене предачко-потомачким везама у цјелину са 
заједничким исходиштем и одржавањем генетичко-информационих основа заједничких 
особина. Таксон, као систем, траје од исходишта па све док постоји бар једна потомачка 
јединка. Он укључује све јединке од постанка и трајања до нестанка или преласка у други 
потомачки таксон.  

Bios (живи свијет) је највиши таксон, а најнижи таксон према актуелним 
схватањима зоологије је подврста (subspecies).  

Таксоекон се сатоји од слиједа стања обједињавања свих припадника таксона са 
њиховим окружењима на просторима постојања.  

Анализа просторног и временског распореда живих система по сродности и 
сличности заснива се на груписању мноштва живих бића у именоване цјелине таксоне, 
међу којима је елементарни таксон врста.  

Из премисе о представљању таксона проистичу лепезе одређења могућих стања 
неке фауне. Фауна може да буде са попуњеним или непопуњеним капацитетом, самим 
тим што јединка заузима простор и може да дијели биотоп са ограниченим бројем 
чланова биоценозе. Простор фауне дефинисан је и еконским (P a v l o v i ć , 1988, 1990, 
1995) координатама, које утичу на повећање или на смањење фаунистичког капацитета 
појединих подручја Земље.  

Степен познавања лимнофауне Европе, по лимнофаунстичким подручјима или по 
нивоима таксона, може да се анализира на основу градације одредница о поузданости 
налаза о присуству, те податка о одсуству и на основу недостајања податка о врсти или 
подврсти за свако од 27 лимнофаунистичких подручја. 

У циљу сагледавање правилности распореда разноврсности лимнофауне Европе 
по таксонима, у овом раду се истражују односи у дистрибуцији регистрованих врста и 
подврста лимнофауне Европе, по лимнофаунистичким подручјима унутар хијерархија 
таксона. Разматрања показатеља дистрибуција, информационе садржине и достигнути 
адаптационо-специјациони нивои заснивају се на Illies-овој едицији (I l l i e s , J.: 
“Limnofauna Europaea”, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1978) за свих 14457 познатих врста, 
односно 15377 (пребројаних, P a v l o v i ć , 1981) врста и подврста у 27 
лимнофаунистичких подручја Европе, у оквиру таксона различитих нивоа (од цјелокупне 
лимнофауне, филума до родова). 

ИЗВОР ПОДАТАКА И МЕТОДЕ 
Обраде су обављене употребом рачунарске базе података (P a v l o v i ć , 2002, 

Па в л о в и ћ , 2003) у коју су укључени сви табеларни подаци из едиције о лимнофауни 
Европе (I l l i e s , 1978). Анализа обухвата податке за свих 27 лимнофаунистичких региона 
(I l l i e s , 1978). 

За регистровање распрострањености таксона, односно врста и подврста, 
оригинално је кориштено 7 знакова (I l l i e s , 1978), 6 који указују на (могуће) присуство 
врсте или подврсте, а 1 знак је кориштен за констатацију о одсуству врсте. Такође, 
постоји стање када нема податка (празно поље) ни о одсуству ни о присуству врсте или 
подврсте у лимнофаунистичком подручју. Критеријуми (Таб. 1) примјене ових знакова 
унапријед су били задани (I l l i e s , 1978) и кориштени су за све групе.  

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

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

Оригинални 
знак 

(I l l i e s , 
1978) 

Преведени 
знак 

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

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

Непознатост 

- N Врста се са сигурношћу не појављује у овом подручју Одсутност 
 O Врста сигурно присутна у овом подручју, и то најмање 

на једном мјесту налажења, али већином на више 
мјеста, тако да се цјелокупно распрострањење у 
подручју може да укључи више или мање као ареал 
врсте. 

Присутност – стварна 

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

Присутност – 
вјероватна 
(предвиђена) 

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

Присутност – стварна 
(дјелимична) 

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

Присутност – ендема 

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

Сумњива присутност 

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

Сумњива присутност 

 
Садашње стање лимнофауне Европе је представљено члановима таксона. Сви 

чланови неких таксона налазе се или су се налазили на подручју Европе. Други таксони 
немају цјеловито досадашње остварење у лимнофауни Европе. Систематски односи 
унутар појединих група у различитој мјери су разрађени, тако да постоје прескакања 
неких таксона у хијерархијским низовима. У овом раду покушано је да се направи што 
потпунија подјела код припадајућих таксона. При томе су кориштене опште и посебне 
систематике у које се уклапају врсте и подврсте које су обухваћене у лимнофауни 
Европе. Изворна систематика (I l l i e s ,  1978) по обухваћеним групама, од филума ка 
таксонима нижег нивоа, усаглашавана је са више различитих приступа (P a v l o v i ć , 2002, 
Па в л о в и ћ , 2003). Систематика неких таксона само је дјелимично укључена због 
конфликтних позиција појединих чланова у субординацији таксона. 

Заједно са називима таксона у које су врсте и подврсте укључене (подродови, 
родови, фамилије ...) обухваћено је укупно 18827 таксона, од тога врсте и подврсте 
15384. Изнад нивоа врсте је 3443 назива, од којих Copepoda (paras.) није таксон, а таксон 
Pisces у примјењеној систематици није уклопљен у разматране нивое таксона. Изнад 
нивоа врсте тако је обухваћено 3441 таксон (Па в л о в и ћ , 2003). 
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ВЕЛИЧИНА ТАКСОНА И ТАКСОЕКОНА – БРОЈ ВРСТА И ПОДВРСТА 
ПО ПОДРУЧЈИМА 

Потпуна величина таксона је интеграл свих биотичких система остварених у 
датом таксону. Биотички системи унутар таксона се броје, било да се крене од нивоа 
онтоса (живих бића), демоса, или припадајућих нижих таксона. Актуелна величина 
таксона је тренутни, односно интервални пресјек стања бројности биотичких система у 
анализираном таксону. Актуелна величина таксона само је дио његове укупне величине. 

Актуелна величина таксона може да се мјери бројем укључених таксона нижег 
нивоа. За поређење таксона различитог нивоа, као мјера величине треба да се одабере 
исти ниво нижег таксона. Ниво врста и подврста може да се користи за све овдје 
укључене хијерахије, од нивоа генуса до филума (или цјеловите лимнофауне). Укључене 
хијерархије таксона имају различит степен оправданости. Неке категорије таксона у 
већини случајева нису разрађене (не наводе се имена таксона). То се, у првом реду, 
односи на међукатегорије са префиксом супер- и суб-, док су основне категорије у 
већини именоване.  

Све интеграције које таксон оствари са својим окружењима чине укупну величину 
таксоекона. Величина таксоекона се мјери бројем остварених екона нивоа онтоекона, 
демоекона или припадајућих нижих таксоекона. Величина сваког од бројаних 
припадајућих екона има у знатној мјери изражене континуирано-варирајуће 
карактеристике, тако да се и величине таксоекона тешко мјере. Екони се остварују у 
различитим окружењима, и при томе остваре дио укупног интеграла веза. Овдје се, у 
мјерењу актуелне величине таксоекона, полази од броја постојећих веза таксона са 
биогеографским окружењем. 

Пошто су анализом обухваћени представници таксона у скуповима екона од 
нивоа појединих лимнофаунистичких подручја до цјеловите лимнофауне Европе, онда је 
заступљеност таксона у појединим и свим подручјима компонента величине таксоекона. 
У поређењима је већи онај таксоекон који има већи број нижих таксона у већем броју 
подручја. Веза једног припадајућег таксона са једним подручјем распрострањења је квант 
величине таксоекона у овом начину поређења. Уколико има више таквих квантова, 
таксоекон је већи. Овако мјерење величине таксоекона односи се само на тренутно стање 
присуства врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе. Таксон изнад 
нивоа врсте је већи ако има већи број врста и подврста, у поређењу са другим таксоном 
изнад нивоа врсте. Стање величине таксоекона одређено је и величином таксона и 
заступљеношћу чланова таксона у лимнофаунистичким подручјима. 

У анализи је изједначено постојање једне врсте са постојањем једне подврсте. 
Присуство 1 врсте или подврсте у n подручја одговара величини таксоекона од n врста 
или подврста у по 1 лимнофаунистичком подручју. Максималан допринос врсте или 
подврсте, при аспекту мјерења величине таксоекона заступљеношћу у 
лимнофаунистичким подручјима, ограничен је бројем обухваћених подручја, док је 
допринос величине таксона условљен његовом постојећом разноврсношћу. Употреба 
термина разноврсност овдје се односи на број врста и подврста, што суштински 
подразумијева број подврста, јер врсте без именованих подврста се састоје од једне 
подврсте. 

Мјерење величине таксоекона је редуцирано, јер искључује број популација из 
свих постојећих ценоекона, бројност популација, њихову функционалност у 
екосистемима итд. Лимнофаунистичка подручја могла би да се рашчлане на мање 
биогеографске цјелине, да другачије буду ограничене, или да се обједине. Ипак, и овако 
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поједностављен метод представљања величине таксоекона пружа основ за описивање и 
поређење стања у оквиру лимнофауне Европе. 

Количине информације о лимнофауни Европе  
Полазећи од скупа постојећих информација о одсуству и присуству (7 атрибута: 

N, O, P, q, R, S, (S)) врста и подврста, одређени су Shannon-ови индекси (S h a n n o n , 1948, 
P i e l o u , 1974, L e g e n d r e , L e g e n d r e , 1983) у сваком филуму унутар појединачних 
подручја и у укупној лимнофауни. Свака врста у једном подручју уз један од 6 атрибута 
присуства (O, P, q, R, S, (S)) и једног атрибута одсуства (N) представљена је јединицом, а 
у преосталих 6 од ових атрибута са нулом. На основу броја врста и подврста по 
атрибутима и филумима израчунате су одговарајуће пропорције унутар сваког подручја и 
у цјеловитој лимнофауни Европе. Сума пропорција у подручју једнака је јединици, а исто 
тако и у цјеловитој лимнофауни Европе. Такође су одређене пропорције  припадајућег 
броја атрибута (чија је сума једнака јединици), као и пропорције припадајућег броја 
филума. На основу тога одређен је садржај информације (H=-Σpilog2pi), за ниво атрибути 
и филуми, те посебно за ниво атрибути, а посебно за ниво филуми. Индекс i није 
приказан рашчлањено по примијењеним димензијама табела (атрибути 1 до 7, филуми 1 
до 15, подручја 1 до 27). 

У бази се пребројавају врсте и подврсте (заједно) по лимнофаунистичким 
подручјима и укупно у лимнофауни Европе. Упоређују се нивои разноврсности 
појединих таксона за лимнофауну Европе и за лимнофаунистичка подручја. Анализирају 
се типови дистрибуције фреквенција врста и подврста по таксонима њихове 
представљености у лимнофаунистичким подручјима. 

Користе се методе нумеричке анализе разноврсности, бројна и процентна 
заступљеност, садржај информације (Шанон-ови индекси, S h a n n o n , 1948), односно 
ентропије, на основу података о присуству, одсуству, сумњивом присуству и извјесном 
присуству специеса и субспециеса у оквиру цјелокупне лимнофауне, по подручјима као и 
појединих таксона (група филума), или по типовима биотопа. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Дата је расподјела и повезаност таксона са подручјима лимнофауне Европе, 

зависно од степена познавања дистрибуције врста и подврста према различитим нивоима 
поузданости података и апроксимацијама при њиховој употреби. Ти подаци могу да се 
схвате као цјелина за свако лимнофаунистичко подручје, или су подручја само 
конституенте лимнофауне Европе. Везаности таксона са лимнофаунистичким 
подручјима основе су карактеризације таксона вишег хијерархијског нивоа у погледу 
ширине адаптираности за распрострањење и заузимање простора. 

Више нивоа и начина анализе може да се примијени на заступљеност 
представника лимнофауне Европе по припадајућим лимнофаунистичким подручјима. 
Тако је условно обављено израчунавање ентропије на основу удјела врста и подврста. 

Познавање лимнофауне Европе је резултат познавања дијелова и цјелина 
појединих лимнофаунистичких подручја. Сумирана знања о лимнофаунама подручја 
Европе пружају могућност сагледавања, који дио тог познавања или непознавања 
припада појединим лимнофаунистичким подручјима. Мали је број врста за које постоје 
подаци за свих 27 лимнофаунистичких подручја, било да дају податак о присуству или 
одсуству врсте. Још мањи је број врста које су распрострањене у свим подручјима. За 
неке врсте постоје подаци само за једно или мали број подручја. Сваком подручју, тако, 
на различит начин припада познавање лимнофауне Европе. 
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У већини појединачних подручја, највећи је број врста и подврста лимнофауне 
Европе за које не постоји податак, да ли припадају или не припадају лимнофауни 
подручја. Оне представљају биогеографске непознанице датог подручја. Послије ове 
групе врста слиједе оне за које постоји негативан налаз, то су врсте и подврсте које нису 
чланице лимнофауне подручја. Сљедеће су врсте и подврсте за које постоји поуздан 
налаз да су чланице лимнофауне подручја. У неким подручјима је веће учешће врста 
лимнофауне Европе које су поуздано чланови фауне подручја, него оних које поуздано 
нису чланови. Карактеристике сваког од 27 лимнофаунистичког подручја представљене 
су спектром врста и подврста Европе према атрибутима познавања њиховог 
распрострањења у подручју (Па в л о в и ћ , 2003). 

Нивои и величине таксона у лимнофауни Европе 
Примијењени нивои рашчлањивања таксона иду од цјеловите лимнофауне (без 

Protozoa, то значи од савремено поиманог царства Animalia) преко 6 група филума, које се 
даље рашчлањују по хијерархији таксона (Сл. 1). Просјечна рашчлањеност 15 филума на 
субфилуме, или даље на суперкласе, мало превазилази јединицу, што значи да се већина 
филума не рашчлањује на субфилуме и даље на суперкласе. Дуплиран је просјечан број 
класа у односу на број суперкласа, а увећање је још израженије у односу на број 
субфилума и филума. Рашчлањење класа на субкласе и даље на надредове не доводи до 
дуплирања броја таксона, али на нивоу редова нешто мало је превазиђен троструки износ 
(у односу на број класа). На наредним нивоима рашчлањења, од реда до фамилије, нема 
удвостручења броја подредова нити суперфамилија, док број фамилија превазилази 
учетверостручење у односу на број редова. Број генуса, такође, превазилази 
четвероструки број фамилија. Број врста и подврста шестерострук је у односу на број 
генуса. Ови односи рашчлањивања таксона конкретизовани су на обухваћеном стању 
лимнофауне. 

Чланови неких таксона цјеловито су обухваћени у лимнофауни Европе, а у 
другим случајевима то је само подскуп чланова, преостали дио скупа се налази у другим 
фаунама. Остали припадајући таксони, поред заступљености у лимнофаунама других 
континената, заступљени су у терестричним или морским фаунама. У анализу није 
укључен дио рашчлањености таксона који не припада лимнофауни Европе. Анализом су 
обухваћени само рецентни таксони, а не таксони из геолошке прошлости лимнофауне 
Европе. Према томе, обухваћена је рашчлањеност синхроно живућих савремених 
таксона. 
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Сл. 1: Хијерархија и рашчлањеност таксона лимнофауне Европе 
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Сама рашчлањеност таксона требало би да даје обрисе увида у смјене стања 

промјена карактеристика скупова живих бића обухваћених таксоном. 

ВЕЛИЧИНА ТАКСОЕКОНА ИСТОГ НИВОА ТАКСОНА 
Сагледани степени различите рашчлањености таксона лимнофауне Европе у 

силазној хијерархији до нивоа врста и подврста дају информације о резултирајућем броју 
«догађаја»: 15 филума, 18 субфилума, 19, суперкласа, 39 класа, 47 субкласа, 53 надреда, 
132 реда, 151 подред, 178 суперфамилија, 580 фамилија, 2529 родова, 15384 врсте (и 
подврсте) који представљају познато стање (збир износи 18679 таксона). 

Рашчлањеност таксона аналитички се даје појединачно све до нивоа рода, а 
укључене су и међукатегорије таксона. У тој анализи се дају бројеви (фреквенције) 
заступљености врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе (укључена су 
и подручја са ознаком X – Сјеверна Африка и Y – Мала Азија) груписано по ознакама 
атрибута присуства (односно налаза) и по таксонима. Одсуство налаза за дату врсту или 
подврсту даје се под ознаком fiEAfAs (непознато за подручје), налази о њеном одсуству 
из подручја са N, а налази о присуству (или назначеном присуству) означавају се са O, P, 
q, R, те сумњиви налази о присуству са S, (S). Налази о присуству сабирањем се групишу 
у OPqR и у S(S) и даље се саберу у OPqRS(S). Сабирањем OPqRS(S), N, fiEAfAs и 
дијељењем са 27 подручја добије се број врста и подврста чији су подаци укључени у 
таксон вишег нивоа. Свака врста или подврста има 27 кванта (за свако подручје по један) 
којим се мјери непознавање или познавање, одсуство или присуство у овим групама 
екона. У свакој квантификацији величина ових таксоекона распон могућности је од 0, 1, 
2, ...., 27. 

Филуми 
Величина таксоекона мјерена разноврсношћу (прецизније бројем констатованих 

врста и подврста) филума у лимнофауни Европе доста варира: од 2 (филум P09 – 
Entoprocta) до 10062 (филум P13 – Arthropoda), и у просјеку износи 1025,6 (Таб. 2). 

Фреквенције налаза о заступљености врста и подврста у 27 подручја за 13 филума 
(са изузецима филума P10 – Mollusca и P15 – Chordata) показује да одсуствује њихов налаз 
у већини подручја. У филумима P10 и P15 већи је број података о присуству врста и 
подврста у подручјима, а још је већи број налаза о њиховом одсуству из подручја. За ова 
два филума у већини подручја познати су подаци о присуству или одсуству врста и 
подврста. Филум P10 само у незнатном броју (429) нема података о вези врста и подврста 
са подручјем, највећи број података 14165 је о непостојању везе са подручјем, а 
установљена величина овог таксоекона износи 2146. Филум P15 има исти поредак 
одговарајућих бројева података најмање непознатих веза 2363, 11774 одсуства везаности 
и 4520 је установљена величина таксоекон. Већи број налаза о одсуству него о присуству 
врста констатован је и за филум P13. 

Квантификација стања величина таксоекона, на основу постојања веза врста и 
подврста са лимнофаунистичким подручјима Европе, указује да филуми P09 – Entoprocta 
и P04 – Nemertina имају најмање стање величине таксоекона (6 и 27 веза). Супротно томе, 
стање таксоекона филума P13 обухвата највише веза 55331, а филум P05 – Rotatoria са 
10311 веза и на тај начин чини велик таксоекон. Величина таксоекона углавном је 
условљена величином таксона, тј. бројем врста и подврста филума заступљених у 
лимнофауни. Просјек броја веза врста и подврста са подручјем за 15 филума је 5652,5. 
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Таб. 2: Заступљеност врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе за 15 филума 
(P) 

P Phyllum 
fi 
EAfAs N 

OPqR 
S(S) 

Rang 
R q P O OPqR S (S) S(S) 

sp. 
ssp. 

Rang 

P01 PORIFERA 372 212 145 12 5 0 3 137 145 0 0 0 27 11 

P02 CNIDARIA 306 24 129 13 1 0 25 101 127 0 2 2 17 13 

P03 PLATHELMINTHES 26640 89 6292 3 30 16 727 5411 6184 43 65 108 1223 3 

P04 NEMERTINA 162 0 27 14 0 0 0 27 27 0 0 0 7 14 

P05 ROTATORIA 32521 44 10311 2 0 4 1340 8945 10289 17 5 22 1588 2 

P06 GASTROTRICHA 3288 0 789 8 0 0 242 538 780 9 0 9 151 8 

P07 NEMATODA 13648 192 2495 5 8 1 571 1915 2495 0 0 0 605 6 

P08 NEMATHOMORPHA 2107 0 188 11 0 1 0 180 181 7 0 7 85 9 

P09 ENTOPROCTA 48 0 6 15 0 0 0 6 6 0 0 0 2 15 

P10 MOLLUSCA 429 14165 2146 6 446 130 15 1527 2118 4 24 28 620 5 

P11 ANNELIDA 4201 567 1928 7 16 11 66 1789 1882 31 15 46 248 7 

P12 TARDIGRADA 764 0 262 9 0 0 88 170 258 0 4 4 38 10 

P13 ARTHROPODA 143583 72760 55331 1 1408 1955 2958 47418 53739 996 596 1592 10062 1 

P14 ECTOPROCTA 317 4 219 10 0 0 45 173 218 0 1 1 20 12 

P15 CHORDATA 2363 11774 4520 4 251 57 2 4186 4496 7 17 24 691 4 

 Σ 230749 99831 84788  2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384  

 Pros. 15383.3 6655.4 5652.5  144.3 145.0 405.5 4834.9 5529.7 74.3 48.6 122.9 1025.6  

 Max 143583 72760 55331  1408 1955 2958 47418 53739 996 596 1592 10062  

Укупно, врсте и подврсте одсуствују из подручја у 99831 случају, присутне су у 
84788 случајева, а остаје далеко већи број случајева (230749) у којима се не знају ови 
подаци. 

Највећи број налаза врста и подврста (лимнофауне у цјелини и појединих филума) 
у подручјима односи се на сигурне опсервације присуства (колона О у табелама). Просјек 
за све филуме износи 4834,9 веза. 

Количине информације о лимнофауни Европе по филумима 
У облику прстенастих дијаграма приказани су спектри количине информације 

унутар 27 подручја. Спектри су приказани на основу удјела информације која потиче – од 
сумирања информације о атрибутима по филумима, или – од сумирања информације о 
филумима по атрибутима. Овакав приступ је примијењен на сагледавање количине 
информације када су укључени подаци (1) о одсуству и о присуству по атрибутима врста 
и подврста, или (2) само о присуству по атрибутима врста и подврста. На тај начин се 
могу да сагледају удјели различитог квалитета података. 

Спектри информације на основу одсуства и атрибута о присуству врста и подврста, по 
подручјима и по филумима 

У овом приступу за израчунавање количине информације узети су бројеви  врста 
и подврста за које постоје подаци да се не налазе и подаци да се налазе унутар подручја 
раздијељено по филумима (Таб. 3).  

На тај начин количини информације доприносе и налази о одсуству врста и 
подврста. Такав приступ подразумијева да је подручје (као и други облици груписања) 
подсистем укупног система информација. Иначе, ако подручје није дио него цјелина, 
онда спознаја о неприпадјућим врстама не може да потиче из те цјелине, била би 
непостојећа. Кад постоји информација о недостајућим члановима, она потиче из других 
система. Таква информација има значаја за сагледавање односа међу системима. 
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Таб. 3: Shanon-ови индекси за подручја и атрибуте на основу разноврсности филума 
лимнофауне Европе. H(max)=log2Br.filuma+log2Br.atributa 

Укупан износ H у оквиру подручја, или у оквиру цјеловите лимнофауне Европе, 
састоји се од субтотала за све атрибуте по филумима и на тај начин представљају дио 
информационог спектра подручја. Филуми који су укључени у лимнофауну подручја 
представљени су пропорционалним дијелом прстена (Сл. 2). 

Уочава се различит утицај појединих филума на цјелину информације унутар 
подручја. Постоји доминација количине информације која се односи на филум 
Arthropoda, затим Chordata, Mollusca, Rotatoria и Plathelminthes, те Nematoda и Annelida. 
Најмањи дио укупне информације повезан је са филумом Arthropoda је 34% у подручју 
19, а највећи 57% у подручју X. У подручју 19 на припаднике филума Chordata односи се 
21% укупне информације. Највеће учешће информације припаднике филума Mollusca 
износи 22% у подручју X, а 19% у подручју Y. Највеће учешће припадника филума 
Rotatoria износи по 13% укупне информације у подручјима 9 и 14. Максимално учешће 
информације за припаднике филума Plathelminthes у укупној информацији износи 10% у 
подручјима 11, 15 и 16. У већини подручја на припаднике Annelida се односи 4% укупне 
информације. Са највише 5% укупне информације у подручјима 9, 14, 16 и 19 учествују 
припадници филума Nematoda. 

 

Područje 
Br.filuma 
NOPqRS(S) 

Br.atributa 
NOPqRS(S) 

H(max) 
NOPqRS(S) 

H(filumi,atributi) 
NOPqRS(S) 

H(atrib.) 
NOPqRS(S) H 

H(max) 
OPqRS(S) 

X 11 7 6.26679 1.94523 1.04231 1.017126 6.04439 
1 14 7 6.61471 2.89082 1.55123 1.512743 6.28540 
2 14 7 6.61471 2.70964 1.43107 1.470123 6.16993 
3 14 7 6.61471 3.11145 1.59318 1.713013 6.39232 
4 14 7 6.61471 2.91953 1.41241 1.688514 6.39232 
5 13 7 6.50779 3.07995 1.67815 1.617243 6.28540 
6 13 7 6.50779 3.04187 1.67435 1.546667 6.28540 
7 15 7 6.71425 2.94728 1.48831 1.635747 6.49185 
8 14 7 6.61471 2.81824 1.49847 1.508324 6.39232 
9 14 7 6.61471 2.84212 1.2614 1.800997 6.39232 
10 13 7 6.50779 2.92958 1.41593 1.73108 6.28540 
11 15 7 6.71425 2.85888 1.28515 1.79096 6.49185 
12 14 7 6.61471 3.01282 1.41602 1.871958 6.39232 
13 15 7 6.71425 2.87016 1.42014 1.638603 6.49185 
14 15 7 6.71425 2.84308 1.18808 1.888832 6.49185 
15 14 7 6.61471 2.82902 1.30641 1.754423 6.39232 
16 14 7 6.61471 2.9722 1.32284 1.899821 6.39232 
17 14 7 6.61471 2.50177 1.1718 1.532747 6.39232 
18 14 7 6.61471 2.5468 1.17602 1.573011 6.39232 
19 12 7 6.39232 1.87374 0.63912 1.44715 6.04439 
20 13 7 6.50779 2.53424 1.27765 1.447054 6.28540 
21 12 7 6.39232 2.2888 1.10941 1.431704 6.04439 
22 13 7 6.50779 2.56219 1.28692 1.460005 6.28540 
23 13 7 6.50779 2.72535 1.29851 1.643493 6.28540 
24 13 7 6.50779 2.87172 1.43382 1.652358 6.28540 
25 14 7 6.61471 2.83907 1.35203 1.743526 6.39232 
Y 11 7 6.26679 2.27909 1.26063 1.218196 5.90689 
__ 15 7 6.71425 2.86417 1.3981 1.655062 6.49185 
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Spektri H(filuma)
u H(područja)
Prstenovi su područja:

X,1,…,25,Y i Σ

Porifera Cnidaria Plathelminthes
Nemertina Rotatoria Gastrotricha
Nematoda Nematomorpha Entoprocta
Mollusca Annelida Tardigrada
Arthropoda Ectoprocta Chordata

 
Сл. 2: Учешћа нформација (H) о филумима (P01, P02,…,P15) у цјелини информације по 

подручјима према атрибутима присуства и одсуства врста и подврста (концентрични 
прстенови представљају подручја, од центра ка периферији: X, 1, 2, …, 24, 25, Y и 
периферни прстен свих 27 подручја лимнофауне Европе)  

 
Укупан износ H у оквиру подручја, или у оквиру лимнофауне састоји се из 

највише седам подзбирова (-Σpilog2pi) који се односе на седам атрибута за сваки 
укључени филум. Сви обухваћени атрибути којима се означава познавање врста или 
подврста у подручју, на тај начин сачињавају спектар информационих садржина по 
њиховом квалитету или предзнаку. Значајан дио информационе садржине у сваком 
лимнофаунистичком подручју потиче од познавања одсуства врста (Сл. 3). Тако, овај 
атрибут представља већи дио информационог спектра (59%) у подручју 19, половину 
садржине у подручју 21, а у подручју 14 то је тек 34%. 

Садржина информације о поузданом присуству (знак O) врста и подврста 
представља највећи надполовични дио укупне информације (57%) у подручју 14 и у 
подручју 9 54%. У подручју 19 овај дио представља тек 28% укупног спектра 
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информације. За сва подручја лимнофауне Европе (27), учешће овог атрибута у укупној 
информацији о присуству врста и подврста у филумима износи 44%.  

 

Spektar H(atributa)
u H(područja)
Prstenovi su područja:

X,1,…,25,Y i Σ

N O P q R S (S)

 
Сл. 3: Учешћа информација (H) о одсуству (N) и присуству (O, P, q, R, S (S)) врста и подврста 

из обухваћених филума (P01, P02,…,P15) у цјелини информације по подручјима 
(концентрични прстенови представљају подручја, од центра ка периферији: X, 1, 2, …, 
24, 25, Y и периферни прстен свих 27 подручја лимнофауне Европе) 

Учешћа информације осталих атрибута о познавању присуства врста и подврста 
по филумима у оквиру цјеловите лимнофауне су малена: за ознаку P 8%, за q и за R 
(ендеми) по 3%, за S 2% и за ознаку (S) 1%. За ознаку P распон је од 2% (у подручје 14) 
до 14% (у подручје 8). У пет подручја (6, 5, 7, 2, 22) учешће ове информације износи 12%. 
За ознаку q распон учешћа у укупној информацији подручја износи од 1% (подручја 19, 
X, 18, 17, 24 и 15) до 6% (подручје 4). Ендемичне врсте и подврсте (ознака R), у оквиру 
филума, учествују у укупној информацији подручја највише са 12% (подручје 6), нешто 
ниже учешће је у подручјима 5 и 1 по 9%, подручју 3 је 8%, подручју 24 је 6%, подручју 7 
и 2 по 4%. Шест подручја (15, 22, 20, 17, 21, 16) при заокружењу имају 0% (прецизније 
мање од 0,5%) информације која се односи на ендеме. Учешће информације која се 
односи на врсте и подврсте са атрибутом S је у распону 0% (подручје 17) до 3% (подручје 
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8)., за оне са ознаком (S) 1% у деветнаест подручја 2% у шест подручја највише 3% у 
подручју X. 

Спектри информације на основу атрибута о присуства врста и подврста, по 
подручјима и по филумима 

Сводећи попис података о врстама и подврстама само на оне за које је 
регистрован један од 6 начина присуства (O, P, q, R, S, (S)) информациона садржина за 
појединачно подручје није условљена врстама које припадају цјелини лимнофауне 
Европе, односно другим подручјима. Таква количина информације састоји се из дијелова 
у којима судјелују поједини филуми (Сл. 4) са свим атрибутима, или поједини атрибути 
(Сл. 5) са свим филумима. 

Spektri H(filuma)
u H(područja)
Prstenovi su područja:

X,1,…,25,Y i Σ

Porifera Cnidaria Plathelminthes
Nemertina Rotatoria Gastrotricha
Nematoda Nematomorpha Entoprocta
Mollusca Annelida Tardigrada
Arthropoda Ectoprocta Chordata

 
Сл. 4: Припадајући дијелови информација (H) филума (P01, P02,…,P15) у цјелини информације 

по подручјима (концентрични прстенови представљају подручја, од центра ка 
периферији: X, 1, 2, …, 24, 25, Y и периферни прстен свих 27 подручја лимнофауне 
Европе) на основу броја  присуства врста подврста по атрибутима O, P, q, R, S, (S)  

Припадници филума Arthropoda највећим дијелом (27% подручје 18 до 48% 
подручје 2) учествују у садржају информација подручја и у цјеловитој лимнофауни 
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Европе (37%). Субдоминантно је учешће припадника филума Rotatoria у укупној 
информацији цјелокупне лимнофауне Европе са 16%, а у подручјима од 3% подручје 19 
до 24% подручје 20. Представници филума Nemertina учествују са 22% у укупној 
информацији подручја 19. Филум Plathelminthes у информацији цјеловите лимнофауне 
Европе учествује са 12%, а даље слиједи филум Chordata са 9%. Највеће учешће 
припадника филума Plathelminthes је у подручју 15 са 18%, а проценат је исти за учешће 
припадника Chordata у подручју 19 (Сл. 4). 

Spektar H(atributa)
u H(područja)
Prstenovi su područja:

X,1,…,25,Y i Σ

O P q R S (S)

 
Сл. 5: Учешћа информација (H) о присуству O, P, q, R, S (S) врста и подврста из обухваћених 

филума (P01, P02,…,P15) у цјелини информације по подручјима (концентрични 
прстенови представљају подручја, од центра ка периферији: X, 1, 2, …, 24, 25, Y и 
периферни прстен свих 27 подручја лимнофауне Европе) 

Укупна информација о лимнофауни подручја дијели се по атрибутима везаним за 
констатацију присуства (O, P, q, R, S, (S)). Преовладава учешће информације поуздано 
констатованог присуства (знак O) врста и подврста у сваком од подручја: са 47%, 
подручје 6, до 85%, подручје 14, и укупно за лимнофауну Европе 66% (Сл. 5). Очекивано 
– предвиђено присуство (знак P) има учешће у информацији лимнофауне Европе 16% са 
распоном од 5% подручје 4 до 28% подручје 22. Информација која се односи на врсте и 
подврсте, ендеме лимнофауне Европе чини 6% укупне информације, а по подручјима је у 
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распону од 0% подручје 15 и 22 до 21% подручје 6. Укупна информација је највећа за 
подручје 19 (H=3,26753), затим подручје 25 (H=3,045689) и подручје 6 (H=2,8931) 

Субфилуми 
За 12 филума се не дају имена субфилума, а филум P15 – Chordata је представљен 

у лимнофауни само са једним именованим субфилумом. (Таб. 4). Подаци за поједине 
таксоне испод нивоа филума у наредној анализи нису укључени у табеле, него су 
представљени збиром, просјеком и максимумом. 

Таб. 4: Заступљеност врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе за 18 
субфилума (subP, неки су неименовани, односно у филуму нема субфилума) 

 
subP Subphyllum 

fi 
EAfAs N 

OPqR 
S(S) R q P O OPqR S (S) S(S) 

sp. 
ssp. 

  Σ 230749 99831 84788 2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384 
  Prosjek 12819.4 5546.2 4710.4 120.3 120.8 337.9 4029.1 4608.1 61.9 40.5 102.4 854.7 
  Max 93927 56463 41742 938 1923 2361 35075 40297 915 530 1445 7116 

Карктеристике таксона нивоа филума се мијењају на нивоу субфилума само 
рашчлањењем у оквиру филума P13 и P14. То се даље одражава на максималне и средње 
вриједности за субфилуме лимнофауне Европе.  

Максималан број недостајућих података о вези врста и подврста са подручјем 
износи 93927, непостојања везе са подручјем 56463, а присуства врста и подврста у 
подручју 41742 (сви ови максимуми су у субфилуму Uniramia). Овај субфилум је већи и 
по разноврсности од свих осталих филума лимнофауне Европе и обухвата 7116 врста и 
подврста. Тако су све максималне вриједности, које су међу филумима биле повезане са 
филумом P13, на нивоу субфилума пренесене на субфилум sP3 – Uniramia овог филума. 
Просјечне вриједности услијед рашчлањења на нивоу субфилума опадају на 15/18 износа 
вриједности за филуме. 

Суперкласе 
Рашчлањење субфилума на двије суперкласе јавља се у једином субфилуму 

(Vertebrata) филума P15 (Таб. 5). 
Таб. 5: Заступљеност врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе за 19 

суперкласа (SupC, у само једном субфилуму постоји ова подјела) 

 
SupC Superclassis 

fi 
EAfAs N 

OPqR 
S(S) R q P O OPqR S (S) S(S) 

sp. 
Ssp. 

  Σ 230749 99831 84788 2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384 
  Prosjek 12144.7 5254.3 4462.5 113.9 114.5 320.1 3817.0 4365.5 58.6 38.4 97.0 809.7 
  Max 93927 56463 41742 938 1923 2361 35075 40297 915 530 1445 7116 

Тако се на нивоу суперкласа појављује 19 чланова лимнофауне Европе. Број врста 
и подврста у суперкласама SC1 – Agnatha и SC2 – Gnathostomata је 10 и 681. Број веза 
унутар ових суперкласа приближно је пропорционалан са разноврсношћу. Максимални 
износи за суперкласе исти су као за субфилуме. Средње вриједности смањују се на 18/19 
износа за субфилуме. 

Класе 
Таксони ранга класе нису именовани само у два субфилума P14sP1 и P14sP2 (Таб. 

6). У осталим таксонима постоје именоване класе (1 или више), а у неким случајевима 
постоји остатак припадника вишег таксона чије опредјељење у именоване класе није 
обављено. Ти припадници су издвојени у јединице које су третиране као класе. На овај 
начин, на нивоу класа се јавља 39 чланова лимнофауне Европе. 
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Таб. 6: Заступљеност врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе за 39 класа 
(C, у два случаја није именован овај ниво таксона, а у два случаја постоје групе којима 
је дат тај ниво, CX) 

 
C Classis 

fi 
EAfAs N 

OPqR 
S(S) R q P O OPqR S (S) S(S) 

sp. 
Ssp. 

  Σ 230749 99831 84788 2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384 
  Prosjek 5916.6 2559.8 2174.1 55.5 55.8 155.9 1859.6 2126.8 28.6 18.7 47.3 394.5 
  Max 93927 56463 41742 938 1923 2361 35075 40297 915 530 1445 7116 

Максимални износи за класе нису промијењени у односу на анализу субфилума 
зато што субфилум P13sP3 има само једну класу у лимнофауни Европе. Средње 
вриједности су опале услијед рашчлањења до нивоа класа на 19/39 износа за суперкласе. 

Субкласе 
Именоване субкласе (1, 2 или 3) јављају се у 12 класа, тако да постоји 47 

таксономских јединица на овом нивоу рашчлањења лимнофауне Европе (Таб. 7). 
Таб. 7: Заступљеност врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе за 47 

субкласа (subC, овај ниво таксона у већини случајева није именован) 

 
SubC Subclassis 

fi 
EAfAs N 

OPqR 
S(S) R q P O OPqR S (S) S(S) 

sp. 
ssp. 

  Suma 230749 99831 84788 2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384 
  Prosjek 4909.6 2124.1 1804.0 46.1 46.3 129.4 1543.0 1764.8 23.7 15.5 39.2 327.3 
  Max 93450 56366 41506 934 1923 2361 34850 40068 910 528 1438 7086 

Сви максимални износи су у субкласи Pterygota и незнатно су мањи у односу на 
класе. Тако је максимални број врста за субкласе 7086, а за класе износи 7116. Средње 
вриједности за субкласе падају на 39/47 износа средина за класе. 

Надредови 
Само у три случаја јавља се рашчлањење на надредове, тако да се на овом нивоу 

јављају 53 јединице лимнофауне Европе (Таб. 8).  
Таб. 8: Заступљеност врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе за 53 надреда 

(SupO, само у мањем броју случајева постоји овај ниво подјеле, у једном случају 
недефинисана припадност на том нивоу издвојена је посебно XX) 

 
SupO Superordo 

fi 
EAfAs N 

OPqR 
S(S) R q P O OPqR S (S) S(S) 

sp. 
ssp. 

  Suma 230749 99831 84788 2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384 
  Prosjek 4353.8 1883.6 1599.8 40.8 41.0 114.8 1368.4 1565.0 21.0 13.8 34.8 290.3 
  Max 93450 56366 41506 934 1923 2361 34850 40068 910 528 1438 7086 

Максимални износи на нивоу рашчлањења на надредове остају непромијењени у 
односу на субкласе. Просјечне вриједности броја веза врста и подврста са подручјима као 
и разноврсности падају на 47/53 износа субкласе. 

Редови 
Редови нису именовани у оквиру 12 таксона изнад овог таксономског нивоа. У 

већини случајева именован је 1 или више (2 до 14) редова. На овом нивоу рашчлањења 
јављају се 132 таксономске јединице лимнофауне Европе (Таб. 9). 

Таб. 9: Заступљеност врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе за 132 реда 
(O - предколона, у дванаест случајева није именован овај ниво таксона) 

 
O Ordo 

fi 
EAfAs N 

OPqR 
S(S) R q P O OPqR S (S) S(S) 

sp. 
ssp. 

  Suma 230749 99831 84788 2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384 
  Prosjek 1748.1 756.3 642.3 16.4 16.5 46.1 549.4 628.4 8.4 5.5 14.0 116.5 
  Max 79034 17512 20900 391 959 1393 17877 19786 850 264 1114 4061 
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Већина максималних износа односи се на ордо O11 – Diptera у подкласи Pterygota, 
изузетак су: број одсуства врста и подврста из подручја (N=17512) највећи је у реду O09 
– Trichoptera подкласе Pterygota, број подручја са ендемима (R=391) највећи је у O02 
Mesogastropoda субкласе Prosobranchia, затим број врста и подврста са непотврђеним 
налазима највећи је за ордо O06 – Coleoptera субкласе Pterygota (q=959). Максимална 
разноврсност повезана је са редом O11 – Diptera (4061 врста и подврста) у лимнофауни 
Европе. Просјечни износи веза врста и подврста као и разноврсности на нивоу реда 
падају на 53/132 у однусу на ниво надреда. 

Подредови 
Рашчлањење на подредове релативно је мало, присутно је свега 7 рашчлањења (на 

2, 3 и 10), те на овом нивоу постоји 151 јединица у лимнофауни Европе (Таб. 10).  
Таб. 10: Заступљеност врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе за 151 

подред (subO, само мали број таксона вишег нивоа има ову подјелу у осталим нема 
имена подреда, а у неким случајевима подјела подреда је дигнута на овај ниво – 
додатне ознаке послије sO_) 

 subO Subordo fi 
EAfAs N OPqR 

S(S) R q P O OPqR S (S) S(S) sp. 
ssp. 

  Suma 230749 99831 84788 2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384 
  Prosjek 1528.1 661.1 561.5 14.3 14.4 40.3 480.3 549.3 7.4 4.8 12.2 101.9 
  Max 52191 11636 11743 391 515 513 9925 10719 837 187 1024 2568 

Редови Pterygota који су карактеристични по максималним вриједностима 
рашчлањени су, па су те вриједности знатно смањене на нивоу субредова, максималан 
број врста са 4061 на 2568. Максималан број подручја са присуством врста и подврста у 
подреду (максимална установљена величина таксоекона) је 11743, а у којима одсуствују 
врсте и подврсте 11636. Просјеци за ниво субредова падају на 132/151 износа за редове. 

Суперфамилије 
У већини случајева нису именоване суперфамилије, то јест мали број таксона 

(редови, подредови) је са суперфамилијама. На овом таксономском нивоу присутно је 
178 јединица (Таб. 11). 

Таб. 11: Заступљеност врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе за 178 
суперфамилија (SupF, већина је без имена, у неким случајевима је дат инфраордо iO) 

 
SupF Superfamilia 

fi 
EAfAs N 

OPqR 
S(S) R q P O OPqR S (S) S(S) 

sp. 
ssp. 

 Suma  230749 99831 84788 2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384 
 Prosjek  1296.3 560.8 476.3 12.2 12.2 34.2 407.4 466.0 6.3 4.1 10.4 86.4 
 Max  50735 11636 10236 391 450 445 8583 9212 837 187 1024 2401 

Максималне вриједности за већину приказаних квантифицираних карактеристика 
таксона мање су на нивоу суперфамилија од подредова. Изузетак су број подручја са 
ендемичним врстама и подврстама, или у којима је сумњив налаз врста и подврста, 
максимум је исти као подреда. Просјеци су смањени код суперфамилија на 151/178 
износа подредова. 

Фамилије 
Само у два случаја у оквиру виших таксона нису именоване фамилије, тако да је 

рашчлањење и именовање готово потпуно. На нивоу фамилије присутно је 580 јединица 
у лимнофауни Европе (Таб. 12). Различит је степен рашчлањења присутних представника 
у лимнофауни Европе. Појављују су по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 23, 28 или 33 
фамилије. 
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Таб. 12: Заступљеност врста и подврста у 27 лимнофаунистичких подручја Европе за 580 
фамилија (F, само у три случаја фамилија није именована, у једном случају непозната 
припадност фамилији означена је са XX) 

Red. 
br. F Familia 

fi
EAfAs N

OPqR
S(S) R q P O OPqR S (S) S(S)

sp. 
ssp. 

 Suma  230749 99831 84788 2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384 
 Prosjek  397.8 172.1 146.2 3.7 3.8 10.5 125.0 143.0 1.9 1.3 3.2 26.5 
 Max  31966 7507 5918 233 266 369 5665 5728 761 116 761 1404 

Сви максимални износи за 580 фамилија су смањени у односу на ниво 
суперфамилија. Највећи број врста и подврста у фамилији је 1404. Највећи број подручја 
са везаним врстама и подврста у фамилији је 5918. Просјечни износи на нивоу фамилија 
смањени су на 178/580 износа за ниво суперфамилија. Изненађујуће је мала просјечна 
величина фамилије у лимнофауни Европе – свега 26,5 врста и подврста, поготову када 
највећа фамилија има 1404 врсте и подврсте. Слично је и са бројем подручја са којима су 
врсте и подврсте фамилије везане. Просјек је 146,2 везе за фамилију, а максимум 5918. 
Просјечан број подручја са енедемичним врстама и подврстама је 3,7 по фамилији, а 
максимум 233. 

Родови 
Генуси представљају у свим случајевима именоване таксоне, заједно са 

рашчлањењем на субгенусе и још даље, те на овом нивоу се јавља 2529 таксономских 
јединица у лимнофауни Европе (Таб. 13).  

Таб. 13: Статистички показатељи о заступљености врста и подврста у 27 лимнофаунистичких 
подручја Европе за 2529 родова 

G 
fi 

EAfAs N 
OPqR 

S(S) R q P O OPqR S (S) S(S) 
sp. 

ssp. 
Σ 230749 99831 84788 2165 2175 6082 72523 82945 1114 729 1843 15384 
μ 91.2 39.5 33.5 0.9 0.9 2.4 28.7 32.8 0.4 0.3 0.7 6.1 
Max 3746 2543 828 70 88 178 806 820 176 28 176 164 
σ 255.44 144.54 65.69 3.76 4.30 8.99 56.57 64.09 5.08 1.31 5.27 12.86 
σ/μ 2.80 3.66 1.96 4.39 5.00 3.74 1.97 1.95 11.53 4.56 7.23 2.11 

Рашчлањења су рачуната као посебне јединице равне генусу, тако да нису дате 
посебне обједињене карактеризације рашчлањених генуса. Просјечан (μ) број врста и 
подврста у роду је 6,1. Број недостајућих података за врсте и подврсте генуса у просјеку 
износи 91,2, што је веће од броја подручја у којима оне не припадају (39,5) и од просјечне 
величине таксоекона за генусе (33,5). У просјеку род има 0,9 ендемичних врста и 
подврста. Максималан број подручја за која не постоје подаци о присуству припадајућих 
врста и подврста је 3746 у генусу G15 – Paramerina, Pterygota O11, sO1(iO5), SF2, F02. Овај 
генус има највећу разноврсност (164 врсте и подврсте). По учесталости слиједи 
максимум одсуства врста и подврста из подручја (2543) који се јавља у генусу G31 – 
Niphargus (F04, O04, SO4, sC1, C04, sP2, P13). Највећи број подручја у којима су присутне 
врсте и подврсте (828) констатован је за генус G01 – Arrenurus (F31, O01, C01, sP1, P13), а 
у којима је највише ендема (70) генус G02 – Leuctra (F03, sO1, O02, Pterygota). Просјечне 
вриједности су далеко испод максималних. Оне опадају за ниво генуса на 580/2529 
износа за ниво фамилија. Стандардне девијације (σ) скупа генус, за посматране 
показатеље заступљености њихових врста, веће су од средњих вриједности двоструко 
или више (од 1,95 до 7,23). 
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РАСПОН ВАРИРАЊА И АРИТМЕТИЧКЕ СРЕДИНЕ БРОЈА ПОДАТАКА 
ЗА ПОДРУЧЈА О ОБУХВАЋЕНИМ ВРСТАМА И ПОДВРСТАМА У 
ХИЈЕРАРХИЈИ ТАКСОНА 

Укупан број података за свих 27 лимнофаунистичких подручја Европе и за све 
врсте и подврсте сумиран је (Σ) по ознакама које карактеришу одсуство података 
(fiEAfAs), одсуство врсте, подврсте (N), присуство врсте – сви облици  присуства 
(OPqRS(S)) и рашчлањено по ознакама њиховог присуства у подручју (Таб. 2 и Таб. 4 до 
Таб. 13). На тим подацима израчунате су аритметичке средине (Просјек) и одређени 
минимални (Min) и максимални (Max) износи. Пошто су суме података исте за све нивое 
таксона, просјечни износи зависе од броја јединица у сваком нивоу таксона. За 
посматране атрибуте познавања присуства или одсуства таксона на већини нивоа постоје 
они таксони код којих је износ нула или блиско нули, тако да се минимуми на 
дијаграмским приказима не разлучују, пошто су максимални износи велики (Сл. 6 до Сл. 
9). Аритметичке средине мијењају се обрнуто пропорционално броју јединица у 
таксонима различитих нивоа. Рубне вриједности, у првом реду максимуми, су у 
стохастичкој вези са бројем јединица у таксонима различите хијерархије. Поједини 
таксони, због њихове велике разноврсности или слабог рашчлањивања, у сукцесивним 
хијерархијама задржавају крајњу (максималну) позицију броја подручја за припадајуће 
врсте и подврсте. Ово се односи на дио хијерархије од субфилума до надреда на пр. У 
неким случајевима (од суперфамилије до генуса), опадање максимума је правилно и 
готово линеарно: број подручја без података о врстама и подврстама (Сл. 6), број 
подручја за које се наводи присуство врста и подврста (Сл. 8) и број подручја са 
ендемичним врстама и подврстама (Сл. 9). 

Недостајући подаци о вези врста и подврста са подручјима 
Број подручја за које нема података о присуству или о одсуству врста и подврста 

варира у широком распону међу таксонима виших категорија (Сл. 6). Уочава се да је 
дистрибуција асиметрична, аритметичке средине су ближе минимуму, изразито су 
удаљене од максимума. 
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Сл. 6: Број подручја у којима нема података о врстама и подврстама припадајуће хијерархије 

таксона (Suma fiEAfAs=230749) 
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Недостајуће везе врста и подврста са подручјима 
Анализа стања броја случајева у којима је констатовано одсуство везе врста и 

подврста са подручјима зависно од таксономскг нивоа (Сл. 7) показује да се максималне 
вриједности не мијењају сваки пут кад се прелази са вишег таксономског нивоа на нижи. 
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Сл. 7: Број подручја за која је констатовано одсуство врста и подврста припадајуће хијерархије 

таксона, сума за 27 подручја и за атрибут N=99831 

 
Насупрот томе аритметичке средине су детерминисане рашчлањеношћу таксона. 

Идући од вишег нивоа таксона аритметичке средине опадају како расте рашчлањеност 
таксона према нижим нивоима. Како је укупан број врста и подврста за које је 
установљено да одсуствују из подручја (ΣN=99831) исти за све нивое таксона, онда 
просјек опада у функцији раста броја таксона на нижим таксономским нивоима. Укупан 
број подручја за која је констатовано одсуство врста и подврста дистрибуира се, такође, 
асиметрично (аритметичка средина је удаљена од максимума ка минимуму) у свим 
анализираним нивоима таксона. 

Везаност врста и подврста са подручјима 
Расподјела констатованих 84788 веза врста и подврста са подручјима (број 

констатација: врста је присутна у подручју) унутар таксона истог нивоа у свим 
случајевима је асиметрична (Сл. 8).  

Максимум је константан од субфилума до надреда, а даље до нивоа генуса 
правилно опада  са просјечним ублажавањем пада ка нивоу генуса. 
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Сл. 8: Број подручја за које је констатовано или процијењено присуство врста и подврста у 

хијерархији таксона, сума за 27 подручја и за атрибуте OPqRS(S)=84788 

 

Везаност ендемичних врста и подврста са подручјима 
Број констатција о присуству ендемичних врста и подврста у подручју 

(ΣR=2165) у нешто мањој мјери има удаљене средње вриједности од максимума унутар 
таксона истог нивоа (Сл. 9).  
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Сл. 9: Број подручја за које је констатовано присуство ендемичних врста и подврста у 

хијерархији таксона, сума за 27 подручја и за атрибут R=2165 

Промјена максимума је скоковита између филума и субфилума, те надреда и реда, 
а постепена од суперфамилије до генуса. Максимум се не мијења од субфилума до 
надреда и од реда до суперфамилије. 

--- 
У спроведеној анализа у центру пажње су били подаци о синхроној лимнофауни 

по подручјима Европе укључујући Сјеверну Африку и Малу Азију. Свако између тих 
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подручје има специфичан скуп (комплекс) географских, геолошких, педолошки, 
хидролошких, климатских фактора и њихових просторно-временских интеракција 
укључених у типове ботопа. У условима постојања онтоса, демоса, ценоса (P a v l o v i ć , 
1988, 1990, 1995), таксоцена (Chodorowski , 1959), као представника таксона у 
међусобним интеракцијама и интеракцијама са биотопима, успостављају се екони 
(P a v l o v i ć , 1988, 1990, 1995) са додатним посебностима уграђеним у биотопе 
географских подручја. 

Величине таксона и таксоекона по лимнофаунистичким подручјима израз је и 
просторне варијације заступљености. Варијација може да буде резултат пулсирања 
ареала таксона (промјеном бројности, миграционим и дисперзионим процесима) и тиме 
промјене дијела (или цјелине) актуелне величине таксоекона. Крајност у смањењу ареала 
таксона представља екстинкциону компоненту промјенљивости, или филетичку 
промјенљивост. Филетичкој промјенљивости, на нивоу јединки и генетичке структуре 
популација, нужно претходи дивергентна, поливергентна промјенљивост на путањама 
специјационе таксонске промјенљивости. Почетно стање сваке јединичне специјационе 
промјенљивости је једно подручје. 

Ендемични таксони, а и један дио таксона које су присутни само у једном 
подручју лимнофауне Европе, извјесно је да су крајња тачка пулсирања арела, тј. почетна 
(специјациона), или завршна (екстинкциона) фаза промјенљивости таксона. Таква 
јединична веза таксона са ужим простором потенцијално је или раније богатство ширег 
простора. Раширеност у више подручја указује на повећани обим веза са цјелином ширег 
подручја. Анализа разноврсности таксона истог нивоа и величине њима припадајућих 
таксоекона, мјерене бројем подручја лимнофауне Европе, указује да овај приступ може 
да се искористи за сагледавање развојних процеса комплекснијих нивоа интеграције 
биотичких система у еконима ширих простора. Различитим таксонима у оквиру истог 
нивоа припадају различите величине таксоекона, а максималне величине таксоекона, 
одређиване на основу актуелног стања лимнофауне Европе не мијењају се 
пропорционално промјени нивоа или величине таксона. 

Особине таксона проистичу и из њихових односа са окружењем. Сасвим је 
извјесно да таксон мијењајући своју географску позицију и ширину простора мијења свој 
таксоекон, а специјационо-екстинкционим процесима даље мијења величину и(или) ниво 
таксона и таксоекона. Оваква анализа по субфаунама, које би обједињавале по неколико 
лимнофаунистичких подручја Европе, или примијењена на лимнофауну других подручја 
може да се искористи за оцјену смјерова процеса по зоогеграфским јединицама, односно 
по таксонима и таксоеконима.  

ЗАКЉУЧАК 
Анализиране су расподјеле врста и подврста по таксонима, подручјима. 

Полазиште је да су кључне компоненте промјенљивости таксона настајање и нестајање 
оних биотичких система који су искључиви носиоци посебних карактеристика 
анализираног таксона. Свака врста и подврста садржи скуп посебних карактеристика 
таксона којима припада. 
1. Укупно су обухваћене 15384 врсте и подврсте које су систематизоване у: 2529 родова, 

580 фамилија, 132 реда, 39 класа, 15 филума, 6 група филума у оквиру регнума 
Animalia (једног од пет царстава Bios). Поред тога анализиране су и међукатегорије 
(супер- и суб-), што чини 14 нивоа таксона. 

2. На различит начин варирају расподјеле (1) величина таксона (мјерена бројем врста и 
подврста), (2) величина таксоекона (мјерена сумираним бројем успостављених веза 
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врста и подврста са лимнофаунистичким подручјима), као и (3) познавање присуства 
и одсуства по подручјума, при поређењу такосна у оквиру 14 нивоа. 

3. Највећи дио спектра укупне информације (Shannon-ов индекс, H), о присуству и 
одсуству врста и подврста, односи се на филум Arthropoda за лимнофауну Европе (у 
распону, 57% до 34% за поједина подручја). Највећи дио спектра укупне информације 
односи се на одсуство (за подручја, 59% до 34%) те на поуздано присуство врста и 
подврста (за подручја, 57% до 28%). 

4. Највећи дио спектра укупне информације, (само) о присуству врста и подврста, 
припада филуму Arthropoda, за лимнофауну Европе 37%, а за подручја 48% до 27%. 
Поуздано присуство носи 66% укупне информације за лимнофауну Европе, или 85% 
до 47% по подручјима. Максимално учешће информације о предвиђеном присуству у 
подручју је 28%, а о ендемима је 21%. 

5. Просјечна (и максимална) величина таксона у лимнофауни Европе расте (зависи од 
примијењене систематике у обједињавању броја врста и подврста): генус 6,1 (164), 
фамилија 26,5 (1404), суперфамилија 86,4 (2401), субордо 101,9 (2568), ордо 116,5 
(4061), суперордо 290,3 (7086), субкласа 327,3 (7086), класа 394,5 (7116), суперкласа 
809,7 (7116), субфилум 854,7 (7116), филум 1025,6 (10062), и група филума просјек 
2564 (и максимум 10970) врста и подврста. 

6. Просјечна (и максимална) величина таксоекона (мјерена бројем актуелних веза врста 
и подврста са подручјима) у лимнофауни Европе повећава се са нивоом таксона: 
врсте и подврсте, генус 33,5 (828), фамилија 146,2 (5918), суперфамилија 476,3 
(10236), субордо 561,5 (11743), ордо 642,3 (20900), суперордо 1599,8 (41506), 
субкласа 1804,0 (41506), класа 2174,1 (41742), суперкласа 4462,5 (41742), субфилум 
4710,4 (41742), филум просјек, 5652,5 (и максимум 55331) веза (подручја – врста, 
подврста). 

7. Просјечна (и максимална) ендемичност у хијерархији таксона расте: генус 0,9 (88), 
фамилија 3,7 (233), суперфамилија 12,2 (391), субордо 14,3 (391), ордо 16,4 (391), 
суперордо 40,8 (934), субкласа 46,1 (934), класа 55,5 (938), суперкласа 113,9 (938), 
субфилум 120,3 (938), филум просјек, 144,3 (и максимум 1408) веза (подручја – 
ендемичне врсте, подврсте). 
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Abstract 

PETROV, Brigita, Dragana MILIČIĆ, I. PETROV: A REVIEW OF ENDEMIC  AND 
SUBENDEMIC LARGE BRANCHIOPODA (Branchiopoda, Crustacea) IN COUNTRIES OF 
CENTRAL AND WESTERN BALKANS. Skup 2: 117-123. [Institute of Zoology, Faculty of 
Biology, 16 Students Square, Belgrade].  
It should be pointed that the large branchiopod fauna (orders Anostraca, Notostraca and Conchostraca) 
is unevenly explored in central and western parts of the Balkans (territory of countries FYR 
Macedonia, Serbia and Montenegro, Croatia, Slovenia and Bosnia and Hertzegovina, respectively). A 
rather high diversity, both in the total number of species and in the number of endemics, occurs in 
Serbia and Montenegro (6 species, including 3 subspecies). In Croatia 1 endemic species and 1 
subspecies occur, while in the other countries of region (FYR Macedonia, Slovenia and Bosnia and 
Hertzegovina) only one endemic species occurs. Actually, such taxa are local endemics for their 
homelands. Some of taxa are subendemics for the central and western parts of the Balkans, 
considering the fact that they also settle some neighbouring territories. The high number of endemic 
and subendemic taxa (majority taxa are in the valid IUCN Red List) emphasizes the richness and 
importance of this part of Europe.  
Key words: Branchiopoda, the Balkans, endemics, subendemics 

Сажетак 
Фауна ракова класе Branchiopoda (из редова Anostraca, Notostraca и Conchostraca) није 
равномерно заступљена, али ни проучена у земљама централног и западног дела Балканског 
полуострва (територије Македоније, Србије и Црне Горе, Хрватске, Словеније и Босне и 
Херцеговине). Највећи диверзитет, како у погледу укупног броја врста, тако и по присуству 
ендемита, забележен је на подручју северног обода ове регије. До сада је највећи број ендемичних 
врста забележен у Србији и Црној Гори (6 врста са 3 подврсте), а по једна ендемична врста и 
једна подврста живе на територији Хрватске. По једну ендемичну врсту имају Словенија, Босна и 
Херцеговина и Македонија. Ове врсте углавном имају карактер локалних ендемита на 
територијама на којима су налажене. Известан број таксона је субендемичан за територију земаља 
централног и западног Балкана, с обзиром да насељавају и неке области изван граница ове 
територије. Овако велики број ендемичних и субендемичних таксона, од којих се већина налази 
на IUCN листи, указује на велико богатство и значај овог дела Европе. 
Кључне речи: Branchiopoda, Балкан, ендемити, субендемити 

УВОД 
Фауна ракова класе Branchiopoda (из редова Anostraca, Notostraca и Conchostraca) 

није равномерно заступљена, али ни проучена у земљама централног и западног дела 
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Балканског полуострва. Међутим, последњих година, овом се групом бави све више 
истраживача и научника и на овим просторима. Занимање за ову групу проистиче, 
између осталог, из велике еволутивне старости (»живи фосили«), али и специфичности 
њихових станишта (ефемерне воде), која су све више угрожена глобалним климатским 
променама на Земљи. То су углавном природни астатични системи, где су флуктуације 
физичко – хемијских параметара велике и честе у току године, чак и у току дела сезоне. 
Али, има врста које могу живети и у релативно стабилним биотопима, као што су: 
вештачки канали, рибњаци, чак и мања језера. Велики број врста Branchiopoda налази 
се на листи угрожених животиња (IUCN, 2004). 

У Европи, највећи број станишта ових организама налази се у деловима Панонске 
низије који припадају Мађарској, Словачкој, Србији и Црној Гори и Аустрији (Brtek, 
1976; Marinček, Petrov, 1994; Eder et al, 1997; Forró, 2000), као и у европском делу 
Русије (Vekhoff, Vekhova, 1995a, 1995b). Територије, познате по стаништима 
Branchiopoda,налазе се и на Апенинском и Иберијанском полуострву (Mura, 1993, 1999, 
2001; Alonso, 1985), у Великој Британији, Ирској, Француској и другим земљама 
Европе (Grainger, 1994; Thiéry, 1994; Maier, 1998; Brendonck, 1998; Damgaard, Olesen, 
1998). 

На територији земаља централног и западног дела Балканског полуострва, према 
досадашњим сазнањима, фауна Branchiopoda није равномерно заступљена, али ни 
проучена. Највећи број станишта налази се у низијским пределима, до 100 м надморске 
висине, али има и спорадичних налаза на већим надморским висинама (Cvetković – 
Miličić, Petrov, 2001). 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
Истраживано подручје централног и западног дела Балканског полуострва 

обухвата територије бивших југословенских република: БЈР Македоније, Србије и Црне 
Горе, Хрватске, Словеније и Босне и Херцеговине. Преглед заступљености ендемичних 
врста Branchiopoda на овим просторима сачињен је на основу резултата наших 
сопствених истраживања, као и доступне литературе. Део података добили смо и путем 
личне комуникације са истраживачима у региону, као и претраживањем одговарајућих 
сајтова на интернету.  

РЕЗУЛTATI 
На истраживаном подручју регистровано је присуство значајног броја 

ендемичних и субендемичних врста Branchiopoda (Табела 1). Највећи диверзитет, како 
у погледу укупног броја врста, тако и по присуству ендемита, забележен је на подручју 
северног обода ове регије (Слика 1).  
Petrov (1995), као ендемичну за део Панонске Низије који припада територији 
централног и западног дела Балканског pолуострва, наводи врсту Eoleptestheria spinosa 
Marinček, 1978. Ова врста, осим типске, има и 3 подврсте, од којих две представљају 
локалне ендемите Србије и Црне Горе (E. s. magna Marinček, 1978 и E. s. mira Marinček, 
1983). Истој категорији припадају и 3 врсте рода Imnadia (Imnadia cristata Marinček 
1972, Imnadia banatica Marinček & Valvajter, 1982, Imnadia panonica Marinček & Petrov, 
1984), до сада познате једино са подручја Војводине. Овој групи би се могла 
придружити и врста Branchipus serbicus Marinček & Petrov, 1991, до сада једино позната 
са типског локалитета у близини Банатског Аранђелова (Petrov, Marinček, 1991). Löffler 
(1993), међутим, врсту B. serbicus категорише као ендемита Панонске низије, док је 
Brtek & Thiéry (1995) наводе само као ендемичну. Leptestheria saetosa (Marinček & 
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Petrov, 1992) је ендемит, карактеристичан за панонски део централног и западног дела 
Балканског полуострва. Популације дуж Велике Мораве у Србији и на северу БиХ 
(околина Брчког) вероватно, такође, припадају овој врсти (Marinček, Petrov, 1991). 
Врсте са нешто ширим распрострањењем су Chirocephalus brevipalpis (Orghidan, 1953), 
која насељава област Тимисоара у Румунији (Petkovski, 1991; Belk, Brtek, 1995; Brtek, 
Thiéry,1995) и Chirocephalus carnuntanus (Brauer, 1877), регистрован у панонском делу 
Аустрије, Мађарске и Румуније (Belk, Brtek, 1995; Eder, Hödl, 2002; Forró, 2000; L. 
Demeter, pers. com.). Међутим, C. carnuntanus је регистрован и у близини Скадарског 
Језера на југу (Petrov, Petrov, 1997). Обе врсте су субендемичне за истраживано 
подручје (Слика 2). 

Локални ендемит Хрватске је Eoleptestheria spinosa tenuis Marinček & Valvajter, 
1979, регистрована у близини Подравске Слатине. Ендемична за подручје западног 
Балкана је врста Chirocephalus croaticus (Steuer, 1899), која је осим са типског 
локалитета Блата у Хрватској (Belk, Brtek, 1995) позната са још 2 локалитета у 
Словенији. Један локалитет се налази у околини Церкнишког језера, где се врста јавља 
ирегуларно, а други је у југозападном делу земље - Петељинско језеро, где се 
популације ове ендемичне врсте јављају сваке године у маси (Brancelj & Gorjanc, 1999; 
Brancelj, 2001).  

Ендемична врста за територију Македоније је Chirocephalus pelagonicus Petkovski, 
1986 (Petkovski, 1986), са јединим налазом у области Пелагоније (локалитет Локви – 
Големо Коњари) у близини места Прилеп, због чега је ова област проглашена строгим 
резерватом природе. У области Пелагонија, регистрована је и субендемична врста 
Tanymastix motasi Orghidan, 1945, позната још само са типског локалитета Комана у 
југоисточној Румунији (Petkovski, 1995; Brtek, Thiéry 1995). Субендемичан за 
подручје централног Балкана је Branchipus intermedius Orghidan, 1947, пронађен на 
планини Бистра у западној Македонији, чији се типски локалитет налази у источном 
делу Румуније (Petkovski, 1997).  

У строгом резервату природе Плоче Литотелми у Македонији живи и реликтна 
врста Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758). Ово је једини налаз ове врсте на Балкану, 
иначе широко распрострањене у Европи (Internet, 2005).  

Територија Босне и Херцеговине има само једну ендемичну врсту Chirocephalus 
reiseri Marcus, 1913. Типски локалитет ове врсте налази се у близини Црног Језера на 
планини Трескавица у близини Сарајева (Belk, Brtek, 1995). Врста је, осим на 
Трескавици, регистрована и на Зеленгори (Petrov, Marinček, 1991). Међутим, о 
тренутном стању и дистрибуцији ове ендемичне врсте не постоје детаљније студије. 

ДИСКУСИЈА 
Упркос неравномерне истражености и недовољне проучености Branchiopoda на 

територији земаља централног и западног Балкана, може се рећи да досадашњи подаци 
о саставу и дистрибуцији појединих врста указују на присуство изразито богате фауне 
ових ракова. Brtek & Thiéry (1995) наводе да је највећи диверзитет ових ракова 
забележен између 40º и 45º северне географске ширине. Наша досадашња истраживања 
показују да ову границу треба померити нешто изнад 46º СГШ (Petrov et al., 1999; 
Cvetković – Miličić, Petrov, 2001).  

Löffler (1993) наводи да је чак 7 од 10 ендемита Панонске Низије регистровано у 
овом подручју, што је у сагласности са резултатима ове анализе, који показују да је 
највећи број ендемичних и субендемичних таксона забележен у северном делу 
територије земаља централног и западног Балкана. Други по богатству ретких таксона 
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је јужни део ове регије. Већина таксона има веома ограничену дистрибуцију, тј. они 
имају карактер локалних ендемита на територијама на којима се налазе.  

Међутим,  број таксона са релативно уским распрострањењем је само један од 
фактора који ово подручје сврстава у ред најзначајнијих у Европи. Када је у питању 
група бранхиоподних ракова,  Балканско полуострво је иначе познато као рефугијално 
подручје, а Brtek, Thiéry (1995) наводе да је то био један од центара диверзификације 
неких фамилија Branchiopoda у Европи (Branchipodidae, Chirocephalidae, Limnadiidae). 
Овоме треба додати и чињеницу да су бранхиоподе организми велике еволутивне 
старости. Фосилни налази њихових предака пронађени су у седиментима из горњег 
камбријума (пре око 500 милиона година) у Шведској (Walossek, 1993), што их сврстава 
у најстарије животиње на Земљи. 

Специфичност и ефемерност станишта у којима живе, ендемичност, као и стални 
антропогени притисак, довели су до значајног смањења бројности, па чак и нестајања 
појединих таксона. Њихову евидентну угроженост документује и чињеница да се 
велики број врста налази на Црвеној листи угрожених животиња: C. croaticus, C. reiseri, 
C. pelagonicus, E. spinosa,  I. cristata, I. banatica, и I.  panonica (IUCN, 2004).  

Овај рад представља само пресек тренутног стања диверзитета и 
распрострањења ретких таксона Branchiopoda на територији централних и западних 
делова Балкана, с обзиром на чињеницу да у оквиру појединих земаља фауна 
Branchiopoda још увек није довољно проучена. Међутим, како се овом групом у 
последње време бави све већи број истраживача, реално је очекивати нове резултате 
који ће показати да је укупан диверзитет ових ракова (па и ретких таксона), на овом 
подручју, у суштини много већи. 

ЗАКЉУЧАК 
Упркос неравномерне истражености и недовољне проучености Branchiopoda на 

територији земаља централног и западног Балкана (БЈР Македонија, Србија и Црна 
Гора, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина), досадашњи подаци о саставу и 
дистрибуцији појединих таксона указују на присуство изразито богате фауне ових 
ракова.  У оквиру ове територије, највећи број ендемичних и субендемичних таксона 
забележен је на северу и у јужном делу. Већина има веома ограничену дистрибуцију, тј. 
ови таксони имају карактер локалних ендемита на територијама на којима се налазе.  

Велики диверзитет Branchiopoda, значајан број таксона са релативно уским 
распрострањењем, специфичност и ефемерност станишта, као и велика еволутивна 
старост групе, су особености којe подручје земаља централног и западног Балкана 
сврставају у  ред најбогатијих подручја Европе. Kако се овом групом у последње време 
бави све већи број истраживача, реално је очекивати нове резултате који ће показати да 
је укупан диверзитет ових ракова, па и ретких таксона, на овом подручју, у суштини 
много већи. 
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ПРИЛОГ 
Табела 1. Ендемичне и субендемичне бранхиоподе на територији централног и 
западног Балкана (End – ендемит; Send – субендемит) 

Ред Назив таксона Статус Држава IUCN 

Anostraca 

B. serbicus 
B. intermedius 

T. motasi 
C. brevipalpis 

C. carnuntanus 
C. croaticus 

C. reiseri 
C. pelagonicus 

End 
Send 
Send 
Send 
Send 
End 
End 
End 

Србија и Црна Гора 
Македонија 
Македонија 

Србија и Црна Гора 
Србија и Црна Гора 

Хрватска 
Босна и 

Херцеговина 
Македонија 

 
 
 
 
 

+ 
+ 
+ 

Conchostraca

E. s. spinosa 
E. s. magna 
E. s. mira 

E. s. tenuis 
L. saetosa 

Leptestheria sp. 
I. cristata 
I. banatica 
I. panonica 

End 
End 
End 
End 
End 
End 
End 
End 
End 

Србија и Црна Гора 
Србија и Црна Гора 
Србија и Црна Гора 

Хрватска 
Србија и Црна Гора 

Хрватска 
Србија и Црна Гора 
Србија и Црна Гора 
Србија и Црна Гора 

+ 
+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
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Слика 1. Ендемичне врсте бранхиопода на територији држава централног и 

западног Балкана. 
Легенда: 1-B. serbicus; 2- C. croaticus; 3-C. reiseri; 4-C. pelagonicus; 5-E. spinosa; 6-L. 
saetosa; 7-I cristata; 8-I. banatica; 9-I. panonica 

 
Слика 2. Субендемичне врсте бранхиопода на територији држава централног и 

западног Балкана. 
Легенда: 1-B. intermedius; 2- T. motasi; 3-C. brevipalpis; 4-C. carnuntanus  

Примљено: 10.11.2005 
Одобрено:10.7.2006. 

 





Скуп 2: Зборник радова I Симпозијум биолога Републике Српске, Бања Лука 10-12.11.2005.  
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2008. 
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Abstract 

KOTROŠAN, D., S. OBRATIL, B. GAŠIĆ: FIRST RESULTS OF CONTEMPORARY 
RESEARCH ON ORNITHOFAUNA OF CENTRAL BOSNIAN MOUNTAIN OZREN. Skup 2: 
125-142. [*3 Zmaja od Bosne Street, 71000 Sarajevo; **Republic of Srpska Museum, 1 Djure 
Danicica Street, 78000 Banja Luka].  
Ornithological researches of Central Bosnian Mountain Ozren, performed in a more organised way, 
were only conducted in the period between 1888 and 1920. During those researches, conducted by 
Otmar Reiser, curator at the National Museum, 47 bird species were registered. In the period from 
1964 to 2004 Ozren ornithofauna was sporadically researched by Svjetoslav Obratil, but the results of 
those researches have not yet been published. Contemporary research, conducted in the period 
November 2004-June 2005 encompassed south-western part of Ozren. In this research 80 bird species 
were positively registered, while for 3 more species verbal statements indicate on their inhabiting of 
the researched area. The first finding of Calandra Lark (Melanocorypha calandra) in Bosnia and 
Herzegovina is specially interesting (registered on 11 June 2005 by B. Gašić, on south-eastern side of 
Crepoljsko brdo). Among other observations, registering of Golden Eagle (Aquila chrisaetos), Honey 
Buzzard (Pernis apivorus), Red-footed Falcon (Falco vespertinus), Hazel Grouse (Tetrates bonasia), 
Ring Ouzel (Turdus torquatus), and Fildfare (Turdus pilaris) can be pointed out. Compared to the data 
obtained by the end of 19 and beginning of 20 centuries, certain changes in the ornithofauna 
composition were registered in the mentioned area. These changes relate in the first place to the 
absence of big birds of prey, which became extinct over the last 100 years also in other areas of Bosnia 
and Herzegovina (e.g. Gypaetus barbatus, Gyps fulvus).  
Key words: Ozren, ornithofauna, Melanocorypha calandra, first finding 

Сажетак 
Орнитолошка проучавања средњебосанске планине Озрен досада су организованије вршена 
једино у периоду од 1888. до 1920. године. Током споменутих истраживања, која је обавио кустос 
Земаљског музеја Отмар Реисер, регистровано је 47 врста птица. У периоду од 1964. до 2004. 
године, орнитофауну Озрена повремено је проучавао Свјетослав Обратил, али резултати датих 
истраживања до данас нису објављени. Савремена истраживања, вршена у периоду новембар 
2004-јуни 2005. године, обухватила су југозападни дио Озрена. Током ових истраживања 
поуздано је регистровано 80 врста птица, док за још 3 врсте постоје усмена казивања да 
насељавају истраживано подручје. Својим значајем посебно се истиче први налаз велике шеве 
(Melanocorypha calandra) за Босну и Херцеговину (регистровао је Б. Гашић 11.06.2005. на 
југоисточној страни Црепољског брда). Од осталих запажања издвајају се регистрације сурог 
орла (Aquila chrisaetos), шкањца осаша (Pernis apivorus), сиве вјетрушке (Falco vespertinus), 
љештарке (Tetrates bonasia), планинског коса (Turdus torquatus) и дрозда бравењака (Turdus 
pilaris). У односу на податке с краја 19. и почетка 20. вијека констатоване су одређене промене у 
саставу орнитофауне споменутог подручја. Промене се, прије свега, односе на изостанак крупних 
грабљивица, које су у последњих 100-ак година изумрле и са других подручја Босне и 
Херцеговине (нпр. Gypaetus barbatus, Gyps fulvus).  
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Кључне ријечи: Озрен, орнитофауна, нова истраживања, Malanocorypha calandra, први налаз 

УВОД 
Приступ истраживању фауне птица појединих планинских подручја (нпр. Игман, 

Бјелашница, Јахорина, Мајевица, Коњух и др.) у Босни и Херцеговини, углавном је био 
несистематичан и базиран на повременим орнитолошким излетима. С друге стране, 
већина података за наведена подручја датира с краја 19. и почетка 20. вијека. Једно од 
таквих подручја је средњебосанска планина Озрен. 

Прва и досада једина "систематичнија" истраживања орнитoфауне Озрена обавио 
је кустос Земаљског музеја у Сарајеву Отмар Реисер. Реисер је истраживао 
орнитофауну Озрена, у периоду од 1888. до 1920. године. У току споменутих 
орнитолошких истраживања регистровано је укупно 47 врста (Reiser, 1939; Obratil, 
1966, 1967, 1972, 1974, 1976, 1977). 

У периоду од 1964. године до 2004. године, фауну птица Озрена повремено је 
проучавао Свјетослав Обратил. Међутим, резултати датих истраживања никада нису 
објављени. У односу на дотада познате податке у току 40 годишњих истраживања, 
Обратил је региостровао још 24 врсте (Обратил, pers.comm.). Стога се може рећи да је 
до 2004. године на планини Озрен регистрованa укупно 71 врста. 

Савремена орнитолошка истраживања обухваћена су пилот студијом, која је 
реализирана у склопу пројекта "Развој државног система за мониторинг околиша у 
Босни и Херцеговини" (Prospect C&S, 2005). Резултати датих истраживања презентирани 
су у овом раду. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
Савремена истраживања орнитофауне планине Озрен вршена су у периоду од 27. 

10. 2004. до 15. 06. 2005. године. Теренски изласци једино су изостали током фебруара 
2005., када је због високог сњежног покривача било онемогућен прилаз истраживаном 
подручју. Истраживања су обухватила самосталне и заједничке теренске изласке. 
Укупно је урађено 16 заједничких и 53 самостална једнодневна изласка. 

Унутар истраживаног подручја Озрена, интезивнијим проучавањима обухваћено 
је подручје на потезима Барице-Чављак, Црепољско-Буковик-Скакавац и шире 
подручје Вучје Луке (Дебело брдо-Врањске стијене-Бандера-Шиљато брдо-Дрљевац-
Хан језеро-Бабин поток), док је у мањем обиму истражено подручје на потезу 
Фалетићи-извор Мошћaнице-Хреша. На споменутом подручју, већа пажња је посвећена 
шумским и ливадским екосистмима, док су антропогени екосистеми обрађени у мањој 
мјери. Истраживања су вршена прилагођеном методом праволинијског трансекта. 
Дужина једног трансекта била је ограничена временским трајањем до једног сата хода, 
односно дужином до 5 километара.  

Детерминација птица је вршена непосредним посматрањем помоћу двогледа, 
увећања 7x21, 8x50, 10x50, 12x40 и 20x60. Приликом посматрања обухваћено је видно 
поље од 100 до 200 метара са сваке стране, што је омогућило објективну и тачну 
детерминацију птица. Поред непосредног посматрања, при детерминацији су 
кориштени и гласовни карактери (гласање) птица. За потребе анализе гњездарица, 
посeбна пажња је посвећена понашању птица (ношење грађе за гнијезда и сл.). 
Истовремено је биљежено свако уочено гнијездо.  

Током посматрања, праћена је бројност и друштвеност птица. Бројност великих 
јата је одређивана апроксимативно (нпр. 100-200 јединки), док је за мање скупине 
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констатован тачан број. За социјабилност су коришене ознаке: појединачни примјерци, 
парови, мања јата и већа јата.  

 
Сл. 1. Карта истраживаног подручја 

Основни подаци о истраживаном подручју 
Истраживано подручје, географски ограничено координатама између 43˚ и 44˚ 

сјеверне географске ширине и 18˚ и 19˚ источне географске дужине, представља југо-
западни дио средњебосанске планине Озрен, која чини саставну цјелину унутар 
континенталних Динарида. У ширем смислу, споменути простор је смјештен у 
источном дијелу Централне Босне, сјеверно и сјевероисточно од Сарајевско-зеничког 
базена и Сарајевске котлине. Због своје близине и непосредне повезаности падинских 
дијелова са Сарајевом, у литератури се често означава и као ''сарајевски Озрен''. 
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Сл. 2. Врх Црепољско (1525 м) 
Подручје Озрена одликује се високим степеном разноликости у погледу 

орографије, хидрологије и климе. У орографском погледу, на подручју Озрена, 
забиљежени су бројни врхови, долине, кањони, клисуре, усјеци и вртаче. Равних терена 
је веома мало. Унутар истраживаног дијела Озрена највиши врх је Буковик (1532 м), 
затим Црепољско брдо (1525 м), који са Козјачом (1500 м) представља једну цјелину. 
Геолошки гледано, доминирају формације доњег и средњег тријаса, док су дјелимично 
присутне креда и јура, те миоцен и квартар. На истраженом дијелу доминирају 
аутоморфна тла, која покривају веће површине у односу на хидроморфна тла. У 
хидролошком погледу, водотоци Озрена припадају Посавском сливу. Својим значајем 
посебно се истиче водопад Скакавац, висине 98 метара (Redžić et al., 2001). Климатски 
посматрано, подручје Озрена углавном припада континенталној клими, са снажним 
утицајем одређених варијанти планинске климе. Поред тога, усљед специфичног 
положаја, на јужним падинама је присутан утицај субмедитеранске климе. Такођер, у 
кањонима појединих водотока су забиљежене температурне инверзије (Milosavljević, 
1963).  

Сходно споменутим разноликостима у погледу климе, орографије и хидрологије, 
на подручју Озрена је констатован је и висок степен флористичко-вегетацијског 
диверзитета. Горња граница, до које се спушта зона смрчевих шума, налази се у 
горском појасу (1200-1300 м), у којем су развијене и термофилно-мезофилне заједнице 
ливада и пашњака. У монтано-брдском појасу, на нижим положајима, налази се појас 
лишчарско-листопадних шума различитог степена деградираности. Усљед дуготрајног 
дјеловања антропогеног фактора на шумске екосистеме, значајно су заступљени и 
проградационо-деградацијски стадији, најчешће типа Juniperetum-a.  
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Сл. 3. Падине Козјаче 

 
Сл. 4. Шуме и ливаде на подручју Црепољског 

Мјестимично су заступљене културе црног и бијелог бора на деградираним 
површинама, док су фрагментирано присутни и други типови примарне вегетације 
(нпр. вегетација пукотина стијена, сипара и др.). У горском појасу су смјештена сеоска 
насеља (нпр. Мочиоци, падине Црепољског), неурбанизирана, са врло мало обрадивих 
површина. Основу пољпопривредне дјелатности представља екстензивно сточарство. У 
посљератном периоду забиљежен је знатан број напуштених домаћинстава, особито на 
подручју Барица и Чављака. Наведена подручја уједно престављају и врло посјећена 
излетишта, док су преостала излетишта (Црепољско, Скакавац и Буковик), због ратним 
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дејствима уништене инфраструктуре, нешто мање посјећена. С друге стране, само су 
доње падине Озрена (дио према Сарајеву-Фалетићи, Нахорево) и дијелови према 
Палама, знатније насељени (Prospect C&S, 2005; Redžić et al., 2001). 

 
Сл. 5. Шуме и ливаде на подручју Скакавца 

РЕЗУЛТАТИ 
Током истраживања која су обухватила период октобар 2004-јуни 2005. године, 

поуздано је регистровано присуство 80. врста. 

Преглед орнитофауне регистроване у периоду 2004-2005 
1. Anas platyrhynchos L. 

Забиљежен је само један пар (03.05.2005) на великој локви званој “Језеро” у Хан језеру.  
2. Circus aeruginosus (L.)  

Један млади мужјак уочен је 29.05.2005. изнад Хасиног крша. Пошто је уочен изнад 
станишта неуобичјеног за ову врсту, вјероватно се ради о лутању у потрази за 
властитом територијом .  

3. Circus pygargus (L.) 
Регистрован је само један мужјак (01.05.2005) изнад Чаира.  
4. Accipiter nisus (L.) 
Један пар је уочен 29.05.2005. изнад Козјаче. 

5. Accipiter gentilis (L.)  
Присуство ове врсте констатовано је изнад травнатих станишта и станишта прелазног 
типа. 

6. Buteo buteo  (L.)  
Једна од најчешће регистрованих грабљивица. Углавном је уочаван приликом прелета и 
кружења изнад шума, ливада и камењара. Пошто је са сигурношћу регистрован један 
пар, претпоставља се да ова врста гнијезди на подучју Озрена. 

7. Buteo lagopus (Pontopp.) 
Регистрован је само једаном (10.12.2004.) изнад ливада код врха Црепољско. 
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8. Pernis apivorus (L.)  
Уочен је један примјерак у прелету 28.05.2005. у близини села Горњи  Мочиоци. 

9. Aquila chrysaetos (L.) 
Уочен је у неколико наврата како прелијеће изнад ширег истраживаног подручја. Један 
пар је регистрован 28.05.2005. у прелету на потезу Скакавац-Вучја Лука, па се 
претпоставља  да би могао гнијездити на подручју Врањских стијена. 

10. Falco subbuteo L.  
Доста често је примјећиван, нарочито у вечерњим сатима, како прелијеће изнад 
отворених травнатих и стјеновитих станишта.   

11. Falco tinnunculus L.  
Једна од чешће уочених грабљивица. Гнијежђење је констатовано на подручју 
Нахорева (сл. 6), али се претпоставља да би још најмање 2 пара могла гнијездити на 
истраживаном подручју.  

12. Falco vespertinus L. 
У периоду 01-03.05.2005., три пута је регистрован један мужјак изнад отворених 
травнатих станишта и смрчево-јелове шуме на Козјачи. 

 
 

Сл. 6. Гнијездо вјетруше (Falco tinnunculus) на локалитету Нахорево 
13. Tretates bonasia (Keys & Blas.)  

Регистрована је 30.04. и 01.05.2005. у Козјачи.  
14. Gallinago media (Latl.)  

Регистрована је у два наврата 03.05.2005. на отвореним травнатим стаништима у 
близини Црепољског брда (ливаде зване Чаире).   

15. Columba livia L.  
Сви уочени примјерци припадају форми domestica, а регистровани су у и око већих 
насеља. Процјењује се да на подручју Дрљеваца гнијезди 3-4 пара. 

16. Columba oenas L.  
Регистрован је један примјерак 12.06.2005. на подручју Буковика. 

17. Columba palumbus L.  
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Иако није бројан, уочен је у свим типовима шумских станишта. На основу понашања 
птица, може се претпоставити да гнијезде на истраживаном подручју.   

18. Cuculus canorus L.  
Веома честа врста у свим типовима станишта, осим чисто каменитих. Регистрована је 
на цијелом истраживаном подручју од Барица до Скакавца и Вучје Луке.  

19. Apus apus (L.)  
У раним јутарњима сатима посматране су изнад гребена Црепољског (2-3 пара).  

20. Upupa epops L. 
Ријетко уочена врста. Двије јединке су регстроване у листопадној шуми и воћњацима 
на Црепољском, док је једна јединка забиљежена у листопадној шуми на Барицама. 

21. Dryocopus martius (L.)  
На основу гласања регистрована на Козјачи 02.05.2005., док су трагови активности при 
исхрани (разваљени и избушени пањеви) налажени и на другим подручјима. 

22. Picus canus Gmel.  
Регистрована је свега у два наврата (03. и 21.05.2005), али се претпоставља да гнијезди 
на истраживаном подручју 

23. Dendrocopos major (L.)  
Иако је ријетко уочавана, гнијежђење (2 гнијезда) ове врсте је потврђено у Дрљевцу и 
Хан Вучјој Луци.  

24. Jynx torquilla L.  
Уочена је у листопадним шумама, а гласање је забиљежено у смрчево-јеловој шуми 
(Вучја Лука). 

25. Melanopcorypha calandra (L.)  
Бранислав Гашић је, у присуству Слободанке Ристић-Гашић, 11.06.2005., на 
југоисточној страни Црепољско брда (пашњак Чаире), регистровао једну јединку. 
Птица је посматрана на травнатој површини, с које се прије тога отопио снијег. Ово је 
први званични налаз дате врсте у Босни и Херцеговини.  

26. Lullula arborea (L.)  
Бројна и честа врста на ливадама и пашњацима. Процјењује се да на Чаирама гнијезди 
око 4-6 парова.  

27. Alauda arvensis L.  
Веома честа и бројна врста на ливадама и пашњацима. На Чаирама уочено 8-10 парова. 

28. Delichon urbica (L.)  
Мања јата су регистрована у јутарњим сатима како прелијећу гребен Црепољског.  

29. Hirundo rustica L.  
Забиљежена су мања јата у прелету изнад гребена Црепољског. 

30. Anthus trivialis (L.)  
Често уочљива и бројна уз рубове смрчевих шума. 

31. Motacilla alba L.  
Редовна у близини људских насеља и отвореним стаништима. Гнијежђење 
констатовано у близини дома Црепољско.  

32. Motacilla cinerea Tust.  
Регистрована само једанпут (03.06.2005), у близини поточића код срушеног дома 
Скакавац. 

33. Prunella modularis (L.)  
Углавном је регистрована у смрчево-јеловим шумама, али је има и у мјешовитим, 
претежно листопадним шумама, шумарцима и луговима на већим надморскм висинама.  

34. Erithacus rubecula L.  
Често регистрован у четинарским шумама, али и у другим типовима шума. 
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35. Saxicola torquata (L.)  
Регистрована само једном, 03. 05. 2005., на ливади источно од Решљева.  

36. Saxicola rubetra (L.)  
Ријетко регистрована врста,и то углавном на пашњацима Чаире.  

37. Phoenicurus ochruros (Gmel.)  
Дата врста је углавном регистрована у антропогеним стаништима, док је супротно 
очекиваном врло ријетка у својим природним стјеновитим и кршевитим стаништима.  

38. Phoenicurus phoenicurus (L.)  
Изузетно ријетка врста на истраживаном подручју. Поуздано су регистрована два пара 
у Хан Вучјој Луци. 

39. Oenanthe oenanthe (L.)  
Опћенито гледано није честа врста на истраживаном подручју. Нешто бројнија је у 
сухим камењарско-травнатим стаништима на подручју Дрљеваца.   

40. Monticola saxatilis (L.)  
Регистрована је у неколико наврата на локалитетима Горњи Мочиоци, пашњаци Чаире, 
и у близини ловачког дома «Црепољско».  

41. Turdus merula L.  
Најбројнија и најчешће уочавана врста. Регистрована је у свим типовима станишта на 
цијелом истраживаном подручју.  

42. Turdus torquatus L.  
Неочекивано бројна на истраживаном подручју. Забиљежена на рубовима четинарских 
и мјешовитих шума, те у стаништима прелазног типа. Процјењује се да на споменутом 
подручју гнијезди 4-5 парова.  

43. Turdus pilaris L.  
Већа јата су регистрована у периоду новембар 2004-јануар 2005., на отвореним 
стаништима у подручју Хреше и Црепољског. Највеће уочено јато бројало је 300-400 
јединки.  

44. Turdus philomelos Gmel.  
Врло бројна врста у свим типовима шума, док је у мањем броју регистрована у близини 
насеља.  

45. Turdus viscivorus L.  
Врло бројна врста у свим типовима станишта, док је у другим типовима станишта 
регистрована у мањем броју.  

46. Hippolais icterina (Viell.)  
Регистрован је само један мужјак, 23.05.2005., на локалитету испод Марковића брда.  

47. Sylvia communis Lath.  
Регистрована је у грмовима уз рубове шума, те у стаништима пелазног типа (камењари 
повезани са ливадама гдје има грмова).  

48. Sylvia curruca (L.)  
Углавном је регистрована у грмовима уз рубове шума и у стаништима повезаним са 
кршевима и пашњацима. 

49. Sylvia atricapilla (L.)  
Такођер, заузима спрат грмља у стаништима прелазног типа, али залази много дубље и 
у све типове шума. Прилично бројна у листопадним шумама и луговима. 

50. Phylloscopus collybita (Viell.)  
Често регистрована врста у свим типовима шума, те у стаништима прелазног типа с 
појединачним дрветима.  

51. Regulus regulus (L.)  
Регистрован у четинарским шумама. 



Котрошан, Д., С. Обратил, Б. Гашић (2008): 
_____________________________________ 

 134 

52. Regulus ignicapillus (Temm.)  
Регистрован у свим типовима четинарских шума. 

53. Aegithalos caudatus (L.)  
Забиљежена само једанпут, 27. 05. 2005., на локалитету Дрљеваца у станишту 
прелазног типа са много воћки и листопадног дрвећа. Вјероватно се гнијезди, јер су 
уочени примјерци носили храну у кљуну.  

54. Parus cristatus L.  
Регистрована је у свим типовима шума гдје има четинарског дрећа, те у додирним 
стаништима прелазног типа.  

55. Parus palustris L.  
Врло ријетко регистрована врста и то углавном у листопадним шумарцима.  

56. Parus montanus Bald.  
Иако није често уочавана, забиљежена је у свим типовима шума (осим борових). 
Гнијежђење је констатирано у четинарским шумама на Скакавцу (сл.7), те у каменитим 
стаништима на Хасином Кршу. 

 
Сл. 7. Гнијездо планинске сјенице (Parus montanus) у дрвету смрчево-јелове шуме на 

Скакавцу 
57. Parus lugubris Temm.  

Појединачни примјерци и парови су посматрани у дрворедима, воћњацима и прелазним 
стаништима, која су везана уз топлије листопадне шумарке, на потезу од Хан Вучје 
Луке до Дрљеваца.  

58. Parus ater L.  
Честа и бројна птица у црногоричним и претежно црногоричним шумама, гдје је 
забиљежена и на гнијежђењу. Такођер, регистрована је и у другим типовима станишта 
у којима има грмља или дрвећа. 

59. Parus major L.  
Најчешћа врста сјенице, регистрована у свим типовима станишта гдје има грмља и 
дрвећа. Гнијежђење констатовано на Чављаку, али се претпоставља да гнијезди и на 
другим дијеловима истраживаног подручја.  
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60. Parus coeruleus L.  
Регистрована само једанпут (10.12.2004.) на Црепољском. 

61. Sitta europaea L.  
Изненађујуће ријетко уочавана врста, али потврђена гњездарица на Озрену (посматрана 
породица са младима). Регистрована је у четинарској шуми и мјешовито четинарско-
листопадним шумама.  

62. Certhia familiaris L.  
Често регистрована врста у свим типовима шума. 

63. Troglodytes troglodytes (L.)  
Дата врста регисторована је у смрчево-јеловим шумама, али је с обзиром на повољне 
услове станишта изненађујуће ријетко запажана.  

64. Lanius collurio L.  
Врло чест и бројан на стаништима гдје има грмља и раштрканог дрвећа. Гнијежђење 
потврђено на подручју Чављака, али засигурно гнијезди и на другим локалитетима 
Озрена. 

65. Nucifraga caryocatactes (L.)  
Доста честа птица. Регистровани су појединачни примјерци и парови у свим 
стаништима гдје има појединачног четинарског дрвећа.  

66. Garrulus glandarius (L.)  
Честа врста регистрована у свим типовима станишта. 

67. Pica pica (L.)  
Обична врста у и око насеља гдје су пронађена и гнијезда. Регистрована је и изван 
насеља (нпр. уочена 05.11.2004 је како стоји на импровизираном контејнеру у близини 
порушеног дома Скакавац уз руб смрчево-јелове шуме). 

68. Corvus corone cornix L.  
Обична врста, у и око насеља, гдје су пронађена и гнијезда.  

69. Corvus coraxL.  
Редовно регистрован у прелету изнад ширег истраживаног подручја (од извора 
Мошћанице до Скакавца).  

70. Sturnus vulgaris L.  
Само је два пута (09. и 10.06.2005) уочена по један (вјероватно исти) примјерак у 
Вучијој Луци.   

71. Passer domesticus (L.)  
Уочена је једна женка 25.05.2005. у каменитом станишту на локалитету Дрљевац.  

72. Passer montanus(L.)  
Честа врста, у и око насељених мјеста, и у каменитом станишту у Дрљевцу. Вјероватно 
се гнијезди, јер су уочене јединке како носе материјал за гнијезда.  

73. Fringilla coelebs L.  
Веома честа и релативно бројна врста, у свим типовима станишта гдје има дрвећа.  

74. Serinus serinus (L.)  
Регистровано је неколико парова на четинарском дрвећу или у њиховој непосредној 
близини на локалитетима Брдо и Црепољско.  

75. Acanthis cannabina (L.)  
Често уочавана у сухим, травнатим и каменитим стаништима. Гнијежђење потврђено у 
грмљу клеке.  

76. Carduelis chloris (L.)  
Регистрована у неколико наврата, а уочене су и јединке које сакупљају материјал за 
гнијездо 

77. Pyrrhula pyrrhula (L.)  
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Уочена је у више наврата, а препоставља се да и гнијезди на истраживаном подручју 
(уочавани су парови).  

78. Coccothraustes coccothraustes (L.)  
У неколико наврата је регистрован у прелету између шуме и станишта прелазног типа.  

79. Loxia curvirostra L.  
Регистрован је само један примјерак 20.05.2005., у боровом гају на локалитету Хан 
Вучје Луке. 

80. Emberiza citrinella L.  
Честа врста,углавном регистрована уз рубове шума и у стаништима прелазног типа.  
 

Поред наведених врста ,на основу разговора са локалним становништвом, за још 
три врсте се може рећи да је врло вјероватно да насељавају подручје Озрена. Ријеч је о 
сљедећим врстама: 

1. Tetrao urogallus (L.)  
Према исказу становника, једна популација дате врсте насељава подручје Блудне 
равни..  

2. Perdix perdix (L.)  
У разговору са Милетом Марчетом добијена је информација да је 2003. године, на 
Чаирама пронађена женка и пет младих јединки. 

3. Otus scops (L.)  
У разговорима са локалним становништвом, добијена је информација да се дата врста 
може чути и видјети на подручју Хан Вучје Луке и Дрљеваца. 
Табела 1. Преглед сезонске дистрибуције орнитофауне на Озрену (2004-2005) 

2004 2005 
Врста 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 
1. Anas platyrhynchos         *  
2. Circus aeruginosus  *  
3. Circus pygargus         *  
4. Accipiter nisus         *  
5. Accipiter gentiles)        *  
6.Buteo buteo        * *  
7. Buteo lagopus    *       
8. Pernis apivorus         *  
9. Aquila chrysaetos         * * 
10. Falco subbuteo         * * 
11. Falco tinnunculus       * * * 
12. Falco vespertinus        *  
13. Tetrates bonasia         * *  
14. Gallinago media * 
15. Columba livia domestica        * * * 
16. Columba oenas          * 
17. Columba palumbus *       *  
18. Cuculus canorus       * * * 
19. Apus apus         *  
20. Upupa epops         *  
21. Dryocopus martius         *  
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2004 2005 
Врста 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 
22. Picus canus        *  
23. Dendrocopus major         *  
24. Jynx torquila         *  
25. Melanocorypha calandra          * 
26. Lullula arborea         * * 
27. Alauda arvensis        * * * 
28. Delichion urbica         * * 
29. Hirundo rustica        * * * 
30. Anthus trivialis        * * * 
31. Motacilla alba       * * * * 
32. Motacilla cinerea         * 
33. Prunella modularis        * * 
34. Erithacus rubecula       * * * 
35. Saxicola torquata         *  
36. Saxicola rubetra         * * 
37. Phoenicurus ochruros  * *     * * * 
38. Phoenicurus phoenicurus        * *  
39. Oenanthe oenanthe        * * * 
40. Monticola saxatilis        * *  
41. Turdus merula *     * * * * 
42. Turdus torquatus       * * * 
43. Turdus pilaris   * * *      
44. Turdus philomelos   *      * * 
45. Turdus viscivorus   * *   * * * * 
46. Hippolais icterina        *  
47. Sylvia communis         *  
48. Sylvia curruca         *  
49. Sylvia atricapilla        * * 
50. Phylloscopus collybita         * * 
51. Regulus regulus    * *    * * 
52. Regulus ignicapillus         * * 
53. Aegithalus caudatus         *  
54. Parus cristatus    *    *  
55. Parus palustris  * *    * *  
56. Parus montanus        * * 
57. Parus lugubris         *  
58. Parus ater  * * * *   * * * 
59. Parus major.  * * *    * * 
60. Parus coeruleus    *       
61. Sitta europaea         * * 
62. Certhia familiaris        *  
63. Troglodytes troglodytes  * *     * * 
64. Lanius collurio         * * 
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2004 2005 
Врста 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 
65. Nucifraga caryocatactes * * * *   * * * 
66. Garrulus glandarius    * *  * * *  
67. Pica pica  * * *   * * * * 
68. Covus corone cornix    *     * * * 
69. Corvus corax  * * * *  * * * * 
70. Sturnus vulgaris    * 
71. Passer domesticus         *  
72. Passer montanus        * *  
73. Frigilla coelebs    *   * * * * 
74. Serinus serinus    * *  * * * * 
75. Acanthis cannabina        * * * 
76. Carduelis chloris        * * * 
77. Pyrrhula pyrrhula    * *   * * * 
78. Coccothraustes coccothraustes        *  
79. Loxia curvirostra        *  
80. Emberiza citrinella        * * * 

Преглед орнитофауне регистроване у периоду 1888-2005 
На основу обраде свих познатих података, може се констатовати да је на подручју 

Озрена, до сада, регистровано 100 врста (таб. 2). 
Табела 2. Историјски преглед орнитофауне Озрена  

Аутор(и) 
/Године/ Врста Реисер 

/1888-1920/ 
Обратил 

/1971-1991/ 
Котрошан, Обратил,  
Гашић /2004-2005/ 

1. Anas platyrhynchos    * 
2. Neophron percnopterus  *   
3. Gypaetus barbatus  *   
4. Gyps fulvus  *  
5. Circus aeruginosus * 
6. Circus cyaneus  *   
7. Circus pygargus   * 
8. Accipiter nisus    * 
9. Accipiter gentiles * * * 
10. Buteo buteo * * * 
11. Buteo lagopus    * 
12. Pernis apivorus  * 
13. Aquila chrysaetos *  * 
14. Falco peregrinus  * *  
15. Falco subbuteo    * 
16. Falco tinnunculus * * * 
17. Falco vespertinus    * 
18. Tetrates bonasia  *  * 
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Аутор(и) 
/Године/ Врста Реисер 

/1888-1920/ 
Обратил 

/1971-1991/ 
Котрошан, Обратил,  
Гашић /2004-2005/ 

19. Tetrao urogallus *  *? 
20. Perdix perdix *  *? 
21. Alectoris graeca  *   
22. Gallinago media    * 
23. Columba livia domestica    * 
24. Columba oenas  * * 
25. Columba palumbus *  * 
26. Cuculus canorus  * * * 
27. Aegolius funereus *   
28. Otus scops    *? 
29. Bubo bubo  *   
30. Apus apus    * 
31. Upupa epops   * 
32. Dryocopus martius *  * 
33. Picus canus    * 
34. Dendrocopus major   * 
35. Dendrocopus leucotos *   
36. Picoides tridactylus  *   
37. Jynx torquila  * 
38. Melanocorypha calandra   * 
39. Lullula arborea    * 
40. Alauda arvensis  * * 
41. Delichion urbica   * 
42. Hirundo rustica    * 
43. Anthus trivialis   * * 
44. Motacilla alba   * * 
45. Motacilla cinerea  * * 
46. Prunella modularis *  * 
47. Erithacus rubecula  * * 
48. Saxicola torquata    * 
49. Saxicola rubetra    * 
50. Phoenicurus ochruros * * * 
51. Phoenicurus phoenicurus *  * 
52. Oenanthe oenanthe  * * * 
53. Monticola saxatilis  *  * 
54. Turdus merula   * * 
55. Turdus torquatus  * * 
56. Turdus pilaris   * * 
57. Turdus philomelos *  * 
58. Turdus viscivorus  * * * 
59. Hippolais icterina   * 
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Аутор(и) 
/Године/ Врста Реисер 

/1888-1920/ 
Обратил 

/1971-1991/ 
Котрошан, Обратил,  
Гашић /2004-2005/ 

60. Sylvia communis  * 
61. Sylvia curruca  *  * 
62. Sylvia atricapilla  * * 
63. Phylloscopus collybita    * * 
64. Regulus regulus  * * * 
65. Regulus ignicapillus    * 
66. Ficedula albicollis *   
67. Aegithalus caudatus * 
68. Parus cristatus  *  * 
69. Parus palustris * * * 
70. Parus montanus * * * 
71. Parus lugubris  *  * 
72. Parus ater  * * * 
73. Parus major *  * 
74. Parus coeruleus  * * 
75. Sitta europaea  * 
76. Tichodroma muraria  *   
77. Certhia familiaris    * 
78. Troglodytes troglodytes  * * 
79. Cinclus cinclus   *  
80. Lanius collurio  * * 
81. Nucifraga caryocatactes * * * 
82. Garrulus glandarius  * * * 
83.  Pica pica   * * 
84. Covus corone cornix  * * 
85. Corvus monedula  *  
86. Corvus corax  * * * 
87. Oriolus oriolus  *   
88. Sturnus vulgaris   * 
89. Sturnus roseus  *   
90. Passer domesticus  * * 
91. Passer montanus   * * 
92. Frigilla coelebs   * * 
93. Serinus serinus  * * * 
94. Acanthis cannabina  * * 
95. Carduelis carduelis   *  
96. Carduelis chloris   * * 
97. Pyrrhula pyrrhula * * * 
98. Coccothraustes coccothraustes  * * 
99. Loxia curvirostra  *  * 
100. Emberiza citrinella. * * * 
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ДИСКУСИЈА 
Током седмомјесечних истраживања орнитофауне средњебосанске планине Озрен, 

регистровано је 80 врста, док се на основу анкетирања локалног становништва 
претпоставља да би још три врсте могле насељавати дато подручје. У односу на досада 
познате публиковане (Reiser, 1939, Obratil 1966-1977) и непубликоване податке 
(истраживања Обратила од 1964. до 2004.), није регистровано 17 врста. За три врсте 
Gypaetus barbatus, Neophron percnopterus и Gyps fulvus) се зна, или основано 
претпоставља да су нестале са цјелокупног подручја Босне и Херцеговине (Obratil & 
Matvejev, 1989; Grubač & Gašić, 2004), док и остале нерегистроване врсте, углавном, 
спадају у ред ријетких врста (нпр. Tichodroma muraria) у Босни и Херцеговини, чиме се 
може дјелимично објаснити њихов изостанак.  

С обзиром на релативно малу разноликост станишта, као и да презентираним 
резултатима нису обухваћени значајни аспекти миграције (крај августа-почетак 
новембра) и  извођења младих (средина јуна-средина августа), те да су усљед 
неповољних временских прилика (нпр. снијег је забиљежен и у јуну 2005.) периоди 
зимоивања и прољетне сеобе обухваћени мањим бројем теренских излазака, забиљежен 
је неочекивано велики број врста. За очекивати је да споменути број врста буде већи 
када се истраживања наставе, и заокружи се једногодишњи циклус, који би обухватио 
сва четири сезонска аспекта.  

Од констатованих врста, издвајају се налази ријетких и значајних врста за Босну и 
Херцеговину, као што су: Pernis apivorus, Circus pygargus, Aquila chrysaëtos, Falco 
vespertinus, Tetrates bonasia, Dryocopus martius, Phoenicurus phoenicurus, Monticola 
saxatilis, Turdus torquatus и Loxia curvirostra. Посебно се истичу неочекивани и 
необични налази врста Gallinago media и Hippolais icterina.  

За Босну и Херцеговину посебно је значајан први званични налаз врсте 
Melanocorypha calandra. Наиме, у прегледу за бившу Југославију (Matvejev & Vasić, 
1973), дата врста се наводи и за подручје Херцеговине (са ?). Међутим, не постоје други 
литературни извори који би потврдили дате наводе. Наиме, Матвејев је раније 
«контатовао» дату врсту у околини Требиња, али никад није објавио дати налаз 
(Обратил pers.comm.). Стога се налаз Гашића са Црепољског брда (11.06.2005.) сматра 
првим званичним налазом. Истовремено, дати налаз се издваја и својом атипичношћу, у 
однусу на досада познате податке о распрострањењу дате врсте. Наиме, познато је да се 
наведена врста у Хрватској и Словенији (нпр. Матвејев, 1976; Rucner, 1998), улавном 
веже за приобална подручја. Из тог разлога, «босанскохерцеговачки налаз» се може 
сматрати елементом лутања. 

ЗАКЉУЧЦИ 
 

1. Током истраживања орнитофауне Озрена, вршених у периоду октобар 2004-јуни 
2005. регистровано је 80 врста птица, док за још три врсте постоје усмена 
казивања да насељавају споменуто подручје. 

2. Историјски посматрано, до сада је на подручју Озрена регистровано 100 врста. 
3. Нова истраживања указују на промјене у саставу орнитофауне Озрена, а које се, 

прије свега, односе на изостанак крупних грабљивица (Gypaetus barbatus, 
Neophron percnopterus и Gyps fulvus) које се воде, или се пак оправдано сумња да 
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су «нестале» са цијелог подручја Босне и Херцеговине. 
4. У току нових истраживања, по први пут у Босни и Херцеговини је регистрована 

врста Melanocorypha calandra (регистровао је Б. Гашић 11.06.2005. на 
југоисточној страни Црепољског брда). 
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Abstract 

ĐAN, Mihajla, Dragana OBREHT, Ljiljana VAPA, M. VAPA: VARIABILITY OF 
MICROSATELITES IN HARE POPULATION (Lepus europaeus) IN VOJVODINA. Skup 2: 
143-148. [Faculty of Science and Mathematics, 2 Dositej Obradovic Square; Faculty of Agriculture, 8 
Dositej Obradovic Square; 21000 Novi Sad]. 
Microsatelites, high repetitive sequences of a nuclear genome, represent useful molecular markers in 
analyses of population structure of various species. A high level of polymorphness of these DNA 
regions and co-dominant hereditary quality enables application of the results in observing genetic 
variability of natural populations for the purpose of biological conservation and ecological 
management of species. The aim of this research has been discovering variabilities of the three 
microsatelite locuses in the hare population (Lepus Europaeus) in Vojvodina. Applied standard 
primers for the amplification of locuses Sat2, Sat5 and Sat 12 have been developed on the wild hare 
species (Oryctolagus cuniculus) have shown to be applicable amongs various species of the 
Lagomorph. Following the separation of products of amplification using 6% of the denaturable 
polyacrilamid gel, 9 allels in Sat2 locus, 7 allels in Sat5 locus and 10 allels in Sat12 locus have been 
discovered. Heterozygotes were detected for each of the three locuses, and values of noticed 
heterozygotness per a locus were in the range from 0,222 (Sat5) to 0,813 (Sat12). By summing the 
results of the genetic structure of units, a noticed heterozygotness was defined in the hare population 
in Vojvodina H0=0,520, while the value of genetic differentiation according to the parameters of the F 
statistics had the sum of Fst=0,329. Gotten values point to large genetic differentiation in the hare 
population in Vojvodina, and to a much higher level of genetic variability discovered by the 
microsatelite markers, compared to earlier conducted analyses of alohibernal variability of the same 
populations. Selected microsatelite locuses have shown to be applicable in discovering genetic 
structure of the hare population, and the analysis of a larger number of units can enable defining of 
sub-population structure of this species on a broader area.  
Key words: Lepus Europaeus, microsatelites, electrophoresa, genetic variability.  

Сажетак 
Микросателити, високорепетитивне секвенце нуклеарног генома, представљају корисне 
молекуларне маркере у анализама популационе структуре различитих врста. Висок степен 
полиморфности ових региона ДНК и кодоминантно наслеђивање омогућава примену резултата у 
сагледавању генетичке варијабилности природних популација, ради биолошке конзервације и 
еколошког менаџмента врста. Циљ овог рада био је откривање варијабилности три 
микросателитска локуса у популацији зеца (Lepus europaeus) Војводине. Кориштени стандардни 
прајмери за амплификацију локуса Sat2, Sat5 и Sat12 развијени су на врсти дивљег кунића 
(Oryctolagus cuniculus), и показали су се примењивим код различитих врста Lagomorpha. Након 
раздвајања продуката амплификације на 6% денатуришућем полиакриламидном гелу откривено 
је 9 алела у Sat2 локусу, 7 алела у Sat5 локусу и 10 алела у Sat12 локусу. Хетерозиготи су 
детектовани за сва три локуса, и вредности уочене хетерозиготности по локусу кретале су се од 
0,222 (Sat5) до 0,813 (Sat12). Сумирањем резултата генетичке структуре јединки дефинисана је 
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уочена хетерозиготност у популацији зеца Војводине Ho=0,520, док је вредност генетичке 
диференцијације према параметрима F статистике износила FST=0,329. Добијене вредности 
указују на велику генетичку диференцијацију у популацији зеца Војводине, и много већи степен 
генетичке варијабилности откривен микросателитским маркерима, у односу на раније анализе 
алозимске варијабилности истих популација. Одабрани микросателитски локуси показали су се 
примењивим у откривању генетичке структуре популације зеца, и анализа већег броја јединки 
може омогућити дефинисање субпопулационе структуре ове врсте на ширем ареалу.  
Кључне речи: Lepus europaeus, микросателити, електрофореза, генетичка варијабилност 

УВОД 
Велики број популационо-генетичких студија указао је на могућност примене 

микросателита у анализама структуре популација које показују низак ниво 
полиморфности алозима. Истраживања генетичке варијабилности различитих врста 
рода Lepus европског континента применом анализе алозимске варијабилности (Vapa et 
al., 2002b; Suchentrunk et al., 2003) открила су мали степен генетичке диференцијације 
између различитих популација зеца у поређењу са осталим врстама сисара. Обзиром да 
је развој и стандардизација прајмера за амплификацију микросателитских локуса скуп и 
дуготрајан процес, у бројним студијама кориштени су микросателитски прајмери 
развијени на сродним врстама (Andersson et al., 1999). Микросателити, 
високорепетитивне секвенце нуклеарног генома, представљају корисне молекуларне 
маркере у анализама популационе структуре различитих врста због високог степена 
полиморфности ових региона ДНК и кодоминантног наслеђивања. Наведене 
карактеристике омогућавају примену резултата у сагледавању генетичке 
варијабилности природних популација ради биолошке конзервације и еколошког 
менаџмента врста. 

Зец (Lepus europaeus) насељава цео европски континент изузев Иберијског 
полуострва и представља једну од најловљенијих врста дивљачи, те поред биолошког 
има и велики економски значај у различитим регионима (Vapa, Šelmić, 1997). Након 
последњег леденог доба ова врста је успешно населила степске пределе Европе и 
временом се адаптирала на пољопривредна подручја низијско-брдских предела. Поред 
постглацијалне експанзије, врста Lepus europaeus успешно је интродукована у јужна 
подручја Скандинавског полуострва (Andersson et al., 1999), Велику Британију 
(Suchentrunk et al., 2001) и острвска подручја Грчке (Mamuris et al., 2001). 
Интродуковане јединке успешно су хибридизовале са другим врстама рода Lepus  што 
је узроковало промене генетичке структуре популација. Све наведене промене као и 
чињеница да се ради о најловљенијој дивљачи, иницирале су бројна истраживања 
генетичке структуре популација зеца. Анализе алозимске варијабилности показале су 
низак ниво генетичке варијабилности популација на ширем ареалу (Hartl et al., 1993; 
Suchentrunk et al., 2003; Davidović, 2003). U daljim genetičkim studijama primenom 
mikrosatelitskih markera definisan je veći nivo genetičke diferencijacije različitih populacija 
(Andersson et al., 1999). 

До данас детаљне генетичке студије популације зеца Војводине урађене су 
применом анализе алозимске варијабилности (Vapa et al., 2002a, 2002b; Davidović, 2003) 
и варијабилности митохондријалног генома (Đan et al., 2005), и показани ниво 
генетичке варијабилности (HO=0,056 и P=25%) анализиране популације био је у нивоу 
осталих средњеевропских популација зеца, без изражене генетичке диференцијације. 

Циљ овог рада био је откривање варијабилности три микросателитска локуса у 
популацији зеца (Lepus europaeus) Војводине, ради утврђивања примене одабраних 
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молекуларних маркера у откривању генетичке структуре популације зеца и 
дефинисању субпопулационе структуре ове врсте. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 
Узорци ткива језика и јетре 20 јединки зеца, изловљених на територији Војводине, 

у току ловне сезоне 2004/05., кориштени су за анализу. Узорци су замрзнути одмах 
након сакупљања, и чувани су на -20оC. 

Укупна ДНК сваке јединке изолована је из приближно 1мм3 ткива фенол-
хлороформ-изоамилалкохол, екстракцијом према методи Kocher et al. (1989). 

Прајмери кориштени за анализу микросателитских локуса Sat2, Sat5 и Sat12, 
развијени су на врсти дивљег кунића (Oryctolagus cuniculus) и дизајнирани су према 
Mougel i sar. (1997). Услови и оптимизација PCR амплификације анализираних региона 
урађена је према Andersson et al. (1999). Након амплификације PCR, продукти су 
раздвојени 2% агарозном електрофорезом и бојени етидијум бромидом ради 
визуализације под UV светлом. Узорци који су показали специфичну амплификацију 
микросателитских региона раздвојени су на 6% денатуришућем полиакриламидном 
гелу, према методи Sambrook & Russell (2001), и визуализовани стандардним сребрним 
бојењем. 

Фрагментна анализа добијених алела урађена је применом BIOSYS-1 release 1.7 
компјутерског пакета (Swofford, Selander, 1989), у циљу израчунавања алелних 
фреквенција, уочене и очекиване хетерозиготности, просечне хетерозиготности, 
просечног броја алела по локусу, као и основних параметара F статистике. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Међу анализираним микросателитским локусима, сва три су показала 

полиморфност у популацијама зеца Војводине, и откривено је 9 алела у Sat2 локусу, 7 
алела у Sat5 локусу и 10 алела у Sat12 локусу, што укупно чини 26 алела у три локуса. 

Приближна величина алела, нађених у локусу Sat2, кретала се између 224bp и 
264bp. Амплификовани алели Sat5 локусу били су приближне дужине од 190bp дo 
224bp. Најмању величину показали су алели локуса Sat12, приближне дужине од 108 до 
152bp. 

Mougel et al. (1997) су анализом истих микросателитских локуса код кунића 
уочили мањи број алела по локусу, и то по 4 у Sat2 и Sat12 локусима, и 6 у Sat5 локусу. 
Опсег величина алела по локусу такође је био мањи, и кретао се од 241bp дo 253bp у 
Sat2, од 206bp дo 234bp у Sat5 и између 122bp и 138bp у Sat12 локусу. Andersson et al. 
(1999), поред показане примене анализе ова три микросателитска локуса код врста L. 
europaeus и L. timidus, утврдили су приближан број алела и величину алела као и у 
популацији зеца Војводине. У локусу Sat2 детектовано је 9 алела, величине од 227bp дo 
255bp, 7 алела у Sat5 локусу, величине између 197bp и 221bp и 8 алела Sat12 локуса, 
величине од 106bp дo 138bp (Andersson et al., 1999) у популацијама зеца Скандинавије. 
У популацији зеца Војводине, нађен је већи број алела и алели веће дужине, у односу 
на исте микросателитске локусе код врсте Oryctolagus cuniculus. 

У локусу Sat2 највећу фреквенцију имао је алел c (28,9%), приближне дужине 
242bp, док су најмању фреквенцију 2,6% имали алели g, h и k (Сл. 1.). У локусу Sat5, 
међу седам уочених алела, најчешћи је био алел a (52,8%), приближне дужине 190bp, 
док је најмање био заступљен алел g (2,8%) (Сл. 2). Алел g (приближне дужине 136bp) 
био је најчешће заступљен у локусу Sat12, са фреквенцијом 28,1%, док су алели h, и и j 
имали најмању фреквенцију (3,1%) (Сл. 3). 
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Слика 1. Фреквенције алела Sat2 локуса у популацији зеца Војводине 
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Слика 2. Фреквенције алела Sat5 локуса у популацији зеца Војводине 
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Слика 3. Фреквенција алела Sat12 локуса у популацији зеца Војводине 

Хетерозиготи су пронађени за сва три локуса и вредности уочене 
хетерозиготности по локусу кретале су се од 0,222 (Sat5) дo 0,813 (Sat12) (Таб. 1). 
Сумирањем резултата генетичке структуре јединки дефинисана је просечна уочена 
хетерозиготност у популацији зеца Војводине Ho=0,520. Анализа изозимске 
варијабилности 77 јединки популације зеца Војводине дефинисала је вредност 
просечне уочене хетерозиготности Ho=0,056 (Davidović, 2003), што је чак десет пута 
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мања вредност у односу на ово истраживање, на много мањем броју јединки. Овако 
сигнификантна разлика последица је примене молекуларних маркера изразито веће 
резолуције у односу на биохемијско-генетичке маркере, чиме је могуће открити 
промене у структури ДНК у нивоу инсерција, и делеција поновака нуклеотида. 

Анализа полиморфности Sat12 локуса у популацији зеца Скандинавије открила је 
Ho=1, а ниже вредности за Sat2 локус Ho=0,611 и Sat5 локус Ho=0,333 (Andersson et al., 
1999). Иако су нађене вредности уочене хетерозиготности у овом раду биле ниже, 
потврђено је да највећу вредност показује локус Sat12, а следе Sat2 и Sat5 (Таб. 1). 
Табела 1. Број алела, уочена (Hо) и очекивана (Hе) хетерозиготност за три 
микросателитска локуса у популацији зеца Војводине 
Локус Број алела Ho He 
Sat2 9 0,526 0,848 
Sat5 7 0,222 0,695 
Sat12 10 0,813 0,855 
Средња вредност 8,67 0,520 0,799 

У даљој анализи Andersson et al. (1999) уочено је одступање фреквенција 
генотипова у односу на Hardy-Weinberg-oв еквилибријум за локусе Sat2 и Sat5. 
Применом исте анализе, на основу резултата добијених у овом раду, одступање 
фреквенција генотипова у односу на Hardy-Weinberg-ов еквилибријум на нивоу 
значајности p<0,05 нађено је за локус Sat5. Потврђено смањење хетерозиготности у 
наведеном локусу потенцијална је последица присутног inbreeding-a у популацији или 
Wahlund-oв ефекат. Уколико се узме у обзир да је вредност генетичке диференцијације, 
према параметрима F статистике, износила FST=0,329, добијена вредност указује на 
велику генетичку диференцијацију у популацији зеца Војводине, што елиминише тезу 
о присутном inbreeding-u. Штавише, сличан модел није уочен за друга два локуса, те 
ова претпоставка не може да се примени на анализирану популацију. Wahlund-ов 
ефекат, који се јавља уколико анализа обухвати јединке две или више популација, и 
третира их као јединке исте популације, потенцијалан је узрок смањене 
хетерозиготности, али потврда ове тезе захтева даљу анализу већег броја јединки. 
Трећи могући узрок ове појаве, који су разматрали и Andersson et al. (1999), јесте 
могућност мутације у региону везивања прајмера на једном од хомологих хромозома, 
чиме се уствари региструје нулти алел, те се такве јединке означавају као хомозиготне, 
због присуства једне траке на гелу. 

Овим радом показано је да је много већи степен генетичке варијабилности 
откривен применом микросателитских молекуларних маркера, у односу на раније 
анализе алозимске варијабилности популације зеца Војводине. Одабрани 
микросателитски локуси показали су се примењивим у откривању генетичке структуре 
популације зеца, и анализа већег броја јединки може омогућити дефинисање 
субпопулационе структуре ове врсте на ширем ареалу. 
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ЗНАЧАЈ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ У 
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Abstract 

RADEVIC, M., Nina JANJIC, Maja MANOJLOVIC: SIGNIFICANCE OF ECOLOGICAL 
SECTIONS IN ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS. Skup 2: 149-154. [Faculty of 
Natural Sciences and Mathematics, 2 Mladen Stojanovic Street, Banja Luka]. 
Problems in the domain of the ecology, and growing pollution of the environment have long become a 
main issue of interest of the mankind, so the development of the ecological sections represent a 
necessary need for offering substantial help to the educational system.  
Content of the ecological sections in primary and secondary schools gives a pupil an understanding 
how to best look at connecting organisms with the environment. Members of ecological sections are 
being trained to encounter many problems in any form od biosphere, and to see changes that appear as 
a consequence of acting of many ecological factors. Pupils in primary and secondary schools can, by 
being personally involved, create conditions for preserving the environment and reconstruction of 
devastated areas, depending on where a school is located, and taking into account capacities it 
possesses.  
Polling was conducted among teachers of primary and secondary schools in the Republic of Srpska, 
with the aim of finding whether ecological sections exist in schools, or a possibility of creating 
conditions for their establishment. Results of the research point to the needs of forming ecological 
sections in schools, and necessity to educate teachers, who would be held liable for realisation of the 
ecological section programmes.  
Content of the activities of the ecological section would emerge out of issues that the ecology deals 
with, but also out of necessary activities that have to be resorted to for the purpose of preserving and 
improvement of the environment. Therefore, the programme of the section has to have educational and 
stimulating character.  
Taking into account the fact that the ecology is a multidisciplinary science, important activities of the 
ecological section have to be organised in co-operation with the contents of other sections, before all, 
biological, plastic art, literary, journalist sections, etc.  
Key words: ecological section, pollution of the environment, environment, biosphere, ecological 
factors, multidisciplinarity.  

Сажетак 
Еколошка проблематика и све већа загађеност животне средине одавно су постали главни 
предмет интересовања човјечанства, тако да развој еколошке секције представља нужну потребу 
за пружање огромне помоћи образовном систему.  
Садржај еколошке секције у основним и средњим школама упућује  ученика да на очигледан 
начин сагледа повезивање организама са спољашњом средином. Чланови еколошких секција се 
оспособљавају да могу да уоче многе проблеме у било којем дијелу биосфере, и да запазе 
промјене које настају као посљедица дјеловања различитих еколошких фактора. Ученици у 
основним и средњим школама могу личним ангажовањем створити услове за очување околине и 
обнову девастираних подручја, сходно средини гдје се школа налази и могућности које она има.  
Вршена су анкетирања наставника основних и средњих школа Републике Српске, са циљем 
утврђивања постојања еколошке секције у школама, или могућности обезбјеђивања услова за 
формирање исте.  Резултати истраживања указују на потребе формирања еколошких секција у 
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школама, и на неопходност едукације наставника који би реализовали садржаје из програма 
еколошке секције.  
Садржаји рада еколошке секције   би проистицали из проблематике којом се екологија бави, али и 
из неопходних активности које се морају предузимати ради заштите и унапређивања животне 
средине. Зато, програм секције мора имати васпитни и подстицајни карактер.  
С обзиром да је екологија мултидисциплинарна наука, значајне активности еколошке секције се 
морају организовати у сарадњи са садржајима других секција, прије свих биолошких, ликовних, 
литерарних, новинарских и слично.  
Кључне ријечи:  еколошка секција, загађеност животне средине, спољашња средина, биосфера, 
еколошки фактори, мултидисциплинарност.  

УВОД 
Небрига и неодговорност човјечанства утицали су на глобале климатске 

промјене и деструкцију екосистема, а тим и све неизвјеснију будућност планете и 
њених становника. Антропогени утицај на околину постоји колико и сами људи. 
Међутим, почетком индустријске ере, дејство човјека је изазвало готово несагледиве и 
непоправљиве посљедице у његовој околини. Многа научна достигнућа покренула су 
ланчану реакцију уништавања биосфере. Незнање је довело до настанка озонске рупе – 
коришћењем изузетно опасних спојева, чије дејство није претходно провјерено. 
Повећана емисија угљен-диоксида и осталих гасова резултовала је неприродним 
ефектом стаклене баште и глобалним отопљавањем. Сличних примјера има у цијелој 
људској историји. На жалост, више немамо времена за нове грешке, већ морамо у што 
краћем року исправити, или ублажити старе. 

У свијету је, давно, уочен значај еколошке проблематике и информисаности о 
загађености животне средине. Готово сви документи одрживог развоја наводе важност 
еколошког образовања од најранијег животног доба.  

Босна и Херцеговина, погођена ратом и неимаштином, нашла се на маргинама 
свјетских трендова, занемарујући дуго и законску легислативу о заштити животне 
средине, а самим тим и образовање становништва на овом пољу.  

Задњих неколико година, захваљујући првенствено дјеловању академских 
професора и невладиних организација, уведен је предмет „Екологија и заштита 
животне средине“ у неке средње школе. Сем тога, веома мало пажње се, и даље, 
посвећује еколошкој проблематици, посебно у основним школама. Изненађујуће је, да 
и поред реформе школства, мултидисциплинаран приступ еколошком образовању 
готово да је немогуће „срести“. 

Циљ овог рада је био да се утврди заступљеност еколошког образовања, путем 
еколошких секција, у средњим и основним школама у Републици Српској.  

МЕТОДЕ РАДА 
Основни задатак рада је утврђивање степена развоја наставног процеса који 

третира питања животне средине, у основним и средњим школама. За истраживање је 
кориштена метода теоријске анализе анкете, реализоване у оквиру пројекта 
„Побољшавање квалитета учења и обуке наставника у настави природних наука и 
математике“, у организацији Природно-математичког факултета. 

Анкета је састављена у виду упитника мјешовитог типа. Достављена је 
наставницима и професорима основних и средњих школа Бањалуке са околином, Фоче, 
Приједора, Бијељине и Добоја. Формулисана су питања затвореног и отвореног типа. У 
питањима затвореног типа наставницима је понуђено два или више одговора, док им је 
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Графикон 1.  Да ли у школи има 
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у питањима отвореног типа остављена слобода да изнесу своје мишљење и евентуалне 
сугестије. Тематске цјелине упитника су биле сљедеће:  

- уводна питања: да ли у оквиру школских активности постоји едукација 
наставника и/или ученика у области заштите животне средине; 

- питања за школе које немају активности на пољу заштите животне средине; 
- питања за школе које имају активности на пољу заштите животне средине; 
- питања за наставнике биологије о типу наставе коју користе; 
- питања за наставнике биологије о активностима које подузимају ради 
проширивања сазнања о природи и њеној заштити; 

- питања о едукацији наставника о новијим научним открићима; 
- питања о семинарима које су наставници биологије похађали у претходне 
двије године. 

Добијени резултати су статистички обрађени и графички представљени, ради 
лакшег уочавања сличности и разлика.    

Поред спроведеног упитника, кориштена је и анализа литературних података 
домаћег и страног поријекла.  

РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА 
Суштина парадигме о опстанку Земље је у дјеловању на васпитно-образовном 

плану. Неопходно је утицати на генерације младих у подизању свијести о неопходности 
поштовања планете Земље и њених природних ритмова и процеса.  

Да би дијете или млад човјек поштовао околину, неопходно је да стекне основна 
сазнања о повезаности живе и неживе природе. Садржај еколошке секције у основним и 
средњим школама упућује  ученика да, на очигледан начин, сагледа повезивање 
организама са спољашњом средином. Чланови еколошких секција се оспособљавају да 
могу да уоче многе проблеме у било којем дијелу биосфере, и да запазе промјене које 
настају као посљедица дјеловања различитих еколошких фактора. Ученици, у основним 
и средњим школама, могу личним ангажовањем створити услове за очување околине и 
обнову девастираних подручја, сходно средини гдје се школа налази, и могућности које 
она има.  

Процес реформисања наставног програма у Босни и Херцеговини је у току, и 
требало би да буде довршен до 2010. године. Обухвата прикупљање и ширење многих 
питања праксе из области заштите животне средине.  

Проведена истраживања су показала колико је реформом планираних 
активности на пољу еколошког образовања спроведено, у основним и средњим 

школама, до 2005. године.  
Анкетирано је наставно особље у 134 

основне и 53 средње школе у Републици 
Српској.  

На питање о постојању еколошке 
секције, 81% основних и 75% средњих школа 
се изјаснило потврдно (Граф. 1).  

  Изненађујуће велики број школа са 
организованом еколошком секцијом, донекле, 
пружа лажну слику о стварној заступљености 
еколошког образовања у образовном систему 
Републике Српске. Даљим испитивањем 
наставног особља, може се уочити да су за 
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Графикон 3.  Да ли су  неки 
наставници заинтересовани да 

похађају семинар на тему 
заштите животне средине? 

Графикон 2.  Да ли су неки 
наставници похађали семинар на 
тему заштите животне средине? 

100% 69%

0% 31%
0%

50%

100%

OSNOVNA
ŠKOLA

SREDNJA
ŠKOLA

a)
b)

2% 0%98% 100%

0%

50%

100%

OSNOVNA
ŠKOLA

SREDNJA
ŠKOLA

a)
b)

Графикон 4.  Да ли су  неки 
наставници похађали 

семинар на тему заштите 
животне средине? 
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постојање еколошке секције углавном заслужни наставници или професори биологије, 
на чију је иницијативу све и организовано. Сама школа је, мало или нимало, омогућила 
стицање сазнања о еколошкој проблематици и питањима заштите животне средине, 
наставницима или ученицима. Постојање појединих еколошких секција је омогућено, 
само, ентузијазмом и ангажманом предметних наставника.  
Школе без еколошке секције 

Битно је уочити разлоге за непостојање еколошке секције у појединим школама. 
Поставља се питање да ли је за то заслужна незаинтересованост наставног особља, или 
школе у цјелини, са директором на челу и постојећим, од надлежног Министарства 
одобреним наставним планом и програмом. Одговори на питања о образованости самих 
наставника о проблематици животне средине дају стварну слику постојећег стања 
(Граф.2).  

Док, ниједан наставник основне 
школе није похађао семинар на тему заштите 
животне средине, у средњим школама 
ситуација је нешто боља, тако да се 31% 
професора изјаснио потврдно.  

Неопходно је нагласити веома 
једноставну чињеницу - неинформисан 

наставник не може информисати ученике. 
Рад у настави захтијева сталну едукацију 
наставног особља, што се у пракси често 
занемарује. Кривца не можемо тражити 
показујући руком на једну или другу страну. 
Неопходно је, постојећом реформом 
школства, промијенити цијели образовни 
систем, и утицати на свијест свих учесника 
наставног процеса.  

На питање да ли су заинтересовани да 
похађају семинар на тему заштите животне 
средине, само 2% наставника основних 
школа се изразило одрично (Граф.3). 

То 
упућује на 
закључак да 
наставницима није понуђено, или материјално 
омогућено присуствовање оваквим семинарима. 
Такође, не може се занемарити чињеница да је самих 
семинара, на тему заштите животне средине, 
реализовано изузетно мало, у протеклих неколико 
година.  
Школе са организованом еколошком секцијом 
Едукација наставника на пољу екологије и заштите 
животне средине, у школама са организованом 
еколошком секцијом, је незнатно боља (Граф.4)  

У основним 11%, а у средњим школама 5% 
наставника је присуствовало семинарима на тему 
заштите животне средине. Поставља се питање: како 
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Графикон 5.  На којим предметима у оквиру редовне наставе се обрађују теме из 
области заштите животне средине? 

ће наставник пренијети потребно знање ученицима?, када га, он сам, нема прилике 
стећи у виду стручног усавршавања путем семинара, екскурзија, научних истраживања 
и слично. Наставницима преостаје, једино, да  индивидуалним залагањем дођу до 
потребних информација. 

Велик проблем у провођењу реформе школства се јавља и у непостојању 
мултидисциплинарног приступа васпитном процесу. Непостојање сарадње између 
наставника различитих предмета, доводи до непримјењивости стечених знања и слабе 
сналажљивости ученика у њиховом даљем школовању и раду. Тако, и на питање о 
заступљености тема из заштите животне средине у наставном процесу, уочава се 
примат биологије и изузетно слаба заступљеност ових тема у осталим предметима 
(Граф.5).  

Уочена је и слаба сарадња школа са привредним субјектима, јавним 
предузећима и невладиним организацијама, у провођењу актвиности на заштити 
животне средине. Сарадња међу школама готово да не постоји, а изузетно је низак број 
чланица неке од мрежа које проводе активности на заштити животне средине.  

ЗАКЉУЧАК 
Стратегија образовне реформе захтијева модеран оквир наставног програма за 

све нивое основног и средњег образовања, заокружујући свеукупно знање предмета, и 
фокусирајући се на релевантне и савремене образовне вјештине и ставове, који ће 
омогућити студенту да се суочи са изазовима 21.вијека. 

Еколошком образовању се мора посветити пажња од почетка школовања. 
Професори разредне наставе имају обавезу да кроз озбиљну методичко-дидактичку 
припрему еколошке проблеме приближе сваком ученику. За постизање таквог циља 
неопходно је озбиљније повећати ниво еколошког образовања самих наставника. 

Проблем је у неразумијевању проблематике од стране самих наставника. 
Ученици, ангажовани у еколошким секцијама, су првенствено ангажовани у 
различитим акцијама чишћења града, излетишта, школског дворишта и слично. 
Ученици уче да „онечишћење треба бити очишћено“, а не избјегнуто или спријечено. 
Мали је број школа у којима се озбиљно приступило проблематици животне средине.  

Досадашња реформа школства у Републици Српској је изазвала слабе помаке у 
еколошком образовању како у основним, тако и у средњим школама. 

Неопходно је овом проблему приступити знатно озбиљније. Адекватно 
организовање и вођење еколошке секције доприноси стварању еколошке свијести 
ученика, што је неопходно за опстанак Планете. Глобалне проблеме не могу ријешити 
само владе појединих земаља. Неопходно је ангажовање свих појединаца, које се може 
постићи само едукацијом од најраније животне доби. 
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Наставни садржаји еколошке секције треба да проистичу из проблематике којом 
се екологија, као наука, бави, али и из неопходних активности које се морају 
предузимати ради заштите и унапређивања животне средине. Зато, програм секције 
мора имати васпитни и подстицајни карактер. 

С обзиром да је екологија мултидисциплинарна наука, значајне активности 
еколошке секције се морају организовати у сарадњи са садржајима других секција, 
прије свих биолошких, ликовних, литерарних, новинарских и слично.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Г л а в а ч , В. (2001): Увод у глобалну екологију, Хрватска свеучулишна наклада, 

Министарство заштите околиша и просторног уређења, Пучко отворено училиште, 
Загреб. 

2. К л е п а ц , Р. (1980): Основе екологије, Југословенска медицинска наклада, Загреб. 
3. Му ч и б а б и ћ , С., Берберовић, Љ. (1980): Екологија Еволуција, уџбеник биологије за III 

разред гимназије, ИГКРО Свјетлост, ООУР Завод за уџбенике, Сарајево. 
4. Ом а н о в и ћ , М. (2000): Прилог стратегији одрживог развоја у Босни и Херцеговини, 

ФДА, Круг 99, Сарајево. 
5. П е ц е љ , М. (2000): Климатске промјене и ефекат стаклене баште, Републички педагошки 

завод, Бања Лука. 
6. Шар н а г л , В. (1976): Угрожена Земља, претња човечанству или нове могућности, 

Издавачки центар, Београд. 
 

Примљено: 17.7.2007. 
Одобрено: 17.7.2007. 

 



Скуп 2: Зборник радова I Симпозијум биолога Републике Српске, Бања Лука 10-12.11.2005.  
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2008. 

УДК: 371.26 
371.136 

_____________________________________ 
Стручни рад 

 

ПРАВИЛНО ОЦЈЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА, 
ЗНАЧАЈАН ИНДИКАТОР У 
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Abstract 

RADEVIC, M., Nina JANJIC, Maja MANOJLOVIC: GRADING OF PUPILS, A SIGNIFICANT 
INDICATOR FOR EVALUATION OF TEACHERS IN PRIMARY AND SECONDARY 
SCHOOLS. Skup 2: 155-162. [Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka]. 
Teaching is a complex pedagogical and educational process conducted with pupils according to the 
plan. Teaching is managed by pedagogues. It is based on defined objectives, principles, methods and 
ways of work, and uses many different teaching instruments.  
Pupils learn, gain various skills and habits through an available teaching process. A modern 
pedagogical and educational process is based on teacher's support during pupils' studying, because 
new knowledge provides the pupils with developing their capacities, and using it for the development 
of the whole community.  
A good colaboration between teachers and pupils is essential for successful teaching, and it creates 
working habits and changes pupils' personality.  
Every pupil's activity should be evaluated by the teachers. Giving of marks is a proof to pupil's 
achievement. Pupils' activities are evaluated by giving of marks, and it represents a way of motivation. 
Giving of marks stimulates a versatile and harmonised progress of the pupils, has an impact on their 
advancing and motivates studying.  
Key words: giving of marks, pupil, teacher, evaluation, elementary and high school 

Сажетак 
Настава је комплексан образовно-васпитни процес који се одвија и реализује плански и 
системски са ученицима. Наставом руководи наставник. Настава је заснована на одређеним 
циљевима, принципима, методама и облицима рада, користећи различита наставна средства.  
Кроз правилан наставни процес ученици стичу одређена знања, вјештине и навике. Савремени 
приступ реализацији образовно-васпитног процеса се заснива на помоћи наставника ученицима у 
учењу, јер нова сазнања омогућавају ученицима да развију своје способности у циљу развоја 
цјелокупног друштва.  
Важан услов добре наставе је нераскидива сарадња наставника и ученика, која има за циљ 
стварање одређених радних навика и промјене у личности ученика.  
Сваки рад ученика се оцјењује од стране наставника. Оцјењивање је процес постизања и 
интерпретације доказа о достигнућу. Оцјењивањем вреднујемо рад ученика и оно припада 
категорији мотивационих карактера. Оцјена подстиче свестран и хармоничан развој ученика, 
утиче на повећање нивоа њиховог знања и васпитности и утиче на формирање мотива учења.  
Кључне ријечи: оцјењивање, ученик, наставник, вредновање, основна и средња школа 
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УВОД 
Појам оцјењивања, у најширем смислу ријечи је "разврставање било којих 

људских учинака у унапријед предвиђене вриједносне категорије" (Педагошки 
лексикон, 1996). Исти извор наводи да је оцјена мјерење ученикових постигнућа у раду, 
учењу и владању, које се исказују нумерички. 

У нашим школама доминира орјентација ка оцјењивању искључиво ученичких 
знања. Поједини наставници оцјењивање и оцјену користе као средство спречавања тј. 
кажњавању ученика за недисциплиновано понашање. Наставници, приликом 
оцјењивања нису у стању или не могу да обухвате све компоненте вредновања, те се 
поставља питање да ли је оцјена субјективно дата, и да ли на наставника утичу фактори 
који умањују објективност оцјењивања. 

Оцјењивањем ученика су се бавили бројни педагози, методичари и психолози, 
који су урадили многа истраживања вредновања рада ученика у основним и средњим 
школама. У литератури постоји велики број покушаја конкретизације образовно-
васпитног процеса кроз различите принципе, методе и облике рада (Педагошка 
енциклопедија 2, 1989; Илић, 1999; Вилотијевић, 2000). Тежиште вредновања рада се 
налази у личности ученика и основним садржајима програма. 

Овакву конкретизацију образовно-васпитног рада је могуће једино ријешити 
кроз мултидисциплинарни приступ стручњака за поједине наставне предмете, 
педагогијом, психологијом, социологијом и филозофијом. 

У истраживању је примијењена метода теоријске анализе вредновања рада 
ученика кроз различите поступке и на основу анализа неких литературних података. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА 
Предмет образовно-васпитног рада у савременој настави су вриједности 

ученика, његове емоције, интересовања и ставови. Активним учеником се остварује 
жељени циљ. Само мотивисан ученик може да учи и да постиже добре резултате не 
само у настави, већ и на другим пољима. Избор адекватног принципа рада у настави 
представља конкретан допринос у лакшем савладавању и разумијевању планираног 
садржаја и представља конкретно упутство, односно смјерницу у будућем планирању, 
реализацији и евалуацији наставног прoцеса. 

Процес учења се активно може водити једино ако се заснива на стваралачкој 
активности, стицањем искуства, истраживањем и посматрањем нових и непознатих 
предмета, појмова, процеса и догађаја. Без добре образовне основе нема цјелокупног 
хармонијског и савременог развоја личности. 

Наставник својим методама рада покушава пренијети ученицима што више 
садржаја и покушава бити јасан и конкретан. Садржаји су према Наставном плану и 
програму направљени за све ученике одређеног узраста, али различит развој 
психомоторних способности ученика онемогућава једнако праћење планираних 
садржаја. Неки ученици, који немају предзнања и радних навика из ранијих година, 
нису у стању пратити реализацију тих програма, док се добри ученици досађују, јер не 
могу да задовоље своја дубља и шира интересовања. 

Наставник је дидактичар, васпитач, „дијагностичар“ за тестирање и самостално 
праћење ученика, инструктор за примјену модела и проблемских метода, координатор у 
правилном учењу и бодовању постигнућа. Наставник је креатор нових 
интерперсоналних комуникација (радионице, вјежбе у групама) и градитељ нове 
емоционалне климе код ученика.  
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Наставник има наставно-научну улогу и води ученика у активностима у 
реализацији садржаја наставе и стицању знања, заснованим на научној основи. 
Наставник је координатор, инструктор, савјетник, ментор и са ученицима договара 
учење. 

Наставник је одговоран за правилно извођење наставе; да би то урадио он мора 
посједовати знање, креативност, маштовитост, уложити много рада, труда и 
ентузијазма. Већином је улога наставника предавачко – испитивачка. Он са ученицима 
успоставља контакт путем садржаја који реализује у току наставе. Међутим, у новије 
вријеме се постепено мијења улога наставника. Наставник пружа ученицима теоретска 
и практична знања и умјећа, развијајући њихов карактер и црте личности и њихову 
друштвену активност. Он дјелује не само у правцу постизања одређених резултата у 
раду и учењу, већ и у подстицају и развијању бројних позитивних особина, својстава и 
облика понашања својих ученика (Педагошка енциклопедија 2, 1989, стр. 103). 

Наставник није личност која "држи часове", већ личност која организује час, 
подстиче, вреднује, координира и сарађује са ученицима. Он мора да прихвати све 
новине које се појављују током реформе образовања.  

Позив наставника је веома захтјеван. Он захтијева личност која се одликује 
емоционалном зрелошћу, мотивационим оптимизмом и развијеним осјећајем за 
одговорност. 

Ученик у активној позицији слободно изражава емоције и врши презентацију 
своје перцепције градива. Он учи, ствара слику о појму и појави и постаје самосталан и 
одговоран за своје резултате. Ученик меморише многа знања, стиче навике и вјештине 
квалитетног меморисања, као и репродукцију тих знања. Ученик мора имати вољу, 
емоционалност, мотивисаност за такав садржај ради даљег остваривања постављеног 
задатка. 

Од ученика се очекује да прима знање; али постоје разлике у менталном развоју, 
брзини напредовања и степену усвајања нових знања. Организација рада захтијева 
учениково предзнање, интересовање за одређене појаве и примјену одговарајућег 
искуства. 

Основна организационо-временска и дидактичка јединица наставног рада је 
наставни час који захтијева припрему, вријеме и простор. У току наставног часа се 
реализује интерактивни однос између ученика, наставника и наставног садржаја. 

Наставник је једини који је одговоран за оцјењивање и мора бити, приликом 
оцјењивања, свестран, систематичан, објективан и рационалан. Међутим, успјех 
ученика је и успјех наставника. Оцјена ученика представља ниво посједованог, 
наученог и запамћеног знања које је наставник током реализације планираног садржаја 
пружио ученику. Тако да сама оцјена коју је наставник одредио ученику представља 
ниво савладаности реализованог градива. 

Примарна сврха оцјењивања је да детерминише ниво до којег су резултати 
учења постигнути. Оцјењивање представља провјеру резултата учења различитим 
техникама. Изабране технике одговарају врстама вјештина, дефинисаних у резултатима 
учења. Свака техника оцјењивања дефинисана је одређеним детаљима, и треба да узме 
у озбир процес активног учења. 

Резултат усменог и писменог провјеравања знања и умјећа ученика исказује се у 
форми оцјене. Поставља се питање: Да ли је оцјена право мјерило знања? На ово 
питање се може одговорити када се сагледају све функције оцјене.  

Оцјењивање може бити нумеричко или бројчано и описно или дескриптивно. У 
нашим основним и средњим школама оцјене су од 1 до 5, и оне су израз резултата 
свеукупног рада ученика које су изведене из усменог одговора или писменог 
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провјеравања, током одређеног временског периода. Бројчано оцјењивање је 
економичније, прецизније и једноставније од описног.  

Описно оцјењивање се примјењује у предшколским установама и првом разреду 
основне школе. У првом разреду описно оцјењивање је доминантна форма праћења и 
вредновања напредовања ученика, која унапређује квалитет комуникације између 
ученика и садржаја учења.  Описно оцјењивање помаже ученицима првог разреда да 
упознају захтјеве и могућности које пружа школски програм. Оно помаже ученицима 
да непосредне циљеве учења повежу како са залагањем и вјежбањем, тако и са 
критеријумима на основу којих се препознаје и вреднује успјех. Описно оцјењивање 
пружа конкретне информације о ефикасности учениковог ангажовања и о квалитету 
исхода тог ангажовања. 

Да би оцјењивање ученика било вјеродостојније и прецизније, сваки наставник 
мора отклонити било какву субјективност која је присутна. Мора посебно обратити 
пажњу на квалитет усвојеног знања, тачност у изражавању и развијању навика. 

Слабости бројчаног оцјењивања су субјективност наставника и немогућност 
наставника да свестраније упозна ученике. 

Оцјена мора да утврди ниво усвојености знања код ученика и као стимулативна 
мјера може да послужи за унапређење рада у наредном периоду. У наставној пракси, 
добра оцјена је подстицај и има мотивациону вриједност. 

Оцјењивање ученика је веома значајно са аспекта потреба за сталним учењем и 
утврђивањем вишег нивоа образовања и жељених достигнућа. Ако се посматра рад 
наставника, онда се кроз оцјењивање ученика вреднује знање ученика, али и његове 
личне способности, спознајне и практичне вјештине и понашање. Оцјењивање мора 
бити континуирано уз стални процес акумулирања знања. Оцјењивањем се кроз низ 
мјерних иструмената долази до значајних параметара о исходу образовно-васпитног 
процеса. 

Већином, наставник кроз свој наставни рад оцјењује само знање ученика, а 
запостављају се други мјерни параметри који проистичу из функционалних задатака 
(вјештине, способности) и васпитних задатака наставе (ставови, мишљење и 
понашање). Да би се отклонили ови недостаци, наставник мора приликом оцјењивања 
ученика да прати код ученика не само знање, већ и радне навике, његово залагање, 
интересовање, његове субјективне и објективне могућности за рад. 

Што чешће оцјењивање ученика све више подстиче ученике за креативнијим 
радом, омогућава наставнику предузимање корективних мјера и умањује дејство 
фактора случајности код избора питања. Поставља се питање како оцјењивати? 
□  Питања и одговори 
□  Питања са могућношћу избора само једног тачног одговора 
□  Питања тачно – нетачно 
□  Групни пројекти 
□  Усмена презентација 
□  Писмени задаци 
□  Оцјењивање од стране колеге (ученика) 
□  Практични задаци 
□  Портфолио 
□  Само – оцјењивање 
□  Аудио – видео записи 
□  Извјештаји 
□  Обрасци за праћење напретка 
□  Микро задаци (мањи дијелови оцјењени посебно и урађени током времена) 
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□  Тест 
□  Листа провјере 

Технике оцјењивања су различите сходно времену и садржајима које је 
наставник реализовао на часу и могу бити у виду: 

Задатка – обављена вјежба као одговор на задатак који је дат са специфичним 
смјерницама и обично кратког трајања.  

Стручни испит – тест способности слушања и интерпретације, обично 
представљен аудио касетама је веома значајна компонента рада. 

Интервју – оцјена учења путем вербалног испитивања, обично на бази један на 
један, може бити структуиран или неструктуиран. 

Дневник – индивидуалне забиљешке ученика, искуство учења по модулима. 
Објективна питања – питања писменог испита која су постављена тако да на 

њих постоји један одређен тачан одговор, могу бити отвореног и затвореног типа. 
Усмени испит – способност тачног изражавања и одговарања наставнику на 

постављена питања. 
Усмена презентација – презентација по задатој теми уз одговарање на питања 

других учесника и испитивача који су присутни приликом излагања. 
Портфолио – колекција изабраних радова скупљених током обуке по модулима. 
Практични испит – оцјењивање одређених вјештина рада које су показане у 

одређеном периоду и под одређеним условима и оцјењивање специфичних вјештина 
рада у току обуке. 

Пројекат – индивидуални или групни рад са упутама и са ширим смјерницама 
него код задатка, и обично рађен дужи временски период. 

Кратки одговори на питања – писмени испити са питањима који захтјевају 
одговоре ограничене дужине и који обезбјеђују вођење до форме која је тражена као 
одговор. 

Писмени испит – оцјена одговора датих на низ питања, нпр. есеј, и сл. 
Оцјењивање ученика тестовима спада у групу формалног оцјењивања, и то 
оцјењивање ученика се може обављати након завршеног модула, након завршене 
тематске јединице или групе тематских јединица. Унутар модула при дефинисању 
критерија оцјењивања за тестове, као и друге начине писменог испитивања,  мора се 
одредити: начин оцјењивања, трајање, формат (број дијелова, врсте питања, ниво 
вјештина или низ специфичних резултата учења који се тестирају, степен избора, 
оцјене или бодова, датих по питањима). 

Оцјењивање ученика треба бити према конкретним резултатима учења, тако да 
изабране технике оцјењивања треба да одговарају врсти вјештина наведених у 
специфичним резултатима учења. Истовремено, технике оцјењивања морају да оцијене 
широк низ специфичних резултата учења и одреде мјеру која одражава релативан 
значај низа вјештина у специфичним резултатима учења (већи значај треба дати 
практичном испитивању гдје су специфични резултати учења углавном практичне 
вјештине). Веома је важно успоставити добру равнотежу између рада на часу и 
завршног оцјењивања на крају једног полугодишта или на крају године. 

Сваком наставнику је приоритет активност ученика на сваком часу. Она се 
остварује кроз групни рад, размјењивање идеја, такмичења, извођење експеримента, 
рад на стручним листовима и рјешавању постојећих задатака. На тај начин, наставник 
активно укључује ученике директно у сам процес учења. Ово значи да ученици, умјесто 
визуелног и вербалног примања информација, припремају информације, активно 
учествују и сами раде. Међутим, ученици могу испољавати велике активности не само 
у школи, него и изван школе. Анкете/испитивања (истраживање тржишта, упитници), 
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радно искуство/рад у заједници, прикупљање извора, истраживање, планирана 
путовања, такмичења и сл.  

Оцјењивање ученика обухвата упознавање ученика са дефинисаним техникама 
оцјењивања и важности појединих тематских јединица и техника оцјењивања, примјена 
дефинисаних техника оцјењивања и израда завршних тестова. Наставник мора давати 
довољно информација ученику о тематској јединици која се обрађује и треба 
посједовати одређене примјере који ће помоћи ученику у савладавању градива тако, да 
на крају сваког радног материјала требају бити радни задаци везани за тематику која се 
обрађивала, а који се односе на дефинисане резултате учења. На тај начин ће наставник 
пружати неопходне и веома сликовоте материјале ученицима, који ће то брже и 
једноставније усвојити, тако да је добијена оцјена ученика  добар показатељ 
вредновања самог наставника. 

Оцјењивање ученика може бити усмено, писмено, самопровјеравање или 
практично провјеравање. Усмено (субјективно) провјеравање и оцјењивање се 
реализује кроз непосредни контакт наставника и ученика. У педагошкој, односно 
дидактичкој литератури је познато пет нивоа знања, према којима се одређује квалитет 
знања, умећа, способности и ставови ученика.  
Таб. 1. Ниво и оцјене  

 Ниво Оцјене 

1. присјећање недовољан (1) 
2. препознавање довољан (2) 
3.  репродукција добар (3) 
4.  разумијевање врло добар (4) 
5. примјена одличан (5) 

Присјећање је најнижи квалитет знања. Ученик се присјећа да је слушао 
одређени садржај, али не може да се сјети појединости везаних за дату тему. 

Препознавање представља низак ниво знања, гдје ученици препознају неке 
чињенице, али их не могу објаснити или прокоментарисати.  

Репродукција је просјечан квалитет знања, гдје ученици могу поновити неки 
садржај који је раније реализован, али га не могу примијенити у свакодневном раду. 

Разумијевање представља висок квалитет знања који обухвата и предходне 
нивое знања. Ученици су на овом нивоу склони да стечена знања реорганизују.  

Примјена (стваралачко) знања је највиши ниво знања. Ученици могу да га 
примјене у новим ситуацијама при уочавању неког проблема. 

Слабости оваквог начина оцјењивања су у томе што наставник на основу 
бројчане оцјене не може образложити изразито позитиван и негативан квалитет знања, 
вјештина, навика, способности и ставова. 
Таб. 2. Примјери оцјењивања заснованог на резултатима учења 

примјери опис предности 
 
Групни пројекти 

Заједнички рад одређеног броја 
ученика на одређеном задатку. Ово 
може захтијевати планирање, 
истраживање, дискусију и групну 
презентацију. 

Могу се оцијенити способности 
ученика да раде као дио тима и да 
заврше задатак стручно.  
Овом методом се олакшава сарадња 
међу ученицима. 
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примјери опис предности 
Писмени задаци Задаци који укључују описе, 

анализе, објашњења, резимирање. 
Могу се користити да би се оцјенило 
разумјевање теме. Метода може 
показати како ученици користе 
чињенице и претварају их у 
аргументе. 
Може показати способности ученика 
да размишља, пише и комуницира. 

Оцјењивање 
портфолиа 

Представља фајл који садржи 
материјал на којем је ученик радио 
у одређеном временском периоду. 
Укључује радове, нацрте, 
самопроцјену, мишљење колега и 
наставника. 

Омогућује оцјењивање у дужем 
периоду. Ученици се не оцјењују на 
основу само једне изведбе. 
Укључује самооцјењивање и 
оцјењивање од стране колеге-
ученика. 

Усмена 
презентација 

Ученици усмено представљају рад.  Даје могућност ученицима да кажу 
што знају. Оцјењују се завршни рад, 
као и способност представљања. 

ЗАКЉУЧАК 
 Правилно оцјењивање ученика обухвата евидентирање, провјеравање и 

мјерење свих параметара у току образовно-васпитног процеса. 
 Оцјењујући рад ученика, наставници у основним и средњим школама 

оцјењују и свој рад, односно труд уложен у припреми и реализацији часа. 
 Сваки наставник има задатак да ученике усмјерава и подстиче у току рада, 

ради постизања што бољих резултата, што је и његов успјех. 
 Правилно оцјењивање ученика представља основну вриједност наставника 

у основним и средњим школама. 
 Сваки успјех ученика у основним и средњим школама је добар показатељ 

успјеха сваког наставника. 
 Сваки наставник мора имати стручно и педагошко-психолошки 

усавршавање. 
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Abstract 

RADEVIC, M., Nina JANJIC, Maja MANOJLOVIC: BIOLOGY TEACHING IN THE 
REFORMED SYSTEM OF EDUCATION. Skup 2: 163-170. [Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska].  
In a traditional educational system, a teacher has a dominant role in the process of teaching, while 
pupils are mostly passive listeners. Contrary to that kind of teaching, reformed teaching comprises 
active participation of the pupils, while the teachers act as moderators in that process. In order for this 
kind of teaching to be successful, in the teaching process of all subjects, including biology, a modulare 
approach is introduced accompanying the reform.  
Modules encompass logical units that are composed of more units, and bring every pupil in a position 
to actively participate in acquiring new knowledge. Through new methods of various forms of 
teaching such as: self-supporting work of a pupil, group work, work in pairs, programmed teaching, 
teaching in which problems are brought before pupils, and they are required to solve them, etc, the 
pupils become active participants in the teaching process. Through these innovations in teaching, the 
pupils develop an ability to see and observe, to logically think and conclude, notice units and specific 
elements within the frame of a unit (development of inductive and deductive thinking), etc.  
Advantages of the modulare approach are manifold: they enable motivation, flexibility, variety of 
ways and techniques of giving of marks, provide a continuous prgramme development, promote an 
idea of life long learning. The process of learning is based on obtaining capabilities, it provides 
integration and connections among teaching curricula, enables training outside the school, and is in 
line with many European professional programmes.  
А reformed educational system, through learning and instructions by the teachers, will provide the 
pupils with higher activity, independent and efficient work in the class and outside the school, and it 
will provide them with flexibility at all levels, and better marks.  
Key words: teaching in biology, reformed education, teacher, pupil.  

Сажетак 
У традиционалном систему образовања наставник има доминантну улогу у настави, док су  
ученици већином у позицији пасивних слушалаца. Насупрот таквој настави, реформисана настава 
подразумијева активно учешће ученика, док се наставници јављају као модератори тог процеса. 
Да би се такав начин наставе успјешно одвијао, у наставу свих предмета, па и биологије, уводи се 
модуларни приступ који прати реформу.  
Модули обухватају логичне цјелине које се састоје из више јединица и сваког ученика доводе у 
позицију да сам активно учествује у усвајању нових сазнања. Кроз нове методе различитих 
облика наставе као што су: самосталан рад ученика, групни облик рада, рад у паровима, 
програмирана настава,  проблемска настава и сл., ученици постају активни учесници у настави. 
Оваквим иновацијама у настави ученици развијају способност посматрања и запажања, логичког 
мишљења и закључивања, уочавање цјелине и појединих елемената у оквиру цјелине (развијање 
индуктивног и дедуктивног мишљења) итд.  
Предности модуларног приступа су вишеструке: обезбјеђују мотивацију, флексибилност, 
разноликост начина и техника оцјењивања, обезбјеђују стални развој програма и промовишу 
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идеју учења кроз цијели живот. Учење је засновано на стицању способности, омогућава 
интеграцију и везе међу наставним плановима и програмима, омогућава обуку изван школе и у 
линији је са многим европским стручним програмима.  
Реформисани систем образовања,  кроз учење и смјернице наставника обезбиједиће већу 
активност ученика, самосталан креативан и ефикасан рад на часу у школи и ван школе, као и 
проходност ученика на свим нивоима и бољу пролазност.  
Кључне ријечи: настава биологије, реформисано образовање, наставник, ученик.  

УВОД 
Реформа система образовања је по критеријуму динамичан и дуготрајан процес.  

Она обухвата непрекидно унапређивање рада наставника и ученика у школама. 
Међутим, иновације наставног процеса се, засад, споро реализују, јер су у досадашњем 
раду наставници већином изводили наставу фронталним обликом рада. Наставник је 
био предавач и испоручилац информација које су ученику презентоване. Ученик је 
пажљиви слушалац и извршилац свих оних задатака које му наставник припреми и, 
може се рећи, искључиви реализатор наставникове припреме. 

С обзиром да су стручна савјетовања професора и наставника биологије 
изостајала током више година, наставници нису имали повољну прилику да се упознају 
са најновијим достигнућима из одређених научних области. Многи наставници нису 
били довољно информисани и едуковани за савремене облике и методе рада у 
наставном процесу биологије. У реформисаном систему образовања биологија мора 
заузимати значајно мјесто, јер на основама биологије почивају и многе примијењене 
науке. Зато је неопходно, кроз различите конгресе, симпозијуме, семинаре, научна и 
стручна савјетовања перманентно представљати све могуће активности које се 
примјењују у наставном процесу, а које ће се реализовати у будућем програму наставе. 

Иновирана настава се споро реализује. Разлози су многобројни. У овиру 
пројекта „Побољшање квалитета учења и обуке у настави природних наука и 
математике“ у организацији ПМФ-а и у разговору са наставницима основних и 
средњих школа у Бањој Луци, установљено је да наставници и даље углавном изводе 
искључиво фронталну наставу. Сматрају да нису довољно информисани и едуковани за 
нове методе и облике наставе. 

С обзиром на чињеницу да иновирана настава има многе предности, намеће се 
проблем да се помогне наставном особљу и укаже на могућности и  реализацију 
реформи у систему образовања. 

Основни циљ рада је заступљеност и сагледавање иновираних облика рада у 
наставној пракси и потреба за осавремењивањем наставе биологије, као и да се сагледа 
значај нових облика рада, тренутно стање у настави биологије и начини на подстицању 
наставника биологије ка што већем осавремењивању наставе биологије и ваннаставних 
активности. 

МЕТОДЕ РАДА 
У истраживању је примијењена метода теоријске анализе анкете, проведене у 

оквиру пројекта „Побољшавање квалитета учења и обуке наставника у настави 
природних наука и математике“ у организацији Природно-математичког факултета. 

Спроведен је упитник мјешовитог типа у основним и средњим школама 
сљедећих регија: Бања Лука, Приједор, Добој, Бијељина и Фоча. Упитник се састојао из 
двије групе питања – затвореног и отвореног типа. У питањима затвореног типа 
наставницима је понуђено два или више одговора, док им је у питањима отвореног типа 
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остављена слобода да изнесу своје мишљење и евентуалне сугестије. Из огромне групе 
питања издвојићемо само три питања из тематске цјелине упитника и то:  

- Да ли су наставници похађали семинар из области заштите животне средине? 
- Да ли школа сарађује са другим школама у планирању наставе и стицању 
знања? 
- Да ли имате интерес да школа постане чланица мреже за планирање наставе 
и стицања знања?  

Добијени резултати су статистички обрађени и графички представљени ради 
лакшег уочавања сличности и разлика. 

Поред спроведеног упитника кориштена је и анализа неких литературних 
података.  

РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА 
У реформисаном систему образовања, у наставу је уведен модуларни приступ, 

који се заснива на активном и директном укључивању ученика у сам процес учења. То 
значи да у наставном процесу ученици припремају многе информације, активно 
учествују у раду сами, учествују и доприносе разумијевању и примјени многих 
информација.  

Предности модуларног приступа у настави биологије су: обезбјеђује мотивацију 
ученика на часу, нема вербалног примања информација, флексибилност у раду, 
иницира стварање идеја и омогућава стални развој активности на часу. Модуларним 
учењем се омогућује стицање навика и способности не само у школи, него и многих 
активности ван школе.  

Реформисаним условима рада, умјесто визуелног и вербалног примања 
информација, ученик се активно укључује у сам рад у току наставног процеса, што му 
наставник, кроз своре смјернице, омогућује. На овај начин, ученик много боље 
меморише информације, испољава вјештине и навике, много боље сарађује са својим 
колегама и својим наставницима, комуникативан је и постаје самосталан за одвијање 
многих активности у наставном процесу.  

У настави биологије веома су важне активности које се изводе на самом часу, 
али и у ваннаставним активностима у којима се реализују дијелови биолошких 
садржаја. Професионални однос наставника се огледа у припремљенoсти, 
методолошком приступу и реализацији садржаја и резултатима које наставник постиже, 
а који се рефлектују на успјех ученика. 

Успјех ученика је успјех и наставника. Да би постигао успјех у раду са 
ученицима, наставник мора да се стално стручно усавршава, перманентно прати 
семинаре, радионице и друге видове активности који су од значаја за примјену 
савременијих метода и облика рада у настави биологије. Такође, наставник мора 
перманентно пратити сву стручну литературу која му је доступна, пратити интернет, 
емисије које су посвећене образовању, а које ће помоћи наставнику да лакше упозна 
основне појаве и процесе значајне у наставни биологије.  

Постоји више фактора који обезбјеђују и опредјељују наставника за његов 
професионални развој, од којих су значајни сопствена жеља, активност, афинитет за 
стицање нових информација, психосоцијални развој саме личности, као и сопствена 
способност за самосталан рад у настави.  

Чињеница је да се, реформом образовања у средњим стручним школама, 
биологија као наставни предмет врло мало појављује, чиме ће многи ученици бити 
ускраћени за неопходна биолошка знања која су значајна за развој младе личности.  
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Реформа је дугорочни процес који траје. Кроз реформу наставе биологије се 
обезбјеђује ученицима развој и унапређивање знања, вјештина и способности. Тако да 
сви ови образовни, функционални и практични задаци се замјењују са очекиваним 
исходом. Сигурно да постоје неки недостаци при примјени реформисане наставе, који 
се односе на још недовољно искуство у провођењу модуларног приступа као и у 
умањивању наставног удјела у раду.  

Постојале су многе разлике у професионалном развоју наставника у току 
процеса реформисања образовања, што наводи да се професионални развој наставника 
мора повезивати са школском реформом. У том случају, наставници су практичари, 
истраживачи и проводе активности према потребама свакодневне праксе. 

Разлике између традиционалног и савременог (Villegars-Reimers, 2001) 
професионалног развоја наставника су: 

 
Традиционално схватање Савремено схватање 

Професионални развој је базиран на 
трансмисионом моделу 

Професионални развој се базира на 
моделу конструкције знања 

Проводи се кроз повремене активности Константан, дугорочан процес 
Професионални развој није у складу са 

потребама свакодневне праксе 
Професионални развој је у складу са 

потребама свакодневне праксе 
Професионални развој наставника се не 
схвата као дио процеса реформисања 

школе 

Професионални развој је повезан са 
школском реформом 

Наставници су интерпретатори туђих 
истраживања и теорија 

Наставници су рефлексивни практичари 
и истраживачи 

Контексти у којима се знања 
имплементирају су ријетко узимани у 

обзир 

Важан је контекст у коме ће се знања 
имплементирати 

На основу проведених истраживања се могло констатовати да већина наставника 
основних и средњих школа избјегава интерактивну наставу. Разлози леже у недовољној 
информисаности, у начину извођења рада, лошој сарадњи са ученицима и чињеници да 
овај облик захтијева њихов већи рад на припреми часа.  

Остваривање професионалног развоја наставника огледа се кроз израду личног 
плана професионалног развоја као и  хоризонталног учења. За професионално 
усавршавање битну улогу имају тимски рад и мотивација. Лични план професионалног 
образовања заснива се на анализи сопствених професионалних потреба.  

За професионални развој нису довољни повремени  семинари и професионална 
окупљања. То је дугорочан процес развоја и унапређивања знања, вјештина и 
способности. Анкетирани наставници су указали на недовољну едукацију путем 
семинара и окупљања. На постављено питање: „Да ли су наставници похађали семинар 
из области заштите животне средине?“- одговор је дао највећи број испитаника да у 
претходном периоду није похађао нити један семинар из ове области (Граф.1). 
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Хоризонтално учење је сарадња са школама и размјена знања и искустава.  

Истраживања су показала да овај облик сарадње између школа практично и не постоји. 
Скоро да уопште нема сарадње наставника биологије са истим наставницима друге 
школе.  

Експерименталне школе имају иновирану наставу само у затвореном кругу 
своје школе, као што је Пољопривредна школа у Бањој Луци, а сарадња са другим 
школама је занемарива. Наставници биологије основне школе ,,Георги Стојков 
Раковски,, немају никакву сарадњу са другим школама. Готово идентична ситуација је 
у Фочи, док је тенденција раста сарадње са другим школама, у планирању наставе и 
стицању знања, изражена у Бијељини (Граф. 2).  

 
На постављено питање о интересовању наставника за хоризонталним учењем 

добијени су битно другачији одговори. Готово сви наставници су изразили спремност 
и жељу за сарадњом са колегама из других школа и васпитно-образовних установа  
(Граф. 3). 
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Истраживања указују да овај облик учења даје велике могућности и одличне 

резултате у професионалном развоју. Тимски рад пружа могућности за развој нових 
идеја, ефикаснији је у односу на рад појединца и заснован на богатству и 
разноврсности знања, мишљења и погледа.  

Мотивација за професионални развој је врло значајна. Она зависи не само од 
наставника, већ и од школе и организације која треба да промовише професионални 
развој. Установа треба да мотивише запослене, да подстиче интересовања у циљу 
повећања квалитета образовно-васпитног рада. Битну улогу у том процесу има 
материјална страна и опремљеност школе. Неке школе (Пољопривредна школа, Бања 
Лука) имају своје кабинете са опремом, рачунарима и другим наставним средствима за 
разлику од других (Основна школа ,,Георги Стојков Раковски“) које немају овакве 
услове за рад. У таквим школама које имају кабинете за биологију, наставна помагала 
и наставна средства, наставник би морао бити мотивисан за професионалну надградњу 
која обезбјеђује примјену савремених облика и метода рада. 

Увођење школске самоевалуације (Ковач-Церовић, Левков, 2002) је битан 
фактор континуираног  и систематичног образовног процеса. Огледа се у: 

• Праћењу примјене образовних стандарда   
• Пружању подршке наставницима и стручним сарадницима  
• Подизању нивоа образовних аспирација код ученика 
• Доприноси формирању и професионалном јачању тимова у школи, који се 

континуирано баве проблемом евалуације 
• Развијању културе и етике евалуације и самоевалуације у образовању 
Настава биологије у реформисаном образовном систему би обухватала веће 

активности наставника у односу на досадашњи рад у настави, и она би се огледала у 
сљедећем: припреми радног материјала, припреми наставног часа и коришћење аудио и 
визуелних средстава у току рада.  

Припрема радног материјала за ученике треба да буде у корелацији са учењем, 
са очекиваним исходом и треба довољно материјала у наставној јединици која се 
обрађује да би се на сликовит и очигледан начин ученику предочиле све чињенице. 
Сваки наставник у настави биологије, сходно наставној јединици, врши избор активне 
методе учења, врши осмишљавање тока рада на часу, поставља радне задатке, врши 
избор група ако је групни рад и слично. Наставник даје смјернице за рад у свакој групи, 
помаже у активностима и сугерише начин превазилажења насталог проблема у току 
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реализације наставе. Ако природа наставних садржаја захтијева, може се организовати 
тимска настава, кроз коју ће се пратити реализације садржаја интегралних предмета.  

Оно што је неопходно у наставном процесу је коришћење наставних помагала 
(визуелних, аудитивних и аудиовизуелних) и самосталан лабораторијски рад, ради 
бољег савладавања планираног садржаја.  

У настави биологије, као и у другим предметима у систему образовања треба 
што брже мијењати улоге наставника у наставном процесу. Наставник је био на 
позицији предавач по књизи и главни на часу. Међутим, у рефомисаном образовању, 
наставник би требало да буде помагач у процесу наставе, невидљиви водич наставног 
процеса и предавач који усмјерава на најновија научна достигнућа, развија методе 
учења које се могу примјењивати током цијелог живота. Ученик је до сада био 
пажљиви слушалац наставника и извршилац свих постављених задатака кроз 
коришћење школских књига. Међутим, у реформисаном образовању активни ученик 
може бити и онај који олакшава учење другим ученицима, ученик је носилац наставног 
процеса, истраживач, управљач знања и веома активан у потрази за информацијама из 
различитих извора. 

На основу резултата проведеног истраживања се може констатовати да у 
реформисаном систему образовања постепено долази до измјена и допуна појединих 
садржаја, облика и метода рада, што ће дати допринос савременом приступу у 
иновацији планираних садржаја и стални процес акумулације знања из појединих 
предмета током свог школовања. Предности модуларног приступа су: обезбјеђује 
мотивацију, флексибилност, у линији је са многим европским стручним програмима, 
разноврсност начина и техника оцјењивања, омогућава стални развој програма, 
промовише идеју учења кроз цијели живот, учење је засновано на стицању 
способности, омогућава интеграцију и везе међу наставним плановима и програмима и 
омогућава обуку изван школе. Недостаци су: потешкоће да се интегрише у друге 
програме, недостатак искуства у приступу, запажен недостатак континуитета, 
административна процедура, обнављање процедуре ради квалитета и тенденција 
умањења наставниковог удјела. 

Професионални развој наставника се базира на формалном и неформалном 
искуству и резултат је међудејстава обуке и искуства. Формално искуство заснива се на 
базичном образовању, семинарима, менторству, радионицама и професионалном 
окупљању. Неформално искуство подразумијева праћење стручне литературе, 
интернета, емисија посвећених образовању и сл. 

Разликујемо седам основних фактора (E. Viljegas-Reimers., F.Reimers 2000) 
кроз које се дефинише контекст професионалног развоја наставника: 

• континуирани процес који почиње селекцијом кандидата за институције 
образовања наставника 

• когнитивни и психосоцијални развој наставника, као одраслих ученика 
• карактеристике школе 
• локално окружење и способност наставника 
• окружење школе, које укључује шири социо-културни контекст, који одређује 

социјални статус и очекивања од наставника 
• вријеме 
• финансијски ресурси 

За професионални развој наставника велики утицај имају критеријуми 
селекције прије уписа на наставничке факултете. Поред знања из свог предмета, многи 
од пријављених кандидата за будуће наставнике не испуњавају основне педагошко-



Радевић, М., Нина Јањић, Маја Манојловић (2008): 
_____________________________________ 

 170 

психолошке услове за обављање такве дјелатности. Поред знања из области коју 
предају, наставници се морају одликовати одговорношћу, моралношћу, великом 
способности емпатије и флексибилношћу. Многи од пријављених кандидата у свом 
ранијем образовању нису слушали предмете, или су били заступљени мањим бројем 
часова, као што су социологија, психологија, филозофија и логика. Недостатак знања 
из области ових веома битних друштвених наука наводи потенцијалне наставнике на 
погрешан пут. Многи од њих могу бити врсни научно-истраживачки радници на пољу 
биологије или неке друге науке, али и веома лоши наставници, у недостатку 
педагошког аспекта личности. 

Такође, нелогично је и неоправдано, а у пракси се дешавало да се на студиј 
биологије, пријављују и уписују кандидати који су у оквиру свог средњошколског 
образовања имали само једну годину предмет биологију или је чак нису ни имали. 

Реформу образовања прате многи кључни фактори. Без кључних фактора 
образовања и васпитања наставног кадра, нема ни реформе образовања. Када се овоме 
дода слаба материјална улога у осавремењивању наставних помагала и средстава, 
набавка стручне литературе и часописа за наставнике, организовање семинара за 
стручно усавршавање и едукацију, те други облици усавршавања наставника, стиче се 
комплетна слика у образовању које треба реформисати. 

ЗАКЉУЧАК 
 У реформисаном систему образовања  треба очекивати боље резултате 

реализације наставе биологије и других предмета.  
 Тренутни проблеми су у неопремњености школа, лошем материјалном 

положају,  инертности самих наставника на сопственом професионалном 
образовању, недостатку мотивације, лошем тимском раду  и занемаривом  
хоризонталном образовању.  

 Неопходно је потпуније увођење школске самоевалуације. 
 Модуларним приступом у настави биологије се омогућава свестранији развој 

личности ученика.  
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Abstract 

MILJANOVIĆ, Tomka, M. GRUJUIČIĆ, Slavoljupka MIHAJLOVIĆ: BOTANICAL 
COLLECTIONS USED IN PRIMARY SCHOOL BIOLOGY TEACHING. Skup 2: 171-185. 
[*Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Biology and Ecology, Novi Sad; 
**"Sveti Sava" Elementary School, Bijeljina; ***"Dusan Radovic" Elementary School, Novi Sad]. 
Biology collections: botanical, zoological, ecological, anthropological, paleontological and others 
have a very important role in biology teaching, on all educational levels. This claim is particularly 
valid when it comes to botanical collections. Teaching of certain botanical topics is usually not 
synchronized with the phenological calendar. Hence, it is not always possible to use fresh plant 
material in biology teaching and we need to use various botanical collections. This approach gives 
enough room for the use of contemporary educational technologies in biology teaching. Computer 
simulations can project to students various biological processes in plants: photosynthesis, respiration, 
transpiration, reproductive cycles or growth and development of different plant groups; that are 
otherwise hard to transfer. The best method for students to acquaint themselves with specific plant 
species or their organs is on fresh or conserved plant material, since no picture, drawing or video-clip 
cannot convey as much information as a natural material. The feel of the matter, that students get when 
they are in direct contact with the natural material that can be studied directly, cannot be replaced with 
any other mean of experience. In order to get a broader picture of the use of botanical collections in 
modern biology teaching, this paper analyses polls conducted on 45 primary school biology professors 
in the area of RPZ Bijeljina. This paper also includes the proposition of content of the botanical 
collections that every primary school should have.  
Keywords: Biology teaching, botanical collections, school herbaria, student herbaria, leaf, fruit and 
seed collections 

Сажетак 
Биолошке збирке: ботаничке, зоолошке, еколошке, антрополошке, палеонтолошке и друге имају 
значајну улогу у настави биологије. То се поготово односи на ботаничке збирке. Обрада 
појединих ботаничких садржаја најчешће није у сагласности са фенолошким календаром. Због 
тога није увек могуће користити свеж ботанички материјал узет из природе, већ га треба имати у 
виду различитих ботаничких збирки. Такав приступ оставља довољно простора и за коришћење 
савремене наставне технологије у настави биологије. Компјутерским симулацијама могу се, на 
пример, приказати физиолошки процеси код биљака, као што су: фотосинтеза, дисање и 
транспирација, или циклуси размножавања, као и раст и развиће различитих група биљака, које је 
ученицима тешко приближити на други начин. Али, ако ученици треба да упознају конкретне 
биљне врсте или њихове делове, најбоље је да их упознају на свежем или конзервисаном 
ботаничком материјалу, јер ниједна слика, цртеж или видео снимак не могу бити толико 
уверљиви као природни материјал. Осећај који се стиче онда када ученици имају пред собом 
природни материјал кога непосредно посматрају не може се стећи ни једним другим начином 
упознавања. Да би се сагледало коришћење ботаничких збирки у савременој настави биологије у 
овом раду је анкетирано 45 професора биологије из основних школа са подручја РПЗ Бијељина. У 
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њему је, такође, дат предлог које ботаничке збирке треба да има свака основна школа и шта оне 
треба да садрже (спискове експоната у њима).  
Кључне речи: настава биологије, ботаничке збирке, школски хербар, ученички хербар, збирке 
листова, плодова и семена. 

УВОД 
Модернизација наставног процеса, пре свега коришћење савремене образовне 

технологије у настави биологије, у многим школама, нарочито у урбаним срединама, 
смањила је или потпуно искључила из наставног процеса биологије коришћење 
природног материјала (свежег или конзервираног у облику различитих биолошких 
збирки), иако су они у настави биологије примарни извори знања. Примена савремених 
наставних средстава у настави биологије не искључује коришћење природног 
материјала и различитих биолошких збирки. Наставни садржаји треба да одреде меру 
њихове заступљености у наставном процесу биологије. Значај ботаничких збирки за 
наставу биологије истицали су не само методичари, већ и ботаничари: Буторац и 
Стојановић (1992), Ждерић, Стојановић и Радоњић (1992), Ждерић и Миљановић 
(2001), Миљановић и Ждерић (2001) и др. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 
Предмет овог рада је анализа заступљености и коришћења ботаничких збирки у 

савременој настави биологије у основној школи и предлог ботаничких збирки које 
свака основна школа треба да има, као и шта оне треба да садрже. 

Циљ истраживања је истицање значаја реализације ботаничких садржаја у настави 
биологије, уз максимално коришћење природног ботаничког материјала и ботаничких 
збирки. Овакав модел, поред успешнијег стицања знања и умења из ботанике у целини, 
развија код ученика и другу важну димензију ових садржаја – њихов позитиван однос 
према природи и њеним вредностима. Циљ овог рада је, такође, да подстакне 
наставнике биологије на израду и интензивније коришћење ботаничких збирки и 
ботаничког материјала у редовној настави биологије и ваннаставним активностима 
(биолошкој и еколошкој секцији) и тако допринесу активнијој позицији ученика у 
образовно-васпитном процесу биологије. 

У истраживању је примењена метода теоријске анализе.  
Инструмент примењен у истраживању је анкета за наставнике биологије о 

врстама наставе, методама, облицима рада и наставним средствима које користе у 
реализацији ботаничких садржаја у основној школи.  

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 
Реализација вежби из биологије у VI разреду основне школе у оквиру теме 

Разноврсност биљака 
Према Наставном програму биологије за основну школу у Републици Српској, у 

VI разреду, у оквиру теме - Разноврсност биљака, предвиђена је реализација вежби: 
Алге, Јестиве и отровне печурке, Голосеменице, Прикупљање скривеносеменица за 
хербар, Прикупљање дикотиледоних биљака за хербар, Прикупљање монокотиледоних 
биљака за хербар и Прикупљање лековитих биљака за хербар. Ове вежбе је најлакше 
реализовати на терену (биолошкој наставној екскурзији). У наставној пракси постоје 
бројне потешкоће везане за њихову организацију и извођење, што су потврдили и 
резултати анкете о реализацији вежби. Анкету је попунило 45 наставника биологије из 
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основних школа са подручја РПЗ Бијељина (општине: Бијељина, Угљевик, Лопаре, 
Пелагићево, Доњи Жабар, Зворник, Милићи, Шековићи, Братунац, Сребреница и 
Власеница). Резултати анкете представљени су у Табели 1. 

Табела 1. Резултати анкете о реализацији вежби  из биологије у VI разреду основне 
школе 
 

Питања: Варијанте одговора Брoј % 

а) да 45 100,00 1. Да ли реализујете програмом 
предвиђене вежбе у оквиру теме 
Разноврсност биљака у VI разреду? б) не 0 0,00 

а) у учионици 10 22,22 
б) на терену 3 6,66 2. Где реализујете вежбе? 

в) једним делом у учионици а другим на терену 32 71,11 

а) вербално-текстуалне  5 11,11 
б) демонстративно-илустративне  24 53,33 

3. Које наставне методе користите у 
реализацији предвиђених вежби? 

в) методе самосталног рада ученика 16 35,55 

а) фронтални  4 8,88 
б) групни  28 62,22 
в) рад у паровима 7 15,55 

4. Које наставне облике користите у 
реализацији предвиђених вежби? 

г) индивидуални  6 13,33 

а) делимично 41 91,11 5. Да ли са ученицима реализујете све 
предвиђене вежбе? б) у потпуности 4 8,88 

а) да 43 95,55 6. Да ли имате потешкоћа у реализацији 
предвиђених вежби? б) не 2 4,44 

I Алге 18 40,00 
II Јестиве и отровне печурке 9 20,00 
III Голосеменице 16 35,55 
IV Прикупљање скривеносеменица за хербар 0 0,00 
V Прикупљање дикотиледоних биљака за хербар 0 0,00 
VI Прикупљање монокотиледоних биљака за хербар 0 0,00 

7. У реализацији које вежбе имате 
највише потешкоћа? 

VII Прикупљање лековитих биљака за хербар 2 4,44 

а) делимично су прилагођене 16 35,55 
б) прилагођене су у потпуности 29 64,44 

8. Да ли су програмом предвиђене вежбе 
обимом и садржајем прилагођене 
узрасту ученика? в) нису прилагођене узрасту ученика 0 0,00 

а) да 6 13,33 
б) не 0 0,00 

9. Да ли је предвиђене вежбе могуће 
реализовати? 

в) делимично 39 86,66 

а) дата су прецизна и јасна упутства 30 66,66 
б) дата су делимичнo 11 24,44 

10. Да ли су у уџбенику биологије за VI 
разред дата прецизна и јасна упутства 
ученицима за реализацију вежби? в) нису дивољно прецизна ни јасна 4 8,88 

а) оспособљени су у потпуности 40 88,88 
б) делимично су оспособљени  4 8,88 

11. Да ли су наставници биологије 
оспособљени за реализацију 
предвиђених вежби? в) нису довољно оспособљени 1 2,22 

а) организовати предавањаза наставнике 9 20,00 12. Ако сматрате да сте делимично 
оспособљени за реализацију вежби, шта 
је по Вашем мишљењу потребно 
предузети? 

б) организовати теренске семинаре за наставнике 36 80,00 
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13. Наведите предлоге и сугестије везане 
за реализацију вежби из наставне теме 
Разноврсност биљака. 

предлози дати у тексту рада  

а) да 35 77,77 14. Да ли у школи имате школски 
(наставнички) хербар? б) не 10 22,22 

а) 30-40 2 4,44 
б) 41-50 1 2,22 
в) 51-60 1 2,22 
г) 61-70 1 2,22 
д) 71-80 1 2,22 
ђ) 81-90 5 11,11 
е) 91-100 10 22,22 

15. Колико врста биљака се налази у 
школском хербару (наведите број)? 

ж) преко 100 24 53,33 
а) да 45 100,00 16. Да ли Ваши ученици за наставу 

биологије у VI разреду праве своје 
хербар? б) не 0 0,00 

а) сваки ученик 40 88,88 
б) група ученика 5 11,11 17. Да ли хербар прави: 

в) свако одељење 0 0,00 

а) до 30 10 22,22 
б) 31-40 25 55,55 
в) 41-50 8 17,77 
г) 51-60 1 2,22 
д) 61-70 2 4,44 
ђ) 71-80 0 0,00 
е) 81-90 0 0,00 
ж) 91-100 0 0,00 

18. Колико врста биљака се налази у 
ученичким хербарима? Напишите 
приближан број према датој скали: 

з) преко 100 0 0,00 

10-30% 31-50% 61-80% 81-100% 19. Колика је укупна опремљеност 
кабинета за биологију у Вашој школи у 
односу на Норматив простора, опреме и 
наставних средстава (колико процената)? 20 (44,44) 9 (20,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

а) понешто 9 20,00 
б) доста тога 20 44,44 

20. Шта Вам од опреме и наставних 
средстава које су прописане нормативом 
највише недостаје? в) све нам недостаје 16 35,55 

Добијени подаци су веома занимљиви. Њиховом анализом може се констатовати:  
1. У свих 45 основних школа на територији РПЗ Бијељина, наставници биологије 

реализују Наставним програмом предвиђене вежбе у оквиру теме Разноврсност 
биљака у VI разреду основне школе. 

2. У највећем броју школа (32 или 71,11%), вежбе се реализују једним делом у 
учионици, а другим делом на терену, у 10 школа (22,22%) у учионици и само у 3 
школе (6,66%) на терену, што је показатељ или недовољног сагледавања значаја 
вежби у настави биологије од стране наставника, или постојања потешкоћа у 
њиховој реализацији. 

3. Највећи број наставника реализује вежбе демонстративно-илустративном наставном 
методом (24 или 53,33%), а затим методом самосталног рада ученика (16 или 
35,55%), док је заступљеност вербално-текстуалне наставне методе у реализацији 
вежби најмања (код 5 наставника или 11,11%). Пошто, већина наставника вежбе 
изводи у учионици, демонстративно-илустративном наставном методом, тиме се 
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задовољава само форма реализације вежби, али не и њихова суштина која заправо 
значи излазак са ученицима на терен и сакупљање и упознавање карактеристичних 
представника гљива, голосеменица и скривеносеменица, док алге могу упознати у 
учионици, јер их је потребно микроскопирати. 

4. У реализацији вежби, најчешће, користе сe групни облик рада (28 наставника или 
62,22%), а затим, готово подједнако рад у паровима (7 наставника или 15,55%) и 
индивидуални облик рада (6 наставника или 13,13%), док је фронтални облик рада 
најмање заступљен (4 наставника или 8,88%). На основу структуре одговора на ово 
питање, у реализацији вежби у VI разреду, наставници комбинују више облика. 

5. Све вежбе са ученицима реализују, у потпуности, само 4 наставника (8,88%), док их 
41 наставник (91,11%) реализује делимично. 

6. У 43 школе (95,55%) наставници имају потешкоћа у реализацији вежби из биологије 
у VI разреду, док је само 2 наставника (4,44%) одговорило да нема потешкоћа у 
њиховој реализацији. 

7. Највише потешкоћа, наставници биологије имају у реализацији вежбе Алге (18 
наставника или 40,00%) а затим Голосеменице (16 наставника или 35,55%) и 
Јестиве и отровне печурке (9 наставника или 20,00%) док мање потешкоћа, 
наставници имају у реализацији вежбе Прикупљање лековитих биљака за хербар (2 
наставника 4,44%). У реализацији вежби Прикупљање представника дикотиледоних 
и монокотиледоних биљака за хербар, наставници биологије, са ове регије, немају 
потешкоћа.  

8. По мишљењу већине наставника (29 или 64,44%), наведене вежбе из биологије су, 
обимом и садржајем, у потпуности прилагођене узрасту ученика VI разреда, док 16 
наставника (35,55%) сматра да су оне делимично прилагођене узрасту ученика. 

9. Већина наставника (39 или 86,66%) сматра да је, у школама у којима раде, наведене 
вежбе могуће делимично реализовати, а 6 наставника (13,13%) да их је могуће 
реализовати. Њихова потпуна реализација, поготово у урбаним срединама, 
подразумева одлазак са ученицима на терен изван града, што подразувева додатна 
материјална издвајања школе или родитеља, организацију одласка на терен и 
реализацију теренског рада, која захтева укључивање бар још једног наставника 
биологије или одељењских старешина ученика који иду на терен, за шта у школама 
често нема разумевања. 

10. Иако је, чак 30 наставника (66,66%), одговорило да су у уџбенику биологије дата 
прецизна и јасна упутства за реализацију вежби, а 11 наставника (24,44%) да су 
упутства делимично дата, док 4 наставника тврди да та упутства нису довољно 
прецизна ни јасна, чињеница је да у уџбенику биологије за VI разред нису дата 
упутства ученицима за реализацију наведених вежби. Ови недостаци уџбеника 
биологије отклоњени су у Радној свесци из биологије за VI разред (Грујичић, 
Миљановић и Ждерић, 2003), у којој се налазе цртежи свих биљака које ученици 
треба да сакупе и имају у својим хербарима, што им је свакако од помоћи. 

11. Већина наставника биологије (40 или 88,88%) је одговорило да су у потпуности 
оспособљени за реализацију вежби у VI разреду, док је број наставника који су 
делимично оспособљени за њихову реализацију незнатан (4 или 8,88%), док је само 
1 наставник (2,22%) признао да није довољно оспособљен за реализацију вежби.  

12. Чак 36 наставника биологије (80,00%) предложило је да се за њих организују 
теренске екскурзије, док је 9 наставника (20,00%) предложило да се организују 
семинари за наставнике. На њима би они освежили знања, стечена током студија и 
теренског рада, што би им помогло у реализацији вежби са ученицима.  
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13. Предлози и сугестије наставника, у вези са реализацијом вежби из биологије у VI 
разреду основне школе су:  
− Одржавати редовне семинаре за наставнике. 
− Планирати више часова за вежбе и одлазак са ученицима на терен.  
− Направити, за ученике, приручник са упутством за сакупљање и детерминацију 

биљака. 
− Организовати наставне екскурзије за ученике, које би подразумевале посету: 

Ботаничкој башти, Заводу за заштиту природе и неком заштићеном објекту 
природе. 

− Направити посебан прилог на крају уџбеника са сликовитим материјалом, како 
би ученици унапред упознали представнике биљака, а затим их лакше сакупили и 
одредили на терену. 

− Организовати теренске семинаре за наставнике. 
− За ученике овог узраста, неопходно је познавање одређеног броја биљних врста 

из околине школе, куће или парка. Због тога је најважније извести их у шуму, на 
ливаду, у парк и на слична места да упознају и сакупе биљке из свог окружења за 
хербар. 

− Држати редовније семинаре за наставнике биологије, ради договарања и 
усаглашавања њиховог рада. 

− Повећати број часова за вежбе и предвидети излазак на одговарајуће терене на 
којима вежбе могу да се реализују. Обезбедити средства за њихову реализацију 
(превоз ученика). 

14. У највећем броју школа (35 или 77,77%) постоје школски хербари, док их у 10 
школа (22,22%) нема. 

15. Од школа које имају хербар, у највећем броју школа (24 школе или 53,33%) у 
школским хербарима се налази преко 100 биљака, у 10 школа (22,22%) 91-100 
биљака, а у 5 школа (11,11%) 81-90 биљака.  

16. У свих 45 школа (100,00%), ученици VI разреда праве своје хербаре.  
17. У највећем броју школа (40 или 88,88%), хербар прави сваки ученик, док у 5 школа 

(11,11%) хербар праве групе ученика. 
18. У погледу броја врста у ученичким хербарима, он најчешће износи 31-40 врста (у 25 

школа или 55,55%), или до 30 врста (у 10 школа или 22,22%), док је у 8 школа 
(17,77%) у ученичким хербарима 41-50 биљних врста.  

19. У погледу опремљености кабинета за биологију према захтевима Норматива 
простора, опреме и наставних средстава, подаци добијени у анкети указују да је 
стање незадовољавајуће. Чак 20 школа (44,44%) је опремљено 10-30%, а 9 школа 
(20,00%) 31-50%. Преосталих 16 наставника биологије није одговорило на ово 
питање, а одговор на следеће питање указује на њихову потпуну неопремљеност. 

20. У одговору на питање: »Шта Вам од опреме и наставних средстава које су 
прописане нормативом највише недостаје?», 16 наставника биологије (35,55%) 
одговорило је: «све нам недостаје», 20 наставника (44,44%), «доста тога», а 9 
наставника (20,00), «недостаје нам понешто». 
Добијени подаци, у оквиру анкете за наставнике биологије, указују да се 

реализација вежби у оквиру теме Разноврсност биљака у VI разреду заснива на изради 
ученичких хербара, што је контрадикторно њиховим одговорима на друго и треће 
питање, где је већина њих одговорила да вежбе реализују једним делом у учионици, а 
једним делом на терену, и то демонстративно-илустративном наставном методом. 
Чињеница да чак 10 школа (22,22%) нема школски хербар, указује да наставници не 
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придају посебан значај школском хербару, нити могућностима које он пружа у 
реализацији програма биологије у овом разреду. Због чињенице, да наставници не 
организују са ученицима прикупљање биљака за ученички хербар на терену, намеће се 
утисак да је израда ученичких хербара задовољење форме поштовања програма 
биологије у овом разреду, али не и испуњавање суштине значаја њихове израде и 
коришћења у настави биологије. Постојање школског хербара у свим основним 
школама са довољним бројем примерака је важан елеменат успешне реализације 
садржаја из ботанике и биологије, уопште. 

Ботаничке збирке за наставу биологије у основној школи 
За успешну реализацију програма биологије у VI разреду основне школе, 

пожељно је да свака школа има следеће ботаничке збирке: школски хербар, хербар са 
јестивим, лековитим,отровним и зачинским биљкама, збирку семена, збирку листова 
према облику, ободу и нерватури листа. У Табелама 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, дат је списак 
биљних врста у различитим ботаничким збиркама. Ове збирке могу се користити на 
часовима биологије, у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности. 

Школски хербар треба да садржи 70-100 биљних врста. Он се користи на часовима 
обраде новог градива, понављања и систематизације; онда када за наставу није могуће 
обезбедити свеж биљни материјал. Свака биљна врста у школском хербару треба да 
буде заступљена са довољним бројем примерака (5-7), како би се по један примерак 
сваке биљне врсте, на часовима биологије поделио групама ученика. Да би се школски 
хербар комплетирао, у њега се могу додати најбољи примерци биљака из ученичких 
хербара. 

Табела 2. Списак биљних врста у школском хебару према систематској припадности 
Раздео Фамилија Латински назив биљака Народни назив биљака 

Polytrichum commune бусењача Маховине 
Bryophyta 

  
Marchantia polymorpha јетренка 

раставићи 
Equisetaceae Equisetum maximum раставић 

Polypodium vulgare слатка папрат 
Scolopendrium vulgare јелењи језик 
Nephrodium filix-mas навала 
Pteridium aquilinum бујад 

Папрати 
Pteridophyta праве папрати 

Polypodioaceae 

Ceterach officinale златна папрат 
гинко 

Ginkgoaceae Ginkgo biloba гинко 

Pinus nigra црни бор 
Pinus halepensis приморски бор 
Pinus peuce молика 
Larix europea ариш 
Picea excelsa смрека 

борови 
Pinaceae 

Picea omorica Панчићева оморика 
Cupressus sempervirens чемпрес 
Juniperus communis kлека чемпреси 

Cupressaceae 
Thuja orientalis туја 

Голосеменице 
Pinophyta 

тиса 
Taxaceae Taxus baccata тиса 

Ranunculus ficaria ледињак Скривеносеменице 
Magnoliophyta 

љутићи 
Ranunculaceae 

Ranunculus acer ливадски љутић 
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Раздео Фамилија Латински назив биљака Народни назив биљака 
Ranunculus circinatus водени љутић 
Heleborus odorus kукурек 
Adonis vernalis гороцвет 
Anemone ranunculoides жута бреберина 
Paeonia officinalis божур 
Fagus silvatica буква 
Castanea sativa кестен 
Quercus petrea храст китњак 
Quercus robur храст лужњак 
Quercus pubescens храст медунац 

букве 
Fagaceae 

Quercus cerris цер 
Rosa canina ружа 
Prunus sp. ринглов 
Cydonia oblonga дуња 
Malus domestica јабука 
Fragaria vesca јагода 
Prunus armeniaca кајсија 
Prunus persica бресква 
Prunus domestica шљива 
Prunus cerassifera вишња 
Prunus avium трешња 
Crataegus monogyna глог 
Rubus caesius купина 

руже 
Rosaceae 

Prunus spinosa трњина 
Armoratia rustica рен купуси 

Brassicaceae Capsella bursa pastoris тарчужак 
Trifolium pratense црвена детелина 
Trifolium montanum бела брдска детелина 
Vicia cracca грахорица 
Phaseolus vulgaris пасуљ 
Pisum sativum грашак 
Robinia pseudoacacia багрем 

бобови 
Fabaceae 

Soja hispida соја 
Capsicum anus паприка 
Solanum tuberosum кромпир 
Solanum lycopersicum парадајз 

помоћнице 
Solanaceae 

Аtropa belladona велебиље 
Achillea millefolium хајдучка трава 
Chrysanthemum leucanthemum бела рада 
Matricaria chamomilla камилица 
Cirsium arvense њивска паламида 
Taraxacum officinale маслачак 
Artemisia absinthium пелен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дикотиле 
Magnoliopsida 

главочике 
Asteraceae Centaurea cyanus различак 

монокотиле љиљани Allium cepa црни лук 
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Раздео Фамилија Латински назив биљака Народни назив биљака 
Allium sativum бели лук 
Lilium martagon љиљан 
Hyacinthus orientalis зумбул 
Galanthus nivalis висибаба 
Convalaria majalis ђурђевак 
Tulipa sp. лала 
Narcissus sp. нарцис 

Liliaceae 

Orchis sp.  орхидеја 
Triticum aestivum пшеница 
Hordeum vulgare јечам 
Hordeum murinum попино прасе 
Festuca vallesiaca вијук 
Avena sativa овас 
Bromus sterilis овсик 
Dactylis glomerata јежевина 
Alopecurus pratensis лисичји репак 
Cynodon dactylon зубача 
Lolium perenne љуљ 
Phragmites communis трска 
Agropyrum repens пиревина 

Liliopsida 

траве 
Poaceae 

Zea mays куркуруз 

У списку биљака у школском хербару, у односу на програм биологије за VI разред 
основне школе, додата је фамилија уснатица са неколико представника, јер је реч о 
биљкама са којима се ученици срећу у свакодневном животу и које треба да упознају. 
Називе фамилија- купуси и бобови, у програму и уџбенику биологије, треба заменити 
називима- крсташице и махунарке (или лептирњаче), који су примеренији нашем 
језику, па самим тим ученицима јаснији. На основу одлика биљака из ових фамилија 
(грађе појединих биљних органа), по којима су ове фамилије добиле своје називе, 
ученици ће лакше препознавати биљке које им припадају. 

Јестиве, лековите, отровне и зачинске биљке могу бити у оквиру школског 
хербара или у виду посебне збирке, као што је то у нашем предлогу (Табела 3). Ова 
збирка треба да садржи око 40 биљних врста и може се користити на часовима редовне 
наставе, а нарочито у оквиру ваннаставних активности (биолошке секције). У 
последње време традиционална медицина има све више својих присталица, због чега је 
корисно да ученици на биолошкој секцији добију стручне информације о могућности 
њиховог коришћења. 

Табела 3. Списак јестивих, лековитих,отровних и зачинских биљака  
Могућност коришћења Латински називи биљака Народни називи биљака  

Vaccinium myrtillis боровница 
Cornus mas дрењина 
Castanea sativa питоми кестен 
Urtica dioica коприва 
Corylus avellana леска 
Prunus spinosa трњина 
Rosa canina дивља ружа 
Fragaria vesca шумска јагода 

Јестиве биљке 

Juglans regia орах 
Althea officinalis бели слез Лековите биљке 
Malva silvestris црни слез 
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Могућност коришћења Латински називи биљака Народни називи биљака  
Betula pendula бреза 
Salvia officinalis жалфија 
Matricaria chamomilla камилица 
Hypericum perforatum кантарион 
Juniperus communis клека 
Thymus serpyllum мајчина душица 
Mentha longifolia нана 
Achillea millefolium хајдучка трава 
Lavandula spica лаванда 
Zea mays кукуруз 
Artemisia absinthium пелен 
Urtica dioica коприва 
Ginkgo biloba гинко 
Atropa belladona велебиље 
Adonis vernalis гороцвет 
Veratrum album чемерика 
Nephrodium filix mas навала 
Arum maculatum козлац 
Polygonatum officinale соломонов печат 
Taxus baccata тиса 

Отровне биљке 

Hedera helix бршљан 
Allium sativum бели лук 
Allium cepa црни лук 
Capsicum annum паприка 
Petroselinum crispum першун 
Laurus nobilis ловор 
Daucus carota шаргарепа 

Зачинске биљке 

Artemisia dracunculus естрагон 

Збирку семена (Табела 4) треба користити при обради наставне јединице Семе. То 
је права прилика да ученици виде мноштво различитих семена, што може бити посебно 
занимљиво за ученике градских школа, који их можда нису пре тога видели. Детаљније 
упознавање семена треба омогућити заинтересованим ученицима на часовима 
биолошке секције. 

Табела 4. Збирка семена (списак биљних врста) 
Врсте биљака Латински назив Народни назив 

Platanus orientalis платан 
Betula pendula бреза 
Rosa canina дивља ружа, шипак 
Thuja orientalis туја 
Cydonia oblonga дуња 
Malus domestica јабука 
Pirus comunis крушка 
Robinia pseudoacacia багрем 
Cupressus sempervirens чемпрес 
Cornus mas дрен 
Prunus cerassifera вишња 
Tilia argentea липа 
Citrus lemonii лимун 
Phenix dactylifera палма урма 
Olea europea маслина 
Salix alba врба 

Дрвенасте биљке 

Corylus avellana леска 
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Врсте биљака Латински назив Народни назив 
Juglans regia орах 
Prunus domestica шљива 
Coffea arabica кафа 
Occimum basilicum босиљак 
Papaver somniferum мак 
Capsicum annum паприка 
Cucumis sativus краставац 
Coriandrum sativum коријандер 
Ricinus communis рицинус 
Soja hispida соја 
Piper sp.  бибер 
Triticum aestivum пшеница 
Helianthus anus сунцокрет 
Orzya sativa пиринач 
Phaseolus vulgaris пасуљ 
Cucurbita pepo бундева 
Petroselinum crispus першун 
Pastinaca sativa паштрмак 
Panicum milaceum просо 
Anethum graveolens мирођија 
Beta trigyna цвекла 
Zea mays кукуруз 
Brassica oleracea var. sabauda кељ 
Brassica oleracea  купус 

Зељасте биљке 

Linum usitatissimum лан 

Збирке листова (Табеле 5, 6 и 7) треба користити при обради листа, а њихово 
детаљније упознавање и проучавање оставити за часове биолошке секције. Израда свих 
наведених ботаничких збирки може се одвијати на часовима биолошке секције, како би 
се направио већи број сваке појединачне збирке, довољан за њихово упозавање на 
часовима биологије у групама ученика, или још боље радом у паровима. 

Табела 5. Збирка биљака различитих облика листова  
Облик листа Латински назив биљака Народни назив 
игличаст Pinus nigra црни бор 
линеаран Poa pratensis ливадарка 
лопатичаст Plantago lanceolata боквица 
јајаст Pirus communis крушка 
округао Populus termula трепетљика 
бубрежаст Asarum europaeum    копитњак  
срцаст Viola odorata љубичица 
стреласт Sagittaria sagittifolia стрелица 
копљаст Rumex acetosa кисељак 
штитаст Tropaeolus majus драгољуб 

Табела 6. Збирка биљака са листовимаа различитог обода 
Обод листа Латински назив Народни назив 
цео Dianthus caryophylus каранфил 
тестераст Rosa canina ружа 
двојно тестераст Ulmus campestris пољски брест 
оштро назубљен Urtica dioica коприва 
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тупо назубљен Fragaria vesca јагода 
трочлано дељен Hepatica nobilis јетренка 
прстасто дељен Acer campestre клен 
перасто дељен Quеrcus cerris храст 

Табела 7. Збирка биљака са простим и сложеним листовима 
 Латински називи биљака Народни називи биљака 
Прости листови Prunus avium трешња 
 Fagus silvatica буква 
Сложени листови   
трочлано сложени Trifolium pratense детелина 
прстасто сложени Aesculus hippocastanum дивљи кестен 
Перасто сложени листови   
Непарно перасто сложени Robinia pseudoacacia багрем 
Парно перасто сложени Vicia cracca грахорица 
Двојно перасто сложени Nephrodium filix mas навала 

Табела 8. Збирка биљака различите нерватуре листа 
Нерватура листа Латински називи биљака Народни називи  биљака 

са једним нервом Pinus nigra црни бор 
рачваста Ginkgo biloba гинко 
паралелна Triticum aestivum пшеница 
лучна Plantago major боквица 
мрежаста  

Vitis vinifera винова лоза прстаста 
пераста Prunus domestica  шљива 

Да би се ботаничке збирке користиле у дужем временском периоду, потребно је 
њихово адекватно одржавање и заштита. Све збирке треба прегледати најмање два пута 
годишње (у пролеће и јесен). При том треба обратити пажњу на евентуално присуство 
различитих штеточина и плесни. Ако се установи њихово присуство, за заштиту се 
користе фунгициди у праху (на пример Цинеб).  

Ученички хербар 
Према Наставном програму биологије за VI разред основне школе, у Републици 

Српској обавезна је реализација вежби: Сакупљање дикотиледоних биљака за хербар и 
Сакупљање монокотиледоних биљака за хербар. Реализација ових вежби је у функцији 
израде ученичких хербара. У уџбенику биологије за VI разред није наведено које биљне 
врсте треба сакупити за ученички хербар. У Списку биљака у Илустрованом 
хербаријуму (Буторац, Стојановић, 1992), који је намењен за помоћ ученицима при 
изради хербара, дато је 108 биљака. Тај број је, ипак, исувише велик за ученике основне 
школе. Стога, наш је предлог да ученички хербар садржи 30-50 биљних врста које су 
наведене у Табели 9.  

Табела 9. Списак биљака у ученичком хербару према систематској припадности 
Раздео Фамилија Народни назив биљака 

Маховине  бусењача 
раставића раставић 

слатка папрат Папрати 
праве папрати 

навала 
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Раздео Фамилија Народни назив биљака 
гинко гинко 

црни бор 
смрека 
јела 
Панчићева оморика 
клека 

Голосеменице 
борови 

туја 
ливадски љутић 
кукурек љутићи 

божур 
буква 
питоми кестен букве 

храст 
ружа 
јабука 
јагода 
бресква 
вишња 
купина 

руже 

трњина 
рен 

крсташице 
тарчужак 
мајчина душица 

уснатице 
мртва коприва 
црвена детелина 
грашак махунарке 

(лептирњаче) 
багрем 
паприка 
кромпир помоћнице 

парадајз 
хајдучка трава 
бела рада 
камилица 

 
Скривеносеменице 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дикотиле 

главочике 

маслачак 
црни лук 
бели лук 
висибаба 
ђурђевак 
лала 

љиљани 

нарцис 
пшеница 
попино прасе 
јежевина 
лисичји репак 

Монокотиле 

траве 

трска 
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Раздео Фамилија Народни назив биљака 

куркуруз 

ЗАКЉУЧАК 
Према важећем Наставном програму биологије за VI разред основне школе, у 

Републици Српској преовлађују садржаји из ботанике. У њему значајан део припада 
наставној теми Разноврсност биљака, која се реализује током 27 часова (15+6+6). 
Ефикасна обрада ових садржаја захтева значајну заступљеност природног ботаничког 
материјала на часовима биологије. Пошто често није могуће остварити синхронизацију 
обраде ботаничких садржаја са могућношћу коришћења свежег ботаничког материјала, 
најбоље је користити хербаризован материјал у виду различитих ботаничких збирки, 
наставних средстава која су компатибилна и једнако ефикасна у реализацији ових 
садржаја колико и свеж ботанички материјал.  

Резултати анкете коју су попунили наставници из 45 основних школа, коју је 
провео РПЗ Бијељина, показали су недовољну заступљеност ботаничких збирки у 
реализацији програма биологије у VI разреду. Уместо њих, много чешће се користе 
слике, модели, графофолије или слајдови, који нису увек адекватна замена за природни 
ботанички материјал. За успешну реализацију програма биологије у VI разреду, свака 
основна школа треба да има следеће ботаничке збирке: школски хербар, збирку 
лековитих, јестивих, зачинских и отровних биљака, збирку листова и семена и друге 
збирке, са довољним бројем примерака.  

За потпуније разумевање садржаја наставне теме Разноврсност биљака у оквиру 
реализације програмом предвиђених вежби ученици треба да направе своје хербаре. 
Ученички хербар треба да садржи 30-50 биљних врста сложених по систематској 
припадности. Израду појединачних хербара или хербара за групе и парове ученика 
треба заменити заједничком израдом хербара за свако одељење. Сакупљање биљака за 
хербар треба реализовати у оквиру ботаничке наставне екскурзије у локалној средини, 
која треба да буде предвиђена годишњим програмом рада школе. 

Да би наставници биологије били оспособљени за успешно извођење наставних 
екскурзиија са ученицима и израду ботаничких и других збирки за наставу биологије, 
потребно је организовати семинаре за наставнике који би укључивали њихов одлазак на 
терен. 

Потребно је, такође, направити одговарајуће приручнике за ученике и наставнике, 
који ће им помоћи у детерминацији и изради школског и ученичких хербара и других 
биолошких збирки. 

Ботаничке збирке се користе у настави биологије и у средњим школама и на 
факултетима (школски и факултетски хербари, ученички и студентски хербари и друге 
ботаничке збирке). Oне треба да садрже већи број биљних врста, због чега је потребно 
прецизирати које су то врсте неопходне за успешну реализацију ботаничких садржаја у 
средњим школама различитих профила, или за ботаничку групу предмета на 
факултетима. 
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ПОРИЈЕКЛО И ШИРЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ 
Ambrosia artemisiifolia L. НА ПРОСТОРУ 
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Abstract 

ŠUMATIĆ, Nada*, V. TRKULJA**, D. DONČIĆ***: THE ORIGIN AND SPREADING OF 
RAGWEEDS (AMBROSIA) Ambrosia artemisiifolia L. IN THE AREA OF REPUBLIC OF 
SRPSKA. Skup 2: 187-190. [Faculty of Forestry, Banja Luka, ** Institute of Agriculture, Banja Luka, 
***Hemofarm, Banja Luka]. 
The ragweed is an annual plant from the Asteraceae family. It has well developed roots and stem that 
can grow in height of over 1.5 m. Leafs are divided and remind of wormwood upon which this species 
got its name. On the top of the tree, monoecious flowers occur that are gathered in a head shaped 
inflorescence. The fruit is achene.  
The origin of ragweed is from North America. It is believed that it was imported to Europe in the 18th 
century and it has spread intensively since then, so it presents one of the most spread species on the 
whole of the European continent nowadays. In our region, it was first seen in Derventa in 1940 and 
since then it has quickly spread on the large area from the north part of Bosnia to the Neretva valley. It 
spreads very quickly on both, non-agricultural and agricultural areas, due to its large reproductive 
power, but also for its ability to adapt to various difficult conditions.  
This work shows the presence and spreading of ragweed in the area of Republic of Srpska. On basis of 
literary information and our research on agricultural and non-agricultural areas, we have detected that 
ragweed is expanding in the northwest and southern part of Republic of Srpska.  
Key words: ragweeds, Republic of Srpska, plant introduction, invasione plants. 

Сажетак 
Амброзија је једногодишња биљка из породице Asteraceae. Има добро развијен коријен и стабло, 
које може да нарасте преко један метар. Листови су раздијељени и подсјећају на пелин, по чему је 
врста и добила назив. На врху стабла јављају се једнополни цвјетови, скупљени у главичасте 
цвасти. Плод је ахенија.  
Амброзија је поријеклом из Сјеверне Америке. Сматра се да је ова врста у Европу донијета у 19. 
вијеку и отада се интензивно шири, тако да данас представља једну од најраширенијих страних 
врста на цијелом европском континенту. У нашим крајевима констатована је 1940. године код 
Дервенте, и од тада се раширила на великом простору, од сјеверне Босне до долине Неретве. Због 
своје велике репродуктивне моћи, али и способности прилагођавања различитим неповољним 
условима, веома брзо се шири како на непољопривредним, тако и на пољопривредним 
површинама.  
У овом раду је дат приказ појаве и ширења амброзије на простору Републике Српске. На основу 
литературних података и наших истраживања на пољопривредним и на непољопривредним 
површинама утврдили смо да је амброзија у експанзији на сјеверозападном и јужном дијелу 
Републике Српске.  
Кључне ријечи: Ambrosia artemisiifolia L., Република Српска, интродукована врста, инвазионе 
биљке 
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УВОД 
Од свих адвентивних биљака које су се одомаћиле на нашим просторима 

(Републике Српске) амброзија представља најопаснију врсту. У посљедње вријеме 
постала је предмет интересовања не само ботаничара, већ и шире јавности. Поред тога 
што се веома интензивно шири, потискујући аутохтону флору и мијењајући изглед 
биљног покривача, амброзија изазива низ штетних посљедица у пољопривреди, а 
посебно по здравље људи. Ова биљка је у врху листе алергена у свијету, јер је полен 
амброзије један од најјачих и најчешћих узрочника алергијских промјена, које се 
манифестују бурним симптомима на дисајним органима. Код осјетљивих особа, а 
посебно код дјеце, ти симптоми прелазе у хронични облик као што је астма. 

Ambrosia artemisiifolia L. је једногодишња зељаста биљка из фамилије Asteraceae 
која у оптималним условима може да нарасте и преко 1,5 метар. Има снажан вретенаст 
коријен и добро развијен надземни дио биљке. Цвјетови су једнополни, скупљени у 
неугледне главичасте цвасти, цвјета од краја јула до краја септембра. У вријеме 
цвјетања мушки цвјетови производе огромну количину полена, а такође ствара велики 
број сјеменки, које у земљишту дуго задржавају клијавост. Како се ради о термофилној 
врсти, клија и ниче почетком маја, расте скоро на свим типовима земљишта. Све 
наведене карактеристике представљају предност за ширење амброзије. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
Флористичка истраживања вршена су у току цијелог вегетацијског периода на 

подручју сјеверног дијела Републике Српске и у Херцеговини. Детерминација врсте 
вршена је на основу класичне литературе (Javorka et Csapody, 1979; Domac 1979) . 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Ambrosia artemisiifolia L. је сјеверноамеричка врста која је у Европу унијета још у 

19. вијеку и данас је раширена на скоро цијелом европском континенту,  и сматра се 
једном од најопаснијих адвентивних врста. На слици 1. приказана је распрострањеност 
амброзије у Европи, гдје се види њено присуство на свим дијеловима континента, а 
посебно у источном и јужном. Њено ширење је примијећено и на сјевер и на запад, и 
сматра се да је брзина миграције биљке на нова подручја између 6 и 20 км годишње. 
Посебно је обиљежен дио континента гдје се ова биљка интензивно шири и масовно 
јавља, а то је подручје Мађарске, Хрватске, Србије, Босне и Херцеговине. 

 
Слика 1. Распрострањеност амброзије у Европи 
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На подручју Републике Српске, први пут је нађена код Дервенте (Maly 1940). 
Исти аутор наводи казивање земљорадника из околине Дервенте о присуству амброзије 
1935. године, која се до 1940. раширила на око 300 дунума. Slavnić (1958) је примјећује 
на прузи Алипашин Мост-Бућа поток и наглашава да су жељезничке пруге погодне за 
ширење адвентивних биљака уопште, даље наводи да је вјероватно амброзија ушла са 
сјевера у Босну и Херцеговину  и ширила  се према југу. На локалитету Жабара Bjeličić 
(1959) је налази у окопавинама. Према Slavniću (1960), амброзији је требало скоро сто 
година да  из Европе дође до наше земље, и у почетку се понашала као ефемерофита, 
појављујући се, нестајући и поново појављујући се на истим локалитететима гдје се и 
одомаћује. Из литертуре се, такође, види да је њено ширење ишло са сјевера према југу 
(Slavnić, 1960; Šarić, 2000; Šoljan, Muratović, 2002). На основу истраживања Šumatić, 
(1990) примјећено је присуство амброзије у цијелом данашњем подручју Републике 
Српске у усјевима кукуруза, у стрним житима и  на стрњишту. Према истом аутору 
(Šumatić, 2000), примијећена је у рудералним заједницама на подручју Бања Луке, а 
такође и на великом простору општине Дервента (Šumatić, Vučić, 2003). По многим 
ауторима (Slavnić, Kovačević, Bjeličić), највећу опасност у ширењу амброзије 
представља моменат уласка ове биљке у културе, одакле се она много брже ширила. На 
основу наших истраживања која смо проводили у току 2004. и 2005. године на подручју 
сјеверног и јужног (Херцеговина) дијела Републике Српске, примијетили смо масовно 
присуство амброзије на различитим стаништима и у разним заједницама. Од 
рудералних станишта највећу заступљеност примијетили смо уз саобраћајнице, 
жељезничке пруге, на запуштеним земљиштима. Треба нагласити да су у ширењу 
амброзије значајну улогу имали водотокови који омогућавају брже и лакше разношење 
сјемена. У агрофитоценозама најзаступљенија је у широкоредним културама и на 
стрњишту, мада смо је налазили у свим културама. Нисмо примијетили да је њена 
појава везана за неки посебан тип земљишта, што потврђује њену велику способност 
прилагођавања. Можемо констатовати да су антропогена станишта мјеста гдје ова врста 
има карактер инвазивне биљке. Једино мјесто гдје је нисмо пронашли су шумске 
заједнице, али смо је примијетили на шумским стовариштима и на мјестима гдје се 
просјецају шумски путеви, јер долази до отварања склопа и стварања услова да се ова 
термофилна биљка развије. 

Подручје сјеверног дијела Републике Српске је знатно угроженије од јужног. У 
сјеверном дијелу имамо експанзију амброзије, док у Херцеговини то није случај . У 
Херцеговини је знатно мање заступљена, али примијетили смо да се шири и у том 
подручј, и то ширење иде даље према Јадранској обали. Ми сматрамо да је ширење 
амброзије у сјеверном дијелу интензивније, јер је то изразито пољопривредно подучје 
гдје је антропогени утицај јако изражен и омогућава лакше разношење сјемена са 
гајеним биљкама и механизацијом. Масовна појава амброзије на различитим 
стаништима, по нашем мишљењу, условљена је великом репродуктивном моћи. Ова 
врста производи огромну количину полена који се лако разноси вјетром на велику 
удаљеност, ствара велики број сјеменки чија клијавост се дуго задржава у земљишту. 
Познато је да биљка има велику способност регенерације из добро развијеног коријен, 
што треба имати на уму приликом уништавања ове биљке. Такође је јак компетитор и 
лако гуши и потискује сусједне биљке. 

Посебну опасност од ширења представљају запуштена земљишта којих има много, 
и која представљају расадник ове врсте. Треба нагласити да је експанзија амброзије 
евидентна посљедњих десетак година, а што је вјероватно посљедица и рата на овим 
просторима, када је било доста необрађеног земљишта, а и на обрађиваним нису 
примјењиване адекватне мјере заштите. 
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Ова запажања о ширењу амброзије су резултат анализе података из литературе и 
података до којих смо дошли у току двогодишњег рада, и савакако представљају  
прелиминарна истраживања која намјеравамо проширити на цијело подручје Републике 
Српске. 

ЗАКЉУЧАК 
На основу анализе изнијетих података могу се извести сљедећи закључци: 

• Амброзија је сјеверноамеричка врста која је на просторима Републике Српске 
констатована 1940. године, у околини Дервенте. 

• Ширење и масовнија појава почиње уласком ове биљке у културе. 
• Амброзија је у експанзији на сјеверном дијелу Републике Српске, док је у 

Херцеговини мање заступљена. 
• Ширење ове врсте омогућавају биолошке карактеристике:  велика репродуктивна 

моћ, способност регенерације и утицај антропогеног фактора. Антропогени фактор 
је посебно изражен у агрофитоценозама приликом сјетве и примјене мјера заштите 
од корова.  

• Посебан проблем приликом ширења биљке на простору Републике Српске 
представљају напуштена земљишта, одакле се она несметано шири. 
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Скуп 2: Зборник радова I Симпозијум биолога Републике Српске, Бања Лука 10-12.11.2005.  
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2008. 
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УЛОГА АКВАТИЧНИХ МАКРОФИТА У 
МОНИТОРИНГУ И АКУМУЛАЦИЈИ 
МАКРОНУТРИЈЕНАТА (N, P и K) И 

НАТРИЈУМА (Na) НА 
ЛОКАЛИТЕТИМА БАНАТСКЕ 

ДИОНИЦЕ КАНАЛА ДУНАВ-ТИСА-
ДУНАВ (ДТД) 
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*Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука 
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Abstract 

ILIĆ, P., Slobodanka STOJANOVIĆ, Tanja MAKSIMOVIĆ, M. MATAVULJ: THE ROLE OF 
AQUATIC MACROPHYTES IN MONITORING AND ACCUMULATION OF 
MACRONUTRIENTS (N, P and K) AND NATRIUM (Na) AT THE  DANUBE-TISZA-
DANUBE (DTD) CANAL COMPLEX LOCALITIES IN THE  REGION OF BANAT. Skup 2: 
191-199. [*Institute of the Environmental Protection, Ecology and of Informatics, Banja Luka; 
**Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Novi Sad; ***Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics, Banja Luka]. 
It was investigated content of nutrients (Na, P, K and Na) in tissues of different aquatic macrophytes 
(Ceratophyllum demersum, Phragmites communis, Trapa longicarpa, Elodea canadensis, Potamogeton 
crispus, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus and Myriophyllum spicatum) at seven 
Danube-Tisza-Danube Canal complex locations in Banat region. By determining the chemical 
composition of aquatic plant species, the aim of the survey was to establish dominant bioaccumulators 
of nutrients and to conclude on a possible chemical contamination of canal water and its littoral zone. 
Elodea canadensis was the best accumulator of analyzed  nutrients (N and P), and the highest K and 
Na concentration was noticed in tissue of species Potamogeton crispus. Most contaminated was 
Jermenovci location, while Vracev Gaj was least contaminated.  
Key words: Aquatic macrophytes, chemical composition, nutrients, Na, P, K, Na, Danube-Tisza-
Danube Canal complex.  

Сажетак 
Истраживан је садржај нутријената (Na, P, K и Na) код различитих макрофита (Ceratophyllum 
demersum, Phragmites communis, Trapa longicarpa, Elodea canadensis, Potamogeton crispus, 
Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus и Myriophyllum spicatum) на седам локалитета 
Канала Дунав-Тиса-Дунав, на подручју Баната. Циљ истраживања је био да се, на основу садржаја 
нутријената у ткиву акватичних макрофита, укаже на стање еколошких прилика у погледу 
контаминације воде и приобалног подручја, као и да се дефинишу тест врсте, тј. оне које се 
одликују највећом акумулацијом. Најбољи акумулатор испитиваних нутријената (N и P) била је 
врста Elodea canadensis, док је врста Potamogeton crispus акумулирала највећу количину K и Na. 
Најоптерећенији је локалитет Јерменовци, док је локалитет са најмањом хемијском 
контаминацијом -Врачев Гај.  
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Кључне ријечи: акватичне макрофите, хемијски састав, нутријенти, N, P, K, Na, каналска мрежа 
Дунав-Тиса-Дунав 

УВОД 
За нормалан раст и развој акватичних биљака, поред СО2 и воде, који су значајни 

за синтезу органске материје, неопходни су и хемијски елементи, односно њихови јони, 
које биљка усваја из спољашње средине. То су првенствено биогени елементи, азот и 
фосфор. 

Минералне материје имају вишеструку улогу у животу биљака. Учествују у 
изградњи органских једињења, у стварању осмотског потенцијала ћелија и каталишу 
одређене биохемијске процесе. Захваљујући томе, они посредно или непосредно утичу 
или учествују у свим животним процесима биљака, због чега су њихов неопходан 
састојак (Кастори, 1986). 

Заступљеност и улога минералних елемената у биљкама је специфична за 
одређену врсту, локалитет, старост итд. (Кастори, 1998). Значај појединих елемената у 
промету материја је различит. 

У погледу садржаја појединих елемената постоје одређене специфичности. Тако, 
водене биљке, по правилу садрже велике количине Ca, K, Na, Mg, као и висок садржај 
неких микроелемената, најчешће Fe и Mn. Хемијски  састав је различит и зависи не 
само од садржаја нутријената у околној средини, већ и од биљне врсте, односно, од тога 
да ли су биљке причвршћене коријеном за дно, или не (Стојановић и сар., 1994).  

Потребне нутријенте, акватичне биљке усвајају из воденог окружења читавом 
својом површином (хидрофите), или дјелимично (хелофите), и користе у метаболизму 
за изградњу свог ткива. Основни извор минералних елемената за исхрану водених 
биљака је седимент, а концентрација хемијских елемената у воденој средини примарно 
зависи од хемијског састава саме подлоге (седимента, и од врсте и количине елемената 
који се уносе отпадним водама као посљедица загађења средине. 

Акватичне макрофите одређују екологију водених екосистема, јер су примарни 
продуценти органске материје, и на тај начин представљају почетак у ланцима исхране, 
одређују свјетлосни режим, обогаћују воду кисеоником, утичу на кружење нутријената, 
тешких метала и бројних полутаната (Lewis & Wang, 1997). Стога, у биолошком 
мониторингу екологије водених екосистема, акватичне макрофите заузимају посебно 
мјесто, јер се промјене у саставу водене вегетације сматрају врло поузданим 
биолошким индикатором квалитета воде, дна и приобаља (Pall et al., 1996; Madsen et al., 
2001). Временска дистрибуција макрофитских заједница, као и дистрибуција у погледу 
структуре (број врста, густина популације), представљају важне индикаторе општих 
еколошких прилика, које доминирају у воденим екосистемима (Janauer, 2001). 

Водене макрофите могу да акумулирају веће количине хемијских елемената, 
посебно макронутријената - азота и фосфора, чиме доприносе смањењу еутрофизације, 
кружењу нутријената, контроли квалитета воде, стабилизацији седимента (Chambers & 
Prepas, 1994). Биљке немају регулаторне механизме у погледу усвајања нутријената и 
тешких метала, те се, стога, њихова улога у воденим екосистемима испољава кроз 
процесе хемијске биоконцентрације, односно фитоекстракције. Због тога, повећана 
акумулација нутријената и метала у њиховом ткиву може бити посљедица повећане 
концентрације истих у воденој средини (Yurukova & Kochev 1996; Stanković et al., 2000; 
Pajević et al., 2002). Степен биоконцентрације хемијских елемената у ткиву макрофита, 
уз претходну коректну процјену неопходне количине нутријената за метаболизам, 
указује на хемијско оптерећење средине, тј. повећана акумулација појединих елемената 
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у ткиву, посљедица је њихове повећане концентрације у воденој средини (Boyd, 1970, 
Pajević et al., 2004). 

Усвајање, односно садржај појединих елемената у акватичним макрофитама, често 
се користи као показатељ њиховог присуства у воденој средини, а биљке које их 
акумулирају могу послужити као ''индикатори''. Појам ''индикатор'' може да пружи не 
само информацију о томе да одређени елемент нека биљка накупља више од друге, већ 
може да укаже и на разлоге појаве неких биљних врста, за разлику од других. Повећано 
присуство, али и одсуство неког елемента, лимитирајући je фактор за растење и развиће 
одређених биљних врста.  

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
Узорци биљака узимани су по случајном блок систему током 2004. године, на 

мјестима са највећом густином и покровношћу, на седам локалитета дионице канала 
Дунав-Тиса-Дунав (ДТД), у региону Баната (Јерменовци, Врачев Гај, Влајковац, 
Банатска Паланка, Конак, Ботош и Добричево). Истраживања су спровођена у оквиру 
Пројекта ''Хидробиолошка истраживања каналске мреже ДТД, у циљу рационалног 
коришћења и одрживог развоја ресурса”, бр. 1945 из програма основних истраживања. 

У лабораторији је биљни материјал класификован, испран и потом сушен на 
собној температури. Након тога, биљни материјал је сушен у сушници на 105oC и 
припреман за хемијску анализу по стандардној процедури, која се примјењује за воду и 
водене биљке (APHA 1995).  

Осушен и самљевен биљни материјал (3 g) је спаљен на решоу, а затим жарен на 
550oC. Добијени пепео је третиран са H2O2 и жарен поново на 450oC, а потом растворен 
у 25% HCl и са кључалом дестилованом водом квантитативно пренесен у одмјерне 
судове запремине 50 ml.  

Концентрација укупног фосфора је одређена спектрофотометријски, помоћу 
амонијум-ванадат-молибдат методе. Ова метода заснована је на реакцији ортофосфатне 
киселине, која са амонијум-ванадатом и амонијум-молибдатом, у присуству азотне 
киселине, гради жуто обојен хетерополиксиленски комплекс. Очитавање апсорпције 
свјетлости од стране узорака, вршено је на таласној дужини 436 nm, а концентрације су 
израчунате са стандардне криве. 

Концентрација укупног азота је одређена стандардном микрокјелдахл методом, 
која подразумијева разарање сувог биљног материјала у концентрованој сумпорној 
киселини, и потом дестилацију азота (амонијум-сулфата) у неку киселину 
(хлороводоничну, борну) (Nelson & Sommers, 1973). 

Натријум и калијум су одређени директно из матичног раствора пламеном 
фотометријом. 

Све анализе рађене су у три независна понављања за сваки појединачни узорак, а 
добијени подаци су обрађени методом анализе варијансе (ANOVA) факторијалног 
огледа. Упоређивање третмана (биљна врста, локалитет) вршено је помоћу Данкановог 
теста (вишеструки тест интервала), за ниво значајности p<0,05. Резултати су 
представљени табеларно. Вриједности за сваки третман, које су у табелама означене 
истим словом, не разликују се сигнификантно за поменути ниво значајности. 

Детерминација биљног материјала и припрема за хемијску анализу, урађена је у 
лабораторији Департмана за биологију и екологију Природноматематичког факултета, 
Универзитета у Новом Саду. На истом Департману су одређене концентрације 
нутријената. 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Највеће концентрације азота (N), забиљежене у ткиву Ceratophyllum demersum су 

са локалитета Јерменовци (3404,3 mg%) и Банатска Паланка (3293,0 mg%) (Таб. 1). Ове 
вриједности су ниже од концентрација које су детектоване на бачким локалитетима 
(Илић, 2005). 

Високе регистроване концентрације указују на органско оптерећења воде на овим 
локалитетима. Најзагађенији локалитет Јерменовци је под великим утицајем дренажних 
вода околног пољопривредног подручја, док загађености локалитета Банатска Паланка 
доприносе отпадне воде, које носе ријеке Караш и Вранија, доносећи из Румуније веће 
количине разних полутаната. 

Значајно нижа концентрација азота (N), регистрована је на локалитету Врачев Гај 
(1806,0 mg%), те се може закључити да је овај локалитет најмање угрожен присуством 
азота, као и других макронутријената. Међутим, на овим локалитетима забиљежене су 
веће вриједности у односу на локалитете код Новог Сада, гдје детектована вриједност 
1601,0 mg%. (Pajevic et al., 2002). 

Садржај фосфора (P), регистрован код Ceratophyllum demersum, износио је од 
373,0 mg% на локалитету Влајковац, до 170,3 mg% код локалитета Врачев Гај. 

Концентрација фосфора је била до 10 пута мања од концентрација азота у ткиву 
ове биљне врсте, што говори у прилог да је овај нутријент лимитирајући за раст и 
развој биљака. 

Концентрација калијума код врсте Ceratophyllum demersum, износила је од 3104,3 
mg% на локалитету Јерменовци, до 2083,0 mg% на локалитету Врачев Гај. 

Табела 1. Концентрација макроелемената и Na у ткиву Ceratophyllum demersum 
N P K Na  

Локалитет mg/100g суве материје (mg %) 
Јерменовци 3404,3 а 369,7 а 3104,3 а 590,0 а 
Врачев Гај-Нера 1806,7 д 170,3 б 2083,0 д 382,0 б 

Влајковац 3113,0 ц 373,0 а 2542,0 б 368,0 б 
Банатска Паланка 3293,0 б 355,7 а 2417,0 ц 346,0 б 
Средња вриједност 2904,2 317,2 2536,6 421,5 

Концентрација натријума (Na) била је највећа на локалитету Јерменовци (590,0 
mg%). Ниске концентрације су добијене на локалитету Банатска Паланка (346,0 mg%) и 
Влајковац (368,0 mg%). 

На овим локалитетима су детектоване двоструко ниже концентрације Na у односу 
на бачко подручје, што указује да је ово подручје мање оптерећено овим корисним 
нутријентом (Илић, 2005). 

У истраживањима током 2003. године на банатском подручју су забиљежене 
приближне концентрације азота, концентрације фосфора су биле нешто веће, док су 
концентрације осталих испитиваних нутријената (калијума и натријума) биле 
двоструко веће (Илић, 2005). Ови подаци потврђују да је банатска дионица Канала ДТД 
цијелим током, а нарочито на већем броју локалитета, изузетно оптерећен овим 
нутријентом.  

Код врсте Phragmites communis, на истраживаним локалитетима, анализиран је 
ризом (Таб. 2). 

Највећа концентрација азота (N) је регистрована у ризому на локалитету Конак 
(1573,0 mg%), док је најнижа вриједност забиљежена на локалитету Банатска Паланка 
(291,3 mg%). 
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Вриједности које су забиљежене у истраживањима током 2003. године, на неким 
банатским локалитетима су ниже у односу на концентрације из 2004. године (Илић, 
2005). 

Количина фосфора (P) коју је акумулирала ова биљна врста у ризому на 
локалитету Конак, износила је 158,7 mg%, што је највећа вриједност забиљежена на 
овом подручју. Најниже концентрације фосфора у ризому су детектоване на локалитету 
Влајковац (69,0 mg%). Ова вриједност је приближна регистрованим на бачким 
локалитетима (Илић, 2005). 

Највећа концентрација калијума (K) је добијена на локалитету Конак (1805,3 
mg%), док су најниже вриједности регистроване на локалитету Ботош (222,0 mg%). 
Забиљежене вриједности на банатском подручју потврђују да је врста Phragmites 
communis слаб акумулатор калијума. Ова биљна врста је слабији акумулатор 
нутријената, што потврђују и подаци из литературе (Pajevic et al., 2002). 

Концентрације Na су износиле, од 171,3 mg% (локалитет Јерменовци), до 
вишеструко мањих вриједности на локалитету Влајковац (60,7 mg%). 

Табела 2. Концентрација макроелемената и Na у ткиву Phragmites communis ризом 
N P K Na  

Локалитет mg/100g суве материје (mg %) 
Јерменовци 670,3 ц 101,0 б 333,3 ц 171,3 а 
Влајковац 874,0 б 69,0 б 417,0 ц 60,7 б 
Банатска Паланка 291,3 д 99,7 б 694,3 б 72,0 б 
Конак 1573,0 а 158,7 а 1805,3 а 77,0 б 
Ботош 918,0 б 71,0 б 222,0 ц 169,0 а 
Средња вриједност 865,3 99,9 694,4 110,0 

У ткиву врсте Trapa longicarpa, на три локалитета на којима је била заступљена, 
забиљежене су приближне вриједности азота (N), око 2300,0 mg%. Најнижа 
концентрација је регистрована на локалитету Банатска Паланка (2244,0 mg%) (Таб. 3).  

Анализирана врста је имала највећу акумулацију фосфора (P) на локалитетима 
Влајковац (273,7 mg%). Најниже концентрације су добијене на локалитету Јерменовци 
(153,0 mg%). 

Овако велика концентрација фосфора на локалитету Влајковац указује да су ове 
воде изузетно органски оптерећене. 

Табела 3. Концентрација макроелемената и Na у ткиву Trapa longicarpa  
 

Локалитет 
N P K Na 

 mg/100g суве материје (mg %) 
Јерменовци 2379,7 а 153,0 б 1639,0 а 618,0 а 
Влајковац 2302,3 а 273,7 а 1569,7 аб 340,7 ц 
Банатска Паланка 2244,0 б 183,7 аб 1264,0 б 484,0 б 
Средња вриједност 2308,7 203,5 1490,9 480,9 

Највећа акумулација калијума (K) ја забиљежена на локалитету Јерменовци 
(1639,0 mg%), гдје регистрована висока концентрација и других нутријената. Најниже 
концентрације се уочавају на локалитету Банатска Паланка (1264,0 mg%). 

Натријум (Na) је констатован у повећаним количинама на претходно споменутом 
локалитету Јерменовци (618,0 mg%). Најниже концентрације су регистроване на 
локалитету Влајковац (340,7 mg%). 



Илић, П., Слободанка Пајевић, Тања Максимовић, М. Матавуљ (2008): 
_____________________________________ 

 196 

Врста Elodea canadensis је као тест врста узета на локалитетима Јерменовци и 
Банатска Паланка (Tab. 4). Концентрације азота, фосфора и натријума на овим 
локалитетима су веће у односу на просјечне вриједности, забиљежене у ткиву врсте  
Phragmites communis на овом подручју. Ове вриједности су значајно веће од 
концентрација, добијених у ткиву ове биљне врсте у бачком региону (Илић, 2005). 

Висока концентрација азота (N) је забиљежена на локалитету Јерменовци (3613,0 
mg%), што је највећа вриједност забиљежена у биљном материјалу током истраживања. 

Табела 4. Концентрација макроелемената и Na у ткиву Elodea canadensis  
N P K Na  

Локалитет mg/100g суве материје (mg %) 
Јерменовци 3613,0 227,7 2292,0 562,3 
Банатска Паланка 3133,0 384,0 2250,3 551,0 
Средња вриједност 3373,0 305,8 2271,2 556,6 

Концентрација фосфора (P) код водене куге је, на локалитету Банатска Паланка, 
била 384,0 mg%. Овај локалитет се налази на подручју гдје ријеке Караш и Вранија 
доносе из Румуније веће количине разних полутаната. Забиљежена вриједност је 
највећа у односу на истраживања на бачким и банатским локалитетима, током 2002. и 
2003. године (Илић, 2005). 

Веома висока концентрација калијума (K) је забиљежена на оба истраживана 
локалитета, те се може говорити да су ови локалитети изузетно оптерећени овим 
нутријентом.  

Натријум (Na) је у биљном материјалу са овог подручја регистрован са 
концентрацијом од око 550,0 mg% на оба локалитета. 

Ови резултати потврђују да је акватична макрофита Elodea canadensis значајан 
акумулатор овог нутријента. 

У ткиву врсте Potamogeton crispus са локалитета Влајковац добијена је највећа 
концентрација азота (N) (3283,3 mg%) (Сл. 5). 

Најнижа концентрација је забиљежена на локалитету Јерменовци (2603,3 mg%). 
Просјечне вриједности за ову биљну врсту су изузетно високе (3036,7 mg%), те би 
требало значајну пажњу усмјерити на даља истраживања, чији би циљ био коришћење 
ове врсте као ремедијатора нутријената. 

Табела 5. Концентрација макроелемената и Na у ткиву Potamogeton crispus 
N P K Na  

Локалитет mg/100g суве материје (mg %) 
Добричево 3176,0 а 344,0 аб 4834,0 б 1353,0 а 
Влајковац 3283,3 а 377,3 а 2583,7 ц 478,7 ц 
Банатска Паланка 3084,3 аб 335,0 б 6001,3 а 612,3 ц 
Јерменовци 2603,3 б 348,0 аб 4709,0 б 975,0 б 
Средња вриједност 3036,7 351,1 4532,0 854,8 

Акумулација фосфора (P) у ткиву ове врсте је највећа на локалитету Влајковац 
(377,3 mg%), што је изузетно висока концентрација, која је једино утврђена код врсте 
Ceratophyllum demersum на истом локалитету. Ово се објашњава тиме што је овај 
локалитет под утицајем ријеке Моравице која се улијева у канал, као и дренажних вода 
околног пољопривредног подручја. 

Најнижа вриједност је забиљежена на локалитету Банатска Паланка (335,0 mg%). 
Potamogeton crispus је врста са највећом акумулацијом калијума (K) на локалитету 

Банатска Паланка, са вриједности од 6001,3 mg%, што је највећа вриједност одређена у 
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ткиву свих анализираних биљних врста, што је у вези са загађењем које доносе ријеке 
Караш и Вранија. Подаци и са других локалитета указују да је ова субмерзна биљна 
врста, која се само за вријеме цвјетања јавља на површини воде, највећи акумулатор 
калијума, али и изузетан акумулатор фосфора. Значајно нижа концентрација, 
забиљежена је на локалитету Влајковац (2583,7 mg%). 

Акумулација натријума је била највећа на локалитету Добричево (1353,0 mg%), 
док је троструко нижа вриједност утврђена на локалитету Влајковац (478,7 mg%), што 
је висока вриједност, али не и већа од детектованих у ткиву врсте Hydrocharis morsus-
ranae, која се издваја као значајан акумулатор овог нутријента (Илић, 2005). 

Од других врста овог рода, забиљежене су врсте: Potamogeton perfoliatus и 
Potamogeton pectinatus (Таб. 6). С обзиром на то да су као тест врсте узете са по једног 
локалитета, добијени резултати се не могу сматрати поузданим.  

Код ових врста, занимљиво је запазити да је врста Potamogeton perfoliatus, на 
локалитету Добричево, акумулирала веће количине испитиваних нутријената, у односу 
на другу врсту из овог рода Potamogeton pectinatus, са локалитета Врачев Гај. Ако се 
обрати пажња на концентрације, које је акумулирала врста Myriophyllum spicatum на 
овим локалитетима, уочава се да је локалитет Врачев Гај оптерећенији овим 
нутријентима у односу на други споменути локалитет, те се може претпоставити да је 
врста Potamogeton perfoliatus много бољи акумулатор нутријената у односу на врсту 
Potamogeton pectinatus, с тим што постоји и могућност антагонизма између појединих 
јона, па се ова претпоставка не мора сматрати у потпуности тачном. 

Табела 6. Концентрација макроелемената и Na у ткиву Potamogeton sp.  
N P K Na  

Биљна врста 
 

Локалитет mg/100g суве материје (mg %) 
P. perfoliatus Добричево 2598,3 198,0 1763,7 340,3 
P. pectinatus Врачев Гај 1680,3 178,0 1055,7 562,3 
Средња вриједност 2139,3 188,0 1409,7 451,3 

Врста Myriophyllum spicatum је као тест врста узета са два локалитета (Таб. 7). На 
локалитету Врачев Гај је детектована највећа концентрација свих испитиваних 
нутријената (N, P, K и Na), те се може закључити да је овај локалитет оптерећенији 
нутријентима од локалитета Добричево. 

Табела 7. Концентрација макроелемената и Na у ткиву Myriophyllum spicatum 
N P K Na  

Локалитет mg/100g суве материје (mg %) 
Добричево 2404,0 182,0 694,3 345,3 
Врачев Гај 3016,3 185,3 1055,7 668,0 
Средња вриједност 2710,2 183,6 875,0 506,6 

ЗАКЉУЧАК 
Анализом добијених резултата садржаја макронутријената и Na у доминантним 

макрофитама Канала ДТД на подручју Баната, могу се извести сљедећи закључци: 
• Концентрације свих испитиваних елемената у ткиву зависиле су од врсте 

и локалитета. 
• Највећа концентрација азота регистрована је у ткиву врсте Elodea 

canadensis са локалитета Јерменовци (3613,0 mg%). 
• На локалитету Банатска Паланка је забиљежена највећа концентрација 

фосфора (384,0 mg%) у ткиву врсте Elodea canadensis. 
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• Концентрација калијума је била највећа на локалитету Банатска Паланка 
(6001,3 mg%) у ткиву субмерзне врсте Potamogeton crispus. Велике количине 
калијума и фосфора, на овом локалитету, су посљедица уноса разних полутаната 
на том подручју. 

• Субмерзна врста Potamogeton crispus је значајан акумулатор натријума. 
На локалитету Добричево је акумулирала 1353,0 mg% овог нутријента. 

• Најоптерећенији је локалитет Јерменовци, док је локалитет Врачев Гај са 
најмањом хемјском контаминацијом. 

• Добијени резултати указују да би се планским праћењем (мониторингом) 
хемијског састава биљака узетих са угрожених локалитета, уз анализу и других 
показатеља стања у екосистемима, могло брже и свеобухватније доћи до рјешења 
проблема заштите од загађења подручја под великим антропогеним утицајем. 
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ВАСКУЛАРНЕ МАКРОФИТЕ У 
ФУНКЦИЈИ ПРЕЧИШЋАВАЊА 

ОТПАДНИХ КОМУНАЛНИХ ВОДА - 
МЕТОДА CONSTRUCTED WETLAND 

SYSTEMS (МОКРА ПОЉА, БИОПОЉА) 
Слободанка Стојановић, A. Кнежевић, Љиљана Николић, Дејана Лазић 

Пољопривредни факултет, Департман за ратарство и повртарство, Нови Сад 

Abstract 

STOJANOVIĆ, Slobodanka, A. KNEŽEVIĆ, Ljiljana NIKOLIĆ, Dejana LAZIĆ: ROLE OF 
VASCULAR MACROPHYTES IN MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT THROUGH A 
CONSTRUCTED WETLAND SYSTEM. Skup 2: 201-208. [Faculty of Agriculture, Department of 
Field and Vegetable Crops, Novi Sad].  
The first biological system for wastewater treatment in Serbia, „Mokra polja”, was constructed in the 
village of Gložan near Novi Sad in 2004. It covers an area of 1 ha and it comprises three basins. This 
biological and ecological treatment system exploits the capacity of semiaquatic plants to take up, 
accumulate and degrade different substances from substrate and water while concurrently creating, 
thanks to their aerenchyma, favorable conditions for aerobic microorganisms in the zone of 
underground shoots and the root system (rhizosphere) to assist the process of wastewater treatment. 
This paper compares the status of vascular flora and vegetation before ”Mokra polja” system was put 
in operation in 2004 with that encountered after one year of operation (2005). Regarding the floristic 
and vegetation aspect, the analyzed stands in the basins of „Mokra polja” system exhibited 
considerable similarities demonstrated through significant presence of common species (25), among 
which Phragmites communis played the dominant role. Forty plant species were registered in 2004, 18 
in basin I, and 19 in each basin II and III. Thirty-four species were registered in 2005, 19 in basin I, 24 
in basin II and 21 in basin III. The analysis of chorologic spectrum showed that the main characteristic 
of all these groups was cosmopolitanism. The presence of adventive plants was significant. Regarding 
life forms, cryptophytes formed a numerous group, however, therophytes were represented in 
significant numbers, followed by hemicryptophytes. 
Key words: vascular macrophytes, constructed wetland systems, flora, vegetation.  

Сажетак 
Комплекси природних или вештачких мочвара  (мокра поља, биопоља, constructed wetland system, 
constructed wetlandas) користе се у систему пречишћавања отпадних вода широм света, а од 2004. 
године и код нас у околини Новог Сада, у насељу Гложан. Овакав систем примене емерзне 
вегетације пружа значајне резултате када је у питању пречишћавање комуналне санитарне 
отпадне воде као и других типова отпадних вода. Разлог томе је што васкуларне макрофите имају 
вишеструку позитивну улогу. Одличан су фитофилтер за штетне материје, захваљујући особини 
да честице наталожене на њиховој површини могу да акумулишу у себе и у току метаболизма 
разграде. Незаменљиви су фитосанатори, јер као “биосунђер” - “биоакумулатор” из воде извлаче 
токсичне соли, метале, пестициде, феноле и друга једињења. Ова особина фитофилтрације је од 
пресудног практичног значаја, јер показује више позитивних ефеката од примене механичких и 
физичко-хемијских метода пречишћавања градских и индустријских вода. Није занемарљиво ни 
бактерицидно, антитермичко и антиерозивно дејство водених макрофита и високих емерзних 
биљака. У раду се приказују резултати рецентног стања васкуларне флоре и вегетације пре 
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упуштања отпадних санитарних вода на комплексу Мокра поља (2004) и након годину дана 
експлоатације (2005). Резултати ових флористичко-фитоценолошких истраживања, која укључују 
и еколошка испитивања, представљају основу за биолошки и еколошки хидромониторинг, што 
подразумева систематско, упоредно и трајно праћење основних биолошких, еколошких и 
хидрохемијских показатеља у циљу прогнозе тока сукцесија.  
Кључне речи: васкуларне макрофите, мокра поља, флора, вегетација.  

УВОД 
У оквиру пилот пројекта “Пречишћавање комуналних отпадних санитарних вода 

методом Мокра поља”, постављеном у околини Новог Сада у Гложану, формиран је 
први биолошки пречистач отпадних вода, који за реципијент има реку Дунав. Према 
предвиђеном програму истакнут је биомониторинг, који подразумева систематско 
праћење биолошких, еколошких, хидрохемијских, хидрофизичких и других 
показатеља, од којих су посебно значајни биоиндикатори, који својим присуством или 
одсуством указују на стања и промене у природи, јер је њихов опстанак еколошки 
одговор на комплекс основних фактора у сваком екосистему. Применом биолошких и 
еколошких метода праћене су промене у састојинама биљног покривача пре упуштања 
комуналних отпадних санитарних вода у Мокро поље (2004) и након годину дана 
експлоатације (2005). Резултати ових проучавања приказују се у раду, и обухватају 
анализу рецентног стања флоре и вегетације, процентуалну заступљеност флорних 
елемената и животних форми биљака. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Флористичко-фитоценолошка проучавања и сакупљање биљног материјала на 
сегментима која чине »Мокра поља« обављена су у вегетационом периоду 2004. и 2005. 
године. Сакупљен биљни материјал детерминисан је по Јосифовић-у (1970-1977), 
Felföldy (1990)  и Javorka, Csapody (1975). Флорни елементи дати су према Гајић-у 
(1980), а животне форме према Soó (1964-1985). Фитоценолошко снимање вегетације 
урађено је према стандардној средњеевропској методи Braun-Blanquet-a (1964).  

Коришћење методе “Мокра поља” за пречишћавање комуналних отпадних 
санитарних вода, пре испуштања у водоток, почело је у Енглеској, крајем седамдесетих 
и почетком осамдесетих година. Данас, ова метода се примењује у свету у различитом 
обиму (Европа, САД, Аустралија, Индија, итд.), а од наших суседа у Словенији  од 
1988. године  и Хрватској од 1998. године. Суштина ове методе је искоришћавање 
способности семиакватичних биљака (које само доње делове тела имају у води) да 
усвајају, акумулирају и разграђују различите материје из подлоге и воде, а да, 
истовремено, захваљујући аеренхиму (ткиво за магационирање ваздуха, првенствено 
кисеоника), омогућавају живот аеробним микроорганизмима у зони подземних 
изданака и кореновог система - ризосфера (Стојановић et el., 2005). Аеробни 
микроорганизми, такође, имају велику улогу у процесима разградње отпадних материја 
у води и подлози. Развој екотехнологије биопоља био је постепен од природних 
мочвара са доминацијом трске, преко вештачких поља са хоризонталним или 
вертикалним током, односно комбинованим системом. Према имплементацији 
Директиве Европске Уније 91/271/EEC od 21. маја 1991. године, која се односи на 
третман отпадних вода из насеља, даје се предност методама „Мокрих поља“. Уређај 
„Мокрих поља“ у Гложану, површине од 1 ha, састоји се од три посебно конструисана 
сегмента (Слика 1). 
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Слика 1. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА 
У флористичком и вегетацијском погледу, испитиване састојине сегмената 

“Мокрих поља” показују велику сличност (Фит. Таб 1 и 2), што се огледа у значајном 
присуству заједничких врста (25 таксона). 2004. године, укупно је констатовано 40 
биљних врста, а 2005. године, 34 биљне врсте. Поређењем флористичке структуре 
састојина у 2004. години констатовано је  15 диференцијалних врста, а 2005. године 9 
диференцијалних врста.  

У 2004. години у I сегменту “Мокрих поља” присутно је 18 биљних врста, у II и III 
сегменту по 19 биљних врста. У 2005. години, у I сегменту “Мокрих поља”, 
констатовано је 19 биљних врста, у II сегменту 24, а у III 21 биљна врста.  
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Фитоценолошка табела 1. - БИЉНИ ПОКРИВАЧ ФОРМИРАН НА СЕГМЕНТИМА 

»МОКРА ПОЉА« ГЛОЖАН 2004. ГОДИНЕ 
 Број сегмента I II III 
 Величина пробне површине (м2) 25 25 25 
Општа покровност биљног покривача (%)  100 95 95 
Флорни елемент Животна 

форма  
Биљна врста 

      
Kosm. HH Phragmites communis Trin. 5.5 5.5 5.5 
Subevr. G Cirsium arvense (L.) Scop. 1.1 2.2 1.1 
Subse. H Symphytum officinale L. 1.1 + 1.1 
Adv. H Aster salignus Willd. 1.1 2.2 1.1 
Kosm. Th (-H) Datura stramonium L. 1.1  +  
Adv. H Solidago serotina Aiton.  2.2    
Subevr. Th Sinapis arvensis L.  +    
Subse. H Eupatorium cannabinum L. 1.1 1.1   
Evr. H Sonchus arvensis L.  +    
Subjsib. H-N Rubus caesius L.  + +   
Kosm. Th-TH Stellaria media L. 1.1    
Kosm. H-G Convolvulus arvensis L.  +  2.2 
Subevr. Th Setaria viridis (L.) P.B.  +    
Adv. Th Ambrosia artemisiifolia L.   +    
Adv. Th-TH Erigeron canadensis L. 1.1    
Subevr. HH Lycopus europaeus L.  +  1.1 
Cirk. H Stachys palustris L.  + +  + 
Adv. Th Echinocystis lobata (Michx.)Torr. et Gray  1.1    
Kosm. Th Panicum crus-galli (L.) P.B.   5.5   
Adv. Th Panicum capillare L.    1.1   
Adv. Th Amaranthus retroflexus L.   1.1   
Kosm. Th Chenopodium album L.   1.1   
Adv. Th Stenactis annua (L.) Nees.   +   
Adv. Th Xantium strumarium L.   +   
Adv. Th. Xantium italicum Mor.    2.2   
Subpont-subca-
subm. 

Th Lactuca serriola L. 
  +   

Subm. TH-Th Helminthia echioides (L.) Gärtn.   +   
Adv. Th Galinsoga parviflora Cav.   +   
Subm. M Galega officinalis L.   +   
Adv. Th Abutilon teophrastii Medik.    5.5 
Cirk. H (G) Mentha arvensis L.    2.2 
Subse. H-HH Rumex hydrolapathum Huds.    1.1 
Subcirk. Th Polygonum lapathifolium L.    1.1 
Evr. H Urtica dioica L.    2.2  
Subm. H Parietaria officinalis Mert. et Koch     + 
Subm. H (G) Aristolochia clematitis L.     + 
Adv. G (H) Armoracia lapathifolia Gilib.     + 
Evr. Th-TH Leonurus marrubiastrum L.     + 
Subse. TH-H Innula britanica L.    +.1 
Subevr. Th Pulicaria vulgaris Gaert.     +.1 

I СЕГМЕНТ (18 ТАКСОНА) ; II СЕГМЕНТ (19 ТАКСОНА); III СЕГМЕНТ (19 ТАКСОНА) 

Фитоценолошка табела 2. - БИЉНИ ПОКРИВАЧ ФОРМИРАН НА  CЕГМЕНТИМА 

»МОКРА ПОЉА« ГЛОЖАН 2005. ГОДИНЕ 
 Број сегмента I II III 
 Величина пробне површине (м2) 25 25 25 
 Општа покровност биљног покривача (%) 100 100 100 
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Флорни елемент Животна 
форма  

Биљна врста 
      

Kosm. HH Phragmites communis Trin. 5.5 5.5 5.5 
Subevr. HH Lycopus europaeus L. 3.3 +  1.1 
Subcirk. Th Polygonum lapathifolium L. 3.3  +.1 +  
Cirk. H Stachys palustris L. 2.2  +  +.1 
Adv. Th Echinocystis lobata (Michx.)Torr. et Gray  2.2  +.1 
Adv. H Aster salignus Willd. 2.2 4.3 2.2 
Subse. H Eupatorium cannabinum L. 2.2 3.3 +.1  
Evr. H Calystegia sepium (L.) R.Br. 2.2   1.1 
Adv. Th Abutilon teophrastii Medik. 1.1    +.1 
Subevr. G Cirsium arvense (L.) Scop. +.1 2.2 1.1 
Evr. H Sonchus arvensis L. +.1  +  + 
Subevr. Ch (N) Solanum dulcamara L. +.1     
Subse. H Symphytum officinale L. +  + 1.1 
Evr. HH Lysimachia vulgaris L. +     
Subse. H Lysimachia nummularia L.       
Adv. H Solidago serotina Aiton.   1.1 2.2 
Subjsib. H-N Rubus caesius L.  3.3 1.1 
Kosm. Th-TH Stellaria media L.  +.1  1.1 
Subevr. Th Setaria viridis (L.) P.B.   +.1   
Subevr. H-HH Epilobium hirsutum L.   +  + 
Adv. Th Ambrosia artemisiifolia L.      + 
Adv. Th-TH Erigeron canadensis L.  2.1   
Kosm. Th Panicum crus-galli (L.) P.B. + 1.1   
Adv. Th Panicum capillare L.  + 1.1   
Subevr. Th Daucus carota L. +     
Adv. Th Stenactis annua (L.) Nees.   +.1  + 
Adv. Th Xantium strumarium L.   +   
Adv. Th Xantium italicum Mor.    +   
Subm. M Galega officinalis L.   +   
Subse. H-HH Rumex hydrolapathum Huds.     + 
Evr. H Urtica dioica L.  1.1   
Evr. H Glechoma hederacea L.  4.4   
Subse. TH Carduus acanthoides L.    1.1 
Subse. TH-H Innula britanica L.  1.1  +.1 

I СЕГМЕНТ (19 ТАКСОНА); II СЕГМЕНТ (24 ТАКСОНА); III СЕГМЕНТ (21 ТАКСОН) 

О екологији испитиваних састојина формираних на сегментима “Мокрих поља” 
може се судити на основу процентуалне заступљености флорних елемената (Таб. 1), 
који указују да је основна карактеристика ових групација космополитизам. Многе врсте 
припадају космополитском флорном елементу, међу којима се истиче доминантна 
биљна врста Phragmites communis, а затим  Stelaria media, Panicum crus-galli, Datura 
stramonium, Convolvulus arvensis, итд. Разлог томе је јак утицај антропогеног фактора, 
што потврђује и присуство бројних адвентивних биљака (Abutilon teophrasti, Aster 
salignus, Solidago serotina, Ambrosia artemisifolia, Erigeron canadensis, Echinocystis 
lobata, итд.), као последица значајног утицаја човека на структуру биљног покривача. 
На извесне црте континенталности климе подручја указује релативно велико учешће 
субевроазијског и субсредњеевропског флорног елемента.  

Табела 1. Спектри ареалтипова састојина формираних на сегментима”Мокра поља” 
насеља Гложан 
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Сегменти I II III 
Године 2004. 2005. 2004. 2005. 2004. 2005. 

Процентуално 
учешће 

% % % % % % 

ФЛОРНИ ЕЛЕМЕНТ       
Космополитски 22,22 10,53 21,05 12,50 15,79 9,52 
Субевроазијски 22,22 21,05 5,26 16,70 15,79 14,28 

Субсредњеевропски 11,11 15,79 10,53 12,50 15,79 23,80 
Адвентивни 27,77 21,05 36,84 29,20 15,79 28,57 
Евроазијски 5,55 15,79 - 12,50 10,53 9,52 

Субјужносибирски 5,55 5,26 5,26 4,17 - 4,76 
Циркумполарни 5,55 5,26 5,26 4,17 10,53 4,76 
Субпонтско-

субцентралноазијско-
субмедитерански 

- - 5,26 - - - 

Субциркумполарни - 5,26 - 4,17 5,26 4,76 
Субмедитерански - - 10,53 4,17 10,53 - 

Потпунију слику о синеколошким одликама испитиваних састојина пружају и 
њихови биолошки спектри, који су одраз еколошких услова станишта (Таб. 2). Они 
такође указују на снажан утицај антропогеног фактора и на извесне црте 
континенталности климе.  

Табела 2. Биолошки спектри састојина формираних на сегментима ”Мокра поља” 
насеља Гложан 

Сегменти I II III 
Године 2004. 2005. 2004. 2005. 2004. 2005. 
Процентуално учешће  % % % % % % 
Животна форма       

Hydatophyta – Helophyta 
HH 11,11 15,8 5,26 8,3 10,53 9,52 

Hemikryptophyta – 
Hydatophyta -Helophyta  

H-HH 
- - - 4,16 5,26 9,92 

Hemikryptophyta  
H 33,33 36,84 21,05 33,30 26,31 33,33 

Hemikryptophyta – 
nanophanerophyta 

 H-N 
5,55 5,26 5,26 4,16 - 4,76 

Hemikryptophyta  – 
geophyta 

H-G 
5,55 - - - 5,26 - 

Hemikryptophyta – 
(geophyta) 

H (G) 
- - - - 10,53 - 

Geophyta 
G 5,55 5,26 5,26 4,16 5,26 4,76 

Geophyta 
(Hemikryptophyta) G(H) - - - - 5,26 - 

Therophyta 
Th 22,22 31,58 47,37 29,16 15,79 23,81 

Therophyta 
(Hemikryptophyta) 

Th (H) 
5,55 - 5,26 - 5,26 - 

Therophyta  11,11 - - 8,33 5,26 4,76 
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Сегменти I II III 
Године 2004. 2005. 2004. 2005. 2004. 2005. 
Процентуално учешће  % % % % % % 
Животна форма       

(Hemitherophyta) 
Th – TH 

Hemitherophyta 
TH - - - - - 4,76 

Hemitherophyta -
Therophyta  

TH – Th 
- - 5,26 - - - 

Hemitherophyta 
(Hemikryptophyta) TH-H - - - 4,16 5,26 4,76 

Chamaephyta 
(nanophanerophyta) Ch(N) - 5,26 - - - - 

Mikrophyta (M) - - 5,26 4,16 - - 

Анализирајући спектар животних форми биљака, запажа се велика заступљеност 
терофита, односно једногодишњих зељастих биљака које брзо завршавају животни 
циклус у оптималним условима средине, а неповољан период године преживљавају 
само у облику семена, односно плодова. Присутне криптофите чине бројну еколошку 
групу биљака, чији надземни зељасти органи у потпуности изумиру, а пупољци се 
налазе на подземним органима, и то на знатној дубини. У земљишту код геофита, у 
муљу код хелофита, а у води код хидрофита, све оне углавном презимљују помоћу 
ризома или коренских кртола. На подручју биопоља, повољне услове за живот, налазе и 
бројне хемикриптофите. То су биљке код којих надземни зељасти делови преко зиме 
изумиру, али пупољци, из којих следеће године настају нови изданци, остају, и то при 
основи стабла сасвим уз подлогу (на самој површини земље), на подземним стаблима 
или коренима. Према томе, пупољци ових биљака су врло близу површине земље, и 
они су зими заштићени од хладноће и сушења надземним изумрлим деловима, па чак и 
са врло танким снежним покривачем. Већина биљака умерене зоне припада 
хемикриптофитама.   

ЗАКЉУЧАК 
Резултати анализе структуре биљног покривача који се развија на сегментима 

“Мокра поља” у насељу Гложан, показују да: 
- у флористичко-вегетацијском погледу испитиване састојине показују велику 

сличност, што се огледа у значајном присуству заједничких врста (25), међу којима 
доминантну улогу има Phragmites communis. 

- 2004. године укупно је констатовано 40 биљних врста, од тог броја у I сегменту 
“Мокрих поља” присутно је 18 биљних врста, у II и III сегменту по 19 биљних врста. 

- 2005. године констатовано је 34 биљне врсте. Од тог броја у I сегменту “Мокрих 
поља” констатовано је 19 биљних врста, у II сегменту 24, а у III 21 биљна врста. 

- Анализа спектра ареалтипова указује да је основна карактеристика ових 
групација космополитизам. Значајно је присуство и адвентивних биљака. 

- Од животних форми биљака најбројније су терофите, а затим хемикриптофите.  
- Све наведено је у складу са јаким утицајем антропогеног фактора и 

континенталности климе испитиваног подручја.  
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Abstract 

MAKSIMOVIC, Tanja, M. PETROVIC, Z. STANKOVIC: EXAMINING NUMBER AND SIZE 
OF STOMA, AND INTENSITY OF TRANSPIRATION IN DECORATIVE BUSHES IN THE  
«PETAR KOCIC» PARK IN BANJA LUKA. Skup 2: 209-213. [*Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics, Banja Luka, **Faculty of Agriculture, Novi Sad, *** Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics, Novi Sad]. 
Transpiration as a physical-physiological process of allowing water to escape from plants in the form 
of vapour, has a key role in sustaining homeostasis in the whole plant. Self-regulating mechanism of 
stomae opening and closing on one side is conditioned by the factors of external surrounding, and on 
the other side is under internal physiological and autonomous control of a plant. Openness of the 
stomae, their shape, size, positioning and thickness have an impact on intensity of transpiration in 
plants. In the research, results are shown of examining number (density) and size of stoma, and 
intensity of transpiration in Spireae bumalda, Spiraea vanhouttei, Mahonia aquifolium, Cornus alba 
and Pterostyrax hispidu in the area of the "Petar Kocic" park in Banja Luka. It has been found that in 
all examined plants, types of stoma are present only on the back side of the leaf, that means, on abaxial 
epidermis. The biggest number of stoma per a unit of leaf surface (mm2) varied from (464) in Spireae 
bumalda, and the lowest (105) is found in Pterostyrax hispidus. Also, a narrow correlation between 
the number of stoma and intensity of transpiration has been found, namely, the more number of stoma, 
the more intensified transpiration, by which better regulation of water regime is provided. However, 
when results of sizes of stoma are compared (width × length) with intensiveness of transpiration, 
inverse conclusion is gotten, what tells of an existence of the phenomenon of the "edge effect" in 
plants under the research.  
Key words: transpiration, stomae, decorative shrubs, Spireae bumalda, Spiraea vanhouttei, Mahonia 
aquifolium, Cornus alba and Pterostyrax hispidus.  

Сажетак 
Транспирација као физичко-физиолошки процес одавања воде у виду водене паре из биљке има 
кључну улогу у одржавању хомеостазе цијелог биљног организма.Саморегулацијски механизам 
отварања и затварања стома, с једне стране условљен је факторима спољашње саредине, а са 
друге је под унутрашњом  физиолошком и аутономном контролом биљке. Отвореност стома, 
њихов облик, величина, распоред и густина утичу на интензитет транспирације код биљака. У 
раду су приказани резултати испитивања броја (густине), величине стома и интензитета 
транспирације код Spireae bumalda, Spiraea vanhouttei, Mahonia aquifolium, Cornus alba i 
Pterostyrax hispidus на подручју парка "Петар Кочић" у Бањој Луци. Констатовано је да су код 
свих испитиваних биљних врста стоме присутне само на наличју листа, тј. на абаксијалном 
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епидермису. Највећи број стома по јединици лисне површине (mm2) кретао се у просјеку од (464) 
код врсте Spireae bumalda, а најмањи (105) је констатован код Pterostyrax hispidus. Такође је 
утврђена уска корелативност између броја стома и интензитета транспирације, наиме, што је број 
стома  већи утолико је и транспирација интензивнија, чиме се обезбјеђује боља регулација водног 
режима. Међутим, када се упореде резултати  величине стома (ширина × дужина) и интензитета 
транспирације, добије се обрнут закључак, што указује на постојање феномена "рубног ефекта" 
код испитиваних биљних врста.  
Кључне ријечи: транспирација, стоме, украсно грмље, Spireae bumalda, Spiraea vanhouttei, 
Mahonia aquifolium, Cornus alba и Pterostyrax hispidus.  

УВОД 
Веома важна компонента животне средине у градовима јесу зелене површине, које 

позитивно утичу на климу, здравље људи, штите од неповољних ефеката загађења, 
имају естетску и рекративну вриједност. Основу зелених система у градовима чине 
паркови (Вујковић, 1995). Вегетација паркова утиче на састав и чистоћу ваздуха, 
редукцију буке, снижавају температуру а повећавају релативну влажност ваздуха,  
задржавају висок проценат прашине, апсорпцијом смањују концентрацију полутаната, 
доприносе естетској изражајности остварења (Сугарев, 1976, Јовановић, 1978). При 
томе је незамјењива улога биљака у балансирању односа концентрација кисеоника и 
угљендиоксида, а да се при томе губитак воде сведе на минимум, гдје кључну улогу 
имају стоме, односно стомин апарат. Највећи дио воде из биљке одаје се преко стома, 
тзв. стоматерна транспирација. На основу досадашњих проучавања познато је да су 
број, величина, грађа и распоред стома на лисној плочи карактеристични за поједине 
биљне врсте. Исто тако, познато је да је број стома својство са великим степеном 
адаптивног пластицитета, због чега разни еколошки фактори могу да утичу на његово 
образовање и развој (Татић и Петковић, 1991). Сама размјена гасова (O2, CO2, водена 
пара) између биљака и спољашње средине у великој мјери зависи од механизма 
отварања и затварања стома. На основу до сада познатих чињеница о механизму 
отварања стома сматра се да функционисање овог механизма, у првом реду, зависи од 
тургора и волумена ћелија. На протицање тих процеса у ћелијама утичу неки спољни 
фактори, као што су: освјетљеност (директна и/или дифузна), температура, хидратација 
ткива, тј. влажност земљишта и ваздуха имају видног утицаја, због чега се слободно 
може рећи да у првом реду од њих зависи отварање тј. затварање стома. (Ketellapper, 
1963). 

Имајући у виду напријед речено, сматрали смо да је од интереса да се у овом раду 
укаже на значај зелених површина (паркова) у урбаној средини, а затим да се у 
конкретном случају анализирају поједине биљне врсте које припадају украсном грмљу 
засађене у парку "Петар Кочић", код којих се одређивао број и величина стома као и 
интензитет транспирације. 

МЕТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
Парк "Петар Кочић"се налази у најужем центру града, те својим положајем 

омогућава близак контакт човјека са природом. Парк је основан 1930. године, а његово 
идејно хортикултурно рјешење дао је 1931.године инж. Таса Милојевић, које је било у 
стилу симетричних француских паркова. Двије године касније, у парку је постављен 
споменик једном од најзначајнијих кљижевника овог поднебља-Петру Кочићу.  

За одређивање броја и величине стома, као и за мјерење интензитета 
транспирације, кориштени су листови и гранчице са листовима слиједећих биљних 
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врста; Spireae bumalda, Spiraea vanhouttei, Mahonia aquifolium, Cornus alba и Pterostyrax 
hispidus у фази цвјетања. За одређивање броја стома кориштена је Колодијум метода; 
број је одређиван у шест случајно одабраних видних поља, а величина стоминог 
апарата мјерена је помоћу окулар микрометра, при најдужем и најширем дијелу.  

За одређивање интензитета транспирације кориштен је гравиметријски поступак 
помоћу "U" цијеви. Интензитет транспирације показује количину транспирисане воде 
по јединици лисне површине у јединици времена ( g *H2O dm2

*h1). Испитивања су 
извршена у лабораторијским условима, у трајању од четири сата (Петровић и Штрбац 
1996). Резултати о броју и величини стома као и интензитету транспирације обрађени 
су анализом варијансе-LSD тест, за ниво значајности p= 0.05 и 0.01. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
На основу бројних проучавања познато је да су број, величина, грађа и распоред 

стома на лисној површини карактеристични за поједине биљне врсте. Резултати, 
приказани у Таб. 1. показују да се број стома на јединици лисне површине (mm2) kретао 
у просјеку од 464 (Spireae bumalda) до 105 (Pterostyrax hispidus). Разлике које постоје у 
броју (густини) стома између испитиваног грмља, статистички су оправдане, чак 
високо сигнификантне између појединих врста, а значајна разлика постоји између 
Spiraea vanhouttei и Mahonia aquifolium. Повећан број стома на јединици лисне 
површине је један од знакова ксероморфозности, што се према нашим резултатима 
може приписати Spireae bumalda, гдје је број стома у појединим случајевима износио и 
преко 480 mm2.  
Таб.1. Број (густина) стома код испитиваних биљних врста mm2 

Биљна 
врста 

Spireae 
bumalda 

Spiraea 
vanhouttei 

Mahonia 
aquifolium 

Cornus alba Pterostyrax 
hispidus 

I 441 251 247 180 110 
II 463 234 243 188 102 
III 482 267 255 173 98 
IV 478 340 256 176 113 
V 451 251 244 183 108 
VI 469 249 259 179 100 

Avg 464 265 250 179 105 
LSD 5% 22 
LSD 1% 30 

У сагласности са нашим резултатима, показано је да већи број стома мањих 
димензија, по јединици лисне површине, обезбјеђује бољу регулацију водног режима 
него мањи број већих стома (Орловић, 1993). Наиме, код оних врста, гдје смо имали 
већи број стома мањих димензија, било је и интензивније одавање воде (Spireae 
bumalda). 

Резултати, приказани у Таб. 2 показују да се просјечна дужина стома налази у 
интервалу од 22 до 34 μm. Највећа дужина је измјерена код Pterostyrax hispidus (40 μm), 
а најмања код Cornus alba (19μm). Овдје треба истаћи да се не уочава корелативност 
између броја и дужине стома.  

Таб.2. Дужина стома код испитиваних биљних врста (μm) 
Биљна 
врста 

Spireae 
bumalda 

Spiraea 
vanhouttei 

Mahonia 
aquifolium 

Cornus alba Pterostyrax 
hispidus 

I 23 22 34 23 40 
II 23 23 29 20 34 
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Биљна 
врста 

Spireae 
bumalda 

Spiraea 
vanhouttei 

Mahonia 
aquifolium 

Cornus alba Pterostyrax 
hispidus 

III 20 23 33 21 32 
IV 27 22 28 23 30 
V 23 20 34 19 35 
VI 27 21 34 25 32 

Avg 24 22 32 22 34 
LSD 5% 3.0 
LSD 1% 4.1 

Анализом резултата приказане у Таб. 3, уочено је да је највећа ширина стома 
(стомин апарат), а тиме и величина пора, констатована код Pterostyrax hispidus, 
просјечно 24 μm, а најмања ширина је била код Cornus alba, 15μm. Такође се може 
уочити да је ширина стома варирала од 13 μm до 29 μm.  

Таб.3. Ширина стома код испитиваних биљних врста (μm) 
Биљна 
врста 

Spireae 
bumalda 

Spiraea 
vanhouttei 

Mahonia 
aquifolium 

Cornus alba Pterostyrax 
hispidus 

I 17 17 23 15 23 
II 15 16 19 13 29 
III 18 17 28 16 20 
IV 17 17 22 17 25 
V 17 17 25 14 23 
VI 19 15 23 16 26 

Avg 17 17 23 15 24 
LSD 5% 2.5 
LSD 1% 3.4 

Према односу дужина и ширина стома у Таб. 4, може се закључити да је облик 
стома зависио од биљне врсте, просјечне вриједности односа дужина и ширина стома 
кретале су се од 1.30:1 до 1.46:1. Средња вриједност за све биљне врсте износила је 
1.40:1, тако да се може констатовати да су стоме углавном имале јајолик облик. 
Таб.4. Однос ширине и дужине стома испитиваних биљних врста 

Биљна 
врста 

Spireae 
bumalda 

Spiraea 
vanhouttei 

Mahonia 
aquifolium 

Cornus alba Pterostyrax 
hispidus 

I 1.35 1.29 1.47 1.53 1.74 
II 1.53 1.43 1.52 1.53 1.17 
III 1.11 1.35 1.18 1.31 1.60 
IV 1.58 1.29 1.27 1.35 1.20 
V 1.35 1.17 1.36 1.35 1.52 
VI 1.42 1.40 1.47 1.56 1.23 
_ 
X 1.41 1.30 1.39 1.46 1.42 

= 
X 1.40 

Из приказаних резултата у Таб. 5, види се да је губљење воде транспирацијом 
зависило од биљне врсте. Значајно највећи интензитет транспирације констатован је 
код Spireae bumalda (0.46 g *H2O dm-2

*h-1), док је је Pterostyrax hispidus имао скоро 
четири пута мању транспирацију. Резултати показују да постоје сигнификантне разлике 
између Spireae bumalda и свих осталих испитиваних биљних врста, док значајнијих 
разлика између осталих врста нису констатоване. Када се упореде резултати 
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транспирације са величином стома, уочава се постојање феномена "рубног ефекта". 
Наиме, смањење величине стоминог апарата, а тиме и отвора стома доводи до 
интезивнијег одавања воде.  
Таб.5. Интензитет транспирације код испитиваних биљних врста ( g *H2O dm-2*h-1) 

Биљна 
врста 

Spireae 
bumalda 

Spiraea 
vanhouttei 

Mahonia 
aquifolium 

Cornus alba Pterostyrax 
hispidus 

I 0,47 0,28 0,22 0,16 0,12 
II 0,45 0,29 0,24 0,17 0,13 
III 0,46 0,31 0,26 0,14 0,12 
IV 0,44 0,27 0,25 0,15 0,12 
X 0,46 0,29 0,24 0,16 0,12 

LSD 5% 0,021 

LSD 1% 0,030 

Добијени резултати у овом раду показали су да су стоме констатоване само на 
наличју листа тј. на абаксијалном епидермису. Број стома се кретао у границама које 
наводи стручна литература, гдје се за већину биљних врста подаци крећу од 100-300 
mm2 (Петровић и Кастори, 1996). Интензитет транспирације зависио је од густине и 
отворености стома, као и од фактора спољашње средине. Познато је да у условима 
добре снадбјевености биљака водом, често ксерофите имају већи интензитет 
транспирације од мезофита и хигрофита (Јанковић, 1963). Укупна зелена површина 
парка "Петра Кочића" је веома мала, али успјешно остварује своју санитетско-
хигијенску, декоративно-естетску и културно-просвјетну функцију. 
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Abstract 

*MATAVULJ, M., **Svjetlana ĐURĐEVIĆ: LICHEN FLORA IN THE AREA OF 
BARDACHA (B&H). Skup 2: 215-219. [*Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University 
of Novi Sad; **Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka]. 
The investigations of biological diversity of the lichen flora of the Bardacha region revealed a relative 
poor generic composition with only 15 species recorded, what is probably the consequence of clearing 
away a forests but also the consequence of decrease of air quality. More detailed and more systematic 
study should check such a conclusion.  
Key words: Lichens, biodiversity, Bardacha, Bosnia 

Сажетак 
Испитивања квалитативног и квантитативног састава лишајске флоре, како Републике Српске 
тако и Босне и Херцеговине у целини, до сада су занемаривана, иако, ова група организама, због 
своје све веће угрожености, али и као потенцијални извори биолошки активних материја, 
заокупља све веће интересовање научника. Из тих разлога, у периоду истраживања 
биодиверзитета екосистема Бардача, потпомогнутих пројектом License (2002-2004), рађено је 
евидентирање врста лишајева, присутних на ширем региону Бардаче.  
Добијени резултати указују на релативно сиромаштво генеричког састава лишајева, са свега 15 
констатованих врста. Тако сиромашан генерички састав може да се објасни, како релативно 
сиромашним диверзитетом еколошких ниша, тако и високим загађењима ваздуха у неким 
деловима региона, што се нарочито одражава на квантитативно и квалитативно присуство ових 
организама. Да би се ови налази проверили, неопходна су додатна, систематичнија и детаљнија 
истраживања.  
Кључне речи: лишајеви, биодиверзитет, Бардача, Босна 

УВОД 
Тело или талус лишаја састоји се од два потпуно различита организма, од алге и 

гљиве. Резултат симбиозе ова два организма је сложена биолошка јединица, која 
поседује карактеристике новог организма, у много чему јединственог и  различитог од 
компонената које га изграђују. 

Лишајеви настањују широк спектар еколошких ниша, од обалских каменитих 
подлога до високопланинских стена, од лишћа и стабала дрвећа до вештачких 
супстрата. Већина врста,својим распрострањењем је ограничена на специфичне 
еколошке нише са карактеристичним особинама дистрибуције. Важни ограничавајући 
фактори њиховог распрострањења су, како хемизам супстрата и његова текстура, тако и 
микроклиматске варијације локалитета. Једно једино дрво, са карактеристичним 
условима који преовлађују на једном делу стабла, на јужној или северној страни, на 
сувљем или влажнијем месту, може да понуди читав спектар микростаништа за 
различите врсте лишајева. 
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Hawksworth и Rose (1970) наводе резултате Гриндона (L.H. Grindon), kojи, jош 
1859. године, приписује смањење лишајске популације Јужног Ланкастера повећаном 
загађењу ваздуха, а 1866. године, Ниландер (W. Nylander) је, студирајући лихенофлору 
Париза, закључио да лишајеви могу да послуже као практичан биоиндикатор квалитета 
ваздуха. Студије које су уследиле и које су сабране у преко 500 научних публикација, и 
које обрађују регионе широм света, потврдиле су Ниландерове закључке (Hawksworth, 
Rose, 1970; Loppi, Corsini, 1995). 

Лихенофлора Босне и Херцеговине недовољно је истражена, специјално кад је у 
питању регион Бардаче, подаци о овој групи организама били су недоступни. Зато је 
циљ ових истраживања био установљавање биолошке разноврсности, и неке 
специфичности биологије ових организама, на подручју мочварног региона Бардача. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
Систематска лихенолошка истраживања ширег подручја Бардаче, урађене су у 

периоду 2002-2004. године. Узорковања су вршена на десет локалитета: 1) данас, 
нажалост, непостојећа (посечена) храстова шума, око 200м северно од мотела Бардача; 
2) храстово-грабова шума у близини истраживачке станице ПМФ-а; 3) парк сађеног 
алохтоног дрвећа око мотела Бардача; 4) шикара и дрвеће уз речицу Матуру; 5) шикара 
и дрвеће уз корито Стублаје; 6) шикара и дрвеће уз корито потока Брзаја; 7) дрвеће и 
жбуње уз реку Врбас; 8) регион Утвај и дрвеће уз корито реке Саве; 9) фарме и 
воћњаци уз Стублају и Брзају; 10) влажне ливаде уз продукциона језера рибњака 
Бардача. 

За идентификацију врста, послужили су следећи кључеви: Gams, 1967, Murati, 
1992, 1993. За поузданију детерминацију, коришћени су хемијски реагенси: 1) реагенс 
К (15% водени раствор калијум-хидроксида), 2) реаагенс Ј (засићени водени раствор 
јода у калијум-јодиду); 3) концентрована хлороводонична киселина. Тестирања су 
урађена тако што је одстрањен мали део талуса лишаја, постављен на филтер-хартију, 
преливен капљицом реагенса и забележене промене боје. Уколико је било потребно да 
се тест примени на сржи, претходно је кора одстрањена танким сечивом. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Анализирајући узорке, прикупљене на подручју Бардаче, идентификовано је 15 

таксона (Табела 1). Према њиховим морфолошким особинама, једна врста (Evernia 
prunastri) припадала је фрутикозном, тј. жбунастом типу талуса; једна врста (Lepraria 
incana) лепрозном, тј. љускавом (љуспастом) типу талуса, док су остале припадале 
крустозном, тј. корастом типу талуса. 

Опис констатованих врста 
Caloplaca citrina Hoffm. (Th. Fr.) (C. phologina (Nyl.) Flag.) Публикована као честа 

у Босни и Херцеговини (Murati, 1993). У региону Бардаче нађена на старом бетону и 
камењу на неколико локалитета (1,2,4,6,7,8). 

Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade  (C. lithophila H. Magn., C. pyracea (Ach.) Th. 
Fr.). Публикована као честа у Босни и Херцеговини, широко распрострањена од ниских 
долина до високих планина (Murati, 1993, Kuyunjicy et al., 1998). У региону Бардаче 
нађена на бетону у влажној ливади у близини потока Брзаја. 

Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin. Према Муратију (Murati, 1993) честа у БиХ. 
Према доступној литератури, први пут констатована у региону Бардаче, нађена само на 
бетону, у близини потока Брзаја. 
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Parmelia saxatilis (L.) Ach. Rare in B&H (Kušan, 1953, Murati, 1993); нађена само на 
кори врбе, на обали реке Матуре, у близини језера Луг.  

Parmelia sulcata Taylor. Честа у БиХ, распрострањена од ниских влажних ливада 
до планинских врхова (Murati, 1993). У региону Бардаче нађена на кори врбе, на шест 
локалитета: (2,3,5,7,9,10). 

Parmelia caperata (L.) Ach. Према Кушану, ретка у БиХ  (Kušan, 1953). Према 
доступној литератури, ово је први налаз за Републику Српску, са једним налазом на 
нагорелом пању, у близини основне школе. 

Physcia aipolia (Ehrh.: Humb.) Furnr. Честа у БиХ (Murati, 1992). У региону 
Бардаче, нађена само на једном месту, на бетону, у близини истраживачке станице 
Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци. 

Physcia stellaris (L.) Nyl. Публикована од стране Муратија (Murati, 1992) као честа 
у БиХ. У региону Бардаче, нађена на бетону, у близини потока Брзаја. 

Lecanora muralis (Schreb.) Robenh. Murati (1993) је публикује као честу у БиХ. У 
региону Бардаче, нађена на бетону,у близини мотела. 

Lecanora calcarea (L.) Sommerf. Кушан (1953) је описује као ретку за БиХ. Према 
доступној литератури, први пут је забележена у испитиваном региону. Нађена само на 
бетону, у близини мотела Бардача.  

Collema cristatum (L.) Web. in Wig. Murati (1993) је публикује као честу у БиХ на 
различитим супстратима. У региону Бардаче, нађена на кори врбе, у близини корита 
Стублаје. 

Lepraria incana (L.) Ach.  (L. aeruginosa Auct., L. glaucella (Flk.) Nyl.). У региону 
Бардаче,нађена само на једном месту, на бетону у влажној ливади. Hypogymnia 
physodes  (L.) Nyl.   (Parmelia physodes (L.) Ach.)  Честа у БиХ (Murati, 1992). У региону 
Бардаче ,нађена на кори врбе, на влажној ливади у близини корита Стублаје, и на кори 
врбе и тополе на обали Врбаса и Матуре. 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Као врло честу у БиХ описује је Murati (1992) 
присутну од влажних ливада до високих планинских врхова. У региону Бардаче, 
насељава, углавном, кору врбе и тополе у обалном региону свих испитиваних вода, као 
и камење и различите антропогене супстрате на свих десет локалитета. 

Evernia prunastri (L.) Ach. Публикована као честа у БиХ (Murati, 1992; Kuyuњicy 
et al., 1998). У региону Бардаче, нађена само на дрвету шљиве, у воћњацима у близини 
Стублаје и потока Брзаја, и у близини основне школе. 

Још давне 1912. године, извршена је подела подручја градова на три  лако 
препознатљиве урбане зоне, на основу присуства лишајске вегетације на кори дрвећа: 
1) унутрашња или централна зона тзв. «лишајске пустиње», без лишајева, или бар без 
листастих или жбунастих врста; 2) прелазна «транзициона зона», или зона где почињу 
да се појављују у малом броју врсте са кржљавим жбунастим или листастим талусом.  
Ова зона се, додатно, дели на  унутрашњу  и спољашњу субзону. 3) спољашња 
«нормална зона», где лишајска вегетација није сузбијена ваздушним загађењима. 

Популација лишаја може бити под утицајем различитих гасовитих полутаната као 
што су: висока концентрација сумпор-диоксида, угљична једињења из дима, флуориди, 
издувни гасови возила (угљен-моноксид, оксиди азотних једињења, оловна једињења, 
угљоводоници; као и прашина, фото-хемијски смог (озон, пероксиацетил-нитрат, 
оксиди азота, итд); затим тешки метали (гвожђе, олово, бакар) и радиоактивни изотопи 
метала (радионуклиди); као и хемикалије које се користе у пољопривреди (пестициди, 
нарочито фунгициди, вештачка ђубрива) (Hawksworth, 1971; Loppi, Corsini, 1995). 

Табела 1.  Генерички састав лишајске флоре плавног региона Бардача  
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Локалитет Супстрат Врста 
1 кора канадске тополе Populus 

euramericana и врбе Salix alba; 
на бетону 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
 
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. 

2 кора врбе  Salix alba;  
пањ непознате врсте дрвета;  
на камену; 
на бетону 

Parmelia sulcata (Taylor) 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Caloplaca citrina (Hoffm.)Th. Fr. 
Physcia aipolia (Ehrh.: Humb.) Furnr. 

3 кора врбе Salix alba; 
 
на бетону 

Parmelia sulcata (Taylor) 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Lecanora muralis (Schreb.) Robenh. 
Lecanora calcarea (L.) Sommerf. 

4 кора врбе Salix alba  Parmelia saxatilis (L.) Аch. 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 

5 кора врбе Salix alba  
 

Parmelia sulcata (Taylor)  
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Collema cristatum (L.) Web. in Wig. 

6 на бетону Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Physcia stellaris (L.) Nyl. 

7 кора канадске тополе Populus 
euramericana;  
 
кора врбе Salix alba; 
на бетону 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Parmelia sulcata (Taylor)  
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. 

8 кора врбе Salix alba; 
грана шљиве Prunus domesticus; 
на бетону 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Evernia prunastri (L.) Аch. 
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. 

9 кора канадске тополе Populus 
euramericana; 
 
кора врбе Salix alba; 
пањ јасена Fraxinus ornus 

Xanthoria parietina  (L.) Th. Fr. 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl 
Parmelia sulcata (Taylor) 
Parmelia caperata (L.) Аch. 

10 на бетону; 
 
 
кора врбе Salix alba 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Lepraria incana (L.) Аch. 
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin 
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade 
Parmelia sulcata (Taylor) 

На основу резултата ових истраживања, може се констатовати да се регион 
Бардаче карактерише сиромашном биолошком разноврсношћу лишајске флоре. Према 
нашим налазима, цело подручје би могло да се сврста у тзв. прелазну или транзициону 
зону са врло малим бројем слабо развијених врста са жбунастим талусом. 

За поузданији увид у биолошку разноврсност лишајева на подручју Бардаче, 
неопходно је да се ураде систематичнија и детаљнија истраживања. Овде саопштени 
резултати сведоче о томе да је цео регион Бардаче доведен до статуса релативно 
сиромашних еколошких услова, барем када су у питању захтеви лишајева, групе 
организама, који се због своје сензитивности на загађења ваздуха сматрају изванредним 
биоиндикаторима овакве врсте загађења природног окружења. 



Лишајеви мочварног региона Бардача (БиХ) 
_____________________________________ 

 219

ЗАКЉУЧЦИ 
Истраживања биолошке разноврсности лишајске флоре на подручју Бардаче, 

потврдила су релативно сиромаштво броја врста (само 15) ових организама, што је, по 
нашем мишљењу, последица крчења аутохтоних шума, али и последица загађења 
ваздуха. Детаљнија и систематичнија истраживања треба да провере овакве закључке. 
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Abstract 
1MATAVULJ, M.,  1Karolina NEMES, 2Svjetlana DJURDJEVIC, 2M. RADEVIC: 
BIOLOGICAL PLANKTON DIVERSITY IN THE BARDACHA REGION WATERS. Skup 2: 
221-229. [1Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Novi Sad; 2 Faculty of 
Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka]. 
The investigations of qualitative and quantitative composition of phyto- and zooplankton of the 
surface freshwaters of the Republic of Srpska have been neglected so far from both, taxonomic as well 
from their bioindicative values point ov view. That was a reason that, in the course of investigations of 
biological diversity of the Bardacha Region, supported by the Project LICENSE (2002-2004), the 
recording of species of phyto- and zooplankton of the surface waters of floodplain region of Bardacha 
has been undertaken. During this investigations some rare species of phytoplankton have been 
recorder such as: Dynobrion sertularia, Nitzschia acicularis, Phacus helicoides, Cosmarium botrytis, 
Scenedesmus arcuatus, Volvox globator and Volvox aureus. Also some rare species of zooplankton 
have been found such as: Centropyxis aculeata, Asplanchna priodonta, Colurella dicentra, Squatinella 
bifurca, Synchaeta pectinata, Alona quadrangularis, Ceriodaphnia quadrangula, Daphnia cuculata, 
Graptoleberis testudinaria and Eucyclops serrulatus), some of them as the first findings for the 
Republic of Srpska or for the Bosnia and Herzegovina as a whole. High number of plankton species 
characterize Bardacha waters as a region with rich biological diversity considering this group of 
organisms.  
Key words: Plankton, biodiversity, Bardacha, Bosnia 

УВОД 
Термин ''Планктон'' први је увео Hensen 1887. године. Реч је грчког порекла и 

значи ''онај који тумара''. Планктон је природна заједница организама који слободно 
живе у воденој маси, лебде, и у таквом стању налазе услове за опстанак (Kolkwitz, 
Marson, 1902). Планктонске прокариоте и еукариоте, једноћелијске и колонијалне, 
аутотрофне и миксотрофне микроорганизме по новијим схватањима не би требало 
називати биљним планктоном – фитопланктоном. Али, овај назив се задржао у широкој 
употреби, а из практичних разлога је задржан (Viličić, 2002). Са другог, универзалнијег 
начина посматрања, планктонски организми способни да врше процес оксигене 
фотосинтезе групишу се у фитопланктон и првенствено су значајни као примарни 
продуценти органске материје у акватичном систему. 

Фитопланктон се састоји из холопланктонских врста које су присутне током 
целе године и меропланктонских врста, које периодично прелазе у фазу мировања 
(енг.- resting stage) (Kiss, 2004). Посебно код меропланктонских алги, промена 
еколошких фактора резултује у флуктуацији и расту популације, а изражена је 
компетиција између појединих врста, првенствено за нутријенте. Код 
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холопланктонских врста бројност популације може да опадне до веома малих нивоа, 
али су ћелије стално присутне у води и постају бројније када се услови за раст 
побољшају.  

Schmidt et al., (2003) предлажу класификацију вода на основу таксономског 
састава фитопланктона, број индивидуа у мл, њихову биомасу и/или концентрацију 
хлорофила а. Истиче се проблематика утицаја сезонских варијација на резултате 
мониторинга који би требали да рефлектују промене у води за које је одговоран човек. 

Шири регион плавног подручја Бардача укључује пространа подручја водених 
површине, делимично регулисаних иригационим системом канала, брана и 
продукционих базена рибњака Бардача, које је истовремено, кроз заштиту овог 
подручја од стране државе служио до приватизације рибњака и као летње гнездилиште, 
али и као зимски рефугијум птица мочварица. Сматрали смо да би у оквиру 
установљавања рецентног стања биодиверзитета подручја Бардаче било значајно 
евидентирати присутне врсте примарних продуцената из оквира фитопланктонских 
организама, прве карике у ланцу исхране ових екосистема, као и доминантних врста из 
групе зоопланктона, као првих потрошача у ланцу исхране. Оваква евиденција могла би 
да се искористи с аспекта конзервације и унапређења оваквих станишта, која служе као 
склоништа за угрожене мочварне врсте, а самим тим, и као резервати генофонда. У 
оквиру тих првих корака вршена су прелиминарна истраживања квалитативног и 
квантитативног састава фитопланктона и зоопланктона. 

Конзервација и заштита постојеће еколошке равнотеже процењује се као главни 
проблем одрживог развоја целог овог подручја. То јесте локални проблем, али као 
такав, део је општег угрожавања природног баланса и заштите животне средине 
региона, јер државе из окружења које припадају сливу Дунава суочавају се са истим 
проблемима. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
Испитивања фитопланктона у водана региона Бардача су вршена сезонски, у 

периоду од априла 1998. год. до новембра 2004. год. Анализирани подаци обухватају и 
резултате истраживања у оквиру међународног Пројекта LIFE-LICENCE (2002-2004). 
Материјал је прегледан као нефиксиран и фиксиран у 4% формалину. Очишћени 
узорци силикатних алги (Ács. Szábó, 2004) су прегледани светлосним микроскопом. 
Квантитативна анализа је изведена методом по Németh & Vörös (1986).  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
У табели 1 приказани су резултати квалитативне анализе узорака воде 

различитих акватичних станишта региона Бардача, узоркованих у периоду 2001-2004. 
године. 

Таб. 1. Квалитативни састав планктона различитих водених станишта мочварног 
региона Бардача 

 Места узорковања  → 
фитопланктон  ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модрозелене алге  или цијанобактерије  (Cyanobacteria)   
Anabaena flos-aquae         x  x x   
A. spiroides      x         
Aphanizomenon flos-aquae      x  x x  x    
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 Места узорковања  → 
фитопланктон  ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Merismopedia elegans    x           
M. tenuissima     x          
M. tetrapedia    x     x     x 
Microcystis aeruginosa    x x  x x x x x x x  
M. flos-aquae      x x  x x x    
Nostoc carneum   x      x      
Oscillatoria limosa  x  x x  x   x x    
O. rubescens     x  x    x  x  
O. tenuis  x  x x x x x x  x x x  
Phormidium autumnale        x       
Златножуте алге  (Chrysophyta) 
Dynobrion sertularia   x x           
Силикатне алге или дијатомеје  (Bacillariophyta) 
Asterionella formosa   x  x x x x x   x   
Caloneis amphisbaena     x    x      
C. silicula x x  x x x        x 
Cocconeis placentula x   x           
Cymatopleura solea x x x x x x x x x x x   x 
Cymbella ehrenbergii x x x x  x   x  x    
C. lanceolata x x x x x    x      
Diatoma vulgare x x x x x    x  x   x 
Fragilaria crotonensis x x x x       x   x 
Gomphonema constrictum x  x x       x    
Gyrosigma attenuatum x x x x x x x    x   x 
Melosira granulata x x x x x x x x x x x x x x 
M. varians x x x x  x x x x x x   x 
Navicula cryptocephala        x   x    
N. cuspidata     x x x x x x  x x x 
N. dicephala x x  x x x         
N. gracilis x    x x   x x    x 
N. hungarica x x x x           
N. rhynchocephala x x x x x x x x x x x x   
N. viridula x x x x x x   x  x    
Nitzschia acicularis x              
N. linearis     x x    x     
N. palea x x x x    x x     x 
N. sigmoidea      x     x    
Stauroneis phoenicentron x x  x     x      
Stephanodiscus hantzschii     x    x  x    
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 Места узорковања  → 
фитопланктон  ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Synedra acus x x x x x  x x x x  x x  
S. ulna x x x x   x    x x  x 
S. ulna var. capitata   x            
Ватрене алге   (Pyrrophyta) 
Ceratium hirundinella x  x x x  x  x x    x 
Gymnodinium sp.    x   x        
Peridinium cinctum   x x   x       x 
Еуглене – зелени бичари  (Euglenophyta) 
Euglena acus x x x x x x x x x x x x x  
E. ehrenbergii    x x x   x      
E. minima      x x  x x  x   
E. oblonga       x  x      
E. oxyuris     x x x x x x  x x  
E. proxima x x  x x    x  x   x 
E. radians       x  x x     
E. spirogyra x x x x x x x x x x x x x  
E. velata x x x x x x   x      
E. viridis     x x  x x x  x x  
Lepocinclis fusiformis     x  x x x x x  x  
L. ovum x x x x  x x x  x x x  x 
Phacus caudatus      x   x x  x x  
Ph. helicoides             x  
Ph. longicauda   x  x x x x x x x  x  
Ph. pleuronectes     x x  x  x  x x  
Ph. orbicularis x x x x x x x x x x x x x  
Trachelomonas volvocina     x x x  x x x x x x 
Зелене алге  (Chlorophyta) 
Actinastrum hantzschii   x  x x x x x x x x x  
Ankistrodesmus acicularis   x    x  x      
Closterium moniliferum x x  x   x    x    
C. acerosum   x            
C. ehrenbergii   x  x   x   x    
C. parvulum     x     x     
Coelastrum microporum   x x x x x x x x  x x  
Cosmarium botrytis         x      
Crucigenia tetrapedia    x x    x      
Eudorina elegans x x  x x    x x  x x  
Gonium pectorale x  x x x          
Kirchneriella obesa    x x  x        
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 Места узорковања  → 
фитопланктон  ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Oedogonium capillare x x  x x x x x   x    
Pandorina morum   x      x      
Pediastrum boryanum x x x x x x x x x x x x x x 
P. clathratum      x x x  x     
P. duplex x x x x x x x x x x x  x  
P. simplex x x x x x x x x x x x x x x 
P. tetras x x x x  x   x      
Scenedesmus acuminatus x x x x x x x x x x x x x x 
S. acutus     x    x     x 
S. arcuatus         x      
S. bijugatus   x  x  x  x      
S. opoliensis x x x x x x x x x x x x x x 
S. obliquus x x x x x x x x x x    x 
S. quadricauda x x x x x x  x x x x x  x 
Spirogyra crassa x  x   x   x      
Staurastrum gracile      x x  x   x   
Volvox aureus           x    
V. globator             x  
зоопланктон   ↓  
Праживотиње (Protozoa) 
Actinosphaerium eichornii        x x      
Arcella vulgaris     x x x x x x x  x  
Centropyxis aculeata      x         
C. discoides           x    
Carchesium limneticum      x   x x  x   
Didinium nasutum     x     x     
Difflugia corona          x x  x  
D. elegans      x    x     
D. limnetica    x      x     
Epistylis plicatilis    x x    x     x 
Paramecium aurelia   x  x x x x x x  x x  
P. caudatum x   x x x x x x x  x x  
Tintinnidium fluviatile    x  x x   x     
Tintinnopsis lacustris   x  x x  x x x     
Tokophrya sp. x              
Vorticella campanula   x  x x x x x x x x x  
V. campanulata     x    x      
V. microstoma     x x x  x x  x x  
Ротаторије (Rotatoria) 
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 Места узорковања  → 
фитопланктон  ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Anuraeopsis fissa   x x x x x x x x x x x x 
Ascomorpha minima  x x x   x x   x    
A. ecaudis    x x  x  x x     
Asplanchna brightwelli   x  x x x  x x  x x  
A. girodi     x x   x  x  x  
A. herricki     x x   x x x x x  
A. priodonta   x            
Brachionus angularis     x x x x x x x x x  
B. budapestinensis       x   x   x  
B. calyciflorus     x x x x x x   x  
B. diversicornis   x x   x  x x x x x  
B. falcatus      x x x x  x  x  
B. forficula      x  x x x x    
B. quadridentatus     x     x x  x  
B. urceus     x  x  x x  x x  
Cephalodella catellina x x x x x     x   x  
C. forficula     x  x x       
C. gibba     x       x   
C. gracilis          x     
C. incilla          x  x x  
C. tecta     x    x x  x   
Colurella dicentra         x      
C. dicentra v. сalyciflorycentra         x      
C. uncinata x              
Euchlanis dilatata         x x     
Filina brachiata       x  x      
F. longiseta   x  x x  x x  x  x  
F. opoliensis     x  x  x  x  x  
Keratella cochlearis   x  x x x x x x x x x  
K. cochlearis var. tecta  x x x x  x x x x x x x x 
K. quadrata      x x  x x  x   
K. valga var. monospina         x    x  
K. valga var. tecta     x   x x      
Lecane bulla      x   x x     
L. luna  x x x    x x x   x  
Phylodelina roseola     x x x    x x   
Platyas patulus x   x           
P. quadricornis     x x x x x x  x x  
Polyarthra dolichoptera x x  x   x x x  x   x 
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 Места узорковања  → 
фитопланктон  ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

P. dolichoptera v. brachyptera     x  x x x   x   
P. vulgaris   x x x  x x x x x x x x 
Rotaria elongata     x  x x x x  x   
R. rotatoria    x x x x  x  x   x 
Squatinella bifurca            x   
Synchaeta pectinata            x   
Testudinella patina     x          
Trichocerca capucina     x x  x x  x  x  
T. dixon-nuttalli       x  x  x    
T. iernis     x x  x x x     
T. longiseta     x x x      x  
T. pustilla   x    x  x x     
T. rattus x x  x x x x x x x x x x x 
T. similis     x x x x  x   x  
T. weberi     x x x x x x  x   
Кладоцере рачићи  (Cladocera) 
Acroperus harpae   x   x x   x     
Alona quadrangularis          x     
Bosmina longirostris     x x x x x x x  x  
Ceriodaphnia quadrangula           x    
C. reticulata     x      x    
Chydorus sphaericus  x x x x x  x x x x    
Daphnia cucullata      x         
Graptoleberis testudinaria            x   
Moina micrura          x   x  
Копеподе рачићи (Copepoda) 
Acanthocyclops vernalis     x  x x x x x x x  
Cyclops vicinus   x   x x x x x x x   
Eucyclops serrulatus         x      
Thermocyclops crassus     x x x   x x    

Места узорковања: 1) река Врбас; 2) речица Матура; 3) река Љевчаница; 4) река 
Стублаја; 5) језеро Дуго Поље; 6) језеро Луг; 7) језеро Сињак; 8) језеро Нецик; 9) језеро 
Превлака; 10) језеро Ракитовац; 11) језеро Брзајски; 12) језеро Велики Дајковац; 13) језеро 
Мали Дајковац; 14) Осорна-Борна – Љевчаница канал. 

Према добијеним резултатима, најбогатија у смислу бројности врста била је вода 
језера Превлака, највећег базена у оквиру рибњака Бардача, који се између осталог 
карактерише и дугогодишњом највишом продуктивношћу рибе у односу на остала 
продукциона језера истог рибњака.  

Таб. 2. Квантитативни састав планктона различитих водених станишта мочварног 
региона Бардача 



Матавуљ, М., Каролина Немеш, Свјетлана Ђурђевић, М. Радевић (2008): 
_____________________________________ 

 228 

  
Места узорковања 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
број врста Фитопланктон А 
Cyanobacteria  0 2 1 5 5 4 5 4 7 3 7 3 3 1 

Chrysophyta 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillariophyta 21 17 17 19 16 14 9 9 16 8 14 6 3 11 

Pyrrophyta 1 0 2 3 1 0 3 0 1 1 0 0 0 2 

Euglenophyta 6 6 6 7 12 13 11 9 15 13 8 10 11 3 

Chlorophyta 13 11 17 15 18 14 15 12 18 12 11 9 9 7 

фитопланктон укупно 41 36 44 45 52 45 43 34 57 37 40 28 26 24 

 
број врста зоопланктона    
Protozoa 2 0 3 4 9 10 6 6 10 12 4 5 6 1 

Rotatoria 5 6 12 12 29 20 29 21 27 29 29 21 23 6 

Cladocera 0 1 2 1 3 4 2 2 2 5 4 1 2 0 

Copepoda 0 0 1 0 2 2 3 2 3 3 3 2 1 0 

зоопланктон укупно 7 7 18 17 43 36 40 31 42 49 40 29 32 7 

               

 
Број врста планктона 

48 43 62 62 95 81 83 65 99 86 80 57 58 31 

 
Поредећи са високом бројношћу врста и њиховом високом заступљеношћу, 

релативно ниска генеричка разноврсност планктона у текућим водама овог подручја 
(потоци и реке) указује на релативно добар квалитет ових вода, посебно када се ради о 
органском оптерећењу  воде реке Врбас и иригационог канала Осорна-Борна - 
Љевчаница. Скоро потпуно одсуство врста групе Cyanobacteria у води Врбаса указује 
на стабилан квалитет воде ове реке у њеном доњем току, неоптерећене органским 
полутантима. 

ЗАКЉУЧАК 
Током ових истраживања констатоване су ретке врсте фитопланктона 

(Dynobrion sertularia, Nitzschia acicularis, Phacus helicoides, Cosmarium botrytis, 
Scenedesmus arcuatus, Volvox globator  и Volvox aureus), као и зоопланктона (Centropyxis 
aculeata, Asplanchna priodonta, Colurella dicentra, Squatinella bifurca, Synchaeta 
pectinata, Alona quadrangularis, Ceriodaphnia quadrangula, Daphnia cuculata, 
Graptoleberis testudinaria  и  Eucyclops serrulatus), неке од њих по први пут за 
Републику Српску и Босну и Херцеговину у целини. Висока бројност врста планктона 
(Таб. 2) карактерише воде Бардаче као подручје релативно богато биолошком 
разноврсношћу ових организма. 
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Abstract 

*DJURDJEVIC, Svjetlana, *R. DEKIC, * Dragojla VUKOVIC, **A. IVANC: WATER 
QUALITY AND MORPHOLOGICAL, MERISTIC AND HEMATHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF CHUBS (Leuciscus cephalus). Skup 2: 231-244. [*Faculty of Natural 
Sciences and Mathematics, University of Banja Luka, 2 Mladen Stojanovic Street, ** Faculty of 
Natural Sciences and Mathematics, University of Sarajevo, 33/35 Zmaja od Bosne Street]. 
Morphological, meristical and hematological characteristics of the chub are taken from two 
watercourses of different level of saprobity. The researches have been conducted on two rivers, 
Dragocaj and Jakotina, belonging to the Vrbas river basin, in August, 2005. The level of saprobity is 
determined on the basis of microbiological estimation of the water quality, for which the following 
parameters have been applied: number of aerobic heterotrophs (X), number of facultative oligotrophes 
(FO), aerobic heterotrophs mesophiles (M), earobic heterotrophs phychrophiles (P), index FO/X, 
index M/P, total coliphorm bacteria and fecal coliphorm bacteria.  
The composition of ichtiofauna have been found by trial fishing, by means of fishing electroaggregate, 
type IG 600, power 1,2 kW.  
The chub (Leuciscus cephalus) is found as one of the most numerous fish at the given localities. This 
fish has been used for further ichtiological and hematological researches. At every locality, 40 chubs 
have been extracted as specimen. For the purpose of analysing morphological-meristical 
characteristics of this fish, the following parameters have been determined: overall length of body, 
standard length of body, and number scales alongside the body sideline. Also, the mass of all 
individual fish has been defined. The age of all the fish, their sex, as well as the stadium of maturation 
of gonades (Nicolski scale), on which basis was determined the gonadosomatic index.  
Except morphological and meristical characteristics, basic hematological characteristics have also 
been determined: number of eritrocites, concentration of hemoglobin, hematocrit and hematological 
indexes.  
Results of conducted analyses point to different water quality of the above mentioned rivers, as well as 
potential differeces in a larger number of morphological and physiological parameters from these two 
water basins where chubs live. In this discussion, a total ecological and ecophysiological considering 
of the stated phenomena has been given 
 

Сажетак 
Утврђене су морфолошке, меристичке и хематолошке карактеристике клена из два водотока, 
различитог степена сапробности. Истраживања су обављена на двије ријеке, Драгочајској и 
Јакотинској, које припадају сливу Врбаса, у августу 2005. године. Степен сапробности 
установљен је на основу микробиолошке процјене квалитета воде, за који су примијењени 
сљедећи параметри: број аеробних хетеротрофа (Х), број факултативних олиготрофа (ФО), 
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аеробни хетеротрофи мезофили (М), аеробни хетеротрофи психрофили (П), индекс ФО/Х, индекс 
М/П, укупне колиформне бактерије и фекалне колиформне бактерије.  
Састав ихтиофауне установљен је пробним  ловом, помоћу електроагрегата за лов рибе, типа IG 
600, снаге 1,2 kW.  
Као један од квантитативно најзаступљенијих припадника насеља риба на датим локалитетима, 
утврђен је клен (Leuciscus cephalus), те је ова врста кориштена за даља ихтиолошка и 
хематолошка истраживања. На сваком локалитету је као репрезентативни узорак издвојено по 40 
јединки клена. У циљу анализе морфолошко-меристичких карактеристика врсте, одређени су 
сљедећи параметри: тотална дужина тијела, стандардна дужина тијела и број крљушти у бочној 
линији. Одређена је, такођe, и маса тијела свих индивидуа. Детерминисана је старост јединки, 
полна дистрибуција, као и стадијум матурације гонада (скала по Николском), на основу чега је 
одређен гонадосоматички индекс.  
Поред морфолошких и меристичких, одређене су и основне хематолошке карактеристике: број 
еритроцита, концентрација хемоглобина, хематокрит и хематолошки индекси.  
Резултати извршених анализа указују на различит квалитет воде горе поменутих ријека, као и 
потенцијалне разлике у већем броју морфолошких и физиолошких параметара насеља клена, из 
ова два водотока. У дискусији је дато комплексно еколошко и екофизиолошко разматрање 
констатованих феномена.  
 

УВОД 
Промјене квалитета воде, као средине у којој рибе живе, у значајној мјери утичу 

на промјене код риба, које се огледају у порасту броја и интезитета болести, као и у 
самом хематолошком статусу организма. Промјене квалитета, које настају као резултат 
промјене физичко-хемијских параметара воде, проузрокује и одређени фиозиолошки 
одговор, којим се покушава одржати равнотежа унутар одређених граница. 

Циљ рада је да се утврди да ли, и у којој мјери, квалитет воде утиче на 
морфолошке, меристичке (важне за детерминацију биосистематског статуса врсте) и 
хематолошке карактеристике клена, за ког је утврђено да је један од квантитативно 
најзаступљенијих припадника ихтиофауне, на датим локалитетима.  

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
У аугусту 2005. године је извршено узорковање воде и ихтиофауне, на 

локалитетима Јакотинске и Драгочајске ријеке. Ови локалитети су одабрани јер је, већ 
на први поглед, примјетно да се квалитет воде у њима знатно разликује. У узорцима 
воде је анализиран квалитативни и квантитативни састав бактерио-планктона као 
индикатора квалитета воде, а такође су одређене и поједине физичке и хемијске 
карактеристике воде.  

Узорци воде су узети у асептичним условима, са дубине од 30-50 цм изнад дна, 
будући да је ријеч о плитким водотоцима. Транспортовани су на леду, и засијавање је 
извршено у року од 24 сата. 

Квалитет воде је одређен на основу сљедећих параметара: укупан број аеробних 
хетеротрофа, број психрофилних хетеротрофа (П), број мезофилних хетеротрофа (М), 
индекс М/П, број факултативних олиготрофа (ФО), индекс ФО/Х, број колиформних 
бактерија и број колиформних бактерија фекалног поријекла. 

Аеробни хетеротрофи су одређени на стандардној подлози храњивог агара. 
Инкубација је трајала 7 дана, на 26 0C. Психрофилни хетеротрофи су одређени на истој 
подлози, са инкубацијом од 7 дана, на 20 0C, док су мезофили инкубирани 48 сати, на 
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37 0C. На основу броја аеробних хетеротрофа, извршена је класификација токова по 
Колу (Kohl, 1975), и одређен је индекс М/П.  

Факултативни олиготрофи су одређени на десет пута разријеђеном храњивом 
агару, са инкубацијом на 260C, у трајању од 7 дана, и извршена је класификација воде, 
на основу индекса ФО/Х.  

Укупни колиформи су одређени инкубацијом,  на 370C,  у трајању од 48 сати, на 
подлози ендо агар. На истој подлози су одређени и фекални колиформи, инкубацијом 
на 440C, у трајању од 48 сати. Загађеност воде је одређена по Кавки (Kavka, 1994). 

Детаљи лабораторијске обраде приказани су на сликама од 1 до 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Узорковање ихтиофауне извршено је у августу 2005. године, на два водотока 
слива ријеке Врбас, са  подручја општине Бањалука (Драгочајска ријека, слике 5 и 7) и 

 Сл.1. Фекални колиформи на ендо агару Сл.2. Аеробни хетеротрофи на храњивом агару 
 

Сл.3. Укупни колиформи на ендо агару 
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Котор Варош (Јакотинска ријека, слике 4 и 6). Рађено је са електроагрегатом за лов 
рибе, марке IG 600, снаге 1,2 kW. Након пробних излова, с обзиром на квалитативни и 
квантитативни састав ихтиофауне, одабран је клен (Leuciscus cephalus) у сврху даљих 
истраживања. Рибе су из воде прикупљане мередовом. Пo 40 јединки клена (са оба 
локалитета) је транспортовано у лабораторију Природно-математичког факултета у 
Бањој Луци, гдје су измјерени и одређени сљедећи морфолошки и меристички 
параметри:  

- тотална дужина тијела (одређена помоћу ихтиометра, слика 8), 
- дужина тијела без репног пераја (одређена помоћу ихтиометра), 
- биомаса (одређена помоћу техничке дигиталне ваге, слика 10), 
- број крљушти у бочној линији (одређено макроскопски – бројањем, слика 9), 
- пол (дисекција; макроскопски преглед гонада, слика 11), 
- стадијум матурације (макроскопски преглед гонада, скала по Николском), 
- гонадосоматички индекс (ГСИ), 
- старост (очитавање годишњих прстенова са крљушти помоћу лупе). 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Сл.4. Јакотинска ријека Сл.5. Драгочајска ријека 

Сл.6. Излов електроагрегатом на Јакотинској 
ријеци 

Сл.7. Репрезентативни узорак клена из 
Драгочајске ријеке 
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Крв за неопходне хематолошке анализе узета је пункцијом срца помоћу 

стерилне, оштре и широке игле (1,0 до 1,2 мм), а прије пункције извршена је 
дезинфекција мјеста убода,  и уопште, примијењена су сва правила стерилног рада.  

Крв из игле скупљана је у одговарајућу парафинисану посуду, а потом је рађена 
даља анализа.  

Узимање крви за анализу извршено је у пријеподневним часовима, јер 
хематолошки статус, као и други физиолошки параметри, имају изражен циркадијани 
ритам (Па в л о в и ћ , 1983; Шило в , 1985).  

У овом раду, праћени су основни параметри еритроцитне лозе, који обухватају 
број еритроцита, концентрацију хемоглобина, хематокрит и хематолошке индексе. 

Одређивање броја еритроцита 
За одређивање броја еритроцита, кориштен је поступак бројања у комори 

(хемоцитометру) под микроскопом (К е к и ћ  и Ив а н ц , 1982).  

Сл.10. Одређивање масе Сл.11. Детерминација пола 

Сл.8. Мјерење тоталне и стандардне дужине тијела Сл.9. Бројање крљушти у бочној линији 
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Приликом узимања крви, кориштен је меланжер, док је разрјеђење крви вршено 
у одговарајућим епруветама, помоћу раствора који врши истовремено бојење крвних 
елемената. 

Број еритроцита изражен је у терама (1012). 
Одређивање концетрације хемоглобина 
Приликом одређивање концентрације хемоглобина у крви, кориштена је 

Drabkinova хемоглобин цијанидска метода (B l a x h a l l , D a i s l e y , 1973).  
Одређивање хематокрита 
Хематокрит представља однос између уобличених елемената крви и крвне 

плазме, а одређен је центрифугирањем крви, којој је додан одговарајући антикоагуланс.  
Као антикоагуланс, кориштен је хепарин, који је наношен у капиларне 

хематокрит цјевчице. 
Хематолошки индекси 
Представљају атрибуте еритроцита, а одређени се рачунски помоћу вриједности 

концентрације хемоглобина, хематокрита и броја еритроцита. 
Просјечна запремина еритроцита ( MCV)  

leritrocitaBr
HctMCV

/.
=  

Просјечна количина хемоглобина у једном еритроциту (MCH )  

leritrocitaBr
lHbMCH

/.
/

=  

Количина хемоглобина у једној литри еритроцита (MCHC )  

Hct
lHbMCHC /

=  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
На основу извршених микробиолошких анализа добијени су сљедећи резултати 

(таб.1):  
Табела 1.  Микробиолошке карактеристике воде 

Број бактерија по ml воде Јакотинска ријека Драгочајска ријека 

аеробни хетеротрофи (Х) 2836 50120 

категорија по Кол-у II - класа III - класа 

факултативни олиготрофи (ФО) 26421 107408 

индекс ФО/Х 9,316 2,143 

мезофилни хетеротрофи (М) 2400 37775 

психрофилних хетеротрофи (П) 1228 13500 

индекс М/П 1,954 2,798 

колиформне бактерије 620 1822 

фекални колиформи 10 430 

Добијени резултати микробиолошких анализа указују на чињеницу да је 
квалитет воде у Јакотинској ријеци знатно бољи него у Драгочајској, како са 
еколошког, тако и са санитарног аспекта. На основу категоризације по Кол-у, 
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Јакотинска ријека се убраја у воде II – класе, док Драгочајска ријека припада водама III 
- класе. Индекс ФО/Х указује на задовољавајућу способност аутопурификације код оба 
водотока, која је ипак знатно израженија код Јакотинске ријеке. Однос мезофилних и 
психрофилних хетеротрофа представља показатељ антропогеног утицаја на квалитет 
воде и процесе еутрофизације. Као што се види из табеле 1, индекс М/П је већи у 
Драгочајској ријеци, што значи да ова ријека трпи већи антропогени утицај. На основу 
броја фекалних колиформа, Јакотинска ријека се убраја у умјерено загађене, а 
Драгочајска ријека у високо загађене токове. 

На локалитету Јакотинска ријека, морфометријски је анализирано 40 
узоркованих јединки клена. 

Од поменутих карактера, измјерени су тотална дужина тијела и дужина тијела 
без репног пераја, тј. стандардна дужина тијела. Најмања измјерена вриједност тоталне 
дужине тијела износила је 101 мм, а највећа је износила 216 мм. 

Стандардна дужина тијела варирала је од 84 мм до 185 мм.  
Помоћу техничке ваге, одређена је и биомаса свих индивидуа, чије су се 

вриједности кретале од 11,1 г до 133,2 г. 
На основу детерминисаних параметара, графички су приказани односи ових 

вриједности, који указују на варијабилност ове популације, као и на тип раста ове врсте 
риба (графикони 1 – 4). 

Од меристичких карактера, установљен је број крљушти у бочној линији  код 
сваке јединке, а који се кретао  од 42-45.  

Прегледом годишњих прстенова крљушти, установљена је и старост јединки, а 
анализом су установљене сљедеће старосне групе: 1+ (12 индивидуа), 2+ (19 јединки), 
3+ (6 јединки) и 4+ (3 јединке). 

Такође је анализиран и полни састав узоркованих риба, па је евидентиран 31 
мужјак (79,5%), 8 женки (20,5%), док код једне јединке није било могуће установити 
пол. 

Макроскопским прегледом гонада и кориштењем лупе, детерминисан је и 
стадијум матурације полних жлијезда (скала по Николском), који се кретао од 3-5, при 
чему је 1 јединка била у стадијуму 3, 6 јединки у стадијуму 4, 7 индивидуа у стадијуму 
4-5, и 25 индивидуа у стадијуму 5. 

y = 0.8278x + 0.7422
R2 = 0.9962
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Графикон 1 – Однос тоталне и стандардне дужине тијела код мужјака клена из 
Јакотинске ријеке 
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y = 0.925x - 15.125
R2 = 0.9934
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Графикон 2 – Однос тоталне и стандардне дужине тијела код женки клена из 
Јакотинске ријеке 

Измјерена је и маса издвојених гонада, на основу које је израчунат и 
гонадосоматички индекс. Маса полних жлијезда је варирала од 0,1225 г (код јединке 
мушког пола, стадијума матурације 3) до 6,7002 г (код јединке женског пола, стадијума 
матурације 5). Вриједности гонадосоматичног индекса кретале су се од 0,1255 до 
6,7002. 

Из графикона 1 и 2 се може уочити да је, код кленова из Јакотинске ријеке, 
корелација износила  R2=0.9934 код женки, и  R2=0.9962 код мужјака. 

Такође, из графикона 3 и 4 се види да је, код мужјака из Јакотинске ријеке,  
вриједност b=2.9635, а код женки b=3.2149. Коефицијент корелације такође је био 
прилично висок, за мужјаке је износио R2=0.9609, а за женке R2=0.9095. 

На локалитету Драгочајска ријека, анализирано је такође 40 узоркованих 
јединки. 

Анализа морфометријских карактера обухватила је мјерење тоталне дужине 
тијела, као и дужине тијела без репног пераја, а одређена је и маса сваке јединке. 

y = 1E-05x2.9635

R2 = 0.9609
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Графикон 3 – Однос тоталне дужине тијела и индивидуалне масе код мужјака клена из 
Јакотинске ријеке 
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y = 4E-06x3.2149

R2 = 0.9095
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Графикон 4 - Однос тоталне дужине тијела и индивидуалне масе код женки клена из 
Јакотинске ријеке 

Најмања измјерена тотална дужина тијела износила је 106 мм, док је највећа 
износила 254 мм. 

Дужина тијела без репног пераја кретала се од 86 мм до 215 мм, док се 
индивидуална биомаса кретала од 12,5 г до 156,1 г. 

Као и код индивидуа са претходног локалитета, графички су представљене 
релације ових измјерених карактера (графикони од 5 до 8). 

Од меристичких карактера установљен је број крљушти у бочној линији, који је 
варирао од 42 до 47. 

Старост индивидуа констатована је анализом годишњих прстенова крљушти, и 
запажено је присуство сљедећих узрасних група: 1+ (12 индивидуа), 2+ (18 јединки), 3+ 
(8 индивидуа) и 4+ (2 индивидуе). 

Евидентиран је и полни састав узоркованих јединки клена, а макроскопским 
прегледом гонада и употребом лупе, установљен је и стадијум матурације.  

У овом водотоку установљено је 12 мужјака (30 %) и 28 женки (70 %). 
y = 0.8639x - 4.8771

R2 = 0.9915
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Графикон 5 – Однос тоталне и стандардне дужине тијела код мужјака клена из 
Драгочајске ријеке 
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y = 0.861x - 5.2549
R2 = 0.9898
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Графикон 6 – Однос тоталне и стандардне дужине тијела код женки клена из 
Драгочајске ријеке 

Када се говори о стадијуму матурације, који је варирао од 2 до 5, установљено је 
да је 7 јединки имало стадијум матурације 2, 10 индивидуа је сврстано у категорију 2-3, 
8 јединки било је у стадијуму 3, у стадијуму 3-4 налазило се 6 јединки, само једна 
индивидуа била је у стадијуму 4, а у стадијуму 5 било је 8 јединки. 

Одређена је и маса издвојених гонада, помоћу које је израчунат и 
гонадосоматички индекс, који је варирао од  0,061 до 6,2375. 

Код јединки клена из Драгочајске ријеке ситуација је била сљедећа (графикони 5 
и 6): код мужјака је R2=0.9915, а код женки R2=0.9898, па су опет у питању високе 
вриједности корелације. 

Код мужјака је вриједност b износила 3.1908, а код женки b=2.9859. 
Коефицијент корелације такође је био веома вискок, и код мужјака је износио 
R2=0.9744, а код женки R2=0.9899. 

y = 4E-06x3.1908
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Графикон 7 – Однос тоталне дужине тијела и индивидуалне масе код мужјака клена из 
Драгочајске ријеке 
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y = 1E-05x2.9859
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Графикон 8 – Однос тоталне дужине тијела и индивидуалне масе код женки клена из 
Драгочајске ријеке 

Анализа хематолошких параметара клена, из два водотока, обухватала је 
праћење основних параметара еритроцитне лозе. Прво су представљени добијени 
резултати јединки из Јакотинске ријеке, а потом резултати, добијени код риба из 
Драгочајске ријеке. 

Табела 2. Хематолошки параметри клена Јакотинске ријеке 
 Hct 

l/l 
Hb 
g/ l 

БРОЈ 
ЕРИТРОЦИТА 

MCV 
fl 

MCH 
pg 

MCHC 
g/l 

Средња 
вриједност 

0.423 75.02 1.46E+12 289.587 51.397 182.928 

Стандардна 
девијација 

0.068 7.78 1.59E+11 43.367 6.364 39.510 

Коефицијент 
варирања 

16.014 10.31 10.796 14.888 12.307 21.473 

Минимална 
вриједност 

0.215 59.25 1.21E+12 153.571 38.980 118.500 

Максимална 
вриједност 

0.531 85.19 1.63E+12 388.722 64.049 312.757 

Посматрајући, у цјелини, хематолошке параметре клена  из Јакотинске ријеке, 
можемо констатовати да се вриједност концетрације хемоглобина кретала у интервалу 
од 59.25 g/l до 92.59 g/l, са средњом вриједности од 77.02 g/l. 

Средња вриједност хематокрита износила је 0.423 l/l, при чему су се вриједности 
кретале од 0.215 l/l до 0.531 l/l. 

Број еритроцита кретао се у дијапазону од 1.21x1012 до 1.63x1012, са средњом 
вриједности 1.46x1012. 

Просјечна запремина еритроцита (MCV) имала је вриједности од 153.571 до 
388.722 fl, са средњом вриједности 289.587 fl, док је средња вриједност просјечна 
количина хемоглобина по еритроциту износила 51.397 pg. Количина хемоглобина по 
литри еритроцита имала је вриједности од 118.500 g/l еритроцита до 312.757 g/l, са 
средњом вриједности 182.928 g/l. 
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Средња вриједност хемоглобина, код јединки клена из Драгочајске ријеке, 
износила је 78.70 g/l, при чему су се вриједности кретале у интервалу од 59.26 g/l до 
88.89 g/l.  

Вриједности хематокрита су се кретале од 0.250 l/l до 0.513 l/l, са средњом 
вриједности 0.393 l/l.  

Вриједности броја еритроцита имале су дијапазон од 1.22 x1012 до 2.23 x1012, са 
средњом вриједности 1.48 x1012. 

Табела 3. Хематолошки параметри клена из Драгочајске ријеке 
 Hct 

l/l 
Hb 
g/ l 

БРОЈ 
ЕРИТРОЦИТА 

MCV 
fl 

MCH 
pg 

MCHC 
g/l 

Средња 
вриједност 

0.393 78.70 1.48E+12 265.365 53.668 205.339 

Стандардна 
девијација 

0.068 7.97 2.04E+11 37.435 7.010 35.636 

Коефицијент 
варирања 

17.331 10.12 13.756 14.107 13.061 17.355 

Минимална 
вриједност 

0.250 59.26 1.22E+12 191.928 35.842 151.613 

Максимална 
вриједност 

0.513 88.89 2.23E+12 335.294 69.991 296.296 

Просјечна запремина еритроцита имала је интервал од 191.928 fl до 335.294 fl, 
док се вриједност количине хемоглобина по еритроциту кретала од 35.842 pg до 69.991 
pg, са средњом вриједности 53.668 pg. 

Количина хемоглобина по литри еритроцита имала је вриједност од 151.613 g/l 
до 296.296 g/l. 

Поређењем средњих вриједности хематолошких параметара јединки из два 
различита водотока, видљиво је да се ове групе међусобно разликују у већини праћених 
параметра. 

Средња вриједност хематокрита статистички је значајно већа код јединки из 
Јакотинске ријеке (0.044), а ове јединке имају значајно веће и вриједности просјечне 
запремине еритроцита (0.011). 

Јединке из Драгочајске ријеке имале су значајно веће вриједности концетрације 
хемоглобина (0.032) и количине хемоглобина по литри еритроцита (0.009), а код ових 
јединки констатоване су и нешто веће вриједности броја еритроцита и количине 
хемоглобина по еритроциту. 

Компарација праћених параметара по половима унутар водотока показује да се 
вриједности нису значајно разликовале код јединки из Јакотинске ријеке, док добијени 
резултати код јединки из Драгочајске  ријеке показаује да су женке имале статистички 
значајно веће вриједности количине хемоглобина по литри еритроцита (0.03), док 
разлика осталих параметара није имала статистички значај. 

Поређење параметара код мужјака из два водотока показује да не постоји 
значајна разлика у праћеним параметрима, док добијени резултати код јединки женског 
пола указују на значајну разлику у поређењу вриједности хематокрита (0.016), 
просјечне запремине еритроцита (0.010), просјечне количине хемоглобина по 
еритроциту (0.035) и просјечне количине хемоглобина по литри еритроцита (0.000). 
Веће вриједности просјечне запремине еритроцита и хематокрита констатоване су код 
јединки из Јакотинске ријеке. 
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Истраживања показују да квалитет станишта значајније утиче на полну 
дистрибуцију анализираних јединки клена у ова два водотока. Док у Јакотинској ријеци 
доминирају мужјаци (79.5% од укупног броја ухваћених риба на овом локалитету), 
Драгочајску ријеку карактерише пуно већи број женки (70% од свих индивидуа 
прикуљених у овом водотоку). 

Установљено је да нема значајнијих разлика унутар ове двије популације, по 
питању измјерених вриједности тоталне и стандардне дужине тијела, као и масе 
јединки. 

Када је анализиран однос између тоталне дужине тијела и масе индивидуа, 
примијећено је да је за ову врсту карактеристичан изометрични тип раста, или другим 
ријечима, да клен расте у смјеру све три димензије равномјерно, и да се такав раст 
карактерише у повећању дужине, висине и ширине тијела, пропорционално (K i n g , 
1995). 

Појава одсуства јединки млађих од 1+ може се објаснити тиме што је током 
дугогодишњег рада са овим типом електроагрегата установљено да има већу 
ефективност према већим рибама, док се одсуство старијих узрасних категорија 
објашњава јаким притиском спортских риболоваца који лове на том подручју, а циљни 
примјерци су им управо крупније и старије индивидуе. 

Добијени резултати показују да су веће вриједности хематокрита и просјечне 
запремине еритроцита констатоване код јединки клена из Јакотинске ријеке, док остали 
праћени хематолошки параметри имају веће вриједности код јединки из Драгочајске 
ријеке. 

ЗАКЉУЧЦИ 
На основу микробиолошке анализе утврђено је да Јакотинска ријека одговара II, 

а Драгочајска III класи квалитета (Ко h l , 1975), и да је Драгочајска ријека знатно 
загађенија (K a v k a , 1994) и да трпи већи антропогени утицај. 

Приликом анализе односа између двије морфометријске карактеристике, тоталне 
и стандардне дужине тијела, примијећено је да су ови параметри у веома високом 
степену корелације, што указује на низак ниво варијације код испитиваних карактера. 

Приликом анализе старости индивидуа клена, установљено је да на оба 
локалитета нису евидентиране јединке млађе узрасне категорије од 1+, односно оне у 
првој години живота, нити индивидуе старије од 4+.  

Број крљушти карактеристичан је за врсту код јединки оба локалитета (од 42 до 
47,) и нема одступања у односу на податке, наведене у кључу за детерминацију. 

Полни састав индивидуа клена у ова два водотока, прилично је неуједначен. 
На локалитету Јакотинска ријека доминирају виши стадијуми матурације, док на 

локалитету Драгочајске ријеке превладавају нижи стадијуми. 
Значајно веће вриједности хематокрита констатоване су код јединки из 

Јакотинске ријеке. 
Просјечна запремина еритроцита, такође, значајно је већа код јединки  из 

Јакотинске ријеке. 
Јединке из Драгочајске ријеке, имале су значајно веће вриједности концетрације 

хемоглобина и количине хемоглобина по литри еритроцита. 
Вриједности  броја еритроцита и количине хемоглобина по еритроциту, нису 

показивале значајне разлике у поређењу двије ријеке. 



Ђурђевић, Свјетлана, Р. Декић, Драгојла Вуковић, А. Иванц (2008): 
_____________________________________ 

 244 

ЛИТЕРАТУРА 
B l a x h a l l , P. C., K.W. D a i s l e y  (1973): Routine hematological methods for use with fish bloоd. – 

J. Fish. biol. , 5: 771-781. 
В у к о в и ћ , Т., Б. И в а н о в и ћ  (1971): Слатководне рибе Југославије. Земаљски Музеј БиХ, 

Сарајево. 
И в а н ц , А., С Ј е р е м и ћ  (1999): Хематолошки статус у дијагностици обољења риба. У 

монографији “Заштита животне средине при интензивном гајењу риба” Универзитет у 
Новом Саду, Природно-математички факултет, Институт за биологију, Еколошки покрет 
града Новог Сада, Уредници: Смиљка Шимић и Александар Иванц, Нови Сад, 86-95.  

И в а н ц , А., Б. Миљ а н о в и ћ - едитори (2003): Хидроакумулације, Мултидисциплиновани 
приступ одрживом развоју. Монографија, Природно-математички факултет, Нови 
Сад. Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине, Завод за 
заштиту здравља "Тимок" Зајечар, ЈВП "Србија воде", ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад. 

П а в л о в и ћ , В. (1983): Биолошка ритмика. Свјетлост , Сарајево. 
H a l s b a n d , E., I. H a l s b a n d , B. K n e ž e v i ć , D. M a r i ć , F.H. P r o c h n o w , B.R a d u j k o v i ć  

(1981): Angewandte Methoden zur Frtherkennung von Krankheitsbildern an verschiedenen 
Fischarthen des Skadarsees. Bundesforschungsanstalt ftr Fischerel. Veroff. Inst. Kist. – u. 
Binnenfisch. Hamburg 

K e k i ć , H., A. I v a n c  (1982): A new direct method for counting fish blood cells. Ichtyologia, 14,1: 
55. 

K i n g , M. (1995): Fisheries Biology, Assessment and Management. Fishing News Books LtD. 
K o h l , W. (1975): Uber die Bedeutung Bakteriologischer Untersuchungen fur die Baurteilung von 

fleissgewassern, Dargestellt am Beispiel der Osterreich Donau. Arch. Hidrobiol., 44:392-461. 
K a v k a , G. G. (1994): Erfassung und Bewertung der bakteriologischen Beschaffenheit der Donau im 

Jahre 1993. Vergleich der granzprofile Deutschland – Osterriech und Osterreich – Slowakei. 
30. Arbeitstagung der IAD, Wissenschafftliche Kurzreferate: 296.1 – 296.7. 

Ми к а в и ц а , Д. (1997): Биосистематика риба. Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 
факултет, Бањалука. 

Š i l o v , I. A. (1985): Fiziologičeskaja ekologija životnyh. Višja škola, Moskva. 
 

Примљено: 23.3.2007. 
Одобрено: 17.7.2007. 

 



Скуп 2: Зборник радова I Симпозијум биолога Републике Српске, Бања Лука 10-12.11.2005.  
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2008. 

УДК: 597.6(497.113-751.3 Засавица) 
598.1(497.113-751.3 Засавица) 

_____________________________________ 
Оригинални научни рад 

 

ВОДОЗЕМЦИ И ГМИЗАВЦИ 
СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ 

ЗАСАВИЦА 
Михајло Станковић 

Специјални резерват природе Засавица,Сремска Митровица, ул. Светог Саве 19, 
zasavica@zasavica.org.yu 

Abstract 

STANKOVIĆ, M.: THE AMPHIBIANS AND REPTILES OF SPECIAL NATURE 
RESERVATION OF ZASAVICA. Skup 2: 245-252. [Nature reservation of Zasavica. 19 Sveti Sava 
Street, Sremska Mitrovica].  
The marsh terrain of Zasavica, with the surface of 1850  acres, is protected by law in 1997. The 
Zasavica marsh is 33.1 km long and 20-80 m wide with the total area of reservation covering 1875 
acres, where as 671 acres is under the second category of protection. The protected area near the 
Zasavica marsh also includes the canals Jovača and Prekopac,as well as the Batar brook. Only the 
down course has been under the protection of Nature Reserve of Zasavica, this down course of 2 km 
length.  
The results of research conducted over the past nine years on amphibians and reptiles at the nature 
reserve of Zasavica have given us a total of 27 species or 38% of the total diversity of herpetofauna of 
Serbia and Montenegro. Out of the overall number, 17 species or 62 % are under protection as rare 
wildlife, and protected by Berne Convention. Dominant are vulnerable species (VU) while two species 
are conservation dependent (CD) and endangereds (EN) according to IUCN categorization.According 
to the findings,the largest numbers of species njere noted in the wider zone Batar with 23 
species,Vrbovac 20, and Jovaca with 19 species.  
It has been to Batar recorded 23 species which makes 85 % of the total diversity of herpetofauna of the 
Reserve and 32 % of the total diversity of herpetofauna in Serbia and Montenegro. Among these 
species there is one Balkan subendemic Triturus dobrogicus (Kiritzescu,1903) and Vipera berus ssp. 
bosniensis (Boettger,1889), 12 nature rarities and 10 species protected by the Bern Convention. 
According to the up to date results Batar has shonjn not only high degree og biological varieti of 
amphibians and reptiles but also that it is one of the localities within the Reserve with the highest 
degree of herpetofauna.  
Special attention within the researth project was devoted to Balkan endemic species of which three 
exist in Zasavica Triturus dobrogicus (Kiritzescu,1903), Vipera berus ssp.bosniensis (Boettger,1889) 
and Lacerta agilis ssp.bosnica (Schreiber,1912).  
This is natural habitat of Triturus dobrogicus (Kiritzescu,1903). This subendem of the Balkan 
peninsula,in our reserve was noted at 11 sites, in following biotops: emerzic zones of Zasavica, 
efemeric waters and the bushes in the surrounding areas with floral macrofitic vegetation. Main 
activity of the Triturus is in April, with the earliest find in February and the latest in August. We have 
to express our concern with the number of the population for it was very low or it was case only of the 
individual examples. Of vital importance for their survival in the reserve is regulation of the water 
level and number of alohtonic predator fish (Lepomis gibbosus  and Ameiurus nebulosus) that are of 
too great number.  
The Balkan subspecies Lacerta agilis spp. bosnica (Schreiber,1912) in the region of the Former 
Yugoslavia is endemic in character (YUSEND), and has the status of endangered species (EN), it 
populates the peripanonic belt of Serbia and Northern Bosnia, the region of Mt.Durmitor and some 
mountains in Serbia, Bosnia and Montenegro. This paper has the aim of showing the distribution of 
and state of the population of this endemic species on the territory of the Natural Reserve of 
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Zasavica.During the past nine years in the area covering the Natural Reserve, the Balkan subspecies 
Lacerta agilis ssp. bosnica (Schreiber, 1912), had been found at seven locations. It is active from May 
to August, in habitats belonging to the weed-filled meadow type,forests, forest clearings and thickets. 
As an inhabitant of silvea biom in the reservation it is not directly threatened, but its endangerment is 
linked to changes in the autotochnocity of the region.  
Subspecies Vipera berus ssp. bosniensis (Boettger,1889) in the region of the Serbia and Montenegro is 
endemic in character (YUSEND), and has the status of endangered species (EN), it populates the 
panonic (Vojvodina), peripanonic belt of Serbia and Northern Bosnia, afterwaros the region of 
Dinarida and some mountains in Serbia. Over the past nine years in the area covering the Natural 
Reserve, the subspecies Vipera berus ssp.bosniensis (Boettger,1889), had been found at one location-
Batar. In habitats belonging to the weed-filled meadow type and thickets. As an inhabitant of silvea 
biom in the reservation it is not directly threatened,but its endangerment is linked to changes in the 
autotochnocity of the region. This is only representative poisonous snake to Vojvodina and Mačva. 
The catching snake representative black melan-form.  
All this data indicates that the Special nature reserve of Zasavica by far suprasses the number of 
registered amphibians and reptiles in other simmilari protected habitats. The survival of rare examples 
of wildlife is due to the clean and un-poluted ecosystems and the inaccessibility of its marshy shores. 
All these factors have enabled Zasavica to protects itself from strong anthropogenic influences. The 
aquatic ecosystems, and Zasavica it self, are confronted with the natural processes of eutrophisation 
and the succesion of the ecosystem. This is a natural process of the growth of the plant cover and the 
extinction of the a unique aquatic system, and Zasavica is in the initial stages of this process. This well 
conserver natural wonder, under appropriate and expert management and conservation may become a 
"center of diversity" of rare wildlife and plants, werw an important place is taken up by amphibians 
and reptiles as essential links in the food webs within the zoocenosis.  
Key words: Zasavica, amphibian, reptils, diversity  

Сажетак 
Мочварни комплекс Засавица, површине 1850 ха, заштићен је 1997.године, од чега је 671 ха у 
другој категорији заштите. Дужина Засавице је 33,1 км, ширине 20-80 м. Заштићено подручје, 
поред самог корита Засавице, обухвата канале Јовача и Прекопац као и доњи ток десне притоке 
Засавице, речицу Батар у дужини од 2 км.  
У протеклих девет година истраживања, регистровано је 13 таксона Amphibia и 14 таксона 
Reptilia, што укупно износи 27 таксона или 38% од укупног диверзитета херпетофауне Србије и 
Црне Горе. Од укупно 27 регистрованих таксона,17 таксона или 62% су природне реткости 
Србије и заштићене Уредбом Бернске конвенције. Доминирају рањиви таксони (VU), док су по 
два таксона зависна од заштите (CD) и угрожени таксони (EN) према Међународној IUCN 
категоризацији. Према сумираним резултатима, са највећим диверзитетом водоземаца и 
гмизаваца је локалитет Батар са 23 таксона,а затим следе Врбовац (20) и Јовача са 19 таксона.  
Укупно, на Батару је забележено 23 таксона, што представља 85% од укупног диверзитета 
херпетофауне резервата, а 32% од укупног диверзитета херпетофауне Србије и Црне Горе. Међу 
забележеним таксонима присутна су два ендемиҹна таксона Triturus dobrogicus (Kiritzescu,1903) и 
Vipera berus ssp.bosniensis (Boettger,1889), 12 природних реткости и 10 врста заштићених 
Бернском конвенциjом.  
Простор резервата Засавица насељавају три балканска ендема Triturus dobrogicus 
(Kiritzescu,1903), Vipera berus ssp.bosniensis (Boettger,1889) и Lacerta agilis ssp. bosnica (Schreiber, 
1912)  са врло променљивом бројношћу популације.  
Triturus dobrogicus (Kiritzescu,1903) у резервату забележен је на 11 локалитета, у следећим 
биотопима: емерзна зона Засавице, ефемерне воде и пиштевине са вегетациом. Бројности 
популације је мала, тј. ради се о појединачним примерцима.  
Балканска подврста Lacerta agilis ssp. bosnica (Schreiber,1912) на подручју бивше Југославије има 
ендемски карактер (YUSEND) и статус угрожене врсте (EN). У протеклих девет година, на 
простору резервата Lacerta agilis ssp. bosnica (Schreiber,1912), утврђен је на 7 локалитета. Као 
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становник силвеа биома, у резервату није директно угрожен, него је његова угроженост везана за 
измену аутохтоности станишта.  
Подврста Vipera berus ssp. bosniensis (Boettger,1889), на подручју Србије и Црне Горе, има 
ендемски карактер (YUSEND) и статус угрожене врсте (EN). За протеклих девет година, на 
простору резервата Vipera berus ssp. bosniensis (Boettger,1889) утврђена је на једном локалитету-
Батару, у делу столетне храстове шуме. Као становник силвеа биома у резервату није директно 
угрожен, него је угроженост везана за измену аутохтоности станишта. Ухваћени примерак био је 
меланично обојен (потпуно црн), коју бележимо и на подручју Специјалног резерва та природе 
Обедска бара.  
Према досадашњим резултатима, Батар је локалитет са највећим диверзитетом херпетофауне у 
резервату. Сви ови подаци указују да Специјални резерват природе Засавица има већи број 
регистрованих таксона водоземаца и гмизаваца од неких сличних заштићених добара у околини. 
Опстанак ретких животињских врста омогућено је чистим незагађеним екосистемом и 
непроходном тресетном обалом са густим појасом трске и рогоза. Сви ови природни услови 
омогућили су Засавици да се заштити од јачег антропогеног утицаја. Овај очувани бисер природе 
уз адекватно и стручно управљање и газдовање може да постане "центар диверзитета" за ретке 
животињске и биљне врсте, где свакако значајно место заузимају водоземци и гмизавци.  
Кључне речи: Засавица, водоземци, гмизавци, диверзитет 

УВОД 
Прелиминарна истраживања фауне водоземаца и гмизаваца, у периоду 1996-97. 

год., представљају прве званичне податке за подручје Засавице. У геоморфолошком 
погледу, Мачва представља квартарну равницу (Lakić,1958). Генеза Засавице започета 
је у атланској фази холоцена, када су Дрина и Сава често мењале свој ток. Рукавац Саве 
је прво текао коритом Засавице, који је избијао код Мачванске Митровице; затим се ток 
помера северније (данашњи ток), усецајући Сремски лесни плато, а корито Засавице 
преузима Дрина, која се касније помера на запад, напушта корито Засавице и улива у 
Саву наспрам Сремске Раче а Засавица постаје мртваја и пуни се искључиво подземном 
дринском и церском водом. Данас Засавица има дужину од 33,1 км, ширину 20-80 м и 
дубину 1-2,5 м, а веза са Савом је преко уставе на каналу Модран у Мачванској 
Митровици. Влада Републике Србије, на предлог Завода за заштиту природе Србије, 
1997. године прогласила је Засавицу, са укупном површином од 1850 ха, за Специјални 
резерват природе I категорије, добро од изузетног значаја за Републику, од чега је 671 
ха стављено у II режим заштите. Резерват обухвата канал Јовачу и Прекопац, 
каналисани и природни ток притоке Батар, као и само корито Засавице (Сл. гл. РС 
19/97). Вредност резервата чине многобројне ретке, ендемичне и угрожене врсте, од 
којих многе расту на граници свог дисјунктног ареала (Branković et al.,1996). 
Водоземци и гмизавци насељавају следеће биотопе: аутохтоне шуме тврдих и меких 
лишћара, шумске културе еуроамеричких топола, ливаде, пашњаке, шикаре, зиратна 
земљишта и сва присутна акватична станишта.  

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 
За прикупљање узорака на терену коришћена је стандардна херпетолошка 

опрема. Детерминација је обављена уз коришћење литературе: Ђуровић и сар. (1979), 
Harry & Born (1981), Robert (1987), Radovanović & Martino (1950), Mattison (1999), 
Bruno (1998), Marven & Harvey (2004). 
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РЕЗУЛТАТИ РАДА 
Укопно је регистровано 13 таксона из класе Amphibia и 14 таксона из класе 

Reptilia. Ради прегледност резултати су дати у табели 1. 
Табела 1. – Списак водоземаца и гмизаваца у резервату за период 1997.-2005. год. са 
статусом угрожености 

Врсте END IUCN PRS BRN 
CAUDATA:     

1. Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)   VU + + 
2. Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) BSEND VU + + 
3. Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)  VU +  

     

ANURA:     
1. Bombina bombina (Linnaeus, 1758)  VU +  
2. Bufo bufo (Linnaeus, 1758)   + + 
3. Bufo viridis (Laurenti, 1768)  VU + + 
4. Hyla arborea (Linnaeus, 1758)   VU + + 
5. Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)  VU + + 
6. Rana dalmatina (Bonaparte, 1840)  VU + + 
7. Rana esc. complex (Linnaeus, 1758)     
8. Rana lessonae(Linnaeus, 1758)     
9. Rana ridibunda  (Pallas, 1814)     
10. Rana temporaria (Linnaeus, 1758)  DD  + 

     

TESTUDINES :     
1. Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)   VU + + 
2. Testudo hermanni (Mojsis, 1889)  VU + + 

     

SAURIDAE :     
1. Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)     
2. Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)  CD  + 
3. Lacerta agilis ssp. bosnica (Schreiber, 1912) YUSEND EN  + 
4. Lacerta viridis (Laurenti, 1768)  VU  + 
5. Podarcis muralis (Laurenti, 1768)  LR  + 

     

SERPENTES :     
1. Coronella austriaca (Laurenti, 1768)  VU + + 
2. Coluber caspius (Linnaeus, 1758)   + + 
3. Elaphe longissima (Laurenti, 1768)  VU + + 
4. Natrix natrix (Linnaeus, 1758)   +  
5. Natrix natrix persa      
6. Natrix tessellata (Laurenti, 1768)  DD + + 
7. Vipera berus ssp.bosniensis (Boettger,1889) YUSEND EN + + 

Легенда: BSEND-Балкански субендем, YUSEND-Југословенски субендем, VU-
Рањива врста, LR-Ниска вероватноћа опасности, DD-Без довољно података, CD-
Зависан од заштите,  EN-угрожена врста. 

ДИСКУСИЈА 
Током протеклих девет година истраживања резервата, укупно је забележено 27 

таксона водоземаца и гмизаваца, што је више од података о дистрибуцији диверзитета 
херпетофауне који се наводи за простор Северне Мачве (Засавице), где се наводи 25 
таксона, тако да се Засавица сврстава у реон умерене дистрибуције диверзитета 
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херпетофауне (Džukić, 1995). У резервату живи 17 таксона или 62% заштићених као 
природне реткости и Уредбом Бернске конвенције (Сл.гласник Р. Србије 50/93; Apendix 
II-Annexe II), док су три таксона под контролом промета према Нареби Министарства 
(Сл. гласник Р. Србије 16/97). Сви ови подаци указују на то да Специјални резерват 
природе Засавица има већи број регистрованих водоземаца и гмизаваца од сличних 
заштићених добара у околини. Тако Gucunski (1988) наводи 20 таксона за подручје 
Копачког рита, затим Panjković&Krizmanić (1999) 19 таксона за Горње Подунавње, 
Budakov et al. (1999) 12 таксона за Бегчеку јаму, Butorac (1999) 11 таксона за Лудашко 
језеро. 

Посебна пажња у истраживању посвећена је балканским ендемима, којих на 
Засавици има три таксона Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903),Vipera berus ssp. 
bosniensis (Boettger,1889) и Lacerta agilis ssp. bosnica (Schreiber, 1912).  

Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) у резервату забележен је на 11 локалитета, у 
следећим биотопима: емерзна зона Засавице, ефемерне воде и пиштевине са  
вегетацијом. Активност у току године кретала се од фебруара, као најранијег, до 
августа, као најкаснијег налаза. Бројност популације је мала, тј. ради се о појединачним 
примерцима. Од виталног значаја за њихов опстанак у резервату је регулисање нивоа 
воде као и бројност алохтоних грабљивих риба (Lepomis gibbosus и Ameiurus nebulosus), 
које су се пренамножиле (Stanković, 2003). 

Балканска подврста Lacerta agilis ssp. bosnica (Schreiber, 1912), на подручју 
бивше Југославије има ендемски карактер (YUSEND) и статус угрожене врсте (EN). 
Насељава перипанонску Србију и северну Босну, затим простор Дурмитора и неких 
других планина Србије, Босне и Црне Горе. У протеклих девет година, на простору 
резервата, балканска подврста Lacerta agilis ssp bosnica (Schreiber, 1912) утврђена је на 
7 локалитета. Активан је од маја до августа, на стаништима типа закоровљене ливаде, 
шуме, прогале и шикаре. Као становник силвеа биома у резервату није директно 
угрожен, него је његова угроженост везана за измену аутохтоности станишта 
(Stanković, 2005). 

Vipera berus је од европских виперида најраспрострањенија змија; ареал јој је 
палеоарктичко-бореални, који се одликује хладном и влажном климом. Из овог 
периода, на подручју Срема живи једна реликтна подврста шарке Vipera berus 
ssp.bosniensis (Boettger, 1889), која је карактеристична за хладније пределе 
(Džukić&Purger, 1988), какви су некада били у периоду суббореала, пре 2.500-800 год.п. 
н. е. Шарка, у Србији, насељава високе планине, али се бележи и у Подунављу, 
Посавини, Срему, околини Београда и Љига, као и на Вршачком брегу (Xukić,1991). 
Подврста Vipera berus ssp. bosniensis (Boettger, 1889) на подручју Србије и Црне Горе 
има ендемски карактер (YUSEND) и статус угрожене врсте (EN). Насељава панонску 
(Војводину) и перипанонску Србију и северну Босну, затим простор Динарида и неких 
планина Србије. У Срему Vipera berus ssp. bosniensis (Boettger, 1889) jе досад 
забележена на Фрушкој гори, Обедској бари, Широкој бари, околини Гра-боваца и 
Никинаца, и сматра се реликтном врстом за Срем (Gajić & Karadžić, 1991). У архиви 
Природњачког музеја из Београда, 1994.године пронађен је рукопис Д. Кнежевића, 
кустоса Музеја шумарства и лова у Београду, са насловом „Прилог познавању 
распрострањења шарке (Vipera berus) у Југославији“. Рукопис је предат у штампу 10.11. 
1971. год. , али никад није објављен. Према тим подацима најближи и најсличнији 
терен Засавици је Обедска бара, где је Кнежевић  укупно ухватио 7 примерака  
шарки,од којих су две женке биле потпуно црне. Теренски подаци у Срему указују да 
шарка насељава неплавна земљишта, која су доста влажна и хладна због високог нивоа 
подземних вода и густе (зашикарене) шуме (Knežević & Jovanović, 1995). За протеклих 
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девет година, на простору резервата Vipera berus ssp. bosniensis (Boettger, 1889) 
констатована је на једном локалитету-Батару, у делу столетне храстове шуме. Као 
становник силвеа биома у резервату није директно угрожена, него је њена угроженост 
везана за измену аутохтоности станишта (Papović&Šapkarev, 1990). Ово је једина 
отровна врста змије у Војводини и Мачви. Ухваћени примерак  био је меланично 
обојен.  

Генерално гледано, једино је код зелене жабе била заступљеност 100% (на свим 
локалитетима). Нешто мања заступљеност (између 70-90%) била је код следећих 
таксона: Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Rana dalmatina, Hyla 
arborea, Lacerta agilis, Podarcis muralis, Elaphe longissima и Natrix natrix. Најмању 
заступљеност, око 16 % (на 13 локалитета) имамо код следећих таксона: Pelobates 
fuscus, Salamandra salamandra, Testudo hermanni, Coluber caspius, Rana temporaria и 
Vipera berus ssp.bosniensis, док је укупна сезонска динамика активности дата у табели 2. 
Табела 2-Сезонска активност водоземаца и гмизаваца у резервату за период  1997.-2005. 
год.  

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Caudata             
Anura             
Testudines             
Saurida             
Serpentes             

Следи кратак преглед најзначајнијих локалитета које насељавају водоземци и 
гмизавци у резервату. 

Локалитети бара Рибњача и Широка бара имају најмањи број таксона (6). 
Периодично су активне, до краја маја, делимично обрасле врбовом шумом, а зељаста 
вегетација прекрива око 70-80% површине. Од укупно 6 таксона, 3 таксона су природна 
реткост, а један таксон је балкански ендем. У периоду када су Рибњача и Широка бара 
са водом, значајно су станиште за Triturus vulgaris и Triturus dobrogicus. 

Саџак представљају поплавне шуме и трстици. Укупно је забележено 9 таксона. 
Док је Саџак поплављен, значајно је станиште за Triturus vulgaris, а лети када се вода 
повуче, на умерено влажном терену срећу се Lacerta agilis и Elaphe longissima. 

Канал Прекопац обрастао је шумом, где је укупно забележено 8 таксона, од чега 
4 таксона су природне реткости. Током пролећа присутне су ефемерне воде, а део 
корита Прекопца је обрастао до 90% вегетацијом. Као најчешће становнике приобалних 
шума поменућемо Bombina bombina, Rana dalmatina и Lacerta agilis, док шуме јасена са 
топлом ,удаљене од самог корита, станиште је Salamandra salamandra (Stanković, 1999).  

Врбовац са Пачијом баром, Шумаревом ћупријом и око Гајића ћуприје је део 
резервата где је укупно регистровано 20 таксона. Акватични део има развијену емерзну 
зону и честе ефемерне воде, које насељавају следећи таксони: Triturus vulgaris, Triturus 
dobrogicus, Bombina bombina и Emys orbicularis. Обала је обрасла културом хибридне 
еуроамеричке тополе и шуме тврдих и меких лишћара које насељавају следећи таксони: 
Bufo bufo, Pelobates fuscus, Elaphe longissima и Coronella austriaca.  

Канал и бара Јовача са својим окружењем, хидролошки је активна у пролеће до 
краја априла. Јовачу насељава укупно 19 таксона, од чега 11 таксона су природна 
реткост, а два таксона су балкански ендеми (Triturus dobrogicus и Lacerta agilis ssp. 
bosnica) Деградиране, а делом и зашикарене шуме дуж Јоваче, станиште је за 
Salamandra salamandra, Rana dalmatina, Bufo bufo, Bufo viridis, Elaphe longissima и 
Coronella austriaca.  
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Речица Батар је десна притока Засавице; извире код места Глоговац и после 15 
км се улива у Засавицу. У оквиру резервата заштићен је само доњи ток у дужини од 2 
км (Stanković, 2002). Акватични део Батара представљен је бистром и веома проточном 
водом. Макрофитска вегетација је присутна само на ушћу на муљевитој подлози. На 
Батару, укупно је забележено 23 таксона, од чега 12 таксона су природна реткост, а два 
таксона су балкански ендем. Као акватичне становнике поменућемо следеће таксоне: 
Emys orbicularis, Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus и Natrix tesselata. Обале су 
обрасле шумом храста лужњака, са грабом на алувијалним гредама, док се у 
депресијама појављују заједнице јасена са црном јовом и врбом. Шуме су станишта 
следећих таксона: Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Lacerta agilis, Lacerta viridis 
и Elaphe longissima. Контакт шуме са њивом, станиште је за Coronella austriaca и 
Coluber caspius. Део Батара обрастао је столетном храстовом шумом, где је нађена 
Vipera berus ssp. bosniensis и женка Testudo hermanni.  

Ваљевац је благо заталасани степски пашњак, испресецан гредама и 
депресијама, које до јуна имају воду, површина је 299.6236 ха, што је 43,61% укупне 
површине резервата (Branković и сар.,1996). Депресије су, између осталог, и станиште 
Triturus dobrogicus, док је на гредама станиште Pelobates fuscus. 

ЗАКЉУЧАК 
Током деветогодишњих истраживања диверзитета водоземаца и гмизаваца 

резервата Засавица, констатовано је укупно 27 таксона, или 38% од укупног 
диверзитета херпетофауне Србије и Црне Горе. Посебна пажња у истраживању 
посвећена је балканским ендемима, којих на Засавици има три таксона (Triturus 
dobrogicus, Lacerta agilis ssp. bosnica и Vipera berus bosniensis). Од укупног броја, 17 
таксона или 62% је заштићено као природна реткост и Бернском конвенцијом. 
Доминирају рањиви таксони (VU), док су два таксона угрожена (EN) и зависна од 
заштите (CD) према Међународној IUCN категоризацији. Према сумираним 
резултатима са највећим диверзитетом водоземаца и гмизаваца је локалитет Батар са 23 
таксона, а затим следе Врбовац са 20 таксона и Јовача са 19 таксона. Најмањи број 
таксона је забележен на Рибњачи и Широкој бари, 6 таксона. Поједине врсте 
водоземаца и гмизаваца се налазе на прелиминарном списку врста за "Црвену листу 
кичмењака Србије"(Džukić, 1995). Опстанак ретких животињских врста омогућено је 
чистим незагађеним екосистемом и непроходном тресетном обалом, са густим појасом 
трске и рогоза.  
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Abstract 

*MARINKOVIĆ, S., **Ljiljana ORLANDIĆ, *B. KARADŽIĆ: AREA OF GRIFFON 
VULTURES GYPS FULVUS IN HERZEGOVINA BEFORE BALKAN CIVIL CONFLICT. 
Skup 2: 253-264. [*Institute for biological research. Belgrade, *Birds of Prey Protection Fond. 
Belgrade]. 
In 1992, due to beginning of Balkan civil conflicts, Griffon Vulture (populations) from East 
Herzegovina moved towards surrounding territories which were not directly influenced by military 
operations.  Certain number of birds migrated to Serbia and inhabited gorge Uvac what was well 
documented by sharp increase of local population noted in 1995. Current state of Griffon Vulture local 
population in gorge Uvac and its geographical position (located in northeast direction some 168 km far 
away) offer opportunities for spontaneous recolonization of previously abandoned habitats in 
Herzegovina. This is supported by the fact that during winter months young birds from Serbia migrate 
to Herzegovina. On the other hand, during this phase of their life cycle, they are facing risk to be 
poisoned. Presented results could be used as a basis for planning protection and reintroduction of 
Griffon Vulture in Herzegovina.  
Current results represent only a small part of comprehensive studies dealing with biology and ecology 
of Griffon Vulture on the entire area of Balkan Peninsula. Successful protection and reintroduction 
achievements of vulture species in Spain and France confirmed that it is possible to return these 
species on locations from which they have vanished. By launching of Action Plan for vulture 
protection on Balkan, Bosnia and Herzegovina got opportunity to be included in reintroduction 
programmes of endangered vulture species. In planning and developing these programmes special 
attention should be paid on application of standard methods in nature protection, education activities 
and establishment of feeding stations.  
A long-term study (1980-1991) has been performed, but in the manuscript only date obtained for a 
seven years period (1985-1991) are considered. During this period 61 nests, 83 nesting couples and 
252 case of nesting have been observed in four colonies of Griffon Vulture. Two flocks were 
recognized some 27 km distant from each other. Territory is shared by all birds from the flock and 
birds feed together on carcass. Three colonies have been recorded in Mostar flock with abundance of 
one couple per 19.7 km2. Separated colony, with abundance of one couple per 23.7 km2, was observed 
in Popovo polje.  
 

Сажетак 
Почетком балканског грађанског сукоба 1992., белоглави суп је напустио источну Херцеговину. 
Птице су напустиле простор на коме су се водили дугогодишњи сукоби и преселиле  се на 
мирнија подручја. Један део јата је мигрирао и населио се у суседној Србији, што је 
проузроковало нагли пораст локалне популације 1995. године у Србији. Савремено бројна 
колонија белоглавог супа у клисури Увац на удаљености од 168 km североисточно, отвара 
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могућност спонтаног поновног насељавања некадашњих гнездилишта у Херцеговини. Младе 
птице, сваке зим, мигрирају у Mедитеран, и самим тим се повећава ризик од тровања док се 
налазе у Херцеговини. Изнети резултати могли би бити полазна основа за израду програма 
заштите и реинтродукције белоглавог супа у источну Херцеговину.  
Успешно насељавање лешинара у Француској и Шпанији потврђује да је могуће вратити ове 
врсте на подручја са којих су ишчезле, па чак и вратити им првобитну бројност која је била 
невероватна (  Шпанија 16000 парова). Из Акционог планa заштите лешинара на Балкану, једино 
је изостављена Босна и Херцеговина. Овај рад покушава да дậ полазне основе за програме 
реинтродукције ишчезлих врста из Босне и Херцеговине.  
Истаживања су спроведена од 1980. до 1991. године. У том периоду, забележено је 61 гнездо, 83 
гнездећа пара и 252 случаја гнежђења у четири колоније белоглавог супа. Разликујемо два јата, 
међусобно удаљена 27 km. Код ове врсте није изражена територијалност, и све птице из јата 
претражују заједничку територију. Мостарско јато су сачињавале три колоније чија је густина у 
ареалу активности 19.7 km2 по једном пару. Издвојена колонија, са густином од једног пара на 
23.7 km2 , бележена је на Поповом пољу.  
 

УВОД 
Почетком XX века, Босну и Херцеговину су насељавале четири врсте лешинара: 

црни лешинар Aegypius monachus, орао брадан Gypaetus barbatus, белоглави суп Gyps 
fulvus и бела кања Neophron percnopterus (Talsky, 1882; Reiser, 1939; Rucner, 1970; 
Tutman, 1952; Marinković et al., 1985) . Половином прошлог века белоглави суп, бела 
кања и орао брадан, одржали су се у источној Херцеговини до 1992. године (Marinković 
et al., 2005).  

Програми мера заштите који се примењују у Шпанији и Француској потврдили 
су да ове врсте можемо да сачувамо или да их поново населимо на просторе које су они 
насељавали у блиској прошлости ( Terrasse et al., 1994,.Terrasse et al., 2004) . Данас у 
Србији расте бројност белоглавог супа, док је у другим областима Балкана изражен пад 
бројности и фрагментација станишта ( Marinković et al., 1999) .  У Акциони план 
заштите лешинара на Балкану, једино Босна и Херцеговина није укључена (Slotta-
Bachmayr et al., 2004) .Овај програм отвара могућности целовитог решавања програма 
заштите ових врста чији су радиjуси кретања далеко већи од граница држава где се 
гнезде. Изнета истраживања отварају могућности за насељавање и прихватање 
спонтане дисперзије ове врсте у Херцеговини. Рад може послужити као полазиште за 
планирање конзервационих програма у рестаурацији ишчезле орнитофауне у 
Херцеговини, односно, на Балкану. Неопходно је да се Босна и Херцеговина укључи у 
израду Акционог плана заштите лешинара на Балкану (Slotta-Bachmayr et al., 2004) .  

Истраживано подручје 
Истраживана је област источне Херцеговине, односно, простор југозападних 

Динарида, област кречњачког побрђа до 1000 m.n.v., и крашких поља која покривају 
простор између Јадранске обале и највиших гребена Динарског планинског масива 
(2200 m). У Херцеговини је изражен утицај медитеранске климе, са сталним ветровима 
који се формирају на обали Јадранског мора. У периоду док су истраживања вршена, 
било је развијено екстензивно сточарство са номадским испашама по планинама 
Чврснице, Чабуље, Прења, Црвња и других планина Динарида. У Поповом пољу је 
развијан специфичан тип сточарства.. Стока се, током целе године, задржавала и 
кружила по ободу поља (Dedijer, 1991; Marinković, 1999). Ниска Херцеговина заузима 
простор од 4.236 km2 (Cvijić, 1991; Marković, 1980) . 
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Карта 1. Положај источне Херцеговине у Европи 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
Белоглави суп је једна од најкрупнијих птица грабљивица, са карактеристичним 

изгледом и начином лета, што је чини уочљивом на великим дистанцама. 
Детектабилност ових крупних лешинара је изузетна. Крстарећи тип лета, релативно 
лака идентификација, и мала могућност замене са другим врстама, олакшала је примену 
цензуса (пописа) и омогућила је анкетирање мештана. Групни распоред гнезда ове 
врсте и њихова дугогодишња употреба омогућава релативно прецизан попис гнезда и 
проверу њихове активности. Уочљиве разлике у старосним кохортама омогућиле су 
издвајање репродуктивног дела популације од незрелих птица и негнездећег дела јата. 
Колоније или групе колонија се манифестују као локална микропопулација што је 
омогућило да се одреде основни параметри популације на њеном ужем делу.  

Током истраживања постепено су откриване колоније и гнезда од 1980. до 1984. 
године када су и истраживања овог подручја постала целовита. У овом раду су 
презентована истраживања од 1985. до 1991. године.  

Метода тачкастог мапирања заснивала се на уношењу индивидуалних птица 
визуелно бележених на ширем подручју претраживања. Претраживања терена рађена су 
трансектима пешачењем, или коришћењем превоза (колима), брзином од 7 до 40 km/h 
(Fuller & Mosher, 1987). Попис гнездећих места вршен је из стајних тачака са супротне 
стране кањона са добром прегледношћу. На стајним тачкама вршена су осматрања у 
трајању од 5 часова. Попис је рађен у време почетка активности у колонији и 
формирања термалних ваздушних лифтова (7-12 часова) и у периоду слабљења термала 
(14-19 часова) (Pennycuick, 1973). Стационарна посматрања вршена су са дистанце од 
150 до 800 m двогледима и телескопом увећања од 7 до 90 пута ( Bibby et al., 1992) .  
Претраживања су вршена трипут годишње, у периоду гнежђења, у областима у којим 
постоје назнаке да се гнезди белоглави суп ( Gibbons et al., 1996) .   
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На основу картираног полигона, формиран је просечан ареал активности за цело 
јато и његове промене у времену ( Mosher et al., 1987). Процењен је укупни животни 
простор (engl. home range) за целу групу ( Terrasse et al., 1994). Само израчунавање 
површине ареал, урађено је софтверским програмом за израчунавање ареала и 
површина (Jovanović et al., 1998) . Резултати осматрања на ширем подручју, уношени су 
у мапе размере 1 : 25.000 и у UTM квадратну мрежу растера 10 x 10 km (карта 5). 

На посебно одабраним местима у близини колонија, мамљене су птице 
организованом дохраном, и праћене из непосредне близине (engl. «vulture restaurant ») 
(Boshoff et al., 1979; Marinković et al.,1996) . Посматрања на хранилиштима одвијала су 
се из чệка, које су посебно израђене за ту намену, на удаљености од  80-150 m од места 
постављања мамца, у периоду од 1984. до 1991.године. 

Теренска истраживања су трајала 337 дана. Посебна пажња је посвећена периоду 
формирања парова у сезони гнежђења, односно 89% теренских излазака је обављено у 
периоду од јануара до августа.  

РЕЗУЛТАТИ 
Белоглави суп је бележен у југоисточној Херцеговини. Три колоније су 

смештене у сливном подручју Неретве. Једна у самом кањону Неретве, а две у њеним 
левим притокама, Буни и Радимљи. Једна колонија је смештена на крашком Поповом 
пољу. Мостарску групу чине колонија из Неретве (Житомислићи), Благаја (Буне) и 
Стоца (Радимље), које су на удаљености од 8 до 16 km једна од друге, и где је прелет 
свакодневно бележен. Колонија из Поповог поља је удаљена 27 km од мостарског јата. 
Удаљеност херцеговачких колонија од других колонија је 168 km NE Увац (Србија), 
310 km W Крк (Хрватска) и око 190 km SE од клисуре Матка (Македонија).  
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График 1. Бројност гнезда по годинама у Херцеговини  
(Marinković, et al., 1983: Marinković, et al., 2005). 

Просечна раздаљина између гнезда у Херцеговини је 137 m. Минимална 
раздаљина између два суседна гнезда је забележена у колонији Житомислићи и износи 
0,5 m, а максимална је забележена у клисури Брегаве и Радимље са једним гнездом 
издвојеним 5000 m. 
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Мостарско јато је са три колоније и четири центра груписања, као што су 
Житомислићи, Буна, Радимља и Брегава док је колонија у Поповом пољу са два места 
груписанја Сиљевац и Капак. Најјача и централна колонија је на Буни са 25 гнездећих 
места, са најудаљенијим гнездима до 4500 m. Колонија Житомислићи је са 10 гнездећих 
места и  са највећом раздаљином од 2000 m између гнезда. Колонија Радимље је била 
најразуђенија са 16 гнездећих места са највећом раздаљином између гнезда од 8000 m 
(Карта 2). 

 
Карта 2. Просечна претраживана територија мостарске групе белоглавог супа (црна 
линија) и ареал после напуштања колоније у Житомислићима (бела линија), гнезда 
(бели кругови са црним тачкама), издвојени налази (црне коцке) и хранилиште (црна 
коцка са белом тачком). 

Просечан ареал активности мостарског јата био је 58 920 ha (589 km2) у периоду 
од 1985. до 1988. године (Карта 3). Лешинари избегавају урбану зону Мостара и 
простор на коме се налази аеродром. Просечан ареал активности почиње од Гнојница 
преко Подвележја до Радине и Удрежја преко Сњежнице до Хргуда, па преко Брегаве 
до Неретве, Житомислића и Благаја. Од 1988. до 1990. године контролисани простор се 
смањио на 28 276 ha (283 km2) као последица пада бројности птица, услед тровања која 
су вршена на овом простору. Површина на којој је редовно бележен белоглави суп 
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(home range) се свела са 149,85 km2 (14 980 ha) на 111,711 km2 односно (11 170 ha). У 
мостарској групи 1985. године на површини просечног ареала активности од 589 km2 
гнездио се један пар просечно на 19,7 km2. 

 

 
Карта 3. Свакодневно претраживано подручје белоглавог супа у мостарској групи, у 
периоду активности колоније у Житомислићма, и после њеног напуштања.  

На Поповом пољу најудаљенија гнезда, од 10 гнезда, су на раздаљини од 4500 m. 
Колонија смештена на ободу крашког поља имала је релативно стабилну бројност јата. 
Нису примећене промене у просечном ареалу активности, чија је површина процењена 
на 14 079 ha (141 km2). Ареал на коме је свакодневно бележен суп је (home range) 
53,828 km2 (5 383 ha) од 1985. до 1991. кад је колонија напуштена (Карта 4). 
Претраживан простор су јужне падине Бјеласице од Равни, Завале па до Јесеница луга. 
Обод Бјеласице и централни део Поповог поља  је једини остао без ратарских култура и 
ту се још једино стока напасала по пашњацима током целе године. На Поповом пољу 
гнездио се један пар на 23,5 km2 до ратних дејстава.  
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Карта 4. Просечан ареал активности белоглавог супа на Поповом пољу (црна 
линија), и свакодневно претраживано подручје (бела линија), гнезда (бели 
кругови са црним тачкама), издвојени налази (црне коцке).  

Белоглави супови опажени са подручја Босне: на Дувањском пољу   (45 km), код 
Ливна (90 km), планине Цинцар, планине Вран (60 km) и клисури Ракитнице (30 km), 
представљају лутајуће птице или јата која обилазе околни простор у потрази за 
стадима. Ретко су бележени прелети преко Чапљине ка Биокову током 1985.г. од маја 
до августа, кад су бележена само два прелета појединачних птица. На Биокову су 
бележени на стенама са јужном експозицијом изнад Заострога у зимском периоду. У 
Лиштици је нађен један суп спаљен на далеководу 1985.г. Супови долазе до Чабуље, 
Прења и прелећу Црвањ, Бјеласицу, Дабарско поље, Видушу до клисуре Сушице и 
Орјена. Део јата који се негнезди, у пролеће номадски лута за стадима на планинским 
пашњацима Чабуље, Чврснице, Прења, Бјелашнице, Дурмитор 90 km и Морачке капе 
100 km. Белоглави суп је бележен у залеђу Боко-Которског залива, Будве (Жута греда) 
све до Дуге плаже и Тарабоша код Скадра. (Карта 5).  
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Карта 5. Дистрибуција белоглавог супа на јужним Динаридима од 1980-2000. 
године у UTM координатној мрежи 10 х 10 km. Тамнији квадрати су места 
гнежђења, светлији места опажања. Стрелице означавају коридоре које супови 
користе. 

ДИСКУСИЈА 
Посматрачи који раде мониторинг колонија на локалним подручјима, стичу 

утисак да су супови станарице које лутају на веће удаљености у потрази за храном 
након сезоне гнежђења. Међутим супови могу да одлутају на удаљености од 2860 km, 
седам - осам месеци након прстеновања на гнезду, (Alonso, 1984, Sušić, 1994) .  
Белоглави суп је сврстан у категорију делом миграторних птица код којих само мањи 
део популације мигрира. На Балканском полуострву изражена је сезонска миграција 
младих супова из колонија у Србији од новембра, пре доласка првог снега до њиховог 
повратак у мају. Птице одлазе у Херцеговину одакле одлазе до области са 
медитеранском климом где презимљавају. Дуж Јадранске обале, од Кварнера па све до 
Јонског мора, протеже се термални пут који супови често користе. Одрасле птице су 
привржене колонији током целе године. Миграције младих белоглавих супова, из 
континенталних колонија у медитеранску област, условљене су климатским факторима, 
а пре свега снежним покривачем који директно утиче на смањење претраживане 
територије, услед недостатка термала неопходних за лет ових птица. Посматрања са 
хранилишта у Херцеговини указују да се повећева број immaturus јединки у јесен, а 
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смањује у мају, пред стартовања нове генерације jувенилних полетараца. Зими 
формирају јата на нижим надморским висинама уз море, ”лажне зимске колоније”, као 
у Далмацији: Биоково и Орахов до, или у Црној Гори: Жута греда - Бар и Цијевна. У 
летњем периоду супови се појављују у субалпској зони на Динарским планинама. Лети 
се селе у високе планине, са стенама које имају поткапине и пећине, на Прењ и на 
Бољске греде на Дурмитору, Морачку капу, Богићевицу на Проклетијама и Лешницу на 
Шар-планини, формирајући летње хранидбене колоније (Marinković, 1999). Сличне 
миграције бележене су у јужној Француској (Terrasse et al., 1994) Алпима и Пиринеима 
( Schonbeck, 1961; Glutz et al., 1971; Perco et al., 1983; Genaro, 1985; Mack & Bogel, 1989; 
Genaro et al.,1995). 

Репродуктивно неактивне јединке формирају номадска хранидбена јата која се 
задржавају у областима где је већа вероватноћа да ће доћо до хране. Хранидбена јата 
лутају, на Балкану, од родних колонија до 950 km, слично као у Шпанији (Sušić, 1994; 
Griesinger, 1995). Младе птице тек полетеле са гнезда за пар месеци одлазе на велике 
удаљеност и прелазе дневно 31 до 54 km, праћене методом телеметрије (Griesinger, 
1995) .  Маркирана птица праћена преко сателита, одлетела је за 2 до 3 дана из Израела 
до Турског града Измир(1250 km), (Bahat 1999). У медитерану 30% juvenil-ног дела 
популације мигрира на дистанце до 1000 km, као што је случај у Шпанији (Griesinger, 
1995). 

Белоглави суп се гнезди групно градећи колоније. Група или јато, има 
заједничку територију за тражење хране и заједно учествује у тражењу хране, како би 
повећала површину и ефикасност претраживања. Гнезда су грегарно размештена и 70% 
их је на раздаљини до 20 m. Минимална раздаљина између два гнезда је 0,5 m, а 
максимална 5000 m. Ова врста је склона да прави излете на веће удаљености од 
колоније. Тамо где пасу стада појављују се у јатима на удаљеностима од 30 km па до 
80 km од својих гнезда. Белоглави суп нека подручја прелеће на висинама од преко 
1000 m и тада је невидљив за посматраче са земље. Пашњаке на којима пасе стока 
претражују са висина 200 - 500 m. Зато се стварају празни простори на којима нису 
опажани супови и удаљени планински пашњаци од гнездилишта где су честа опажања.  

У Србији разликујемо два јата белоглавих супова, међусобно удаљена 83 km S -
 N. Ове две издвојене групе птица представљају два последња јата на Динаридима која 
смо сачували. Белоглави суп не би преживео ни у Србији, да није Институт за 
биолошка итраживања сачинио програм мера заштите белоглавог супа, а Фонд за 
заштиту птица грабљивица организовао хранилишта за супове. То су једина јата на 
Балкану у којима је бележен пораст бројности последњих година.  

Одрасле птице су везане за једно уже подручје које стално претражују и где 
обављају 90% своје активности. Једним дизањем у ваздушном лифту до 2500 m у 
колонији, белоглави суп у идеалним условима може прећи до 16 km, али обично пређе 
око 4 до 8 km пре него му затреба нови термал да би наставио пут. Када се отисну на 
дужи пут, окупљају се око стена са јаким термалима, које им омогућавају да поврате 
изгубљену висину и понове исти поступак у правцу у којем желе да лете. Приликом 
путовања на веће дистанце, користе се местима на којима се ломе ваздушне масе о 
гребене планина, обично уз ободе речних долина и обале мора које формирају сталне 
термалне путеве. Путујући овим термалним улицама супови троше само 30% своје 
енергије, прелазећи велике удаљености са брзином лета од 36 до 50 km/h (Pennycuick, 
1973; Griesinger, 1995). 

Птице се опажају у јатима од 3 до преко 50 јединки. Груписана гнезда  
представљају јато, али и друга гнездилишта на раздаљини до 16 km удружују се у 
заједничко јато које претражује заједнички простор у потрази за храном. Хранидбене 
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области су издвојене од стално претраживаног подручја. То су сточарске области које 
поседују велику вероватноћу налажења угинуле стоке као што су Романија, Пештер, 
Дурмитор, Сињајевина, Морачка Капа, Проклетије, Шар-планина, Прењ, Чабуља, 
Бијелашница,  Невесињско и Гатачко поље. Услед узнемиравања, могу предузети 
измештање ареала активности на веће удаљености и пресељење читавог јата 
напуштајући ареал и заузимајући нови простор. Као што се догодило 1992-1995. године 
у Херцеговини. 

Просечни ареал претраживања јата на Балканском полуострву је сличан 
процењеном ареалу у Шпанији, где је маркираним птицама потврђено да одлазе 50 -
 70 km од колонија ( Donazar, 1993) . Ареал активности за белоглавог супа је процењен 
на 25 km (König, 1974), док други аутори га процењују на 50 до 60 km ( Glutz et al., 
1971). У Африци супови претражују простор до 75 km удаљености (Pennycuick, 1972). 
Методом радио-телеметрије, у Шпанији је детектован  суп  на удаљености од  140 km 
од колоније ( Donazar, 1993) , у Серенгетију је један пегави суп Gyps ruppellii одлетео 
180 km и при том је путовао 6 дана (Houston, 1974). Резидентне птице имају ареал до 
554 km2 (Boshoff et al., 1984) ,  односно птице претражују простор на удаљености о д  
15 km. У Француској, код интродуковане популације белоглавог супа ареал 
претраживања се повећао од 22 700 ha 1985. године, на 55 800 ha 1988. године, а home 
range од 700 ha до 3 200 ha 1988. године (Terrasse et al., 1994). Сателитским праћењем 
маркираних птица у Израелу, утврђен је тотални ареал, home ranges, белоглавог супа 
који је заузимао простор од 1 402 до 4 729 km 2, док су птице најчешће концентрисане 
на много мањи простор од 620-700 km 2 (Bahat, 1999). Величина ареала групе директно 
зависи од броја јединки, конфигурације терена и размештаја хране.  Густина парова и 
ширење ареал се повећава са повећањем јата и директно зависи од доступне хране, а 
последњих деценија од функционисања хранилишта. Са падом бројности јата нагло се 
смањује ареал претаживаног подручја и њихова густина у односу на ту површину.  

ЗАКЉУЧЦИ 
Белоглави суп је изчезао из Херцеговине због постављања затрованих мамаца, 

који су били у широкој употреби и због детонација у колонијама где су се гнездили. 
Херцеговина поседује оптималне услове за живот ове врсте и зато су се супови ту 
најдуже одржали и најбрже могу да се врате. Програм мера заштите белоглавог супа и 
укључивање Босне и Херцеговине у Акциони план заштите лешинара на Балкану, 
омогућио би поновно насељавање ових атрактивних врста на њихова традицинална 
места гнежђења.  

Белоглави суп је насељавао Ниску Херцеговину где је проводио 90% своје 
активности. Белоглави супови су лети обилазили пашњаке на Динарским планинама, 
издвојене из својих сталних арала активности.  

Површина заједничког ареала активности се мењала у зависности од бројности 
јата, понуде хране и размештаја гнезда. Површина простора који супови претражују у 
мостарском јату је до  589 km2 док је на Поповом пољу 141 km2. Простор који је 
мостарско јато свакодневно користило је  150 km2 док је на Поповом пољу јато 
користило само 54 km2.  

У односу на површину коју супови користе процењена густина за мостарско јато 
је 19,7 km2 док јато на Поповом пољу поседује један пар на 23,5 km2.  На повећање 
густине парова директно утиче понуда хране на хранилиштима која су била доступна 
мостарском јату.  
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Abstract 

FILIPOVIĆ, S., B. P. PAVLOVIĆ: Locally influenced the coenotic spectra of daily butterfly 
families in the areas of Kotor Varoš. Skup 2: 265-277. [Faculty of Natural Sciences and Matematics 
of Banjaluka University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića Street]. 
The Rhopalocera group spectra have been analyzed on families level for two pairs of localities on 
opposite sides of Kotor Varoš: the locality pair Slatina and Donji Varoš (on right side of river 
Vrbanja) are connected with silicate complex of mountain Uzlomac, but the locality pair Čepak and 
Čepačko polje (on left sides of river Vrbanja) are connected with carbonate complex of highland plain 
Ravni Čepak. During eight sampling tours (May to September 2002), the 1995 butterflies of 13 
families (Satyridae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Hesperiidae, Arctiidae, Geometridae, 
Syntomidae, Saturniidae, Papilionidae, Zygaenidae, Yponomeutidae and Tineidae) have been 
collected. Individuals of for families Satyridae, Pieridae, Nymphalidae and Lycaenidae have been the 
most abundant. The collection from Slatina and Donji Varos consist the 1077 individuals of the 11 
families (the distinctive three families have been Geometridae, Arctiidae and Saturniida), and the 918 
individuals belong to Cepak and Cepacko polje (with the two distinctive families Papilionidae and 
Syntomidae). The total abundance and the abundance for both pairs of localities were smaller at the 
start and at the end of the season, the alternations of taksocene dominancy have been observed, but 
domination of the taxocoene of family Satyridae lasted for the longest part of the season.  
Key words: Lepidoptera, Rhopalocera, coenotic spectar, taxocoenes of family level, abundance, 
presence, habitat, Котор Варош 

Сажетак 
Анализирани су групни спектра Rhopalocera на нивоу фамилија за два пара локалитета на 
супротним странама Котор Вароша: пар локалитета Слатина и Доњи Варош (на десној страни 
ријеке Врбање) су везани са силикатним комплексом планине Узломац, а пар локалитета  Чепак и 
Чепачко поље (на лијевој страни Врбање) су повезани са кречњачким комплексом висије Равни 
Чепак. Сакупљено је 1955 лептира из 13 фамилија (Satyridae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, 
Hesperiidae, Arctiidae, Geometridae, Syntomidae, Saturniidae, Papilionidae, Zygaenidae, 
Yponomeutidae и Tineidae) узимањем проба у осам наврата (од маја до септембра 2002.). 
Најбројније су биле јединке фамилија Satyridae, Pieridae, Nymphalidae и Lycaenidae. Збирка са 
локалитета Слатина и Доњи Варош обухвата 1077 јединки из 11 фамилија (посебности су биле 
три фамилије Geometridae, Arctiidae и Saturniida), док 918 јединки припада локалитетима Чепак и 
Чепачко поље (посебности су фамилије Papilionidae и Syntomidae). Укупна бројност и бројност 
оба пара локалитета биле су мање на почетку и на крају сезоне, уочена је смјена доминантности 
таксоцена, али је доминација таксоцен фамилије Satyridae трајала највећим дијелом сезоне.  
Кључне ријечи: Lepidoptera, Rhopalocera, ценотички спектар, таксоцени нивоа фамилије, 
бројност, присутност, станиште, локалитет, Котор Варош 
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УВОД 
Фаунистичка истраживања лептира на подручју Босне и Херцеговине отпочела 

су крајем XIX вијека. Међу првим истраживачима помиње се A p f e l b e c k  (1892), који 
је извршио попис Rhopalocera на овом подручју. До краја двадесетих година XX вијека, 
вршена су интензивна истраживања у појединим подручјима, нарочито у Херцеговини. 
Тај период научници означавају као период фаунистичко-таксономских истраживања 
ове групе организама. Послије овог периода јавља се застој у даљим истраживањима, 
све до средине шездесетих година прошлог вијека када се поново интензивирају 
истраживања на цијелом подручју БиХ. Поред фаунистичко-таксономског приступа, 
започињу еколошка и биогеографска истраживања ове групе организама. Велики 
допринос у проучавању дневних лептира на подручју БиХ дали су: Р. Сијарић, Лидија 
Младинов, Б. Штефнер, Љ. Штефнер, Б. Михљевић, З. Лорковић и др. (S i j a r i ć , 1991). 
И поред тога, велики дио простора остао је неистражен, то се посебно односи на 
западни дио Босне и Херцеговине. До друге половине 20. вијека, укупан број врста на 
овом подручју (од ријеке Врбас до Бихаћа) износио је свега 28, што је јако мали број у 
односу на 177 врста констатованих на цијелој територији (S i j a r i ć , 1978). Планска 
истраживања вршена су у западној Босни, први пут у периоду 1969-1971. године, у 
организацији Биолошког института у Сарајеву. Том приликом обрађена су крашка 
поља: Купрешко, Ливањско и Гламочко. Друго истраживање, на цијелом подручју 
западне Босне обављено је од 1974. до 1976. године у оквиру програма истраживања, 
организованог од стране Земаљског музеја БиХ. Проучавани су представници и 
Rhopalocera и Hesperoidea. (S i j a r i ć , 1978). У попису истражених локалитета Сијарића, 
према ревизији коју је извршио Ле л о  ( L e l o , 2004), не наводи се Котор Варош. 
Према томе, подручје општине Котор Варош до сада није покривено фаунистичким и 
ценотичким проучавањем Lepidoptera. 

Овим радом прилази се прикупљању материјала и података за будућа потпунија 
фаунистичка и ценотичка проучавања, а такође се истражују односи састава таксоцена 
реда Lepidoptera за биотопе и екосистеме који су просторно, а и еколошки мало 
удаљени. 

Појам таксоцена (C h o d o r o w s k i , 1959) представља погодност у којој се 
ценотичка анализа усредсређује на дату систематску групу чланица биоценозе, уз или 
без идентификације појединачних популација чланица. Сагледавањем односа бројности 
таксоцена обухваћених фамилија реда Lepidoptera желе се изнаћи нивои разлучивања 
повезани са налазиштем, односно са условима станишта. Заједничке генетичке основе 
припадника исте фамилије, очекивати је да пружају основу за уклапање у исте 
станишне услове, а кориштење могућности унутар екосистема подразумијева 
раздвојеност ниша сродних популација. Тако таксоцен, не само да представља 
сродничку групу популација унутар биоценозе, него сачињава усаглашену цјелину и по 
еколошким улогама. 

У приступу овим проучавањима предвиђено је сакупљање материјала на четири 
локалитета рубних дијелова града Котор Варош (Слатина, Доњи Варош, Чепак и 
Чепачко поље). Предвиђено је да се прате промјене укупне бројности таксоцена на 
ступњу имага, да се установе групни спектри (на нивоу фамилија), те да се уоче 
промјене у квантитативној и квалитативној заступљености фамилија током периода 
сакупљања. 
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 

Подручје истраживања 

Лептири су сакупљани на четири локалитета, по два на супротним улазима у 
Котор Варош путним правцем Бања Лука – Котор Варош – Теслић. На прилазу од Бања 
Луке је локалитет Слатина и локалитет Доњи Варош. У подручју Слатине опада урбани 
утицај у односу на Доњи Варош. 

На супротном улазу у Котор Варош су локалитети Чепак и Чепачко поље. 
Локалитет Чепачко пољe такође је са смањеним урбани утицајем. Крајње тачке 
локалитета удаљене су 5 км, а између најближих тачака локалитета Доњи Варош и 
Чепак је растојање 2,5 км у коме је Варош (језгро Котор Вароша на десној страни 
ријеке Врбање). 

Пар локалитета: Слатина и Доњи Варош су са десне стране ријеке Врбање, 
претежно равничарски, висина над морем 260м до 300 (330) м, највећи дио простора 
заузимају влажне ливаде, баре и обрадиве површине. Проширена равница од ових 
локалитета заталасано се уздиже ка обронцима Узломца, а изнад самог Вароша је брдо 
Рујика (висина над морем 356м). На овим локалитетима материјал је сакупљан на 
неколико типова станишта: влажне ливаде (покривају највећи дио истраживаног 
подручја), рубови шума, баре и путеви. 

Пар локалитета: Чепак и Чепачко поље су са супротне – лијеве стране ријеке 
Врбање. Источном страном протиче ријека Врбања, уз коју је Чепачко поље, а са запада 
долази Јакотинска ријека. Чепак је приградско насеље са много асфалтних површина и 
терцијарних екосистема, па је сакупљање материјала на овом подручју обављено по 
двориштима, њивама и путевима. Равнији дио (висина над морем 280м до 300м) је 
уздигнут изнад и окружује Чепачко поље (висина над морем 270м), а нагибима иде ка 
Равном Чепку (висина над морем 623м). На десној страни Врбање је брдо Рујика изнад 
Вароша, а преко Бобаса (Јакотинске ријеке) уздиже се стијена на којој је остатак 
средњовјековне тврђаве Град (изнад садашњег насеља Котор). Од Града је стрми нагиб 
према Заграђу са врхом надморске висине 563м. Подлога на подручју Чепка је 
карбонатна, земљиште је највећим дијелом друге и треће класе квалитета, пјесковито, 
смеђе кречњачко, а уз Врбању доминирају глиновита земљишта. Чепачко поље се 
налази у једној већој рељефној депресији, са површином од око 40 хектара. Ово 
подручје је до 1994. године интезивно обрађивано, а у вријеме прикупљања материјала 
то су углавном биле запуштене ливаде. Сакупљање материјала обављено је на 
некошеним ливадама, путевима, рубовима шума, њивама и на обали Врбање. 

Сакупљање лептира 

Сакупљање ентомолошком мрежом обављано је током осам излазака на 
локалитете 2002. године (Таб. 1). 
Таб. 1: Трајање прикупљања лептира по датумима 2002. године  
Локалитети 25.5. 12.6. 27.6. 10.7. 23.7. 14.8. 22.8. 18.9. 
Слатина, 

Доњи Варош 13-15:40h 17-18:45h 15-16:30h 12-16h 14:30-17:30h 14:30-16:30h 11-14h 15-17h 

Чепак, 
Чепачко поље 17-18:20h 14-16:30h 12-14:30h 16-17:40h 12-14h 11-12:20h 15-18h 12-14h 
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Све пробе је прикупио први аутор. Највише лептира ухваћено је у лету, затим са 
вегетације, а кориштена је и метода кошења (S t a n k o v i ć , 1962). Настојано је да се 
сакупи што више јединки из сваке фамилије, како би се добила што потпунија слика о 
стању таксоцена на истраживаном подручју. Усмрћивање лептира обављено је одмах 
након улова у ентомолошкој мрежи лаганим стиском торакса. Лептири су вађени из 
мреже да не би дошло до механичких оштећења и да их уловљени пауци не би појели у 
мрежи (P e t r o v , 2000). Лептири су стављани у мале картонске кутије (кориштене су 
кутије од кекса), дно кутије је покривано меким папиром или салветама, на који је 
поредан одређен број јединки, које су затим покриване са неколико слојева папира, 
поново су редане нове јединке и тако све док се кутија не попуни до врха. У кутију и на 
кутију постављена је етикета са релевантним подацима о: локалитету, типу станишта, 
датуму и времену трајања лова. У кутије су убачена зрнца нафталина (да би се 
примјерци сачувало од штеточина). Кутије су облијепљене селотеп-траком и до обраде 
су чуване на собној температури. 

Јединке које су кориштене за детерминацију и за инсектаријум, проведене су 
кроз стандардну процедуру препарирања (упаравање на соној киселини; G r đ i ć , 1965). 
За детерминацију су кориштени кључеви и илустративне публикације са сликама 
(S c h n a i d e r , J a k š i ć , 1989, H i g g i n s , R i l e y  1993,  G a r m s , B o r m , 1981,  
H r a b a k , 1985, K l o t s , K l o t s , 1969). 

За обраду резултата кориштени су програмски пакети Microsoft Word и Microsoft 
Exel. Резултати су приказани табеларно и графички. 

Бројност јединки (имага) сакупљених у узорцима овдје се узима као показатељ 
величина таксоцена, односно величина њихових улога у интеграцији са стаништима на 
истраживаним локалитетима. Таква мјера се примјењује на нивоу таксоцена фамилија, 
а и на нивоу таксоцена Lepidoptera. Наредни показатељ величине, на нивоу таксоцена 
Lepidoptera, је број припадајућих фамилија. Поред бројности за поређење је погодна 
употреба процената односно удјела лептира појединих фамилија у укупно прикупљеној 
проби. 

Због близине и уске повезаности локалитета, приликом обраде сумирањем су 
обједињени резултати сакупљања за Чепак и Чепачко поље (Графикони: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 
14, 15, Таб. 2), те за Слатину и Доњи Варош (Графикони: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16; Таб. 
3). Тако су добијене оцјене стања бројности таксоцена по временима прикупљања 
проба, а оцјене укупне улоге таксоцена на основу сумације тих стања за свих осам 
прикупљања. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Резултати истраживања пореде се по паровима истраживаних локалитета: 1. 

анализом групних спектара (на нивоу фамилија) на основу 8 пресјека стања (Графикон 
1 до Графикон 16), а затим, 2. сагледавањем интеграције таксоцена током перида 
проучавања (Таб. 1 до Таб. 4).  

Поређење истовремених стања заступљености фамилија 

Пресјеци стања таксоцена Lepidoptera по датумима прикупљања проба за парове 
локалитета на основу бројне заступљености јединки по фамилијама (парови графикона 
1 до 16) пресликавају испољене утицаје станишта на припадајуће популације и улоге 
тих популација у претходним интеграцијама екосистема. Узима се да број 
прикупљених лептира током истог дана представља пропорционални дио укупне 
бројности таксоцена унутар пара локалитета. 
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Стања таксоцена, 25.05.2002. На локалитетима Слатина и Доњи Варош, 
сакупљено је свега 48 јединки. Заступљени су таксоцени фамилија: Satyridae, 
Nymphalidae, Lycaenidae, Pieridae, Hesperiidae и Tineidae. Највећу заступљеност имају 
фамилије: Satyridae 16 јединки (33,33%) и Nymphalidae 15 јединки, 31,25% (Графикон 
1).  

На локалитетима Чепак и Чепачко поље сакупљен је такође мали број јединки, 
укупно 46 из 7 фамилија. Доминирају таксоцени фамилија Satyridae са 18 јединки 
(39,13%) и Pieridae са 14 (30,43%). Таксоцени осталих фамилија су са мањим удјелом од 
7% (Графикон 2). 

Мада се стање укупне бројности лептира мало разликује, упадљива је разлика 
парова локалитета по заступљености фамилија Nymphalidae и Pieridae. Диференцијалне 
су фамилије Papilionidae и Syntomidae (Чепак и Чепачко поље), те Tineidae (Слатина и 
Доњи Варош). 

 
Стања таксоцена, 12.06.2002. На локалитетима Чепак и Чепачко поље сакупљене 

су 73 јединке. Највећу квантитативну заступљеност имају таксоцени фамилија: 
Satyridae са 30 јединки (41,10%), Pieridae са 24 (32,88%) и Nymphalidae са 11 (15,07%). 
Таксоцени остале 3 нађене фамилије су мање заступљени (Графикон 3). 

На локалитетима Слатина и Доњи Варош, сакупљено је 58 јединки, које 
припадају таксоценима фамилија: Satyridae 19 јединки (32,76%), Nymphalidae 20 
(34,48), Pieridae 15 (25,86%) и Licaenidae 4 (6,90%) (Графикон 4).  

Стања укупне бројности лептира се разликују на паровима локалитета, такође су 
уочљиве разлике у застуљености фамилија Satyridae, Nymphalidae и Pieridae. Фамилије 
Papilionidae и Tineidae присутне су само на локалитетима Чепак и Чепачко поље, а 
преостале 4 фамилије су заједничке. 

 
Стања таксоцена, 27.06.2002. На локалитетима Чепак и Чепачко поље, у овом 

периоду истраживања дошло је до повећања бројности таксоцена свих фамилија. 
Сакупљено је укупно 136 јединки из 6 фамилија. Уочава се изразита доминација 
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таксоцена фамилије Satyridae, који је заступљен са 59,56%, тј. 81 јединка. Знатну 
заступљеност има фамилија Pieridae са 29 јединки или 21,32% (Графикон 5). 

На локалитетима Слатина и Доњи Варош сакупљено је 99 јединки, из 6 
фамилија. Изразита је доминантност таксоцена фамилије Satyridae (53 јединке или 
53,54%). Фамилија Pieridae заступљена је са 20 јединки или 20,20% (Графикон 6). 

Стања укупне бројности лептира разликује се на паровима локалитета. Такође су 
уочљиве разлике у бројности фамилија. Истих 6 фамилија је заједничко за парове 
локалитета. 

 
Стања таксоцена, 10.07.2002. На локалитетима Слатина и Доњи Варош 

сакупљена је 221 јединка (највећи број у односу на претходна стања). Присутно је 7 
фамилија. Групни спектар показује и даље доминацију таксоцена фамилије Satyridae. 
Сакупљено је 108 јединки ове фамилије, што чини 48,87%. Нешто мању абундантност 
имају фамилије Pieridae (52 јединке или 23,53%) и Lycaenidae (37 јединки или 16,74%). 
Таксоцени осталих фамилија су мање бројни (Графикон 7). 

На локалитетима Чепак и Чепачко поље, сакупљене су 123 јединке из 6 
фамилија. Као и претходног датума, још увијек доминира таксоцен фамилије Satyridae, 
који је заступљен са 56 јединки или 45,53% (Графикон 8). 

Поред изразитих разлика укупне бројности лептира за парове локалитета, 
уочљиве су разлике у застуљености фамилија Hesperiidae, Tineidae и Nymphalidae. 
Заједничких је 6 фамилија, а за локалитете Слатина и Доњи Варош посебност је 
присуство фамилије Zygaenidae. 

 
Стања таксоцена, 23.07.2002. На локалитетима Чепак и Чепачко поље, 

сакупљено је 175 јединки из 6 фамилија. Ово стање одликује се повећаном бројношћу и 
доминацијом фамилије плаваца (Lycaenidae). Сакупљено је 98 јединки или 56%. Знатно 
је мање абундантан таксоцен фамилије Satyridae, 26 јединке или 14,86% (Графикон 9). 



Станишна условљеност ценотичког спектра фамилија дневних лептира подручја Котор Варош 
_____________________________________ 

 271

На локалитетима Слатина, Доњи Варош, у другом јулском изласку, сакупљене 
су 164 јединке из 7 фамилија. Групни спектар показује и даљу доминацију таксоцена 
фамилије Satyridae (63 јединке или 38,41%). Такође, и на овим локалитетима је уочена 
повећана абундантност таксоцена Lycaenidae, у односу на претходно стање (47 јединки 
или 28,66%). Фамилија Pieridae углавном одржава заступљеност и у овом времену 
(Графикон 10). 

Иако су разлике броја укупно уловљених лептира на паровима локалитета 
незнатне, изразите су разлике у застуљености фамилија Lycaenidae и Satyridae, а нешто 
мање за фамилије Hesperiidae и Pieridae. Заједничких је 6 фамилија. Карактеристично је 
присуство једне диференцијалне фамилије за Чепак и Чепачко поље (Yponomeutidae), а 
двије диференцијалне фамилије за Слатину и Доњи Варош (Zygaenidae и Geometridae). 

 
Стања таксоцена, 14.08.2002. На локалитетима Слатина и Доњи Варош 

сакупљено је 199 јединки из 7 фамилија. Уочена је уједначена заступљеност таксоцена 
4 фамилије: Satyridae (59 јединки, 29,65%), Lycaenidae (55 јединки, или 27,64%), 
Nymphalidae (47 јединки или 23,62%) и Pieridae (31 јединка, или 15,58%). Поређењем са 
претходним периодом, у доминантне таксоцене укључен је и таксоцен фамилије 
Nymphalidae (Графикон 11). 

На локалитетима Чепак и Чепачко поље, сакупљене су 124 јединке из 7 
фамилија. Као и на претходним локалитетима доминирају таксоцени 4 фамилије: 
Satyridae, Lycaenidae, Pieridae и Nymphalidae (Графикон 12). Доминантан је таксоцен 
фамилије Satyridae (57 јединки или 45,97%). 

 

Знатне су разлике стања укупне бројности лептира на паровима локалитета, а 
такође и разлике у удјелу фамилија Satyridae, Nymphalidae и Lycaenidae. Број 
присутних фамилија је једнак, али су посебно присутне по двије фамилије у сваком 
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пару локалитета: Arctiidae и Saturniidae (Слатина и Доњи Варош), а Tineidae и 
Zygaenidae (Чепак и Чепачко поље). 

Стања таксоцена, 22.08.2002. На локалитетима Слатина и Доњи Варош, 
сакупљено је 237 јединки из 5 фамилија. Уочене су повећане бројности неколико 
фамилија. Као и у претходном периоду, доминира таксоцен фамилије Satyridae 
(Графикон 13). 

На локалитетима Чепак и Чепачко поље, сакупљен је такође велик број јединки, 
укупно 204, сврстаних у 5 фамилија. Таксоцени имају прилично уједначену 
заступљеност, са повећаном абундантношћу у односу на претходни период (Графикон 
14). Доминантне су Satyridae и Nymphalidae. 

Разлике стања укупне бројности лептира на паровима локалитета релативно су 
мале, а изражене су разлике у удјелу фамилија Satyridae, Lycaenidae и Pieridae. Број 
присутних фамилија је једнак, али је посебно присутна по једна фамилија у сваком пару 
локалитета: Tineidae (Чепак и Чепачко поље), а Yponomeutidae (Слатина и Доњи 
Варош). 

 
Стања таксоцена, 18.09.2002. На локалитетима Чепак и Чепачко поље, сакупљен 

је мали број јединки, свега 37 (вегетација је била у фази плодоношења и већим дијелом 
сасушена). Присутне су 4 фамилије уз доминацију таксоцена фамилија Pieridae (14 
јединки или 37,84%) и Nymphalidae (13 јединки или 35,14%) (Графикон 15). 

На локалитетима Слатина и Доњи Варош, сакупљена је 51 јединка из 5 
фамилија. Нешто већу бројност имају таксоцен фамилије Nymphalidae (14 јединки или 
27,45%) и исто тако фамилија Lycaenidae. Таксоцени осталих фамилија имају 
приближно уједначену заступљеност (Графикон 16). 

 

Постоје разлике стања укупно мале бројности лептира на паровима локалитета, а 
такође разлике у удјелу фамилија Pieridae, Nymphalidae и Lycaenidae. Фамилија 
Tineidae посебност је локалитета Слатина и Доњи Варош. 
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Поређење интеграција и одвијања интеграција таксоцена  

Током 8 прикупљања, у периоду од 25. маја до 18. септембра 2002. године, 
укупно је сакупљено 1995 јединки лептира из 13 фамилија. Ови показатељи величине 
таксоцена Lepidoptera на цјелокупно истраживаном простору носе нешто већи удио 
величина таксоцена на стаништима локалитета Слатина и Доњи Варош: 1077 јединки 
из 11 фамилија (Таб. 2); него на локалитетима Чепак и Чепачко поље: 918 јединки из 10 
фамилија (Таб. 3). Заједничких је 8 фамилија: Satyridae, Pieridae, Lycaenidae, 
Hesperiidae, Nymphalidae, Tineidae, Zygaenidae, Yponomeutidae. Таксоцени фамилија 
Geometridae, Arctiidae и Saturniidae представљају посебност локалитета Слатина и 
Доњи Варош, а фамилија Papilionidae и Syntomidae посебност локалитета Чепак и 
Чепачко поље. 
Таб. 2: Стања бројности таксоцена за локалитете Слатина и Доњи Варош 2002. год. 

Ред. бр. Фамилија 

25
.5

. 

12
.6

. 

27
.6

. 

10
.7

. 

23
.7

. 

14
.8

. 

22
.8

. 

18
.9

. Укупно свих 
8 проба 

1 Satyridae 16 19 53 108 63 59 103 11 432 
2 Pieridae 7 15 20 52 23 31 50 8 206 
3 Lycaenidae 6 4 5 37 47 55 33 14 201 
4 Hesperiidae 2  6 15 5 4   32 
5 Nymphalidae 15 20 6 3 17 47 47 14 169 
6 Tineidae 2   3    4 9 
7 Zygaenidae   9 3 2    14 
8 Yponomeutidae       4  4 
9 Geometridae     7    7 
10 Arctiidae      2   2 
11 Saturniidae      1   1 

Укупно број јединки 48 58 99 221 164 199 237 51 1077 
Укупно број фамилија 6 4 6 7 7 7 5 5 11 

Таб. 3: Стања бројности таксоцена за пар локалитете Чепак и Чепачко поље 2002. 
год. 

Ред. бр. Фамилија 

25
.5

. 

12
.6

. 

27
.6

. 

10
.7

. 

23
.7

. 

14
.8

. 

22
.8

. 

18
.9

. Укупно свих 
8 проба 

1 Satyridae 18 30 81 56 26 57 38 6 312 
2 Pieridae 14 24 29 34 18 19 28 14 180 
3 Syntomidae 3        3 
4 Lycaenidae 3 3 5 15 98 25 64 4 217 
5 Hesperiidae 2  10 3 13 2   30 
6 Papilionidae 3 2       5 
7 Nymphalidae 3 11 8 6 17 17 51 13 126 
8 Tineidae  3  9  3 23  38 
9 Zygaenidae   3   1   4 

10 Yponomeutidae     3    3 
Укупно број јединки 46 73 136 123 175 124 204 37 918 
Укупно број фамилија 7 6 6 6 6 7 5 4 10 

Према укупном броју прикупљених јединки и у једном и у другом пару 
локалитета заједничка је доминантна улога таксоцена фамилије Satyridae, а наредне три 
(у опадајућем низу доминације) мијењају позицију двије фамилије: Pieridae, Lycaenidae 
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и Nymphalidae (Чепак и Чепачко поље), односно Lycaenidae, Pieridae и Nymphalidae 
(Слатина и Доњи Варош). Улога таксоцена ове 4 фамилије у интеграцији биоценоза 
траје током цјелокупног периода посматрања (25. мај до 18. септембар 2002.). Лептири 
ових фамилија су саставни дио биоценоза у свих 8 времена узимања проба на оба пара 
локалитета.  

Преостале заједничке и диференцијалне фамилије имају таксоцене чија је улога 
мјерена бројем уловљених лептира знатно мања и не покривају цјелокупни период 
посматрања. 
Таб. 4: Разлике бројности и присутности фамилија Lepidoptera међу паровима локалитета 

Оба пара локалитета Пар локалитети 

Ф
ам

ил
иј
а 

N
 (ј
ед

ин
ки

) 

F 
(п
ри

су
ст
ав

а)
 

Л
ок
ал

ит
ет

 

N
л (
је
ди

нк
и)

 

p л
= 

N
/N

л 

p л
-0

,5
 

F л
 (п

ри
су
ст
ав

а)
 

f л
= 

F/
F л

 

f л
-0

,5
 

Satyridae 744 16 Слатина и Д.В. 432 0.581 0.081 8 0.5 0 
   Чепак и Ч.п. 312 0.419 -0.081 8 0.5 0 
Lycaenidae 418 16 Слатина и Д.В. 201 0.481 -0.019 8 0.5 0 
   Чепак и Ч.п. 217 0.519 0.019 8 0.5 0 
Pieridae 386 16 Слатина и Д.В. 206 0.534 0.034 8 0.5 0 
   Чепак и Ч.п. 180 0.466 -0.034 8 0.5 0 
Nymphalidae 295 16 Слатина и Д.В. 169 0.573 0.073 8 0.5 0 
   Чепак и Ч.п. 126 0.427 -0.073 8 0.5 0 
Hesperiidae 62 10 Слатина и Д.В. 32 0.516 0.016 5 0.5 0 
   Чепак и Ч.п. 30 0.484 -0.016 5 0.5 0 
Tineidae 47 7 Слатина и Д.В. 9 0.191 -0.309 3 0.429 -0.071 
   Чепак и Ч.п. 38 0.809 0.309 4 0.571 0.071 
Zygaenidae 18 5 Слатина и Д.В. 14 0.778 0.278 3 0.6 0.1 
   Чепак и Ч.п. 4 0.222 -0.278 2 0.4 -0.1 
Geometridae 7 1 Слатина и Д.В. 7 1 0.5 1 1 0.5 
Yponomeutidae 7 2 Слатина и Д.В. 4 0.571 0.071 1 0.5 0 
   Чепак и Ч.п. 3 0.429 -0.071 1 0.5 0 
Papilionidae 5 2 Чепак и Ч.п. 5 1 0.5 2 1 0.5 
Syntomidae 3 1 Чепак и Ч.п. 3 1 0.5 1 1 0.5 
Arctiidae 2 1 Слатина и Д.В. 2 1 0.5 1 1 0.5 
Saturniidae 1 1 Слатина и Д.В. 1 1 0.5 1 1 0.5 
Укупно  1995 182   1995 13 2.5 94 13 2.5 
Легенда 

таксоцен оба пара локалитета 
N - број јединки л - за дати пар 

локалитета 
 p - пропорција јединки   
таксоцен само пара локалитета Слатина 
и Доњи Варош 

F - број налажења фамилије током 
времена 

  

таксоцен само пара локалитета Чепак и 
Чепачко поље 

f - пропорција налажења 
фамилијие 

  

Наредне двије фамилије по броју прикупљених јединки су Tineidae и Zygaenidae. 
Оне су присутне на оба пара локалитета, али заступљеност ових таксоцена се знатно 
међусобно разликује и на основу броја јединки и на основу налаза о присуству 
фамилије по временима посматрања (Таб. 2, Таб. 3). Фамилија Yponomeutidae присутна 
је на оба пара локалитета, али у различитим периодима. Извори разлика међу укупно 
поређеним типовима станишта на паровима локалитета повезани су са фамилијама које 
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имају мању улогу у анализираним таксоценима Lepidoptera. Разлике бројности и 
заступљености таксоцена (Таб. 4) односе се на заједничке фамилије и на 3+2 фамилије 
које су посебне за један пар локалитета (Слатина и Доњи Варош: Geometridae, Arctiidae 
и Saturniidae; те Чепак и Чепачко поље: Papilionidae и Syntomidae). 
Таб. 5: Величина таксоцена Lepidoptera на основу стања присуства фамилија у два 
пара локалитета 

Фамилија 
25

.5
. 

12
.6

. 

27
.6

. 

10
.7

. 

23
.7

. 

14
.8

. 

22
.8

. 

18
.9

. 

С
ум

а 
ст
ањ

а 
пр
ис
ус
та
ва

 
ф
ам

ил
иј
е 

Д
ва

 п
ри
су
ст
ва

 

Је
дн
о 

пр
ис
ус
тв
о 

Н
и 
је
дн
о 

пр
ис
ус
тв
о 

Lycaenidae 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8   
Nymphalidae 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8   
Pieridae 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8   
Hesperiidae 2   2 2 2 2     10 5  3 
Satyridae 1 1 1 1 1 1 1 1 8  8  
Tineidae 1 1   2   1 1 1 7 1 5 2 
Zygaenidae     2 1 1 1     5 1 3 4 
Papilionidae 1 1             2  2 6 
Yponomeutidae         1   1   2  2 6 
Arctiidae           1     1  1 7 
Geometridae         1       1  1 7 
Saturniidae           1     1  1 7 
Syntomidae 1               1  1 7 
Стања присуства 12 9 11 12 12 13 9 8 86 31 24 49 
Два присуства 4 3 5 5 4 4 3 3 31    
Једно присуство 4 3 1 2 4 5 3 2 24    
Ни једно присуство 5 7 7 6 5 4 7 8 49    

Стања таксоцена Lepidoptera су се мијењала различито на поређеним паровима 
локалитета, током времена посматрања, уз испољавање и неких заједничких 
правилности (Таб. 2, Таб. 3): раст бројности почетком периода (мај – јули), мали пад у 
средишњем дијелу периода (крај јула, односно средина августа), максимум бројности 
(22. августа), те изразито смањење улоге таксоцена (у септембру).  

Установљена је иста  сума присустава фамилија (47 присустава у по 8 
посматрања) на оба пара локалитета (Таб. 2, Таб. 3). Највећи број присутних фамилија у 
оквиру једног сагледавања стања таксоцена Lepidoptera је 7, а најмањи 4, за оба пара 
поређених локалитета. Времена испољавања таквих крајњих стања се не подударају 
међу паровима локалитета (Таб. 2, Таб. 3). 

Израчунате су пропорције удјела укупног броја јединки и укупног броја налаза 
таксоцена на нивоу фамилије за парове локалитета у односу на укупно стање бројности 
и налажења таксоцена за оба пара локалитета (Таб. 4). Такође је израчунато одступање 
пропорција од очекиваног једнаког износа (0,5). Укупна бројност одступа код свих 
фамилија од једнаког удјела таксоцена по локалитетима, док код већине фамилија не 
постоји разлика за укупан број налажења таксоцена у осам посматрања, када се 
искључи слијед налажења. 

Интеграција таксоцена Lepidoptera посматрана на основу налажења (присуства) 
таксоцена фамилија може да се мјери сумирањем налаза за један и други пар 
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локалитета, или пребројавањем присустава и одсустава фамилије на истраживаном 
простору (Таб. 5). Када таксоцен припада само једном пару локалитета губи се 
информација о попуњености простора и евентуалној смјени на просторима током 
времена. Укупан број налаза када је присутан само један таксоцен у времену 
посматрања је 24 (једно присуство, Таб. 5). Овај показатељ упућује на 
издиференцираност таксоцена Lepidoptera која би се могла повезати са разликама 
станишта међу паровима локалитета. Максимална издиференцираност парова 
локалитета на основу овог показатеља је у мају (на почетку сезоне) те крајем јула и 
почетком августа, док су минимуми крај јуна и почетак јула, те у септембру (на крају 
сезоне). Презентност фамилија као и непостојање таксоцена у оба пара локалитета 
(укупно 31, односно 49 одговарајућих стања обухваћених фамилија) говори о 
ценотичким основама јединства проучаваног простора. Посебно се то односи на стања 
паралелног присуства током цјелокупног проласка кроз стања интеграције станишта и 
таксоцена фамилија Lycaenidae, Nymphalidae и Pieridae на паровима локалитета. 

Разлике међу стаништима парова локалитета проистичу из просторних позиција 
(станишта на супротним обалама ријеке, веза равница са супротним странама нагиба, 
растојањем на супротним странама градске цјелине), карактеристика матичног 
супстрата (силикатни комплекс са десне стране Врбање, кречњачки са лијеве стране), 
одликама земљишта и са тим повезаним осталим карактеристикама биоценотичког и 
екосистемског нивоа. Са друге стране карактеристике антропогених утицаја имају 
сличан одраз на карактеристике предјела проучаваних парова локалитета. Приказана 
поређења таксоцена показују да постоје нивои јединства међу паровима локалитета на 
нивоу заједничких фамилија и сличних промјена њихове бројности и присутности као и 
укупне бројности таксоцена Lepidoptera. То упућује на постојање дуготрајније 
сингенезе тих таксоцена у укупно анализираном простору. Разлике у бројности и 
присутности чланова таксоцена, као и у њиховој смјени на нивоу фамилија, указују да 
су посебности карактеристика станишта у већој мјери повезане са ријетким 
таксоценима, чија је улога (мјерена бројем припадајућих одраслих лептира) у 
интеграцији биоценоза и екосистема мања. 

ЗАКЉУЧАК 
Ради испитивања утицаја станишта на састав таксоцена дневних лептира на 

нивоу фамилија, праћена је бројност и присуство ступња имага током периода 
појављивања 2002. године на пару локалитета Слатина и Доњи Варош (са једне стране 
Котор Вароша, на десној страни Врабање и на подлози која припада силикатима 
Узломца) и на пару локалитета Чепак и Чепачко поље (на супротној страни Котор 
Вароша, на лијевој страни Врбање и на подлози која се везује са кречњачким висовима 
Равног Чепка).  

Током осам излазака прикупљено је укупно 1995 лептира из 13 фамилија: 
Satyridae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Hesperiidae, Arctiidae, Geometridae, 
Syntomidae, Saturniidae, Papilionidae, Zygaenidae, Yponomeutidae и Tineidae. Највећу 
заступљеност имају таксоцени 4 фамилије: Satyridae, Pieridae, Nymphalidae и 
Lycaenidae. 

На локлаитетима Слатина и Доњи Варош прикупљено је 1077 лептира из 11 
фамилаја, посебност је присуство таксоцена Geometridae, Arctiidae и Saturniidae, за 
разлику од локалитета Чепак и Чепачко поље гдје је сакупљено 918 јединки из 10 
фамилија, са посебностима таксоцена Papilionidae и Syntomidae. 
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Укупно и на поређеним паровима локалитета, мања бројност се јавља на почетку 
и крају сезоне, уочена је смјена доминације таксоцена појединих фамилија током 
периода сакупљања, а током највећег дијела сезоне изразита је доминација таксоцена 
Satyridae.  

Посебности карактеристика станишта у већој мјери су повезане са ријетким 
таксоценима, чија је улога у интеграцији биоценоза и екосистема мања. 
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Abstract 

PAVLOVIĆ, B. P, Nevenka PAVLOVIĆ, Marina MRŠIĆ: Distributios of 2n and adaptations of 
flower plants of Balkan peninsula on light, temperature soil mosture, acidity, and nitrogen 
contetn. Skup 2: 279-293. [Faculty of Natural Sciences and Matematics of Banjaluka University, 
78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića Street] 
Regularities in distributions of characteristic chromosome numbers (2n) have been investigated inside 
adaptational groupings of flowering plants taxa (sp, ssp. and var.) in relations to light, temperature, 
moisture, acidity and nitrogen contest in soil. Data referred to 2497 sp. ssp. and var. of Balkan 
Peninsula flowering plants: for 1773 of them data of 2n have been included, as well as 1570 data of 
adaptive groping related to include ecological factors. Every 5 adaptational groups fit the scale part 
inside the range of the ecological factor. The 2n distributions inside the considered ecological factors 
range from 2n=5 to 2n=130, they are asymmetric, with the modal 2n=16 and they contain: 947 pair 
data for light, 948 for temperature, 981 for moisture, 976 for acidity, and 965 for nitrogen content in 
soil. Distributions of species diversity of adaptational groups (inside of the ecological factor) have 
been asymmetric. The adaptational groups with maximal species diversity (halfscio-heliophyte, 
mesotermic plants, subsciophyte, neutrophile and olgotrophe-mezotrophic plants) belong to middle or 
neighbor classis (in the ecological factor range) and their range of 2n distribution are with the most 
filling out. (the biggest number 2n variants, as the rule the widest range, and the modal 2n=16. The 
species diversities decrease from the richest groups to the marginal groups in the ecological factor 
range as well as the filling out of the 2n distribution ranges decrease (as the rule, the number of the 2n 
variants and the maximal 2n decrease, but the modal 2n of some factors go up).  
Keywords: taxa of flowering plants, Balkan peninsula, distribution of 2n, adaptive groups, light, 
temperature, moisture, acidity,nitrogen 

Сажетак 
Изналажене су правилности дистрибуција карактеристичног броја хромозома (2n) у оквирима 
адаптационог груписања таксона цвјетница (sp. ssp. и var.) у односу на свјетлост, температуру, pH 
и количину азота у тлу. Подаци се односе на 2497 sp. ssp. и var. цвјетница Балканског полуострва: 
за 1773 је укључен податак о 2n, а за 1570 подаци о адаптивном груписању у односу на 
обухваћене еколошке факторе. Свака од по 5 адаптационих група покрива један дио скале 
варирања еколошког фактора. Дистрибуције 2n у оквиру еколошког фактора налазе се у распону 
2n=5 до 2n=130, асиметричне су, са модалним 2n=16 и обухватају: 947 парова података за 
свјетлост, 948 за температуру, 981 за влажност, 976 за киселост, те 965 за садржај азота у тлу. 
Дистрибуције разноврсности адаптационих група (унутар еколошког фактора) су асиметричне. 
Најразноврсније адаптационе групе (полускио-хелиофите, мезотермне биљке, субксерофите, 
неутрофилне и олиготрофно-мезотрофне биљке) припадају средишњој или сусједној класи (у 
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оквиру подручја одговарајућег еколошког фактора) и имају највећу покривеност подручја 
дистрибуције 2n (највећи број различитих вриједности 2n, по правилу најшири распон и модално 
2n=16). Разноврсност опада од најразноврсније ка рубним адаптационим групама и упоредо се 
(по правилу) смањује покривеност подручја дистрибуције 2n (број различитих вриједности 2n и 
максимално 2n се смањује, а за неке факторе, модално 2n се повећава).  
Кључне ријечи: таксони цвјетница, Балканско полуострво, дистрибуције 2n, адаптивне групе, 
свјетлост, темепература, вода, киселост, азот 

УВОД 
Сложеност еколошких одлика таксона се огледа у различитој мјери и облику 

заступљености у нижим-припадајућим таксонима и јединкама тих таксона, у 
обједињеном облику испољавања основних онтогенетских, морфолошких, 
физиолошких, биохемијских и генетичких својстава, те у већој или мањој мјери њихове 
изложености процесима усклађивања током трајања таксона (у процесима 
надживљавања и репродукције јединки). Број хромозома у соматским ћелијама је 
цитолошка и генетичка одлика у основи стабилна у генерацијама ћелија јединке и 
генерацијама јединки, до граница промјена које могу да се појаве дуж еволуционих 
линија таксона. Стања повезаности дистрибуције броја хромозома са еколошким 
одликама таксона представљају основу за разумијевање оптимализационих процеса 
таксона у таксоеконима (P a v l o v i ć , 1988, 1990, Па в л о в и ћ , Па в л о в и ћ , 2001) 
одређеног простора.  

Подаци о познатим бројевима хромозома за врсте биљака стално се увећавају. У 
неким подручјима познавање диплоидног броја хромозома (2n) готово је свеобухватно 
на нивоу врста (чак и подврста и варијетета) заступљених у флори тог подручја. 
Постоје многобројни радови у којима су примарно дати подаци о хромозомским 
гарнитурама цвјетница Балканског полуострва. На основу њих се дају прегледи и 
различити аспекти анализе тих проучавања за одређене просторе (K a m a r i  et al., 1992, 
1993, K u z m a n o v , 1993). Такође се подаци о карактеристичном броју хромозома 
(диплоидном, и/или хаплоидном) преносе у описима таксона (врста, подврста и 
варијетета) у оквиру флоре или одређених група биљака (Š i l i ć , 1990, 1990a, 
L a k u š i ć , 1990, M i š i ć , L a k u š i ć , 1990). Израдом рачунарске базе података о флори 
Србије било је предвиђено употпуњавање података о низовима карактеристика врста и 
таксона испод нивоа врста па и података о броју хромозома ради различитих обрада и 
сагледавања односа међу њима (P a v l o v i ć , 1998, P a v l o v i ć , P a v l o v i ć , 1999). Нема 
потпуног прегледа о проученом карактеристичном броју хромозома за цвјетнице 
Балканског полуострва, па се поново приступило прикупљању одговарајућих података 
и њиховом укључивању у рачунарске базе. Проведене упоредне анализе неких 
карактеристика родова сисара (старост, дужина тијела, типови станишта – животна 
форма, животна средина – распрострањење) и везе тих карактеристика са 
дистрибуцијом броја хромозома у њиховим кариотиповима (P a v l o v i ć , 1986, 1990, 
P a v l o v i ć , P a v l o v i ć , 1986, 1999a) указале су на могућност сличних анализа код 
цвјетница. 

Постоје подаци о прилагодбеним својствима у односу на стање неколико 
еколошких факторе за око 1570 таксона нивоа врсте, подврсте и варијетета (K o j i ć  et 
al., 1997). За већину тих таксона, на другој страни, постоје подаци о броју хромозома у 
њиховим соматским ћелијама (K a m a r i  et al., 1992, 1993 K u z m a n o v , 1993, Š i l i ć , 
1990, 1990a, L a k u š i ć , 1990, M i š i ć , L a k u š i ć , 1990). Обједињавање ове двије групе 
података (о егзофенотипу и о ендофенотипу) обављено је у циљу утврђивања облика 
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дистрибуције броја хромозома у кариотипу повезано са адаптацијама сваког таксона 
биљака (врсте, подврсте, варијетети) у односу на еколошке факторе: свјетлост, 
температуру, влагу, киселост и количину азота као одлике таксона. 

На основу могућих мутагених дејстава свјетла и температуре, за биљке које су 
изложене већем освјетљењу или вишим температрама, могло би се очекивати већа 
издијељеност кариотипа – присуство већег броја хромозома у соматским ћелијама. 
Адаптација на екстремне еколошке услове, могло би се очекивати да мијења позицију и 
ширину подручја варијације, као и модалне вриједности карактеристичног броја 
хромозома. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ  
Анализа односа унутар биљних таксона омогућена је успостављањем рачунарске 

базе података у коју је уписано 2497 (укључени таксони су врсте – sp., подврсте – ssp., 
варијетети – var.), од тога за 1773 су унесени подаци о броју хромозома у кариотипу, те 
различит број података о припадности адаптационој групи у односу на еколошке 
факторе (свјетлост, температура, влага, киселост и количина азота у земљишту). Уз 
сваки таксон у бази је укључен податак о аутору имена – описа таксона, као и подаци о 
изворима из којих су преузете карактеристике таксона. За пописане таксоне не постоје 
увијек подаци о припадностима адаптационим групама у односу на еколошке факторе 
или код извјесног броја оних код којих постоје ти подаци недостаје податак о броју 
хромозома. 

Подаци о називима таксона преузимани су из извора о броју хромозома 
(K a m a r i  et al., 1992, 1993 K u z m a n o v , 1993, Š i l i ć , 1990, 1990a, L a k u š i ć , 1990, 
M i š i ć , L a k u š i ć , 1990) или из извора о еколошким адаптацијама (K o j i ć  et al., 1997), 
а листа у бази података се даље попуњава. У базу су такође унесени подаци о 
припадности хијерарахији таксона изнад нивоа врсте, али су овдје анализирани само 
цјелокупни подаци. 

Подјела таксона у адаптационе групе у односу на еколошке факторе обухвата по 
пет адаптационих нивоа на скали варирања еколошког фактора (K o j i ć  et al., 1997):  

 у односу на доступну количину свјетлости биљке су подијељене на: 1. скиофите, 
2. скио-полускиофите, 3. полускиофите, 4. полускио-хелиофите и 5. хелиофите; 

 у односу на температуру: 1. фригорифилне, 2. фригори-мезотермне, 3. 
мезотермне, 4. мезо-термофилне и 5. термофилне биљке;  

 у односу на влажност земљишта: 1. ксерофите, 2. субксерофите, 3. субмезофите, 
4. мезофите, 5. хигро-хелофите – укључујући амфибијске и флотантне 
хидрофите; 

 у односу на киселост земљишта: 1. ацидофилне, 2. ацидо-неутрофилне, 3. 
неутрофилне, 4. неутро-базофилне и 5. базофилне биљке; те, 

 у односу на садржину – количину азота у земљишту: 1. олиготрофне, 2. олиго-
мезотрофне, 3. мезотрофне, 4. мезо-еутрофне и 5. еутрофне биљне таксоне. 
Укупан број укључених парова података (адаптациона група еколошког фактора 

са бројем хромозома у соматским ћелијама) је: 947 за свјетлост, 948 за температуру, 981 
за влажност, 976 за киселост, те 965 за садржај азота у тлу. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Дистрибуција 2n у оквиру по пет адаптационих група у односу на количину 

(интензитет) еколошких фактора (свјетлост, температура, влага, киселост и количина 
азота у земљишту) је асиметрична. У свим поређењима једна од рубних класа има 
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(обухвата) мање парова података од друге, а за свјетлост, влажност и количину азота 
централна адаптациона група нема највећи број обухваћених таксона са паровима 
података. Такво стање може да се објашњава обухватношћу укупног броја постојећих 
цвјетница у бази, или у флори Балканског полуострва, те, ако анализирани подаци 
представљају право стање међу свим цвјетницама, онда би мања или већа разноврсност 
у адаптационом груписању указивала на карактеристике еволуционих процеса који су 
довели до таквог стања. Велика рзноврсност адаптацоне групе указује на заступљеност 
станишта са таквим еколошким условима и на израженији процес специјације, као и на 
веће трајање врсте и припадајућих таксона. За обухваћене цвјетнице Балканског 
полуострва највећа разноврсност је у адаптационим групама: полускиофите–
хелиофите, мезотермне, субксерофите, неутрофилне, олиготрофно–мезотрофне. 

Распон броја хромзома међу укљученим таксонима износи 5 до 130. Овај распон 
је исти у обухваћеним подацима за све анализиране еколошке факторе. Све вриједности 
у овом распону нису заступљене. Поред недостајућих већине непарних, такође нису 
заступљени ни парни бројеви хромозома, посебно у горњем подручју дистрибуције 2n. 
Заступљеност варијанти 2n различита је за посматране еколошке факторе, пошто није 
исти попис таксона укључен у анализу нивоа адаптација за пет еколошких фактора. 
Ипак главнина података је иста за анализиране еколошке факторе. На основу 
анализираних података, цвјетнице чији је карактеристични број хромозома 2n=16 имају 
највећу разноврсност на Балканском полуострву. Ако се примијене поставке дате у вези 
са бројем хромозома код сисара (M a t t h e y , 1973, P a v l o v i ć , 1993), 2n=16 је 
оптимално стање издијељености хромозомске гарнитуре (P a v l o v i ć , 1993) и могуће 
полазно стање за већи и мањи број хромозома у кариотипу на основу модалне хипотезе 
(M a t t h e y , 1973). 

Број хромозома и груписање цвјетница по адаптираности на свјетлост 
Обухваћених 947 података за таксоне о броју хромозома, повезаном са 5 нивоа 

адаптација на свјетлост, неравномјерно се дистрибуира (Табла 1). Укупно је 
установљена изразито највећа учесталост 2n=16 код 147 таксона, затим слиједе 2n=14 
(92 таксона), 2n=18 (82) и 2n=28 (80 таксона). Унутар најбогатије адаптационe групе 
полускиофите-хелиофите (са 534 таксона) доминира 2n=16 који је карактеристичан за 
102 таксона. Овај број хромозома доминира и код 297 полускиофита (2n=16 за 42 
таксона, а субдоминатни су 2n=14 и 2n=28 код 39, односно 37 таксона). Скиофите-
полускиофите са знатно мањим бројем таксона (72) имају неколико учесталијих 
вриједности 2n=14 код 9, 2n=18 код 8, 2n=22 код 7 и 2n=28 код 6 таксона. Рубне 
адаптационе групе: хелиофите са паровима података за 40 таксона, имају доминантно 
2n=18 заступљено у 9 и субдоминантно 2n=14 код 7 таксона, а на другој страни 4 
таксона скиофита имају 2n=16, 18, 22 и 46. 

Анализа веза 2n са адаптацијама на свјетлост обухвата 55 различитих 
вриједности 2n (у распону од 2n=5 до 2n=130). Највећи број, 48 различитих вриједности 
2n, установљен је код најразноврсније адаптационе групе полускиофите-хелиофите у 
широком распону од 2n=8 до 2n=130. У овој групи су три горње вриједности 2n=126, 
128 и 130. Број различитих вриједности се смањује идући од ове најповољније 
адаптационе групе у флори Балканског полуострва ка неповљнијим нивоима услова 
свјетлости, а сужава се и распон 2n: полускиофите 38 различитих износа у распону од 
2n=5 до 2n=112; скиофите-полускиофите 27 износа од 2n=12 до 2n=84; скиофите 4 
вриједности од 2n=16 до 2n=46; те на другу страну хелиофите 18 различитих бројева од 
2n=10 до 2n=108.  
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Табла 1: Заступљеност диплоидног броја хромозома код sp., ssp. и var. биљака различито 
адаптираних на свјетлост 
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Број хромозома и груписање цвјетница по адаптираности на температуру 
Дистрибуције броја хромозома у соматским ћелијама повезане са адаптацијама 

цвјетница Балканског полуострва у односу на топлотне услове (Табла 2) обухватају 948 
парова података, унутар тога је 2n=16 најучесталији карактеристичан број за 116 
таксона (субмодално 2n=14 заступљено је у 111 таксона). Средишња адаптациона група 
мезотермних цвјетница заступљена је са највише парова података: за 393 таксона међу 
којима 42 имају 2n=16 (модална вриједност), затим слиједи 2n=14 за 41, те 2n=28 за 38 
таксона. Модално 2n=16 карактеристично је за 44 од укупно 332 мезотермна-
термофилна таксона (субмодална вриједност 2n=14 за 41, 2n=18 за 36 таксона). Такође 
и 105 термофилних цвјетница има модално 2n=16 за 19 таксона (субмодално 2n=14 
присутно је код 17 таксона). Адаптациона група фригорифилне-мезотермне цвјетнице 
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представљена је са 102 члана код којих је најзаступљенији 2n=28 код 13 таксона, затим 
2n=14 код 11, те 2n=16 и 2n=22 код по 9 таксона. Најмање су заступљени 
фригорифилни таксони свега 16 од којих 4 имају 2n=18. 

У адаптационим групама у односу на температуру укупно је присутно 57 
различитих бројева хромозома у соматским гарнитурама укључених цвјетница 
Балканског полуострва. Распон износи од 2n=5 до 2n=130. Број различитих диплоидних 
бројева хромозома расте од рубних ка централној адаптационој групи: фригорифилне 
11 износа у распону од 2n=12 до 2n=108; фригоригорифилне-мезотермне 28 износа од 
2n=8 до 2n=84; мезотермне 42 износа од 2n=5 до 2n=112; мезотермне-термофилне 41 
износ у распону од 2n=8 до 2n=130; те термофилне 27 износа од 2n=8 до 2n=84. 
Табла 2: Заступљеност диплоидног броја хромозома код sp., ssp. и var. биљака различито 
адаптираних на температуру 
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Број хромозома и груписање цвјетница по адаптираности на влажност 
земљишта 

Сагледавање повезаности броја хромозома са адаптираношћу цвјетница 
Балканског полуострва на влажност (Табла 3) обављено је на основу 981 пара података.  
Табла 3: Заступљеност диплоидног броја хромозома код sp., ssp. и var. биљака различито 
адаптираних на влажност земљишта 
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Хигро-хелофите: 22 Укупно: 981 

Унутар тога 2n=16 најчешћи је карактеристичан број хромозома у соматским 
ћелијама. Заступљен је код 119 таксона. По заступљености даље слиједе кариотипови 
са 2n=14 (код 103 таксона) и 2n=18 (заступљен код 81 таксона). У односу на влажност, 
тежите адаптационог подручја цвјетница Балканског полуострва налази се на групи 
субксерофите и оно је помјерено ка мањој влажности. Субксерофите су представљене у 
овој анализи са 395 парова података. Унутар тога 2n=16 је модални број хромозома у 
кариотипу, карактеристичан је за 61 таксон. По заступљености слиједе кариотипови са 
2n=14 (код 46) и 2n=18 (код 34 таксона). Субмезофите су представљене са 320 таксона 
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који најчешће имају 2n=27 (код 34 таксона), даље слиједе: 2n=16 (27 таксона), 2n=18 
(26 таксона) и 2n=14 (25 таксона). Међу 152 ксерофите, највише их је са 2n=14 (21 
таксон) и 2n=16 (20 таксона). Као и код субмезофита, модална вриједност 2n за 92 
укључене мезофите је помјерена ка вишем нивоу код 11 таксона 2n=28, али су наредне 
субмодалне вриједности са мањим бројем хромозома у кариотипу 2n=14 код 10, 2n=16 
код 9 таксона. Међу 22 обухваћена таксона у адаптационој групи хигро-хелофите, по 2 
таксона имају 2n=16, 2n=18, 2n=32, 2n=48 и 2n=56. 

Установљена су 62 нивоа издијељености кариотипа у цвјетница Балканског 
полуострва које су груписане по адаптационим групама у односу на влагу. Ове 62 
различите вриједности 2n налазе се у распону од 2n=5 до 2n=130. Највећи број 
различитих износа 2n присутан је код субксерофита 51 и то у распону од 2n=8 до 
2n=130. Све три највеће констатоване вриједности (2n=126, 2n=128 и 2n=130) су у овој 
адаптационој групи. По броју различитих износа 2n слиједе: субмезофите 40 од 2n=5 до 
2n=124; ксерофите 32 од 2n=8 до 2n=96; мезофите 29 од 2n=12 до 2n=102; те хигро-
хелофите са различитих 17 вриједности у распону од 2n=14 до 2n=78. 

Број хромозома и груписање цвјетница по адаптираности на киселост 
земљишта 

Укупно је установљена највећа учесталост (119 таксона) за 2n=16, затим слиједе 
2n=14 (112 таксона), 2n=28 (86) и 2n=18 (81 таксон) (Табла 4). 
Табла 4: Заступљеност диплоидног броја хромозома код sp., ssp. и var. биљака различито 
адаптираних на киселост земљишта 
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Базофилне: 39 Укупно: 976 

Модални број хромозома у соматским ћелијама различито се истиче: 2n=14 са 3 
таксона за ацидифилне, са 13 таксона за ацидифилно-неутрофилни ниво адаптација, са 
55 таксона за неутрофилне (а слиједе 2n=16 за 54 таксона, те 2n=28 за 50 таксона), 
затим се повећава на 2n=16 заступљен код 53 неутро-базофилна таксона и на 2n=18 код 
6 базофилних таксона. 

У распону од 2n=5 до 2n=130 укупно се јавља 60 различитих диплоидних 
бројева, а по адаптационим групама биљака углавном је ужи распон и мањи је број 
различитих модалитета 2n: ацидофилне 8 вриједности 2n (од 2n=14 до 2n=42); ацидо-
неутрофилне 27 различитих 2n (од 2n=8 до 2n=108); неутрофилне 42 вриједности 2n (од 
2n=8 до 2n=112); неутро-базофилне 47 вриједности 2n (од 2n=5 до 2n=130); те 
базофилне 21 вриједност 2n (од 2n=14 до 2n=96). Неутро-базофилни таксони су 
централна адаптациона група у односу на киселост земљишта (на основу обухваћеног 
узорка) у оквиру Балканског полуострва. Она представља оптимално подручје. У њој је 
највећа развијеност и остварена су различита еволуциона рјешења и са становишта 
броја таксона и са становишта броја хромозома. Посебно се истиче појава највећих 
износа 2n=126, 128 и 130, који се не јављају у оквиру других нивоа адаптација на pH 
вриједност. 

Број хромозома и груписање цвјетница по адаптираности на количину 
азота у тлу 

Неравномјерна дистрибуција је констатована код 965 таксона за везу 
диплоидног броја хромзома са 5 нивоа адаптација на присутну количину азота у 
земљишту (Табла 5). Укупно је установљена изразита највећа учесталост 2n=16 код 121 
таксона, затим слиједе 2n=14 (110 таксона), 2n=18 (82) и 2n=28 (78 таксона). Унутар 
најбогатије адаптационe групе олиго-мезотрофне биљке (са 387 таксона) доминира 
2n=16 који је карактеристичан за 51 таксон, субмодалне су 2n=14 (36 таксона), 2n=28 
(30) и 2n=18 (28 таксона). Доминантно 2n=16 је и у адаптационој групи олиготрофне 
(нитрофобне) биљке карактеристичан за 18 таксона, субмодално је 2n=14 (16 таксона). 
Међу мезотрофним биљкама најчешће 2n=14 констатовано је за 43 таксона, субмодални 
су 2n=16 (38 таксона), 2n=18 (30) и 2n=28 (27 таксона). Исто модално 2n=14 је и у 
адаптационој групи мезотрофно-еутрофне биљке код 15 таксона, субмодални су 2n=28 
(12 таксона), те 2n=24, 18 и 16 (са по 11 таксона). Међу 14 еутрофних таксона 4 имају 
2n=36, 3 су са 2n=16 и 2 са 2n=18. 

Анализа веза 2n са адаптацијама на присутну количину азота у земљишту 
обухвата 58 различитих вриједности 2n (у распону од 2n=5 до 2n=130). Највећи број (50 
од различитих вриједности 2n) установљен је код најразноврсније адаптационе групе 
олиготрофне-мезотрофне биљке у широком распону од 2n=8 до 2n=130. У овој групи су 
три горње вриједности 2n=126, 128 и 130. Број различитих вриједности 2n се смањује 
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идући од ове најповољније адаптационе групе у флори Балканског полуострва ка 
групама адаптираним на мањи или већи садржај азота у тлу. Међу биљкама 
адаптираним на земљишта сиромашна азотом, олиготрофне (нитрофобне), установљено 
је 27 различитих карактеристичних бројева хромозома у кариотипу, од 2n=10 до 2n=96. 
На другој страни ка групама адаптираним на већи садржај азота у тлу, број различитих 
вриједности 2n се постепено смањује а распон се сужава: мезотрофне биљке 37 
вриједности од 2n=5 до 2n=112; мезотрофне-еутрофне 25 од 2n=12 до 2n=84; те 
еутрофне 8 различитих вриједности од 2n=16 до 2n=66. 

Распон броја хромозома најужи је за еутрофне биљке (живе на земљишту које 
обилује минералним материјама) и повећава се како расте број обухваћених врста: 
мезо-еутрофне (12-84), олиготрофне (10-96), мезотрофне (5-112), олигомезотрофне (8-
130). Највећи број таксона је међу олиго-мезотрофним цвјетницама, тј. оним 
цвјетницама које оптималне услове за раст и развој проналазе на земљишту које је 
сиромашно до средње богато минералним материјама. 
Табла 5: Заступљеност диплоидног броја хромозома код sp., ssp. и var. биљака различито 
адаптираних на присуство азота 
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Поређења броја варијанти, модалних вриједности и распона 2n у 
адаптационим групама одговарајућих нивоа разноврсности 

Поређења броја варијанти, модалних вриједности и распона броја хромозома 
обављено је међу укљученим еколошким факторима унутар адаптационих група са 
истим рангом разноврсности. Ниво разноврсности адаптационе групе, унутар сваког 
еколошког фактора, иде од ранга 1 за групу која обухвата највише таксона са паровима 
података, до ранга 5 за групу која има најмањи број таксона.  

Број различитих вриједности 2n унутар најразноврснијих група (ранг 1) исти је и 
најмањи за температуру и pH, док је већи број варијанти 2n констатован за влагу и 
садржај азота (  

Таб. 6). Модално 2n=16 карактеристично је за највиши ниво разноврсности (само 
за pH модално је 2n=14). Најмањи број хромозома у четири групе је 2n=8, а у једној 
групи 2n=5. Највећи број хромозома у кариотипу је 130 за три, а 112 за двије 
адаптационе групе.  
Таб. 6: Модалне вриједности и распони 2n у најразноврснијим адаптационим групама – ранга 
разноврсности 1 

Ниво Адаптациона група Број 
таксона 

Број 
варијанти 2n 

Најчешће 
2n 

Најмање 
2n 

Највеће 
2n 

4 Полускиофите-
Хелиофите 

534 48 16 8 130 

3 Мезотермне 393 42 16 5 112 
2 Субксерофите 395 51 16 8 130 
3 Неутрофилне 468 42 14 8 112 
2 Олиготрофне-

Мезотрофне 
387 50 16 8 130 

Унутар група са рангом разноврсности 2 (Таб. 7), број варијанти 2n се смањује у 
односу на највиши ниво разноврсности, са изузетком неутро-базофилне групе, гдје је 
број различитих вриједности 2n повећан. Број варијанти 2n, осим овог изузетка, је 
уједначен (37 до 41). За три групе модално је 2n=16, а крајности су 2n=14 и 2n=28. 
Најмањи број хромозома у четири групе је 2n=5, а у једној групи 2n=8. Највећи број 
хромозома у кариотипу је 2n=130, или 2n=112 за по двије, односно 2n=124 за једну 
адаптациону групу овог ранга разноврсности. 
Таб. 7: Модалне вриједности и распони 2n у адаптационим групама – ранга разноврсности 2 

Ниво Адаптациона група Број 
таксона 

Број 
варијанти 2n 

Најчешће 
2n 

Најмање 
2n 

Највеће 
2n 

3 Полускиофите 297 38 16 5 112 
4 Мезотермне-

Термофилне 
332 41 16 8 130 

3 Субмезофите 320 40 28 5 124 
4 Неутро-базофилне 375 47 16 5 130 
3 Мезотрофне 326 37 14 5 112 

Унутар група са рангом разноврсности 3 (Таб. 8), број варијанти је снижен и 
налази се у распону 25 до 32. Модално је 2n=14 за четири групе, а за једну 2n=16, док је 
најмањи број хромозома у три групе 2n=8, а у двије 2n=12. Највећи број хромозома у 
кариотипу у три групе је 2n=84, а у по једној 2n=96, односно 2n=108. 
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Таб. 8: Модалне вриједности и распони 2n у адаптационим групама – ранга разноврсности 3 

Ниво Адаптациона група Број 
таксона 

Број 
варијанти 2n 

Најчешће 
2n 

Најмање 
2n 

Највеће 
2n 

2 Скиофите-
Полускиофите 

72 27 14 12 84 

5 Термофилне 105 27 16 8 84 
1 Ксерофите 152 32 14 8 96 
2 Ацидо-неутрофилне 81 27 14 8 108 
4 Мезотрофне-

Еутрофне 
122 25 14 12 84 

Унутар група са рангом разноврсности 4 (Таб. 9), постоје одступања испољене 
правилности опадања броја варијанти 2n са снижењем разноврсности за температуру и 
садржај азота у тлу. Тако је број варијанти унутар овог нивоа разноврсности проширен 
на распон од 18 до 29. Модално 2n се повећава у односу на више нивое разноврсности: 
за по двије групе је 2n=18, односно 2n=28, а за једну 2n=16. Најмањи број хромозома у 
двије групе је 2n=10, а у по једној 2n=8, 2n=12, односно 2n=14. Највећи број хромозома 
у кариотипу у двије групе је 2n=96, а у по једној 2n=84, 2n=102, или 2n=108. 
Таб. 9: Модалне вриједности и распони 2n у адаптационим групама – ранга разноврсности 4 

Ниво Адаптациона група Број 
таксона 

Број 
варијанти 
2n 

Најчешће 
2n 

Најмање 
2n 

Највеће 
2n 

5 Хелиофите 40 18 18 10 108 
2 Фригорифилне-

Мезотермне 
102 28 28 8 84 

4 Мезофите 92 29 28 12 102 
5 Базофилне 39 21 18 14 96 
1 Олиготрофне(Нитрофобне) 116 27 16 10 96 

Унутар најсиромашнијих група, са рангом разноврсности 5 (Таб. 10), број 
варијанти хромозома је најмањи, али у широком распону од 4 до 17, близак или једнак 
броју таксона. Тако у двије групе нема издвојене модалне вриједности, а у преостале 
три групе модално је 2n=14, 2n=18, односно 2n=12. Најмањи број хромозома за по двије 
групе је 2n=16, односно 2n=14, а за једну 2n=12. Највећи број хромозома различит је у 
свим групама 2n=42, 2n=46, 2n=78, 2n=66, или 2n=108. 
Таб. 10: Модалне вриједности и распони 2n у адаптационим групама – ранга разноврсности 5 

Ниво Адаптациона 
група 

Број 
таксона 

Број варијанти 
2n 

Најчешће 
2n 

Најмање 
2n 

Највеће 
2n 

1 Скиофите 4 4 _ 16 46 
1 Фригорифилне 16 11 18 12 108 
5 Хигро-хелофите 22 17 _ 14 78 
1 Ацидофилне 13 8 14 14 42 
5 Еутрофне 14 8 36 16 66 

Како опада ниво разноврсности долази до наизмјеничног повећања и опадања 
модалног броја хромозома у кариотипу цвјетница Балканског полуострва. Разноврсније 
адаптационе групе цвјетница Балканског полуострва имају шире интервале броја 
хромозома у соматским ћелијама: карактерише их најмањи број хромозома 2n=5 или 
2n=8, те већи максимални број укључујући 2n=130. У мање разноврсним адаптационим 
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групама, у оквиру посматраних еколошких фактора, расте минимално 2n, а смањује се 
максимално 2n. 

Испољене одлике дистрибуција 2n повезане су са дистрибуцијом еколошких 
услова у којима се одржава и који су довели до формирања флоре Балканског 
полуострва. Сагледавање веза условљено је степеном обухваћености доступних 
података и постојањем одговарајућих података о карактеристикама таксона. Потребна 
су шира и обухватнија проучавања за разумјевање еволуције веза између одлика егзо- и 
ендофенотипа у различитим нивоима таксоекона. Ниво разноврсности различит је у 
различитим биогеографским цјелинама. Он проистиче из обједињавања различитих 
нивоа таксона у ценоеконе (P a v l o v i ć , 1988, 1990b, Па в л о в и ћ , Па в л о в и ћ , 2001). 
Један дио одлика дистрибуције 2n може да одговара узорцима који обухватају већи или 
мањи број чланова скупа. Други дио повезан је са путањама унутар разгранавања 
таксона исходишни и изведени карактеристични бројеви хромозома повезани су са 
одређеним типовима промјена кариотипа. Тако се унутар дијаграма дистрибуције 
запажа присуство модалних и субмодалних вриједности које одгуварају дуплирању 2n 
(2n=14 и 2n=28; 2n=16 и 2n=32; 2n=18 и 2n=36). У овој групи налазе се и други начини 
и комбинације начина настанка кариотипа. Испољене везе одлика дистрибуције 2n са 
анализираним адаптацијама могу да проистичу из утицаја еколошког фактора на појаву 
различитог броја хромозома у кариотиповима, а такође кроз оптимализовање 
учесталости таксона са различитим бројем хромозома. Поред потребе разумјевања 
таксонских (предачко-потомачких) оквира издијељености кариотипа, даљња 
истраживачка пажња треба да се прошири на разумјевање оквира који проистичу из 
ценоеконских интеграција. У ценоеконским интеграцијама таксони не само да пролазе 
кроз предачко потомачка стања него и кроз исходишно-долазна стања еколошких 
чинилаца у окружењима. 

ЗАКЉУЧАК 
1. Анализирана је дистрибуција 1773 обухваћена литературна података о броју 

хромозома (2n) повезано са 1570 података о 5 нивоа адаптивних груписања за 
2497 sp. ssp. и var. цвјетница Балканског полуострва у односу на 5 еколошких 
фактора (свјетлост, температуру, влагу, киселост и присуство азота у тлу). 

2. Установљена је асиметрична дистрибуција обухваћених таксона по адаптивним 
групама за свих 5 еколошких фактора са помјереним тежиштем од централне 
адаптивне групе. 

3. Унутар свих обухваћених парова података 2n са еколошким фактором (947 за 
свјетлост, 948 за температуру, 981 за влажност, 976 за киселост, те 965 за 
садржај азота у тлу), укупне дистрибуције 2n су асиметричне: у распону од 2n=5 
до 2n=130, најчешће је 2n=16. 

4. Различите вриједости 2n (55 за свјетлост, 57 за температуру, 62 за влагу, 60 за 
киселост, те 58 за садржај азота у тлу) потпуније попуњавају доњу половину 
распона 2n (претежно су парни бројеви од 2n=12 до 2n=48). 

5. Адаптивне групе са максималном разноврсношћу, унутар сваког еколошког 
фактора (полускио-хелиофите, мезотермне биљке, субксерофите, неутрофилне и 
олиготрофно-мезотрофне биљке), потпуније покривају шире подручје 
дистрибуције, имају модално 2n=16, или 2n=14. Са смањењем разноврсности 
адаптивне групе смањује се број варијанти, сужава подручје и у већини 
случајева повећава мадално 2n. 
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6. Стања дистрибуција 2n повезано са адаптивним групама цвјетница (у односу на 
свјетлост, температуру, влажност, киселост и садржај азота у тлу) резултанте су 
оптимализационих процеса током интеграције биотичких система у 
проучаваном простору Балканског полуострва. 
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АКТИВНОСТИ БАКТЕРИЈА 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и 

Streptococcus thermophilus С ОБЗИРОМ 
НА ТИТРАЦИЈСКУ КИСЕЛОСТ 

*Милка Стијепић, **Милош Шолаја, *Драгица Ђурђевић–Милошевић, **Љиљана 
Топалић-Тривуновић 

*Виша медицинска школа Приједор 
**Технолошки факултет Бања Лука 

Abstract 

*STIJEPIC, Milka, **M. SOLAJA, *Dragica DJURDJEVIC-MILOSEVIC, **Ljiljana 
TOPALIC-TRIVUNOVIC: THE INFLUENCE OF INCOHERENT POLARIZED LIGHT ON 
ACTIVITIES OF THE BACTERIA Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus И Streptococcus 
thermophilus С. Skup 2: 295-302. 
The point of this study is to show and improve the influence of incoherent polarized light to 
bacteriological activity of sour milk fermentation. Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus and 
Streptococcus thermophilus, considering other light (darkness natural light) and continuance of 
treatment  on the base of analyzed parameters sourness before and after the treatment.  
For sourness: 
• there is statistically important difference (p < 0,05) only between IPL and natural light radiation 

(50 min)  
• there is statistically difference on importance level p < 0,01 for all periods of time except fifty and 

sixty minutes.  
There is logarithmic dependence of reduction of all parameters: proteins, lactose, sourness on radiation 
energy (from 2,4 J/cm2) of IPL with very high determination coefficient. 
 

Сажетак 
У овом раду испитиван је утицај инкохерентне поларизоване свјетлости на активности бактерија 
киселомлијечног врења Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, с 
обзиром на друге режиме зрачења (природна свјетлост и тама) и дужину третмана, а на основу 
анализе титрацијске киселости, прије и послије третмана.  
За титрацијску киселост:  
• постоји статистички значајна разлика (p < 0,05) само између зрачења инкохерентном 

поларизованом свјетлошћу и природном свјетлошћу ( 50 minuta ), 
• постоји статистичка разлика на нивоу значајности p < 0,01 за све временске периоде изузев за 

педесет и шездесет минута. 
Постоји логаритамска овисност смањења титрацијске киселости о енергији зрачења 
инкохерентне поларизоване свјетлости (oд 2,4 J/cm2), уз врло висок коефицијент детерминације.  
Кључне ријечи: инкохерентна поларизована свјетлост, титрацијска киселост, ферментисани 
млијечни производи 
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УВОД 
Биолошки ефекат дјеловања свјетлосног зрачења, настаје као резултат 

апсорпције енергије од стране ткива.  
Прве клиничке студије о утицају поларизоване свјетлости у терапеутске сврхе 

датирају уназад тридесетак година, гдје је описано биостимулишуће дјеловање ове 
свјетлости примјеном нискоенергетског (low – energy) ласерског зрачења и позитиван 
учинак у зарастању рефрактерних и перзистентних улкуса (M e s t e r  E., M e s t e r ,A., 
M e s t e r , At., 1988). 

1981. године група физичара и љекара у Мађарској на челу са Martom Fenyö 
открила је да поларизована свјетлост стимулише природне одбрамбене и респираторне 
функције организма. 

Главна индикацијска подручја примјене инкохерентне поларизоване свјетлости 
су зарастање рана, обнова ткива, те ублажавање боли, гдје се утицај процеса опоравка и 
обнове (репаративних и регенеративних) темељи на експресији фактора раста и 
цитокина који имају битну улогу у савладавању упалног процеса и опоравка ткива 
(C o c e  et al., 2003 ). 

Нове спознаје и могућности примјене видљивог инкохерентног поларизованог 
свјетла (VIP) у хирургији коже са поткожним ткивом дали су P e š k o  1998 и M i c e v  
1999, а у лијечењу исхемичких, неуропатских, декубиталних и хипостатских улкуса, 
опекотина и лијечењу боли C o c e  2004, Z h e v a g o  2004 и B a l l y z e c , 2004. 

Већина досадашњих истраживања односе се на ефекте инкохерентне 
поларизоване свјетлости на еукариотске ћелије код виших организама. 

Сврха овог рада је да се, на основу титрацијске киселости, утврди има ли 
инкохерентна поларизована свјетлост утицаја на активности бактерија киселомлијечног 
врења Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 
За проучавање утицаја инкохерентне поларизоване свјетлости на активности 

бактерија Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus и Streptococcus thermophilus 
кориштена је лиофилизована стартер култура за производњу јогурта и киселог млијека 
Yoghurt V1 Visbyvac Dip 5u.  

За производњу маје и киселомлијечних производа кориштено је краткотрајно 
стерилизовано, хомогенизовано и дјелимично обрано трајно млијеко стандардизовано 
на 2,8 % млијечне масти. Као извор зрачења инкохерентне поларизоване свјетлости 
видљивог и дијела IR спектра (λ = 400 – 2000 nm) кориштена је Bioptron Compact III 
лампа, произвођача Zepter, Switzerland, са степеном поларизације преко 95 % и 
константном свјетлосном енергијом од 2,4 J/ cm2 у минути. Сноп свјетлости се 
поставља под углом од 90º у односу на објект који се зрачи (S k r o b i ć , 1999 ). 

Титрацијска киселост одређивана је методом Soxhslet – Henkel (º SH ). 
Одређена количина маје са стартер културом се преноси у три Петри шоље које 

се подвргавају инкохерентној поларизованој свјетлости, природној свјетлости и тами, у 
временским терминима 30, 40, 50 и 60 минута, а затим у загријано млијеко температуре 
инкубације и термостатира на 42º C у року 4,5 сати. Послије хлађења врши се титрација 
са 0,1 mol/l NaOH за одређивање киселости. 

За обраду резултата: средње вриједности, варијансе, анализе варијансе с једним 
фактором варијабилитета, анализе варијансе са два фактора варијабилитета с 
понављањем, цртање хистограма и дијаграма, прорачун једначине криве и одређивање 
коефицијента детерминације кориштен је програм Microsoft®Excel 2002. 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
За анализу утицаја инкохерентне поларизоване свјетлости на активност стартер 

култура преко параметра киселости, извршена је анализа 60 узорака маје и 180 узорака 
ферментисаних производа добијених након ферментације млијека културама 
третираним инкохерентном поларизваном свјетлошћу, тамом и природном свјетлошћу  
у трајању 30, 40, 50 и 60 минута. 

Титрацијска киселост свјежег млијека је резултат киселинских својстава 
његових компонената, као и њиховог пуферног дјеловања и поријеклом је из 
киселинских својстава протеина, примарних и секундарних фосфата, цитрата и CO2. Од 
укупне киселости, око 27 % отпада на киселинска својства протеина, око 10% на гасове, 
а осталих 63% условљени су калијум и калцијум фосфатима (Vujičić, 1985). 

На развој киселости у јогурту умногоме има утицаја уједначени развој стартер 
култура. Термофилне културе производе велику количину млијечне киселине. L. 
delbrueckii subsp. bulgaricus производи у млијеку од 1,7 до 1,8 % млијечне киселине, док 
S. thermophilus производи од 0,6 до 0,8 % (K r š e v , 1989). 

Према T a m i m -u и R o b i n s o n u  (1985) млијечна киселина учествује у 
обликовању гел структуре производа промјеном колоидалног  калцијум-фосфат 
комплекса ( који је саставни дио мицела казеина ) у топиву калцијум-фосфатну 
фракцију.  

Према K u n a t h u  и K a n d l e r u  (1980), различити омјер између кока и штапића 
може снизити или повећати киселост производа, гдје више штапића у стартеру и виша 
температура инкубације, узрокују киселији производ.  

Наши резултати приказани хистограмски (Слика 1) указују на незнатно смањење 
процента титрационе киселости ферментисаних производа у односу на мају, без обзира 
на врсту свјетлосног третмана. То је и разумљиво, с обзиром да стартер културе за 
производњу јогурта имају висок киселински активитет (Bylund, 1995) што је и 
резултирало вишим степеном киселости маје у односу на киселост добијених 
киселомлијечних производа код којих се пресијавањем тај активитет смањује. 
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FP-фермент. производ, I – инкох. полар. свјетлост, Т – тама, P– природна свјетлост,  sv- средња  вриједност 
Слика 1. Средње вриједности степена киселости за мају и ферментисане производе у односу на 
вријеме 

Анализа варијансе са једним фактором варијабилитета – врста третмана, чији су 
резултати приказани у табелама 1 и 2 показује да на нивоу значајности p < 0,05 нема 
разлике у промјени процента титрационе киселости, без обзира на примијењен 
поступак третмана бактеријских култура у трајању од 30 и 40 минута , у односу на мају. 
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Табела 1. Анализа варијансе степена киселости са једним извором варијабилитета – врста 
третмана у трајању од 30 минута 

Извор 
варијабилитета 

Збир 
квадрата 
одступања 

Степени 
слободе 

Оцјена 
варијансе

Ф - 
однос Вјероватноћа

Ниво 
вјероватноће 

Врста 
третмана од 30 

минута 6.677778 2 3,338889 
Унутар 

експеримената 176.68 42 4,206667 

0,793714 
 

0,458827 
 p > 0,05 

Укупно 183.3578 44 F0,05;2;42 =  3.219938 

Табела 2. Анализа варијансе степена киселости са једним извором варијабилитета – врста 
тремана у трајању од 40 минута 

Извор 
варијабилитета 

Збир 
квадрата 
одсутпања 

Степени 
слободе 

Оцјена 
варијансе

Ф - 
однос Вјероватноћа

 
Ниво 

вјероватноће 
Врста 

третмана од 40 
минута 11.92044 2 5,960222 

Унутар 
експеримената 113,2453 42 2,696317 

2,210505 

 

0,122244 

 

 

p > 0,05 

Укупно 125,1658 44 F0,05;2;42 = 3,219938 

Сљедећих 15 узорака - одређивања титрационе киселости, за временски период 
од 50 минута, кориштено је за ферментацију бактеријским културама третираним 
различитим третманима (инкохерентна поларизована свјетлост, тама, природна 
свјетлост ). 
Табела 3. Анализа варијансе степена киселости са једним извором варијабилитета – врста 
третмана у трајању од 50 минута 

Извор 
варијабилитета 

Збир 
квадрата 
одступања 

Степени 
слободе 

Оцјена 
варијансе

Ф - 
однос Вјероватноћа

Ниво 
вјероватноће 

Врста 
третмана од 50 

минута 10,73911 2 5,369556 
Унутар 

експеримената 52,552 42 1,251238 

4,291394 

 

0,020145 

 

 

p < 0,05 

Укупно 63,29111 44 F0,05;2;42 =   3,219938 

На основу анализе варијансе са једним фактором варијабилитета (Табела 3) 
видљиво је да постоји статистички значајна разлика (p < 0,05) за степен киселости у 
узроцима ферментисаних произовода и да је извор те разлике врста третмана 
бактеријске стартер културе у трајању 50 минута. 

У односу на статистику Tukey-евог теста, закључујемо да постоји статистички 
значајна разлика само између поступка зрачења инкохерентном поларизованом 
свјетлошћу и природном свјетлошћу у трајању 50 минута. 
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15 посљедњих узорака у оквиру ове експерименталне серије кориштено је за 
ферментацију бактеријским културама третираним инкохерентном поларизованом 
свјетлошћу, тамом и природном свјетлошћу у трајању 60 минута. 

Анализа варијансе са једним фактором варијабилитета – врста третмана, није 
показала разлику у процентима титрационе киселости, за ниво статистике значајности p 
= 0,05 (Табела 4 ). 
Табела 4. Анализа варијансе степена киселости са једним извором варијабилитета – врста 
третмана у трајању од 60 минута 

Извор 
варијабилитета

Збир 
квадрата 
одступања 

Степени 
слободе 

Оцјена 
варијансе

Ф - 
однос Вјероватноћа 

Ниво 
вјероватноће 

Врста 
третмана при 

60 минута 6,821333 2 3,410667 

Унутар 
експеримената 53,29067 42 1,268825 

2,68805 

 

0,079706 

 

 

p > 0,05 

Укупно 60,112 44 F0,05;2;42 =  3,219938 

Анализом варијансе са два фактора варијабилитета (Табела 5) закључујемо да 
нема интеракције између врсте третмана и дужине трајања третмана, а да постоји 
статистички значајна разлика на нивоу врста третмана, што је већ приказано анализом 
варијансе са једним фактором варијабилитета. Такође, видљиво је да постоји 
статистички значајна разлика на нивоу п = 0,01 за дужину трајања третмана и на основу 
Tukey-евог теста да постоји статистичка разлика у проценту киселости  за све 
временске периоде, осим за педесет и шездесет минута. 

Посматрајући резултазе средње вриједности смањења процента титрацијске 
киселости у ферментацијским производима у односу на средњу вриједност киселости 
маје, видљиво је да средња вриједност смањења киселости износи од  2,54 % у случају 
третмана природном свјетлошћу у трајању 60 минута, до  12,88 % при третману 
инкохерентном поларизованом свјетлошћу у трајању 40 минута ( Табела 6).  
Табела 5. Анализа варијансе степена киселости са два извора варијабилитета – вријеме трајања 
третмана и врста третамана 

Извор 
варијабилите

та 

Збир 
квадрата 
одступања 

Степени 
слободе 

Оцјена 
варијансе Ф - однос Вјероват. 

Ниво 
вјероват. 

Вријеме 
трајања 
третмана 

45,33661 3 15,1122 6,414996 0,000386 
 

p < 0,01 

Врста 
третмана 

33,57378 2 16,78689 7,125885 0,00107 p < 0,01 

Интеракција 
трајања и 
врсте 

третмана 

2,584889 6 0,430815 0,182877 0,981244 
 

p > 0,05 

Унутар 
експер. 

395,768 168 2,355762 

Укупно 477,2633 179 - 

F0,01;3;168 = 3,900311 

F0,01;2;168 = 4,733749 

F0,05;6;168 =   2,152909 
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Табела 6. Смањење средњих вриједности киселости киселомлијечних производа у односу на 
средњу вриједност киселости маје 

Smanjenje srednje vrijednosti kiselosti (%) Trajanje tretmana 
(min) FP I FP T FP P 

 0 0 0 0 

30 7,84 5,21 6,12 

40 12,88 8,92 9,59 

50 8,17 5,99 4,30 

60 5,68 3,17 2,54 

FP I – ферментацијски производ – третман инкохерентном поларизованом свјетлошћу 
FP T – ферментацијски производ – третман тамом  
FP P– ферментацијски производ – третман природном свјетлошћу 

Генерално гледајући, без обзира на вријеме трајања третмана, највеће смањење 
процента титрацијске киселости у ферментацијским производима у односу на средњу 
вриједност киселости маје је у случају код ферментисантисаних производа чија је 
стартер култура зрачена инкохерентном поларизованом свјетлошћу, затим кад су 
ферментисани производи третирани природном свјетлошћу и на крају, у случају 
подвргавања ферментисаних производа тами. 
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Слика 2. Смањење средње вриједности киселости киселомлијечних производа у односу на 
средњу вриједност киселости маје 

Овисност смањења процента титрацијске киселости о дужини трајања третмана 
бактеријске  стартер културе, приказана је на слици 2, гдје једначине криве имају 
карактеристике квадратних функција, уз врло високе степене детерминације (Табела 7). 
Табела 7. Једнацине криве и коефицијенти детерминације за проценат смањења средње 
вриједности киселости ферментацијских производа у односу на мају  

Врста третмана Једначина криве Коефицијент 
детерминације 

Инкохерентна 
поларизована свјетлост PK = -0,0078 t2 + 0,5732 t – 0,2312 R2 = 0,8595 

Тама PK = -0,0058 t2 + 0,4138 t – 0,221 R2 = 0,8427 
Природна свјетлост PK = -0,0071 t2 + 0,4686 t – 0,1255 R2 = 0,828 
Pk– смањење процента киселости у ферментацијским произовдима након различитих третмана (%) 
t– вријеме трајања третмана (мин) 
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Слика 3. Утицај енергије зрачења инкохерентне полариѕоване свјетлости на смањење степена 
киселости ферментацијског производа 

Табела 8. Једначине криве и коефицијент детерминације за проценат смањења средње 
вриједности киселости у ферментацијским производима – третман културе инкохерентном 
поларизованом свјетлошћу 

Врста третмана Једначина криве Коефицијент 
детерминације 

Инкохерентна 
поларизована 
свјетлост 

PK = -0,0014 I2 + 0,2506 I – 0,829 R2 = 0,8626 

PK – проценат смањења процента киселости у ферментацијским производима након 
третмана инкохерентном поларизованом свјетлошћу 
I – енергија зрачења (J/cm2) 

Ако се резултати средње вриједности промјене титрацијске киселости за 
ферментисане производе са културама третираним инкохерентном поларизованом 
свјетлошћу (Табела 6) прикажу у овисности о енергији зрачења, добије се крива као на 
слици 3. Ова крива показује логаритамску овисност процента смањења титрацијске 
киселости о енергији зрачења инкохерентне поларизоване свјетлости, уз врло висок 
коефицијент детерминације R2  = 0,8626 (Табела 8). 

ЗАКЉУЧАК 
На основу експерименталних резултата и статистичке обраде за титрацијску 

киселост, могу се извести сљедећи закључци: 
• постоји статистички значајна разлика (p < 0,05) за степен титрационе 

киселости ферментисаних производа, гдје је извор те разлике врста третмана 
стартер културе и то само између поступка зрачења инкохерентном поларизованом 
свјетлошћу и природном свјетлошћу у трајању 50 минута. 

• постоји статистичка разлика у проценту титрацијске киселости на нивоу 
значајности p < 0,01 за дужину трајања третмана , тј. за све временске периоде 
изузев за 50 и 60 минута. 

• постоји логаритамска овисност смањења титрацијске киселости о енергији 
зрачења инкохерентне поларизоване свјетлости, уз врло висок коефицијент 
детерминације R2= 0,8626 
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Abstract 

KOVAČEVIĆ, Z.: DOMINANAT VASCULAR HYDROPHYTES OF BARADAČA 
COMPLEX. Skup 2: 303-309. [University of Banjaluka, Faculty of Agriculture, Banjaluka].  
In this work it is given review and basic characteristics of the dominant vascular hydrophytes of 
Bardača complex: taxonomic diversity, ecological index values, biological spectrum, spectrum of areal 
types and syntaxonomy affiliation. By floristic researches, on the area of Bardača complex, it is 
determined that there are 41 species of vascular hydrophytes (submerse, flotant and emerse) that have 
the biggest frequency of appearance. They are classified in 22 families. To the division of 
Pteridophyta (class Filicatae) belongs 2 species and 39 species belongs to the division of 
Spermatophyta (class Magnoliate - 13 and class Liliate - 26). Ecological analyses points on 
domination of flotant hydrophytes, hygro-heliophytes and submerse hidrophytes, indicators of neutral 
to light acid stock, soil that is medium rich in minerals and favourable light and temperature regime of 
the habitat. Bilogical spectrum shows distinct criptophytic character of flora. Two basic life forms are 
determined: criptophyte (39 plant species or 95,12%) and chemicriptophyte (2 plant species or 4,88%). 
Among criptophytes, aquatic helo–hydrophytes makes 61,54% (24 plant species) but geophytes makes 
38,46% (15 plant species). Plant-geographical biodiversity of flora is consist of 7 areal types (floral 
elements) with the domination of species from the group of floral elements with wide diffusion 
(Cosmopolitan – 16, Circumpolar – 11 and Eurasian – 7). Syntaxonomic analises of flora is 
determined to be inclined to associatons that belongs to next classis: Lemnetea W. Koch et R. Tüxen 
1954., Potametea R. Tüxen et Preising 1942 and Phragmitetea communis R. Tüxen et Preising 1942. 
It is important to know vascular hydrophytes in order to use complex Bardača on a rational way, and 
knowledge on vascular hydrophytes represent basis for protection of rare, vulnerable and endangered 
species (conservation of unique genetic resources as there are vast number of representatives of relict 
tertiary flora), for determining the posibility to use biomass and for planning control of aquatic weeds 
(over-development of aquatic vegetation).  
Key words: vascular hydrophytes, ecological index, life forms, floral elements, Bardača.  

Сажетак 
У раду је дат преглед и основне карактеристике доминантних васкуларних хидрофита комплекса 
Бардача: таксономски диверзитет, еколошке индикаторске вриједности, биолошки спектар, 
спектар ареал типова и синтаксономска припадност. Флористичким истраживањима на подручју 
комплекса Бардача констатовано је да се са највећом фреквенцијом појављује 41 врста 
васкуларних хидрофита (субмерзних, флотантних и емерзних) које су сврстане у 22 фамилије. 
Одјељку Pteridophyta (класи Filicatae) припадају 2 врсте а 39 врста одјељку Spermatophyta (класи 
Magnoliate - 13 и класи Liliate - 26). Еколошка анлиза указује на доминацију флотантних 
хидрофита, хигро-хелофита и субмерзних хидрофита, индикатора неутралне до слабо киселе 
подлоге, земљишта средње богатог минералним материјама те повољног свјетлосног и 
температурног режима на станишту. Биолошки спектар показује изразито криптофитски карактер 
флоре. Констатоване су двије основне животне форме и то: криптофите (39 биљних врста, или 
95,12%) и хемикриптофите (2 биљне врсте, или 4,88%). Међу криптофитама акватичне хело-
хидрофите чине 61,54% (24 биљне врсте) а геофите 38,46% (15 биљних врста). Биљногеографски 
диверзитет флоре чини 7 ареал типова (флорних елемената) са доминацијом врста из групе 
флорних елемената са широким распрострањењем (космополитски - 16, циркумполарни – 11 и 
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евроазијски - 7). Синтаксономском анализом флоре констатовано је да она инклинира 
асоцијацијама које припадају класама: Lemnetea W. Koch et R. Tüxen 1954., Potametea R. Tüxen et 
Preising 1942 и Phragmitetea communis R. Tüxen et Preising 1942. Познавање васкуларних 
хидрофита је неопходно ради рационалног коришћења комплекса Бардача, а представља полазну 
основу за предузимање мјера заштите ријетких, рањивих и угрожених врста (очување 
јединствених генских ресурса због присуства многих представника реликтне флоре терцијара), 
утврђивање могућности искориштавања биомасе и успјешно планирање мјера за сузбијање 
акватичних корова (прекомјерно развијене акватичне вегетације).  
Кључне ријечи: васкуларне хидрофите, еколошки индекси, животне форме, флорни елементи, 
Бардача.  

УВОД 
Васкуларне хидрофите представљају секундарно настањене водене биљке, које 

су током еволуције освајале копно и водене површине којима су се прилагођавале, с 
обзиром на могућност развоја одређених адаптација и реализацију специфичних 
екобиоморфи (С т е в а н о в и ћ  и Ј а н к о в и ћ , 2001). Битна су компонента акватичних 
екосистема, због низа позитивних улога (биофилтрација, биоакумулација и 
биодетоксикација) и значајног утицаја на квалитет воде (С т о ј а н о в и ћ  и др., 1994). 
Еколошка специфичност хидрофита је да на једноставан, брз, компаративан и поуздан 
начин могу окарактерисати и индиректно осликати еколошке услове станишта (Ко ј и ћ  
и др., 1997; Ву ч к о в и ћ  и др., 1998). У складу са бујањем хидрофита све је израженији 
степен еутрофизације јер долази до повећања интензитета труљења одумрлих биљних 
дијелова, чиме се органским путем ‘’загађује’’ вода. Хидрофите испољавају негативне 
улоге директним и индиректним штетама (Ј ањи ћ , 2000) те их многи аутори називају 
акватичним коровима које је све теже контролисати (Ј а н к о в и ћ , 1985; Ко ј и ћ  и др., 
1996; Ј ањи ћ , 2000; Кон с т а н т и н о в и ћ  и Мес е л џ и ј а , 2001).  

Познавање васкуларних хидрофита представља базу података за: праћење 
процеса зарастања слободних водених површина, сагледавање структуре вегетације, 
предлагање мјера за сузбијање акватичних корова или заштите реликтне флоре 
терцијара, те утврђивање могућности искориштавања биомасе. 

Досадашња истраживања Бардаче су малобројна и парцијална, те у нашој 
литератури нема довољно поузданих података о флористичком и фитоценолошком 
истраживању комплекса Бардача, што представља велики недостатак за посматрање 
хидроекосистема у цјелини. Темељна флористичко фитоценолошка истраживања 
васкуларне флоре и акватичне вегетације Бардаче износи Ковачевић, 2005. Проучавање 
акватичне флоре и вегетације на нашем подручју је запостављено у односу на 
проучавање шумске, рудералне и сегеталне вегетације.  

Комплекс Бардача се налази у Лијевче пољу, лоциран на ушћу  ријеке Врбас у 
Саву, на око 90 м. н. в., обухвата око 3.380 ha укупне површине од чега око 810 ha чине 
водене површине које се користе као ципридни рибњаци. Карактеришу га: квартарни 
седименти састављени од литолошких гранулометријских елемената, хидроморфна 
(долинска) земљишта, умјереноконтинентална клима и веома богата хидролошка мрежа 
што је омогућило развој  хидрофилне вегетације. 

У раду су приказана флористичка истраживања комплекса Бардача која 
обухватају: детерминацију и инвентаризацију, таксономску, еколошку, фитогеографску 
и синтаксономску анализу доминантних васкуларних хидрофита.  
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
Флористичка истраживања су извршена у периоду од 2002. до 2004. године на 

подручју комплекса Бардача. Прикупљени биљни материјал је детерминисан према 
публикацијама: Флора СР Србије I-X (Ј о с иф о в и ћ  и др., 1970-1986) и Visugyi 
hidrobiologia (F e l f ö l d y , 1990).  

Номенклатура у означавању биљних врста је усклађена према публикацији: 
Флора СР Србије I-X (Ј о с иф о в и ћ  и др., 1970-1986).  

Флористичка анализа утврђених таксона као дио аналитичке фазе обухвата: 
еколошку и фитогеографску анализу односно припадност појединих биљних врста 
еколошким групама биљака (индикаторским вриједностима) за поједине еколошке 
показатеље, анализу животних форми, флорних елемената и синтаксономску анализу. 

За еколошку анализу коришћени су еколошки индекси биљних врста по 
L a n d o l t -у, 1977. Анализирани су еколошки индекси за сљедеће факторе: влажност 
земљишта (F), хемијску реакцију подлоге (R), садржај азота у земљишту (N), свјетлост 
(L) и температуру (T). Индикаторска вриједност за влажност земљишта варира од 1 до 
7, док индикаторске вриједности за хемијску реакцију подлоге, садржај азота у 
земљишту, свјетлост и температуру крећу се од 1 до 5. 

Животне форме као индикатори климатских услова на станишту су приказане по 
методи Raunkiaer-а, 1934. 

Флорни елементи су дати према Г а ј и ћ -у, 1980.  
Синтаксономска припадност појединих биљних врста приказана је према 

публикацији: Синтаксономски преглед вегетације Србије (Ко ј и ћ  и др., 1998). 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Флористичко-фитоценолошким истраживањем, на основу бројности и 

покровности, констатовано је да у комплексу Бардача доминира 41 васкуларна 
хидрофита. 

Таксономска анализа хидрофита комплекса Бардача 
У комплексу Бардача од констатовае 41 врсте васкуларне флоре 2 таксона из класе 
Filicatae припадају одјељку Pteridophyta а 39 таксона из класа Magnoliatae (13) и 
Liliatae (26) одјељку Spermatophyta (Таб. 1).  
Таб. 1. Заступљеност виших таксономских категорија (класа). 

Хидрофите комплекса Бардача су разврстане у 22 фамилије. Врстама богатије су 
фамилије: Potamogetonaceae (6), Lemnaceae (5), Ranunculaceae (3) и Typhaceae (3), dok 
je 6 familija predstavljeno sa 2 biljne врсте, a čak 12 familija sa 1 vrstom.  

Еколошка, фитогеографска и синтаксономска анализа хидрофита комплекса 
Бардача 

Преглед доминантних хидрофита комплекса Бардача са подацима о еколошким 
индексима, животним формама, флорним елементима и синтаксономском 
припадношћу дат је у табели 2.  

Класа  Број врста  % 
Filicatae 2 4,87 
Magnoliatae 13 31,71 
Liliatae 26 63,42 
Укупно  41 100,00 
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Таб. 2. Преглед еколошких индекса, животних форми, флорних елемената и синтаксономске 
припадности хидрофита комплекса Бардача.  

Еколошки индекси

Р.
бр

 

Назив биљне врсте 
F R N L T 

Ж
ив
от
на

 ф
ор
ма

 

Ф
ло
рн
и 

 
ел
ем
ен
т 

Синтраксономска припадност на 
нивоу класе 

1. Alisma plantago-aquatica L. 6 3 3 4 3 g Косм. Phragmitetea communis R. Tüxen et 
Preising 1942 

2. Butomus umbellatus L. 5 3 4 3 3 g Евр. Phragmitetea communis R. Tüxen et 
Preising 1942 

3. Caltha palustris L. 5 3 3 3 3 h Цирк. Molino-Arrhenatheretea R. Tüxen 
1937 

4. Ceratophyllum demersum L. 7 4 5 3 4 a Косм. Potametea R. Tüxen et Preising 1942 
5. Glyceria maxima (Hartm.) Hol. 5 4 5 4 3 g Цирк. - 
6. Heleocharis palustris (L.) R. Br. 5 3 2 4 3 g Косм. - 
7. Hydrocharis morsus-ranae L.  6 3 3 3 4 a Евр. - 
8. Iris pseudacorus L. 5 3 4 3 3 g Субсе. Phragmitetea communis R. Tüxen et 

Preising 1942 
9. Lemna gibba L. 6 4 4 4 3 a Косм. Lemnetea  W. Koch et R. Tüxen 1954 
10. Lemna minor L. 6 3 3 4 3 a Косм. Lemnetea  W. Koch et R. Tüxen 1954 
11. Lemna trisulca L. 6 3 3 4 3 a Косм. Lemnetea  W. Koch et R. Tüxen 1954 
12. Marsilea quadrifolia L. 6 3 3 4 4 g Цирк. Isoeto-Nanojuncetea Braun-Blanquet 

et R. Tüxen 1943 
13. Mentha aquatica L. 5 3 3 3 3 g Евр. - 
14. Myriophyllum spicatum L. 7 4 3 3 3 a Субцирк. Potametea R. Tüxen et Preising 1942 
15. Najas marina L. 6 3 3 3 4 a Косм. Potametea R. Tüxen et Preising 1942 
16. Nuphar lutea (L.) Sm. 6 2 2 4 3 a Евр. Potametea R. Tüxen et Preising 1942 
17. Nymphaea alba L. 6 3 3 4 4 a Субсе. Potametea R. Tüxen et Preising 1942 
18. Nymphoides peltata (Gmel.) Ktze. 5 3 4 4 5 a Евр. - 
19. Phragmites communis Trin. 5 3 3 3 3 g Косм. - 
20. Polygonum  amphibium L. 5 3 4 3 3 g Субцирк. - 
21. Potamogeton crispus  L. 7 3 3 3 3 a Косм. Potametea R. Tüxen et Preising 1942 
22. Potamogeton fluitans Roth. 7 3 3 3 3 a Цирк. - 
23. Potamogeton gramineus L. 7 4 2 4 3 a Цирк. - 
24. Potamogeton lucens L. 7 4 4 3 3 a Цирк. Potametea R. Tüxen et Preising 1942 
25. Potamogeton natans L. 7 3 2 3 3 a Косм. Potametea R. Tüxen et Preising 1942 
26. Potamogeton perfoliatus L. 7 4 2 3 3 a Косм. Potametea R. Tüxen et Preising 1942 
27. Ranunculus aquatilis L. 6 3 3 3 4 a Косм. - 
28. Ranunculus fluitans Lam. 6 3 4 3 4 a Цирк. - 
29. Rumex hydrolapathum Huds. 5 3 4 3 3 h Субсе. Phragmitetea communis R. Tüxen et 

Preising 1942 
30. Sagittaria sagittifolia L. 6 3 3 3 3 g Евр. Phragmitetea communis R. Tüxen et 

Preising 1942 
31. Salvinia natans (L.) Allioni 6 3 3 4 4 a Цирк. Lemnetea  W. Koch et R. Tüxen 1954 
32. Schoenoplectus lacuster (L.) Palla 5 3 3 4 4 g Косм. Phragmitetea communis R. Tüxen et 

Preising 1942 
33. Sparganium simplex Huds. 5 3 4 4 4 g Цирк. Phragmitetea communis R. Tüxen et 

Preising 1942 
34. Spirodela polyrrhiza (L.) Schl. 6 3 3 4 4 a Косм. Lemnetea  W. Koch et R. Tüxen 1954 
35. Trapa natans L. 6 3 4 4 4 a Се. Potametea R. Tüxen et Preising 1942 
36. Typha angustifolia L 5 3 3 4 4 g Цирк. Phragmitetea communis R. Tüxen et 

Preising 1942 
37. Typha latifolia L. 5 3 3 4 4 g Косм. Phragmitetea communis R. Tüxen et 

Preising 1942 
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Еколошки индекси
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Синтраксономска припадност на 
нивоу класе 

38. Typha minima Funck. 5 4 2 4 4 g Евр. Scheuchzerio-Caricetea fuscae 
Nordh. 1937 

39. Utricularia vulgaris L. 6 3 3 4 3 a Цирк. Lemnetea  W. Koch et R. Tüxen 1954 
40. Vallisneria spiralis L. 5 2 2 3 5 a Адв. - 
41. Wolffia arrhiza (L.) Wimm. 6 3 3 4 4 a Косм. - 

Еколошке карактеристике доминантних васкуларних хидрофита комплекса 
Бардача посматране су кроз два параметра и то: еколошке карактеристике за најважније 
факторе станишта (Таб. 3) и животне форме (Таб. 4). 
Таб. 3. Средње вриједности еколошких индекса. 

Еколошки фактори 
F R N L T 

 
Индикаторска 
вриједност 

 Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

1 - - - - - - - - - - 
2 - - 2 4,88 7 17,07 - - - - 
3 - - 31 75,61 22 53,66 20 48,78 23 56,10 
4 - - 8 19,51 10 24,39 21 51,22 16 39,02 
5 16 39,02 - - 2 4,88 - - 2 4,88 
6 17 41,46 - - - - - - - - 
7 8 19,52 - - - - - - - - 

Укупно 41 100,00 41 100,00 41 100,00 41 100,00 41 100,00 
Средња 

вриједност 5,80 3,15 3,17 3,51 3,49 

Анализом еколошког индекса за влажност земљишта (F) може се констатовати 
доминација флотантних хидрофита (F6), те значајна заступљеност хигро-хелофита и 
субмерзних хидрофита. Средња вриједност еколошког индекса за хемијску реакцију 
подлоге (R–3,15) указује на доминацију врста које преферирају земљишта неутралне до 
слабо киселе хемијске реакције, а нису констатоване врсте индикатори ацидофилних и 
базофилних земљишта. Индикаторске вриједности хидрофита према садржају азота у 
земљишту (N) варирају од 2 до 5, те нису констатоване олиготрофне (нитрофобне) 
биљке које су адаптиране на земљишта која су сиромашна минералним материјама. 
Средња вриједност еколошког индекса за садржај азота у земљишту (N–3,17) указује на 
мезотрофна земљишта. Скоро једнако учешће полускиофита са еколошким индексом 
L3-48,78% (20 биљних врста) и прелазне групе између полускиофита и хелиофита са 
еколошким индексом L4-51,22% (21 биљна врста), као и средња вриједност еколошког 
индекса за свјетлост L-3,51 указује на повољне услове освјетљености станишта. 
Мезотермне (средњеевропске) биљне врсте (Т3) су најзаступљеније, а заједно са 
прелазном групом између мезотермних и термофилних биљних врста (Т4) чине 95,12%, 
што уз средњу вриједност еколошког индекса за температуру Т-3,49 указује на 
мезотермне услове станишта. 

У биолошком спектру флоре констатоване су 2 основне животне форме, са 
апсолутном доминацијом криптофита (акватичне хело-хидрофите и геофите), док су 
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хемикриптофите представљене са 2 биљне врсте, на основу чега се може констатовати 
изразито криптофитски карактер флоре.  
Таб. 4. Спектар животних форми. 

Животна форма Број врста Проценат (%) 

Акватичне хело-хидрофите (а) 24 58,54 
Геофите (g)  15 36,59 
Хемикриптофите (h) 2 4,87 
Укупно  41 100,00 

Биљногеографском анализом флоре (Таб. 5) констатовано је 7 ареал типова 
(флорних елемената) са доминацијом врста из групе флорних елемената са широким 
распрострањењем (космополитски, циркумполарни, евроазијски, субциркумполарни и 
адвентивни), док само 4 биљне врсте припадају групи флорних елемената ужег 
распрострањења.  
Таб. 5. Преглед флорних елемената. 

Флорни елемент Број врста Проценат (%) 

Космополитски 16 39,02 
Циркумполарни 11 26,83 
Евроазијски 7 17,07 
Субсредњеевропски 3 7,32 
Субциркумполарни 2 4,88 
Адвентивни 1 2,44 
Средњеевропски 1 2,44 
Укупно  41 100,00 

Синтаксономском анализом флоре констатовано је да она инклинира 
асоцијацијама акватичне вегетације које припадају класама: Lemnetea W. Koch et R. 
Tüxen 1954., Potametea R. Tüxen et Preising 1942 и Phragmitetea communis R. Tüxen et 
Preising 1942.  

ЗАКЉУЧАК 
У комплексу Бардача на основу бројности и покровности констатована је 

доминација 41 врсте васкуларних хидрофита које су разврстане у 22 фамилије. Међу 
хидрофитама 2 врсте из класе Filicatae припадају одјељку Pteridophyta а 39 врста из 
класа Magnoliatae (13) и Liliatae (26) одјељку Spermatophyta. 

На основу еколошке анализе станиште се може окарактерисати као хидрофилно 
са доминацијом индикатора неутралне до слабо киселе подлоге, земљишта средње 
богатог минералним материјама те повољног свјетлосног и температурног режима. 

Анализом биолошког спектра установљене су двије основне животне форме 
(криптофите и хемикриптофите), те се може констатовати да флора има изразито 
криптофитски карактер јер 39 врста припада криптофитама, а двије врсте 
хемикриптофитама. 

Биљногеофрафском анализом констатовано је 7 флорних елемената, а основно 
биљногеографско обиљежје флори дају флорни елементи широког распрострањења 
(космополитски, циркумполарни и евроазијски). 

Синтаксономском анализом флоре констатовано је да она инклинира 
асоцијацијама акватичне вегетације које припадају класама: Lemnetea W. Koch et R. 
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Tüxen 1954., Potametea R. Tüxen et Preising 1942 и Phragmitetea communis R. Tüxen et 
Preising 1942.  

Познавање васкуларних хидрофита, њихових еколошких и биљнофеографских 
карактеристика може послужити као полазна основа за предузимање мјера заштите 
ријетких, рањивих и угрожених врста (очување јединствених генских ресурса због 
присуства многих представника реликтне флоре терцијара), утврђивање могућности 
искориштавања биомасе и успјешно планирање мјера за сузбијање акватичних корова 
(прекомјерно развијене акватичне вегетације). 
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АНАЛИЗА ИХТИОПОПУЛАЦИЈЕ 
РИЈЕКЕ КРУШНИЦЕ 
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Универзитет у Бањалуци, Пољопривредни факултет, Бањалука 

Abstract 

Bakrač-Bećiraj, Azra, E. Mujić: COMPLEX ANALYSIS OF ICHTIOPOPULATION IN THE 
RIVER KRUSNICA. Skup 2: 311-318. [Biotechnical Faculty, 2 Kulina Bana Street, Bihac].  
Given the fact that  ichtyological researches of the condition of ichthyofauna in the right tributory of 
the Una river - Krusnica, which is considered very important for this area, the scientific researches 
conducted in 2001 and 2002 (autumn-winter 2001 and spring-summer 2002). The research was 
focused on qualitative and quantitative structures of ichthyofauna hunted in the river Krusnica. The 
research method was that of unselective fishing, this by using the electrofishing generator and nets. 
The part of hunting material was researched on the spot, while the majority  of material was fixed and 
transfered to the laboratories of the Biotechnycal Faculty, University of Bihac.The research of the 
basic indicators of qualitative and quantitative structures of  ichtyofauna in the Krusnica river was 
carried out on the three characteristic localities: river spring, mid-stream and river mouth in their 
longitudinal profile. In the Krusnica river 108 fish and  8 fish species were found, from the  five 
families; Salmonidae, Cyprinidae, Esocidae, Thymalidae и Cottidae.  
Key words: vascular hydrophytes, ecological index, life forms, floral elements, Bardača.  

Сажетак 
Узевши у обзир чињеницу да је ихтиолошко испитивање рибљих популација десне притоке Уне - 
Крушница важно за ово подручје, проведна су истраживања током двије сезоне и то: јесен - зима 
2001. године и прољеће - љето 2002. године. Истражен је квалитет и квантитет изловљених 
ихтиопопулација у овом воденом биотопу. У истраживањима је примијењено стандардно 
риболовно оруђе, електроагрегат и мреже. Дио изловљеног материјала се директно испитивао на 
терену, а већи дио је фиксиран и пренесен у лабораториј Биотехничког факултета, Универзитета 
у Бихаћу. Испитивања основних показатеља квалитативног и квантитативног састава ихтиофауне 
ријеке Крушнице проведена су на три локалитета (извор, средњи ток и ушће) на 
лонгитудиналном профилу. Изловљено је 108 јединки осам врста риба заступљених у пет 
фамилија: Salmonidae, Thymallidae, Cyprinidae, Esocidae и Cottidae. 
Кључне ријечи: васкуларне хидрофите, еколошки индекси, животне форме, флорни елементи, 
Бардача.  

УВОД 
Воде Унско-Санског слива спадају у слабо истражена подручја у Босни и 

Херцеговини са аспекта ихтиофауне. Водни систем на овом подручју је интересантан за 
истраживање како ихтиофауне, тако и других карактеристика као што су квалитет 
екосистема, те биодиверзитет флоре и фауне. Уна, као главни носилац водне масе овог 
кантона извире испод планине Чемернице у селу Доња Суваја. Дужина тока износи 
210,35 км у горњем току, од извора до Бихаћа има обиљежја праве планинске ријеке. 
Од Бихаћа до Босанског Новог носи карактеристике брдске ријеке, а на потезу од 
Босанског Новог до ушћа је права равничарска ријека. Улијева се у Саву код Јасеновца 
на 95,00 м надморске висине. Најважније десне притоке ријеке Уне су: Унац, Крушница 
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и Сана, док су најзначајније лијеве притоке - Клокот (код Бихаћа) и Жиравац (S p a h i ć , 
1991; A l a g i ć  еt al., 1994; I B G , 2003). Највећа притока Уне је Сана. По Уни и Сани је 
Унско-Сански Кантон у послијератном периоду и добио свој назив. 

Ријека Крушница извире у близини села Гудавац у опћини Босанска Крупа, 
подно планинског масива Грмеч. Извире у пећини у којој се скупљају воде Грмеча и 
околних брда.  

 

 
Слика 1. Ријека Крушница (Sofradžija et al., 2002) 

Дужине је 6,8 км, просјечне ширине 20 м, а просјечна дубина варира од 5 – 7 м. 
Смјер њеног тока је југ – сјевер. Најважнија хидрографска карактеристика Крушнице је 
да непрестано прима воде од основних вода и има прилив непосредно пред улијевање у 
Уну. Ширина Крушнице на ушћу је чак 15 м. Крушница извире на 200 м надморске 
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висине, а ушће у Уну се налази на 140м н.м. (D M A , 1994), што чини разлику у 
надморској висини од 60 м дужином тока (Ajanović, 1999). Крушница је десна притока 
у средњем дијелу тока Уне и представља оазу еколошке очуваности у подручју опћине 
Босанска Крупа. Уна са својим притокама припада Црноморском сливу, а популације 
риба које насељавају овај простор имају шире распрострањење у Европи. У Унском 
сливу нема ендемичних врста риба, али то не умањује важност проучавања популација 
риба ријеке Уне и њених притока. У средиште пажње овог рада су постављени сљедећи 
циљеви: утврдити квалитативно - квантитативни састав ихтиопопулација на три 
локалитета (извор, средњи ток и ушће) лонгитудиналног профила Крушнице. 
Реализацијом постављених циљева добио би се потпунији увид о саставу  популација 
риба ријеке Уне и притока, чиме би се створила солидна основа за употпуњавање знања 
о разноликости ихтиофауне водених екосистема Унско - Санског кантона. Литературни 
подаци о ријеци Крушници, (Ribolovna osnova za ribolovno područje ''UNA I'' 1984) 
говоре о присуству 4 породице и то: Salmonidae, Thymallidae, Cyprinidae и Cottidae. 
Породица Salmonidae је представљена са 2 врсте и то: Salmo trutta morfa fario и Hucho 
hucho. Thymallus thymallus је представник породице Thymallidae. Из породице 
Cyprinidae регистроване су 4 врсте и то: Chondotostoma nasus , Leuciscus cephalus , 
Barbus barbus и Rutilus pigus virgo. Из породице Esocidae констатована је једана врста, 
Esox lucius. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 
Пратећи циљеве рада који се односе на утврђивања актуелног стања ихтиофауне 

ријеке Крушнице - десне притоке ријеке Уне, извршене су детаљна теренска 
истраживања током двије сезоне. Прва теренска истраживања су обављена у периоду 
октобар-новембар 2001. године, а друга крајем мјесеца маја 2002. године. За анализу 
састава ихтиопопулација на лонгитудиналном профилу ове ријеке одабрана су по три 
локалитета: извор, средњи ток и ушће. 

 

 
 

Слика 2.  (Л-4) - извор Крушнице - локалитет Врањска 
Крушница - десна притока ријеке Уне са одабраним локалитетима 
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►  Локалитет (Л-4) - извор Крушнице - локалитет Врањска 
►  Локалитет (Л-5) - средњи ток Крушнице - локалитет Залуг 
►  Локалитет (Л-6) - ушће Крушнице - локалитет Пазаџик 

 

 
 

Слика 3.  (Л-5) - средњи ток Крушнице - локалитет Залуг 

 

 
 

Слика 4.  (Л-6) - ушће Крушнице - локалитет Пазаџик 
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Прикупљање узорака - изловљавање рибе је остварено стандардним риболовним 
оруђем: мрежама и електроагрегатом. За излов су кориштене мреже стајаћице, типа 
"попунице", са промјером окаца од 10-36 мм. Дужина мрежа је 25-30 м, а висина је 1,8 
м. Мреже су везиване у комплету од 2 мреже да би се обухватило што више дубинских 
зона. Комплети мрежа су постављани у вечерњим сатима на средњи ток и ушће, а у 
раним јутарњим су подизани са тих локалитета. Излов рибе на извору ријека је вршен 
са електроагрегатом марке "Honda" EZ 2.200, јачине 2 kV и електроагрегатом типа 
"ELT 61 II" 300/500 V, а том приликом је кориштен и ручни сак чији је дијаметар окаца 
3 x 3 мм. Током истраживања, мањи број јединки риба је обрађиван на терену, док је 
највећи дио прикупљеног материјала фиксиран у 4%-тном раствору формалина и 
пренесен у лабораторију Биотехничког факултета, Универзитета у Бихаћу на даљу 
обраду. Детерминација уловљених јединки риба извршена је према одговарајућој 
литератури за одређивање слатководних риба, V u k o v i ć  и I v a n o v i ć  (1971). 
Проучавање прикупљених ихтиоузорака, уз примјену одговарајућих методских 
поступака, дало је податке о квалитативној и квантитативној структури популација 
риба Крушнице. Резултати истраживања су статистички обрађени према P e t z -у (1985). 

 

 

Слика 5. Кориштена опрема и риболовно оруђе 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Током ихтиолошких истраживања на ријеци Крушници, са аспекта апликативног 

рибарства и еколошког аспекта извршена је вишеструка анализа која даје податке о 
стању ихтиопопулације, али и о стању екосистема. Ихтиолошка истраживања ријеке 
Крушнице (десна притока ријеке Уне), спроведена на три локалитета (извор, средњи 
ток, ушће) током јесени и зиме 2001. године и у  прољеће и љето 2002. године,  
резултирала су у ријеци Крушници са 108 јединки различитих врста риба. У Крушници 
је у сезони јесен-зима уловљено 30, а у сезони прољеће-љето 78 јединки различитих 
врста риба. На основу изловљених узорака је анализирана квалитативно - 
квантитативна структура ихтиопопулација Крушнице, и након обраде података су дате 
основне карактеристике. 
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У ријеци Крушници (Таблица 1.), фамилија Salmonidae је представљена са двије 
врсте: поточна пастрмка - Salmo trutta morfa fario са 19,4% у укупном узорку, која је 
регистрована у обје сезоне и калифорнијска пастрмка - Oncorhynchus mykiss са 0,92%, 
која је изловљена само у сезони јесен-зима 2001. године. 

Фамилија Esocidae представљена је са једном врстом: штука - Esox lucius која је 
констатована само у сезони прољеће - љето 2002.године са 0,92% у збирном узорку. 

Фамилија Thymallidae заступљена је липљеном - Thymallus thymallus са13,8% 
укупног узорка, чије су јединке констатоване у обје сезоне. 

 
Таблица 1. Квалитативно-квантитативни  састав ихтиофауне ријеке Крушница у години 2001/2002. 
години - збирни приказ 

Фамилија Ред. 
бр. 

Врста рибе Број 
јединки

% 
бројности 

1. Поточна пастрмка-Salmo trutta 
morpha fario, Linnaeus 1758 

21 19,4 

Salmonidae 2. Калифорнијска пастрмка- 
Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 
1792 

1 0,92 

Thymallidae 3. Липљен-Thymallus 
thymallus, Linnaeus, 1758 

15 13,8 

Esocidae 4. Штука-Esox lucius, 
Linnaeus, 1758 

1 0,92 

5. Клен-Leuciscus cephalus, 
Linnaeus, 1758 

5 4,62 

6. Плотица-Rutilus pigus 
virgo, Heckel, 1852 

4 3,7 Cyprinidae 

7. Гагица-Phoxinus phoxinus, 
Linnaeus, 1758 

29 26,8 

Cottidae 8. Пеш-Cottus gobio, 
Linnaeus, 1758 

32 29,6 

УКУПНО 108 100 
 

Cottus gobio

Phoxinus phoxinus

Salmo trutta m. fario

Thymallus thymallus

Leuciscus cephalus

Rutilus pigus virgo

Onchorhyncus mykiss

Esox lucius

 
Слика 6. Релативна бројност риба у укупном  узорку ријеке Крушнице, збирни приказ. 

По броју регистрованих врста најбројнија је фамилија Cyprinidae која је 
представљена са три врсте. Од Ciprinidae присутне су: клен - Leuciscus cephalus са 
4,62%, гага - Phoxinus phoxinus  са 26,8% и плотица - Rutilus pigus virgo са 3,7%. 
Плотица је констатована у обје сезоне, док је клен изловљен само у сезони јесен-зима 
2001.године, а гага само у сезони прољеће - љето 2002.године. Фамилија Cottidae је 
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представљена  врстом пеш - Cottus gobio са 29,6% укупног узорка, чије је присуство 
утврђено у обје сезоне.  

Обзиром на антропогени утицај, при чему се посебно мисли на неконтролиран и 
незаконит  риболов и посљедице ратних дешавања (1992-1995), као и проблем 
индустријских и комуналних отпадних вода те незбринутог чврстог отпада у близини 
ове ријеке, присуство утврђеног броја риба у укупном узорку (ријека Крушница -108 
јединки риба) може се сматрати задовољавајућим.  

ЗАКЉУЧЦИ 
На основу урађених анализа у овом раду и укупних резултата добијених током 

ихтиофаунистичких истраживања воденог екосистема ријеке Крушницe, која су рађена 
у току двије сезоне, и то јесен - зима 2001. године и прољеће - љето 2002. године, уз 
примјену стандардних риболовних алата, могуће је извести неколико важних 
закључака: 

Утврђено је да ријеку Крушницу насељава осам врста риба сврстаних у пет 
фамилија: Salmonidae, Cyprinidae, Esocidae, Thymallidae и Cottidae. У ихтиофауни 
ријеке Крушнице фамилије Esocidae, Thymallidae, Cottidae су представљене са по 
једном врстом и то: штука - Esox lucius,  липљен - Thymallus thymallus и пеш - Cottus 
gobio. Фамилија Salmonidae је представљена са двије врсте и то: поточна пастрмка - 
Salmo trutta morfa fario и калифорнијска пастрмка - Oncorhynchus mykiss. У ријеци 
Крушници фамилија Cyprinidae је представљена са три врсте: клен - Leuciscus cephalus, 
гага - Phoxinus phoxinus, плотица - Rutilus pigus virgo. Имајући у виду неистраженост 
вода и ријечних токова на Унско - Санском кантону, неопходно је направити инвентар 
ихтиофауне водних екосистема који улазе у састав вода Унско - Санског катона. У 
циљу подузимања конкретних мјера заштите, првенствено аутохтоних рибљих 
популација, неопходно је спријечити непланско порибљавање, уношење нових врста и 
неконтролиран и незаконит риболов, а што је препоручено у оквиру мониторинга и 
истраживања водених биотопа. У будућности би требало истраживања ихтиофауне 
ријеке Уне и њених притока (Крушница) проширити на четири сезоне: јесен, зима, 
прољеће и љето и на лонгитудиналном профилу ових ријека одабрати најмање шест 
локалитета за ихтиолошка и могућа друга истраживања. Такође, треба спријечити све 
облике загађивања водотока на Унско - Санском кантону и све будуће активности би 
требале имати за циљ спрјечавање даље девастације ихтиоресурса и очување 
биодиверзитета како ове притоке Уне, тако и цијелог Унског слива. 
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Abstract 

*TRAJKOVIĆ, Radmila, **Gordana BOGDANOVIĆ–DUŠANOVIĆ, ***N. MANOJLOVIĆ, 
****Svetlana TOŠIĆ: THE CONTENT OF TOTAL AMOUNT OF PROTEINS IN TISSUES 
AND ORGANS OF SOME HERBS FOUND IN THE REGION OF PIROT. Skup 2: 319-324. 
[Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Biology, K. Mitrovica, 29 Lola Ribar 
Street; **College of Technology, Vranje, 20 Filip Filipovic Street; ***Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics, Department of Chemistry, Kragujevac, 12 Radoje Domanovic Street; ****Faculty of 
Natural Sciences and Mathematics, Department of Biology, Nis, 16 Visegradska Street].  
Biological – ecological base for keeping biosphere as a totality and foraman's existance. Plants and 
healing plants,too,have always been a source of nutrition and protection for all beings, as well as for a 
man. During evolution, plants have built and  perfected their oun biological protective system, 
producing more and more perfect active substances. However, by developing industry, farming, and 
transportation and by urbanizing, life environment becomes more and  more polluted and the chemical 
structure of plants and their protective mechanisms become more disturbed.  
Having in mind that nowadays many people use healing plants for the purpose of curing, we have 
decided to examine the content of total proteins (mg/gr of fresh weight) in overground and 
underground organs of some healing plants (Juniperus communis L. – junipertree; Tussilago farfara L. 
– coltsfoot; Viola odorata L. – violet; Urtica dioica L.;  Achillea millefolium L.; Chelidonium maius 
L.) originated from the Pirot's region. As a control me have used the same plant species froom the less 
polluted area of Kopaonik.  
The content of total proteins in healing plants varies and is specific for the species and plant organ.  
The highest protein concentrations are measured for the roots and leaves of the violet than – 199,8 % 
in the roots and 166,98 % in the leaves more than the control. High protein concentrations are 
measured for the leaves of Achillea millefolium L. and juniper tree, while the lowest protein 
concentrations are found in the leaves of the plant Chelidonium maius L. and  are 48,3 % comparing to 
the control. Higher ov lower protein content in overground or underground organs of investigated 
species depends on plant species which is  geneticly caused. Increased protein concentration represents 
defense reaction of healing plants to the presence of pollution. Namely, healing plants with the present 
polluting substances synthesize so-called stressed lawmolecular proteins which are bending pollutants 
into complex campounds and thus reduce their toxic performing on protoplasm of the living cell.This 
change represents one form of making the healing plants resistant to the pollution, and can be used for 
biochemical monitoring with the aim to detect  the pollution early.  
Key words: pollution, pollutants, healing plants, proteins.  
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Сажетак 
Биолошко – еколошки основ за одржавање биосфере као целине и за егзистенцију човека, чине 
зелене биљке. Биљке, међу њима и лековите, одувек су биле извор хране и заштите за сва жива 
бића, па и за човека. Током еволуције, биљке су изградиле и усавршиле сопствени биолошки 
систем заштите, стварајући све савршеније активне материје. Међутим, урбанизацијом, развојем 
индустрије, пољопривредне производње, саобраћаја, животна средина постаје све загађенија, а 
хемијска структура биљака и механизми заштите све нарушенији.  
Имајући у виду да, данас, велики број људи користи лековите биљке у својству лечења, одлучили 
смо да испитујемо садржај укупних протеина (мг/гр свеже тежине)  у надземним и  подземним 
органима неких лековитих биљака (Juniperus communis L. – клека; Tussilago farfara L. – подбел;  
Viola odorata L. – љубичица; Urtica dioica L. – коприва;  Achillea millefolium L. – хајдучка трава; 
Chelidonium maius L. - руса) пореколом из Пиротског региона. Као контрола, послужиле су нам 
исте биљне врсте из мање загађене области Копаоника.  
Садржај укупних протеина код лековитих биљака је неравномеран и специфичан за врсту и 
биљни орган.  
Највеће концентрације протеина су измерене у кореновима и листовима љубичице, и износе у 
кореновима 199,8 %, а у листовима 166,98 % више, у односу на контролу. Високе концентрације 
протеина измерене су и у листовима хајдучке траве и клеке, док се најмање концентрације 
протеина нађене у листовима биљке руса  (Chelidonium maius L.), и износе 48,3 % у односу на 
контролу. Повећан или смањен садржај протеина, у надземним или подземним органима 
испитиваних врста, зависи од биљне врсте, што је генетски условљено. Повећана концентрација 
протеина представља одбрамбену реакцију лековитих биљака на присуство загађења. Наиме, 
лековите биљке у присуству загађујућих материја врше синтезу тзв. стресних нискомолекуларних 
протеина који везују загађиваче у комплексна једињења, и на тај начин умањују њихово токсично 
деловање на протоплазму живе ћелије. Ова промена представља један вид стицања отпорности 
лековитих биљака према загађењу, и може се користити за биохемијски мониторинг у циљу ране 
детекције загађења.  
Кључне речи: загађење, загађивачи, лековите биљке, протеини.  

УВОД 
Индустријски басен Пирота оптерећује животну средину Пиротског региона 

разним врстама загађивача (SO2,NOX,CO,пепео,Pb,Cd,Mn). Према  подацима пиротског 
Завода за заштиту здравља, структура загађења овога краја је хетерогена. 
Концентрација загађивача је висока нарочито у летњим и зимским месецима. 
Загађујуће материје, путем водених талога, обарају се из атмосфере на земљу. 
Токсиканти, у ваздуху и земљишту, изазивају разне промене, и пре свега мењају рН 
земљишта и падавина. Стога у овом региону врло често јављају се и киселе кише. 
Присутни загађивачи не само што мењају делове животне средине, већ и штетно утичу 
на живи свет, тј. на биљке и животиње (С т е в а н о в и ћ  и Ј а н к о в и ћ , 2001). У тако 
загађеној животној средини Пирота расте велики број биљних врста. Међу њима има и 
лековитих, које човек користи у медицинске сврхе. Упркос загађењу, ове биљке 
успевају да расту и да се развијају на овом подручју захваљујући сопственој 
одбрамбеној способности, тј. адаптацији условима средине. Адаптације биљака 
условима средине могу бити: морфолошке и биохемијско-физиолошке (С е р г е ј ч и к , 
1990). Биохемијско-физиолошке промене, настале дејством загађивача, представљају 
заштитне реакције код биљака (K a r o l e w s k i , 1989). Ове промене огледају се у 
повећању или смањењу неких биохемијских параметара као активност каталазе, која је 
одговорна за процес детоксикације у биљним органима (Б о г д а н о в и ћ  и 
Т р а ј к о в и ћ , 2005). У одбрамбене реакције биљака на загађење укључени су и 
протеини. Наиме, у присуству разних загађивача, у првом реду тешких метала, у 
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ћелијама виших биљака долази до појачане синтезе металпротеина, који везују тешке 
метале у комплексе, и на тај начин умањују њихову токсичност (Бурдин и 
Полјакова,1987). 

Резултат деловања загађујућих материја на метаболизам протеина може имати 
различит биохемијски смер. Наиме, у присуству загађивача, код неких биљака долази 
до повећања синтезе тзв.стресних протеина (Р о з и н  et al., 1992). 

С обзиром на то да су протеини укључени у одбрамбени механизам биљке у 
условима загађења, а човек користи лековите биљке у медицинске сврхе, одлучили смо 
да вршимо испитивање садржаја укупних протеина у подземним и надземним органима 
оних биљних врста које расту у региону Пирота. 

Овим испитивањима употпунили бисмо наша сазнања о одбрамбеној 
способности ових биљака у загађеној средини. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
Лековите биљке су сакупљене у региону Пирота у фази цветања, и то у периоду 

од марта до августа 2004. године. Вођено је рачуна да биљке буду целе (корен, стабло, 
листови и цветови). 

Сакупљене су следеће биљне врсте: Juniperus communis L. – клека; Tussilago 
farfara L. – подбел;  Viola odorata L. – љубичица; Urtica dioica L. – коприва;  Achillea 
millefolium L. – хајдучка трава; и Chelidonium maius L. - руса. 

Као контрола, сакупљене су исте биљне врсте из незагађене (или мање загађене) 
средине на Копаонику. Садржај укупних протеина одређиван је посебно у подземним и 
надземним биљним органима методом Kjeldahl-а, а резултати изражени у мг/гр суве 
масе биљке. 

РЕЗУЛТАТИ 
Резултати, добијени у току истраживања, показују да је садржај укупних 

протеина различит код биљних врста, и неравномеран у биљним органима испитиваних 
биљака у односу на контролу (таб. 1 и 2). Запажа се, још, да је садржај протеина код 
већине испитиваних врста повећан само у једним органима, тј. у листовима или у 
кореновима. Међутим, изузетак чини биљна врста љубичица,код које је садржај 
протеина повећан и у надземним и у подземним деловима биљке. Управо, највећи 
садржај протеина измерен је у кореновима љубичице, и он износи 9,75 мг/гр, код 
контроле 4,88 мг/гр суве биљне масе, што је за 199,8 % више у односу на контролу (таб 
.2). У листовима испитиваних биљака, такође,  највећа количина протеина измерена је 
код љубичице, и она износи 21,19 мг/гр, а контрола 12,69 мг/гр суве тежине, што је за 
166,98 % више, у односу на контролу (таб. 1). 

Овако повећан садржај протеина код ове биљне врсте је вероватно у вези са 
њеном анатомско-морфолошком грађом, која јој омогућује да у условима загађене 
животне средине опстане, тј. као одговор на загађење ова биљна врста синтетише више 
протеина. 

Највероватније је да  се ради о фракцији стресних протеина, који имају 
одбрамбену улогу за цитоплазму живе ћелије таквих биљака. Имајући ово у виду, 
сматрамо да  љубичица (Viola odorata L.) припада групи отпорних биљака на загађење. 

Добијени резултати у току истраживања, још, показују да су високе 
концентрације протеина измерене и у листовима хајдучке траве, и износе 150,5 % више 
у односу на контролу (таб. 1), што је у вези са отпорношћу ове врсте и њеном одговору 
на загађење. Наиме, Т р а ј к о в и ћ  (1995) налази да ова биљна врста (хајдучка трава), у 
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присуству тешких метала, врши појачану синтезу металпротеина, 
тј.нискомолекуларних протеина који везују тешке метале, и на тај начин умањује се 
њихово токсично деловање на биљку. 
Табела 1. Садржај укупних протеина (mg/gr суве масе) у листовима лековитих биљака 
Биљна врста Проба Контрола % у односу на 

контролу 
Juniperus communis L. 8,06 6,19 130,2 
Tussilago farfara L. 15,81 16,25 97,3 
Viola odorata L. 21,19 12,69 166,98 
Urtica dioica L. 26,88 29,81 90,2 
Achillea millefolium L. 8,94 5,94 150,5 
Chelidonium maius L.  9,56 19,81 48,3 

Поред хајдучке траве и љубичице, висок садржај протеина нађен је и у 
листовима клеке, и износи 130,2 % више, у односу на контролу (таб. 1). Повећан 
садржај протеина у листовима клеке је у вези са дужином вегетације ове биљке у 
загађеној средини. Наиме, то је дрвенаста биљка која је, у току дугогодишње 
адаптације условима средине, развила различите одбрамбене механизмe,  у циљу 
стицања отпорности према загађивачима. 

L u t z  and G o d e  (1990) констатују да се у иглицама јеле повећава садржај 
протеина након контролисаног третмана биљака са смешом загађивача SO2, NO2  и O3,  у 
нижим концентрацијама од природних. Међутим, високе концентрације ових 
загађивача изазивају смањење концентрације укупних протеина. Тако, наши резултати 
показују да је концентрација протеина у листовима биљне врсте подбел, коприва и руса 
мања у односу на контролу, и то најмања је код биљне врсте руса, и износи свега 48,3 
% у односу на контролу (таб. 1). 

Међутим, код ових биљних врста повећан је садржај протеина у кореновима, и 
износи код подбела 121,9 % , код коприве 121,6 %, а код биљне врсте руса 100 % у 
односу на контролу (таб. 2) 
Табела 2. Садржај укупних протеина (мг/гр суве масе) у кореновима лековитих биљака 
Биљна врста Проба Контрола % у односу на 

контролу 
Juniperus communis L. 3,94 4,25 92,7 
Tussilago farfara L. 5,56 4,56 121,9 
Viola odorata L. 9,75 4,88 199,8 
Urtica dioica L. 15,06 12,38 121,6 
Achillea millefolium L. 4,44 4,75 93,5 
Chelidonium maius L.  12,38 12,38 100 

ДИСКУСИЈА 
На основу резултата види се да је најмањи садржај протеина измерен код биљне 

врсте руса, и то како у надземним, тако и у подземним органима. Вероватно је, да су 
код ове биљне врсте развијени други видови одбрамбених механизама, те, стога, ова 
врста нормално вегетира у тако загађеној средини, или се пак ради о инхибицији 
ензима под утицајем загађивача који су одговорни за синтезу протеина. 

Повећан или смањен садржај протеина зависи од биљне врсте, узраста биљке 
као и концентрације загађујућих материја. Тако, ниске концентрације хербицида код 
разних сорти јечма и пшенице доводе до увећања садржаја протеина у зрну и очување 
опште биомасе (Г е р ц  и сар., 1990).  
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Са друге стране, Cd, при већим концентрацијама, изазива смањење садржаја 
укупних хлорофила а и б у листовима дувана, док се садржај укупних протеина 
повећава. Међутим, додавањем раствору гвожђа у истим концентрацијама, садржај 
хлорофила се повећава, док се садржај протеина смањује. Вероватно, постоји узајамни 
однос у дејству Cd и Fe, који носи антагонистички карактер (L i  et al., 1992). 

Младе биљке пшенице, у условима експерименатлне интоксикације Pb – 
ацетатом, дају веома брз одговор на деловање загађивача повећаном синтезом 
протеина, и то већ после 24 часа од третмана (Т р а ј к о в и ћ , 1995.). Повећан садржај 
протеина је већи при нижим концентрациајама Pb – ацетата. Вероватно се, ниске 
концентрације загађивача јављају као активатори ензима, одговорних за синтезу 
стресних протеина. 

На основу наших резултата, запажамо да загађивачи ваздуха доводе до 
активирања одређених физиолошко – биохемијских процеса где су укључени протеини, 
што говори о присуству заштитне реакције код биљака. 

Запажене промене о садржају протеина у подземним и надземним деловима 
лековитих биљака из загађене животне средине указују на појаву стресних протеина, и 
то више код отпорних биљних врста, што се може користити као биоиндикација на 
загађење средине. 

Према нашим резултатима, с правом се може тврдити да биљна врста љубичица 
припада групи отпорних биљака на загађење. 

ЗАКЉУЧАК 
На основу резултата добијених у току истраживања, као и неких литературних 

података, можемо закључити да је садржај укупних протеина у листовима и 
кореновима неких лековитих биљака неравномеран, и да се разликује између врста. 

Карактеристично је да је садржај протеина повећан само у листовима или 
кореновима испитиваних врста лековитих биљака. 

Изузетак чини врста љубичица код које је  садржај протеина повећан и у 
кореновима и у листовима. Код ове биљне врсте измерен је највећи садржај укупних 
протеина и то како у кореновима, тако и у листовима. У кореновима љубичице, садржај 
укупних протеина износи 9,75 мг/гр суве масе (контрола 4,8 мг/гр), што је за 199,8 % 
више у односу на контролу. Међутим, у листовима љубичице, концентрација протеина 
је мања у односу на корен исте биљке, а већа у односу на контролу, и износи 21,39 
мг/гр суве масе (контрола 12,69 мг/гр), што је за 166,98 % више у односу на контролу. 

Високе концентрације протеина измерене су и у листовима хајдучке траве, и  
износе 150,5 % више у односу на контролу. И, листови клеке синтетишу више протеина 
у односу на контролу, у условима загађења (130,2 % више у односу на контролу). 
Најмања концентрација протеина измерена је у листовима врсте руса, и износи свега 
48,3 % у односу на контролу. 

Повећан или смањен садржај протеина у листовима или подземним органима 
испитиваних биљака зависи од анатомско – морфолошких особина биљака, као и 
хемијског састава, што је генетички предодређено. 

Такође, повећан или смањен садржај протеина зависи и од концентрације и 
врсте загађујућих материја, као и од дужине вегетирања биљака у загађеној средини. 

Повећана концентрација протеина представља одбрамбену реакцију лековитих 
биљака на присуство загађења. 

Биљне врсте, љубичица и хајдучка трава, могу се сврстати у групу отпорних 
биљака на загађење. У присуству загађујућих материја у органима ових биљних врста 
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врши се синтеза стресних нискомолекуларних протеина који везују загађиваче, пре 
свега тешке метале, и на тај начин умањује се њихово токсично дејство на протоплазму 
живе ћелије. 

С правом, можемо констатовати да је повећан сасдржај протеина у надземним и 
подземним органима лековитих биљака један вид стицања отпорности биљака према 
загађењу.  

С тога се, ови резултати могу користити за биолошки – биохемијски мониторинг 
у циљу ране детекције загађења. 
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Abstract 

MALEŠEVIĆ, Radmila, Ljiljana SOLOMUN, N. JOVANIĆ: A CASE OF INFANT WITH 
KARYOTIPE 46,XY,der7,t(7;10)(q34;p15)mat. Skup 2: 325-331. [Clinical Centre of Banja Luka, 
Dvanaest beba Street, 78000 Banja Luka].  
Cytogenetic analysis was performed on a term born male infant with multiple anomalies and his 
parents. Chromosomes were obtained from peripheral lymphocytes using Moorhead’s modified 
method and their identification was done using the method of G bands (Seabright). All cells of 
proband showed 46 chromosomes with derivative chromosome 7. After chromosomal analysis his 
parents, was showed that a mother is a carrier of balanced translocation between chromosomes 7 and 
10, with break points in  7q34 and 10p15. Her karyotype was 46,XX,t(7;10)(q34;p15) and father’s 
karyotype was normal 46,XY. The karyotype of proband is a result of fertilization between a mother’s 
unbalanced gamete, which is due ADJACENT-1 TYPE of meiotic segregation and a father’s normal 
gamete. The karyotype of proband was established as 46,XY,der7,t(7;10)(q34;p15)mat.  
Key words: cytogenetic analysis, infant, anomalies, chromosomes, proband, parents, karyotype, 
gamete, meiotic segregation.  

Сажетак 
Урађена је цитогенетска анализа дојенчета са  могобројним аномалијама, а, такође, и његових 
родитеља. Хромозоми за анализу  добијени су из лимфоцита периферне крви, модификованом 
Мурхедовом методом, а њихова идентификација је извршена методом Г трака (по Сибрајтовој). У 
свим ћелијама пробанда, које су садржавале 46 хромозома, био је присутан дериват хромозома 7. 
Након хромозомске анализе његових родитеља, утврђено је  да је мајка носилац балансиране 
транслокације хромозома 7 и 10, са тачкама прекида, у регионима 7q34 и 10р15. Њен кариотип је 
46,XX,t(7;10)(q34;p15), а кариотип оца је био нормалан 46,XY. Кариотип дјетета је резултат 
оплодње измећу мајчине небалансиране гамете, која је настала, по типу ADJACENT-1 мејотског 
раздвајања и очеве нормалне гамете. На основу цитогенетске анализе родитеља, утврђени 
кариотип дјетета је  46,XY,der7,t(7;10)(q34;p15)mat.  
Кључне ријечи: цитогенетска анализа, дојенче, аномалије, хромозоми, пробанд, родитељи, 
кариотип, гамете, мејотско раздвајање.  

УВОД 
Хромозоми представљају најкомплексније компоненте једра, чији састав 

највећим дијелом чини ДНК као носилац насљедних јединица, односно, гена. Њихов 
изглед се мијења у различитим фазама ћелијске диобе, а најбоље су видљиви у току 
метафазе, када се могу анализирати и бројити. Број и облик хромозома су 
карактеристика сваке врсте. Тачан број хромозома човјека су утврдили Тјио и Леван 
1956.године.  
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Хромозомска гарнитура је сачињена од 46 хромозома односно 23 хромозомска 
пара, од којих су 22 пара аутозоми, док  један пар представља полне хромозоме. Пар 
полних хромозома жене је XX, а мушкарца XY. Кариотип представља хромозомску 
конституцију особе (Č u p a k -Z e r g o l l e r n , 1980). Комплетна хромозомска гарнитура, 
са насљедним информацијама које носи, неопходна је за нормалан развој људске 
јединке. Промјене насљедног материјала, било оне мање на генском, или оне веће на 
хромозомском нивоу, могу проузроковати различита патолошка стања код човјека. 
Њихове посљедице могу се огледати у неправилном физичком и (или) менталном 
развоју јединке, а могу да доведу и до спонтаних побачаја, ране постнаталне смрти или 
леталног исхода у каснијој животној доби (Z e r g o l l e r n  et al., 1994). 

Хромозоми 7 и 10 су субметацентрични хромозоми хуманог кариотипа. 
Најзначајнији гени за практичну клиничку генетику на хромозому 7 су: ген за цистичну 
фиброзу (CFTR), Osteogenesis imperfecta (COL 1 А2), недостатак бета-глукуронидазе 
(GUSB), MET про-онкоген и сл. На хромозому 10 налазе се МЕN2 (мултипла 
ендокрина неоплазија тип2), FGFR (Fibroblast growth factor receptor 2) и др. (Michael 
C o n n o r  & M a l c o l m  F e r g u s o n -S m i t h , 1997.). 

Цитогенетски синдроми оба хромозома укључују тризомију и монозомију 
кратког крака, тризомију и монозомију дугог крака, у ријетким случајевима ринг 
хромозом, затим q32→q34 делецију хромозома 7. Неки од ових хромозомских 
синдрома настају de novo а неки су посљедица раздвајања хромозома у мејози 
родитеља са балансираном транслокацијом (G r o u c h y , T u r l e a u , 1986). 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
Наш пробанд је мушко терминско дојенче, рођено из прве трудноће, од младих 

родитеља. Непосредно по породу уочене су бројне аномалије. Поменућемо само неке: 
микроцефалија, расцјеп усне и непца, широк и кратак врат са кожним набором, штитаст 
грудни кош, урођена срчана мана, деформације екстремитета и гениталија. На основу 
клиничког статуса постављена је индикација за одређивање кариотипа дојенчета, а 
затим и родитеља. Хромозоми су добијени култивацијом лимфоцита периферне крви и 
анализирани примјеном модификоване Мурхедове (Moorhead) методе. Идентификација 
хромозома је извршена методом Г трака по Сибрајтовој (Seabright). 

Поступак за добијање хромозома састојао се од култивације лимфоцита 
периферне крви у току 72 часа на 37°C и њихове препарације. Хепаринисана венска крв 
је култивисана у RPMI 1640 медијуму за културу ћелија, обогаћеном  са 20% феталног 
телећег серума. У културу је додан пеницилин у финалној концентрацији од 200 UI/мл, 
као и фитохемаглутинин, чија је финална концентрација износила 15μg/мл културе. 
Улога фитохемаглутинина, као митогеног стимулатора, је да доведе до бластне 
трансформације Т лимфоцита, чиме настају лимфобласти, ћелије способне за ћелијску 
диобу. Диоба лимфобласта је заустављена у прометафази друге митотичке диобе, након 
72 часа, додавањем онковина у финалној концентрацији од 2,5μg/мл културе. По истеку 
3 часа, слиједио је поступак препарације, који се састојао од центрифугирања на 1500 
обр/мин, за ослобађање од медијума, третмана ћелија хипотоничним раствором у 
трајању од 20 мин, на 37°C. За припрему хипотоничног раствора кориштен је 5,6% KCl 
и 3,8% Na-цитрат. Прије центрифугирања, тритоном је извршено лизирање еритроцита. 
Затим је слиједио поступак фиксирања ћелија, и то први пут у трајању од 15 мин, а 
други пут само као испирање у фиксативу. Фиксатив се састојао од мјешавине 
метанола и сирћетне киселине, у односу 3:1. Након посљедњег центрифугирања, 
ћелијски талог је ресуспендован у мало свјежег фиксатива, чиме је био спреман за 
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припрему препарата. На охлађена и мокра предметна стакалца, нанесено је пар капи 
ћелијске суспензије, након чега су препарати загријавани над пламеном. Такав третман 
је омогућио прскање једара лимфобласта и ослобађање метафазних хромозома 
потребних за анализу. Један од добијених препарата је класично обојен 10% раствором 
Гимзе у фосфатном пуферу. Остали препарати су одвојени за примјену техника 
идентификације. Припрема препарата по методи Сибрајтове за добијање Г трака и 
идентификацију хромозома састојала се у третману необојених препарата са 0,25% 
раствором трипсина DIFCO, у трајању 10 секунди и дуже, а затим у бојењу 10% 
Гимзом у цитратном пуферу. Анализа хромозома је урађена на 22 метафазна једра. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Цитогенетска анализа пробанда је показала да су све ћелије садржавале 46 

хромозома, од којих је један хромозом 7 био измијењен, тј. имао је краћи q крак (Сл. 1.1 
и 1.2). 

  
Слика 1.1. Хромозоми дјетета у метафази Слика 1.2. Хромозоми дјетета. Лијево је пар 7 

(нормалан 7 и дериват 7). Десно је нормалан 
пар 10  

Нађени дериват хромозома 7 условио је одређивање кариотипа родитељима. 
Цитогенетска анализа је показала да је мајка носилац балансиране транслокације 
хромозома 7 и 10, са тачкама прекида у регионима q34 и p15 (Сл. 2.1 и2.2). 

  
Слика 2.1. Мајчини хромозоми у 
метафази 

Слика 2.2. Мајчини хромозоми. Лијево је пар 
7 (нормалан 7 и дериват 7). Десно је пар 10 
(нормалан  10 и дериват 10) 

Кариотип мајке је 46,XX,t(7;10)(q34;p15). Кариотип оца је био нормалан 46,XY 
(Сл.3.1 и 3.2). На основу цитогенетске анализе родитеља, утврђени кариотип дјетета је 
46,XY,der7,t(7;10)(q34;p15)mat, а резултат је оплодње мајчине небалансиране гамете, 
настале ADJACENT-1 типом раздвајања, и очеве нормалне гамете. Овакав 
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небалансирани кариотип условио је неправилан развој читавог организма дојенчета са 
бројним аномалијама. 

 
 

Слика 3.1. Очеви хромозоми у метафази Слика 3.2. Очеви хромозоми. Лијево је 
нормалан пар 7. Десно је  нормалан пар 10 

Мајка нашег пробанда је фенотипски здрав носилац реципрочне транслокације 
између нехомологих  хромозома 7 и 10. На слици бр. 4 шематски је приказан начин 
настанка ове транслокације, са означеним тачкама прекида на нормалним 
хромозомима. 

 
Слика 4. Стрелицама су означена мјеста прекида на нормалним хромозомима (лијево), од 
којих су настали транслоцирани хромозоми мајке(десно) 

Због своје хромозомске конституције, мајка носи висок ризик за стварање 
небалансираних гамета. Спаривање реципрочно транслоцираних хромозома 7 и 10 и 
њихових нормалних хомолога у профази прве мејотске диобе резултира формирањем 
крстасте тетравалентне конфигурације (Сл. 5).  
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Слика 5. Дијаграграм пахитенске спарености хромозома мајке 

Раздвајање, које затим слиједи, може се одвијати на више начина, и довести до 
настанка бројних различитих гамета (Табела 1). Једна од небалансираних гамета мајке 
(ad cd), настала АDJACENT-1 типом раздвајања, је оплођена очевом нормалном 
гаметом, и разлог је настанка небалансираног кариотипа приказаног дојенчета. Овим 
типом раздвајања, два сусједна хромозома са нехомологим центромерама су се 
распоредила на исти пол (S p a s o j e v i ć .,1978.). Први хромозом је транслокацијски 
(дериват 7) и носилац је дефицита 7q34→qter (парцијална 7q монозомија) и 
дупликације 10p15→pter (парцијална  10p тризомија), а други је нормални хромозом 10. 
Ово је само један од бројних случајева раздвајања, који би резултирали настанком 
небалансираних гамета, чијом оплодњом би настали небалансирани кариотипови 
зигота. Само алтернативним типом раздвајања хромозома, ствара се или нормална, или 
балансирана гамета. У случају оплодње са очевом нормалном гаметом, зигот би имао 
или нормалан кариотип, или балансирану транслокацију као мајка (Табела 1) (Č u p a k -
Z e r g o l l e r n , 1980.). 

Према подацима из литературе, већина 7q3 монозомија настала је de novo, са 
тачкама прекида у q32, а у ријетким случајевима више дистално у q35. Мањи број 
случајева је посљедица раздвајања хромозома родитеља, носилаца балансиране 
транслокације (G r o u c h y , T u r l e a u 1986.). Описано је и неколико случајева 
монозомичне дјеце са q32→q34 делецијом, која је настала као посљедица раздвајања 
родитељске инсерције (N i e l s o n  et al.1974.). 

Најважнија карактеристика фенотипа код 7q3 монозомија је микроцефалија. У 
случају нашег пробанда је присутна и микроцефалија и расцјеп усне и непца, као и  код 
других 7q3 монозомија, a извјесна је и ментална ретардација.. Изузетак су случајеви 
q32→q34 делеција, код којих се не јавља ни расцјеп усне, нити микроцефалија. 
Парцијална 7q  монозомија и парцијална 10p тризомија , као резултат ријетког 
хромозомског реаранжмана код мајке, чине приказани случај и хромозомски и 
фенотипски  различитим од других 7q3 монозомија. У литератури смо нашли случај 
нормалног мушкарца са реципрочном транслокацијом  хромозома (7;10), као у мајке 
нашег пробанда, али са другим тачкама прекида на ова два хромозома. Његов кариотип 
је био 46,XY,t(7;10)(p12;q22). 

Провјера мјеста прекида на хромозомима у транслокацији може се извршити 
помоћу FISH методе.. У случају дојенчета и његове мајке урађена је FISH анализа, 
услужношћу Одјељења за медицинску генетику, Медицинског факултета у Софији, 
Бугарсака, са једином  ДНК пробом, којом су располагали за 7q. Међутим, те резултате 
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нисмо приказали, пошто се ДНК проба односила на 7q31 регион,  а не на циљани q34, 
који је био интересантан у нашем случају.  
Табела 1. Типови раздвајања хромозома, гамете и кариотипови зигота, као резултат мајчине 
балансиране транслокације (7:10) 
ТИПОВИ РАЗДВАЈАЊА ГАМЕТЕ КАРИОТИПОВИ ЗИГОТА 
 

ADJACENT-1 
 
 

ADJACENT-2 
 
2:2 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVNO 

 
ab cb 
ad cd 

 
ab ad 
cb cd 
ab ab 
ad ad 
cb cb 
cd cd 

 
ab cd 
ad cb 

 

 
46,XX,der10,t(7;10)(q34;p15) 
46,XY,der7,t(7;10)(q34;p15) 
 
46,XX,−10,+der7,t(7;10)(q34;p15) 
46,XY,−7,+der10,t(7;10)(q34;p15) 
46,XX,+7,−10 
46,XY,−7,−10,+der7,+der10,t(7;10)(q34;p15) 
46,XX,−7,−10,+der10,+der10,t(7;10)(q34;p15) 
46,XY,−7+10 
 
46,XX 
46,XY,t(7;10)(q34;p15) 

 
 
 
 
3:1 

 
ab cb cd 
ad 
cb cd ad 
ab 
cd ad ab 
cb 
ad ab cb 
cd 
 

 
47,XX+der10,t(7;10(q34;p15) 
45,XY,−7,−10,+der7,t(7;10)(q34;p15) 
47,XX,−7,+der7,+der10,t(7;10)(q34;p15) 
45,XY,−10 
47,XX,+der7,t(7;10)(q34;p15) 
45,XY,−7,−10,+der10,t(7;10(q34;p15) 
47,XX,−10,+der7,+der10,t(7;10)(q34;p15) 
45,XY,−7 

ЗАКЉУЧАК 
Приказани случај дојенчета има извјесних сличности у фенотипу са осталим 7q3 

монозомијама. Међутим, прекид на хромозому 7 се ријеђе јавља у региону q34.  
Дефицит и дупликација генетског материјала, као резултат ријетког хромозомског 
реаранжмана код мајке, чине генотип и фенотип нашег случаја различитим од других 
7q3 монозомија.  

Мајка, као фенотипски здрав носилац транслокације (7;10), носи висок ризик 
стварања потомства са хромозомском неравнотежом. Његове посљедице се не могу у 
потпуности предвидјети. Родитељима је савјетовано да се у свакој наредној трудноћи 
изврши испитивање кариотипа плода. За сада је пренатална дијагноза једини начин 
превенције рађања дјетета са небалансираним кариотипом. 
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Abstract 

*FILIPOVIC, Bozana, *S. VIDOVIC, **Z. OBRADOVIC, ***Danijela MUSIC: DNA 
ANALYSIS FROM HUMAN BONE REMAINS. Skup 2: 333-338. [*Faculty of Medicine, 
Department of Biology and Human Genetics, Banja Luka; **International Comission for missing 
persons, DNA laboratory, Banja Luka; ***Faculty of Medicine, Department of forensic medicine, 
Banja Luka].  
Different biological materials (blood, saliva, hair, sperm etc.) were seccessfully analyzed in DNA 
laboratory in Banja Luka. However, the highest percent of all analyzed samples are sceletal remains of 
persons missing in the latest war in Bosnia and Herzegovina and the region. More than 4500 
extractions from about 2500 of bone samples were performed in our lab as a part of ICMP’s 
programme for DNA identification of missing persons. During our work we have noticed that quality 
of generated DNA profile depends on the type of bone and its structure. The most difficult for DNA 
analysis are clavicle, ulna, calcaneus, humerus, rib, skull and metacarpal bone for which more than 
50% of analyses were unseccessful. On the other side, the best results were obtained with scapula, 
ishium, femur, pubis and radius bone where DNA analysis was successful in more than 80%. Beside 
all this, results of the analysis depend on the general state of the sample, as DNA degradation, 
presence of different inpurities and inhibitors etc. The most adequate in overcoming these problems 
turned out to be some modifications of standard extraction and PCR protocols, as EDTA 
decalcification, sample dilutions and increased primers concentration.  
Key words: bone samples, DNA analysis, DNA degradation, inhibitors, modifications.  

Сажетак 
У ДНК лабораторији Бања Лука до сада су успјешно анализирани најразличитији биолошки 
материјали, као што су крв, пљувачка, длаке, сперма итд. Ипак, највећи проценат анализираних 
узорака чине скелетни остаци особа несталих у току протеклог рата на подручју Босне и 
Херцеговине и земаља у региону. До сада је, у оквиру ICMP-овог (Међународна комисија за 
нестале особе) програма идентификације несталих особа, у овој лабораторији урађено више од 
4500 екстракција из око 2500 коштаних узорака. У току нашег рада уочили смо да на квалитет 
генерисаних ДНК профила значајно утиче тип кости којем узорак припада, тј. његова структура. 
Као најтеже за ДНК анализу, у том смислу, показале су се кqучне кости, жбице, петне кости, 
рамене кости, ребра, кости лобање, те кости доручја, код којих је више од 50% анализа било без 
адекватних резултата. С друге стране, највећи успјех постигнут је са костима лопатица, 
препонским, бутним, сједалним и лакатним костима, код којих је ДНК анализа била успјешна у 
више од 80% случајева. Осим наведеног, успјешност анализе такође зависи и од општег стања 
узорка, тј. степена деградације ДНК у узорку, присуства различитих инхибитора екстракције и 
PCR амплификације итд. Као најефикасније, у превазилажењу поменутих проблема, показале су 
се накнадне модификације стандардних протокола за екстракцију и PCR, као што су 
декалцификација са EDTA, разблажење узорака и у неким случајевима, повећање концентрације 
прајмера.  
Кључне ријечи: коштани узорци, ДНК анализа, деградација ДНК, инхибитори, модификације.  
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УВОД 
У ДНК лабораторији Бања Лука, од момента отварања до данас, са великим 

успјехом је анализирана ДНК из најразличитијег биолошког материјала (крв, пљувачка, 
коријен длаке, сперма итд.), али се рад ове лабораторије прије свега базира на анализи 
ДНК из хуманих скелетних остатака. 

У току нашег рада, показало се да коштани узорци представљају веома захтјеван 
материјал за ДНК анализу у погледу разних модификација стандардних протокола за 
екстракцију или PCR. Најчешћи проблем представља присуство различитих 
инхибитора екстракције и PCR-а (хумусне киселине) (Z i p p e r  et al., 2003), који у 
коштане узорке доспијевају из земљишта у ком је скелет био покопан, те деградација 
ДНК услед дуготрајне изложености негативном дејству различитих фактора спољашње 
средине (B u r g e r  et al., 1999). Важно је поменути да је коштани материјал старости 10-
13 година. Као посљедица наведеног, из појединих узорака се или не може добити ДНК 
профил, или је добијени профил непотпун. Под непотпуним профилом подразумијева 
се профил код кога амплификација није дала резултат на 3 или више од укупно 15 
анализираних STR локуса. Такав профил се не може користити за ДНК 
идентификацију.  

Стандардни коштани узорак који се користи у сврху ДНК анализе је бутна кост, 
која даје задовољавајуће резултате. Међутим, веома често се јавља потреба да се за 
анализу користе и други дијелови скелетних остатака, као што су кости лобање, ребра, 
пршљенови итд. То је, нарочито, случај када је потребно урадити реасоцијацију 
скелетних остатака. 

Наше искуство говори да различити типови костију не дају исте резултате, тј. да 
структура кости која се анализира такође утиче на успјешност ДНК анализе. 

Компактно коштано ткиво (substantia ossea compacta s. corticalis) налази се на 
површини кости у облику наслаге. Најдебља је на средини дугих костију (дијафиза), а 
много тања на крајевима истих (епифизе), те у плочастим и кратким костима. 
Карактеристика овог ткива су Хаверсови и Волкманови канали испуњени крвним 
жилама. Око једног Хаверсовог канала су концентрично распоређене коштане ламеле и 
шупљине у којима се налазе коштане ћелије једног остеона.  

Спужвасто коштано ткиво (substantia ossea spongiosa) се састоји од коштаних 
гредица које ограничавају уске просторе испуњене коштаном сржи. Дебљина гредица 
овиси о броју ламела које их изграђују. Ово ткиво се налази на епифизама дугих 
костију, те у унутрашњости кратких и плочастих костију. Не посједује ни Хаверсове ни 
Волкманове канале, па самим тим ни крвне жиле. 

Коштане ћелије су спљоштене, са разгранатим цитоплазматским изданцима. 
Смјештене су у шупљинама коштане међућелијске супстанце. Трупови ћелија леже у 
овалним лакунама (lacunae osseae), а изданци у танким каналићима (canaliculli ossei) и 
код млађих особа међусобно су у контакту (H a r r i s o n , 1971; D u a n č i ć , 1972; 
N i l s s o n  L e n n a r t , 1993)   

Циљ овог рада био је да се утврди који типови костију представљају најбољи 
избор при одабиру узорка за ДНК анализу. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА 
Материјал за овај рад представqају различити дијелови хуманог скелета  и то 

114 бутних, 20 кључних, 18 петних, 7 лакатних, 9 пубичних, 20 рамених, 20 сједалних, 
371 лобањских костију, 24 доње вилице, 30 ребара, 83 пршљена, 362 зуба, 23 кости 
доручја и 39 костију доножја, те 10 лопатица.  
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Ријеч је о скелетним остацима старим 10-13 година. Битно је напоменути да 
нисмо имали улазне податке о прецизној старости сваке појединачне кости, као ни 
податке о факторима средине којим је дати узорак био изложен.  

Кости су очишћене, опране и осушене, а након тога самљевене у комерцијалним 
блендерима. Као додатна метода, у неким сличајевима је примијењена 
декалцификација узорка са EDTA, ради постизања што бољих резултата екстракције. 

Екстракција ДНК је рађена по принципу везивања за силика мембрану, уз 
кориштење QIAGEN-Maxi китова. 

За PCR је кориштен комерцијални Промега кит PowerPlex16 System, који 
укључује 15 STR локуса и амелогенин. Као смјернице у одређивању количине узорка 
која ће се користити за PCR послужили су резултати PicoGreen квантификације ДНК, 
рађене помоћу Fluoroskan Ascent FL машине. 

Сепарација амплификованих STR локуса рађена је уз помоћ ABI PRISM 310 
Genetic Analyzer секвенатора. Сирови подаци су прикупљени помоћу Data Collection 
програма, а затим анализирани у GenScan и Genotyper програмима. 

РЕЗУЛТАТИ 
Резултати су добијени за поменутих 15 група костију, а затим изражени 

процентуално и представљени графички. 
Најлошији резултати ДНК анализе добијени су кориштењем кључних, петних, 

рамених костију, ребара, доњих вилица, те костију лобање и доручја. У случају ових 
костију, преко 50% анализа су биле без резултата. Као нарочито лош материјал за ДНК 
идентификацију могу се издвојити доње вилице, те рамене и лобањске кости, код којих 
је добијен и највећи проценат непотпуних профила (Слика 1).  
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Слика 1. Резултати ДНК анализе са хуманим коштаним остацима. 

Највећи успјех постигнут је у раду са зубима, пршљеновима, бутним, пубичним, 
сједалним, лакатним костима и лопатицама. Код ових типова костију успјешност ДНК 
анализа се креће од 70 до 90%, при чему је највећи број потпуних ДНК профила 
добијен из зуба, пршљенова и сједалних костију (Слика 2.). 
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Слика 2. Резултати успјешне ДНК анализе са хуманисм коштаним остацима 

ДИСКУСИЈА 
Као извор ДНК у сврху идентификације могу послужити сва ткива и тјелесне 

течности. Ипак, количина ДНК која се може екстраховати из различитих ткива веома 
варира због различите густине ћелија и грађе ткива. Узорци као што су крв, фоликул 
длаке и епителне ћелије садрже велику количину ДНК (1μl крви садржи 30ng ДНК) и 
представљају одличан материјал за ДНК анализу (R o m a c  et al., 1999), док коштано 
ткиво, као потпорно ткиво са великим садржајем чврсте међућелијске супстанце, 
представља слаб извор ДНК (1gr кости садржи 0.5ng ДНК). Због саме грађе коштаног 
ткива – мале густине ћелија и њихове окружености чврстим ламелама, потребне су 
агресивније методе екстракције ДНК у односу на друге врсте биолошких материјала. У 
оваквим случајевима се веома корисном показала додатна метода декалцификације 
узорака са EDTA, прије екстракције (Z o l e d z i e w s k a  et al., 2002). Поред ових 
потешкоћа, везаних за екстракцију ДНК из коштаног ткива, додатни проблем је дуг 
временски период (10-13 година) у ком су кости биле изложене негативном дејству 
одређених физичко-хемијских фактора, као што су: pH земљишта, влажност, варирања 
температуре, присуство бактерија и гљивица са убрзаним трулежним процесима, 
присуство хумусних киселина итд . Резултат дјеловања поменутих фактора су 
деградација ДНК, контаминација микробијалном ДНК, те присуство различитих 
инхибитора екстракције или PCR-а (C i p o l l a r o  et al., 1998). С друге стране се, управо 
усљед агресивности метода екстракције, у неким случајевима у екстракту налази 
велика концентрација ДНК молекула, што доводи до инхибирања PCR реакције. У тим 
сучајевима, рјешење представља разблаживање и кориштење мањих количина узорка за 
PCR. 

Уобичајено је, да се за екстракциј, из коштаног материјала користи исјечак 
бутне кости. Међутим, често постоји потреба да се у ту сврху користе и друге кости, а 
нарочито, при реасоцијацији скелетних остатака ексхумираних из масовних гробница. 
У овом раду, анализирали смо успјешност екстракције ДНК из различитих дијелова 
хуманог скелета.  

Најтежим за обраду показале су се кости чији већи дио чини спонгиозна 
супстанца, у чијим се шупљинама накупља велика количина нечистоћа које је веома 
тешко уклонити. Проблем представља и велика количина хумусних киселина које се 
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ко-екстрахују са ДНК. Због њихове сличности са ДНК у физичко-хемијским 
карактеристикама, чињенице да хелирају јоне метала и интерагују са бројним 
органским једињењима, хумусне киселине умногоме ометају, како квантификацију 
ДНК флуоресцентним бојама, тако екстракцију и амплификацију (H a r r y  et al., 1999). 
Иако се, због поменутих проблем, резултати PicoGreen квантификације не могу 
сматрати апсолутно тачним, ипак, могу послужити као смјернице за одређивање 
количине узорка која ће се користити за PCR (Committee on DNA Technology in Forensic 
Science., 1992). 

За разлику од костију гдје је присутна велика количина спонгиозног ткива, зуби 
представљају одличан материјал за ДНК анализу, јер, захваљујући њиховој структури, 
много спорије наступа деградација ДНК. Наиме, цаклина (substantia adamantina), која 
прекрива дентин у подручју зубне круне, представља најтврђу твар у тијелу. Разлог 
томе је велики постотак анорганских твари (hydroxilapatit - 90%), док органске твари 
чине свега 3 до 4 процента цаклине. Други разлог је што су ћелије дентина 
(одонтобласти) смјештене у дубини зуба, на самој периферији зубне пулпе, што их 
чини донекле заштићеним од дјеловања физичких фактора (D u a n č i ć , 1972; N i l s s o n  
L e n n a r t ., 1993). 

ЗАКЉУЧЦИ 
Као најпогоднији хумани коштани материјал за ДНК анализу показали су се 

зуби, пршљенови, бутне, пубичне, сједалне, лакатне кости и лопатице. С друге стране, 
као најлошији избор хуманих коштаних остатака за ДНК анализу показале су се 
кључне, петне, рамене кости, ребра, доње вилице, те кости лобање и доручја. 
Објашњење оваквих резултата би, вјероватно, требало потражити у самој структури 
костију. Резултати овог рада представљају наше искуство у раду са коштаним 
узорцима, и могу послужити као смјернице при одабиру узорака скелетних остатака у 
сврху идентификације путем ДНК анализе. 
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Abstract 

PARAŠ, Smiljana: IMPACT  OF LOWFREQVENT ELECTROMAGNETIC FIELDS ON 
ENDOCRINE PANCREAS. Skup 2: 339-342. [Faculty of Natural Sciences and Matematics of 
Banjaluka University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića Street]. 
Magnetobiology is science which is already trying to understand and explain the mechanisms of  low 
and high freqvent electromagnetic fields, as well on the cell level and organism as whole. At this 
work, by experimental wey, it was tried to prove the impast of low freqvent on electromagnetic fields 
on endocrine pancreas. Studing the impact of  low freqvent on electromagnetic fields on endocrine 
pancreas is very interested, however  the radiation may directly have the, impact  on insuline 
concentration in blood. Among this experimental part it was done and statistical data, which 
significantly show how low freqvent  electromagnetic fields on endocrine pancreas . 
Key words: pancreas, electromagnetic fields, insuline, endocrine system 

Сажетак 
Магнетобилогија је научна област која већ неколико деценија покушава да схвати и објасни 
механизме деловања ниско и високо фреквентног електромагнетног зрачења, како на нивоу 
ћелија тако и на нивоу организма као целине. У овом раду покушано је експерименталним путем 
да се докаже утицај нискофреквентног (НФ) електромагнетног зрачења (ЕМЗ)  на ендокрини 
панкреас. Изучавање утицаја НФЕМЗ на ендокрини панкреас је веома интересантно, пошто 
зрачење директно може да утиче на концентрацију инсулина у крви. У раду је поред 
експерименталног дела урађена и статистичка обрада података, која сликовито показује колики је 
утицај ЕМ зрачења на ендокрини панкреас. 
Кључне ријечи: панкреас, електромагнетно зрачење, инсулин, ендокрини систем 

УВОД 
Биолошки ритмови, физичко постојање организма, опстанак и ментално стање 

зависе у великој мери од  електричних таласа које ствара наш мозак – та сила се још 
назива и сила живота. Исти овакви таласи се стварају у Земљиној кори, ствара их и 
Космичка радијација па простирући се долазе до свих живих организама. Електрични 
таласи мозга и електромагнетни таласи Земљине коре и Космоса  делују једни на друге, 
а сви заједно делују на све организме који живе на и у земљи или лете  у ваздуху или 
пливају у водама наше планете. 

Од како постоји Земља електромагнетно зрачење је стално присутно и ако се не 
примећује, живот на Земљи се навикао на њега. Људи су својим напретком и развојем 
технологије довели до тога да се за време од само једног људског века количина 
електромагнетног зрачења у средини где људи живе повећа много пута. Милионима 
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година упоредо са усложњавањем живота и организми се навикавају на 
електромагнетна зрачења, али тај период навикавања је постао кратак за ова зрачења 
пошто се нивои зрачења усложњавају, генерисано електромагнетно зрачење постаје све 
заступљеније и његово деловање постаје незаобилазно. Потребно је огромно познавање 
живог система да би могло да се одговори на питање како тело одговара на животно 
окружење. Постоји спољашња снага средине која креира како природу тако и човека а у 
исто време и њихов узајамни однос. Танан баланс између нас и природе се ремети са 
овом вештачки добијеном сметњом за наш организам а посебно за нервни систем. Зато 
се популарно сметње настале у функционисању организма услед електромагнетног 
зрачења – ЕМЗ називају «болести цивилизације» или SBS- sick building syndrom. 

ИЗВОРИ И МЕТОД АНАЛИЗЕ 
Проналажење литературе и објављених радова из конкретних радова о утицају 

ЕМЗ на ендокрини панкреас је веома тежак посао, зато што је изучавање утицаја 
електромагнетних таласа вема млада научна дисциплина. Углавном су резултати и 
објављени радови епидемиолошких размера или се односе на друге органске системе 
или друге органе. Најпопуларнији органски системи за изуичавање су: централни 
нервни систем, лимфопоетични систем и кардиоваскуларни систем. 

У доступној литератури о утицају ЕМЗ на ендокрини панкреас срећу се подаци 
који указују на то да променљива магнетна поља при дужем и више пута поновљеном 
деловању изазивају код животиња хипергликемију и смањење количине инсулина у 
крви. Колесова и сарадници (1981) су испитивали утицај ЕМЗ на динамику нивоа 
инсулина у крви после оптерећења животиња глукозом и нађено је да долази до 
повећања концентрације инсулина у крви. Иста група аутора такође закључује да 
променљиво електромагнетно поље утиче на секрецију инсулина код огледних 
животиња.  

Научник Белусов (1974, 1975) такође испитује морфолошке и биохемијске 
карактеристике ендокриног панкреаса  код експерименталних животиња које су биле 
излагане деловању једнократног променљивог ЕМП. Испитивања су доказала да долази 
до поремећаја хемодинамике у ендокрином панкреасу и да долази до деструкције истог, 
поготово до деструкције бета-ћелија. 

У експерименту који је постављен на Природно-математичком факултету у 
Новом Саду, Департман за билогију и екологију, такође је посматран утицај 
елекртомагнетних поља на ендокрини панкреас. Испитивање утицаја ЕМП на 
ендокрини панкреас су извршена на мужјацима лабораторијских пацова соја Wistar. Од 
укупно 27 животиња коришћених у експерименту, ЕМП је излагано 17 а 10 су служиле 
као контроле. Зрачене животиње су биле подељене на још две групе: група 1 су биле 
животиње које су биле даље од извора ЕМП па су самим тим боравиле у слабијем пољу 
а група 2 су биле животиње које су боравиле ближе ЕМП па су самим тим биле у јачем 
пољу. Услови смештаја за све три групе животиња били су исти. Апаратура помоћу 
које је добијено ЕМП- е сачињавао је калем од жице дебљине 2,5  мм намотане у 1320 
намотаја на дрвене рамове. Калем је прикључен на струјну мрежу од 220 V и 16А , 
преко аутотрансформатора који је редуковао напон на 60 V како би се избегао ефекат 
загревања. Интензитет добијеног ЕМП се кретао у распону од 500 μТ на страни кавеза 
ближе калему до 50 μТ на супротној  страни кавеза  и 10 V/м, док је његова 
фреквенција износила 50 Нz. Кавези са животињама су постављени на 20 см од калема 
симетрично са његове обе стране на дрвеним  плочама са гуменом подлогом како би се 
елиминисале механичке вибрације.  
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Једна група резултата која је добијена после хистолошке обраде панкреаса, 

стереолошке обраде добијених хистолошких пресека и статистичке обраде података су 
сврстани у горе приказани график. На апсциси графика су приказани бројеви, количина 
Лангерхансових острваца по једној групи животиња тј. у контролној, групи 1 или групи 
2. На ординати грфика су тзв. класне категорије острваца, тј. сва острвца без обзира на 
групу животиња су подељена у односу на њихову величину на 13 категорија . Од 
најмањих острва обележених, тј. која имају категорију 1 до највећих острва која имају 
категорију 13. Анализа је јасно показала да долази до расподеле или прегруписавања 
острваца. Једноставније речено, у контроли смо имали острвца категорије од 1 до 9 , 
док у групама 1 и 2 , које представљају и зрачене групе је дошло до појављивања 
највећег броја острва у категоријама од 3 до 6 и од 9 до 11. 

 

Сл. 1. Графикон  који  представља однос броја острваца и њихове величине 

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ 
Електромагнетно зрачење је деловало на ендокрини панкреас ових животиња у 

експерименталним условима. Није дошло до велике промене, пре би се рекло да се 
ендокрини панкреас прилагодио или одреаговао позитивно на овај спољни стимулус. 
Променила се структура величине острваца али се она нису рапидно и у великом броју 
губила као што није дошло ни до хиперпродукције нових острва.  
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Abstract 

BERBEROVIC, Lj., Amira REDZIC, B. SOSIC: AN INCREASE OF MEAN BODY HEIGHT 
(ACCELERATION) RESEARCHED ON POPULATION EXEMPLARS IN 
BOSNIA&HERZEGOVINA. Skup 2: 343-347. [*Faculty of Criminology, Sarajevo;**Faculty of 
Medicine, Sarajevo;***HealthNet International, Sarajevo].  
Secular trend of increase of mean body height (acceleration) was confirmed practically in all European 
populations. The same phenomenon is observed in the population of Bosnia and Herzegovina, 
comparing the results of the appropriate measurements, involving adults in the samples taken between 
the end of XIX century and recently. A conclusion could be drawn that there is a prominent similarity 
between corresponding data for Bosnia and Herzegovina and some other European countries, with 
respect to acceleration. It was possible to conclude also that the previously published findings of the 
reached plateau in height and of apparent convergence taking place lately between different 
populations.  
Keywords: Data on body height, long-term tendencies (secular trends), acceleration, reached plateau, 
convergence.  

Сажетак 
Различита истраживања регистровала су појаву да промјене одређених антропометријских 
варијабли показују сталан смисао у дужим одсјечцима времена. Појава се означава као дугорочни 
«тренд» промјена («secular trend») и праћена је најприје и најчешће на сталном повећавању 
средње укупне висине јединки («акцелерација раста») у људским популацијама. Приказани су 
подаци који илуструју акцелерацију раста у босанскохерцеговачкој популацији током раздобља 
које обухвата 110 година (1895-2005). Упоређена мјерења остварена су у знатном временском 
дисконтинуитету и методски нису савршено уједначена, али је компарација, уз одговарајућу 
статистичку обраду, ипак могућа. Феномен акцелерације индивидуалног раста у популацији јасно 
је изражен.  
Кључне ријечи: Подаци о тјелесној висини, дугорочне тенденције (секуларни трендови), 
акцелерација, достигнути плафон, конвергенција.  

УВОД 
Најстарији радови о физичким (тјелесним, соматским) одликама рецентног 

становништва Босне и Херцеговине појавили су се у посљедњим деценијама 
претпрошлог стољећа (H i m m e l , 1887, G l ü c k , 1891, W e i s b a c h , 1895). Велика 
вриједност старих антропометријских података особито је нaглашена с обзиром на 
занимљив и актуеалан проблем акцелерације који заузима истакнуто мјесто међу 
темама модерне науке о човјеку. Под термином «акцелерација» подразумијева се 
изразита једносмјерна темпорална варијација појединих морфолошких, али и 
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физиолошких индивидуалних особина у људским популацијама (B e r b e r o v i ć , 2005). 
Ове промјене су предмет великог интересовања савремених биоантрополога, особито 
стога што сама појава још увијек није добила задовољавајуће научно разјашњење. 
Знатан број истраживања посвећује се секуларном тренду мијењања просјечне 
индивидуалне висине, као и неким посебним аспектима тог тренда, на примјер – 
промјени односа посматраних популација која произлази из акцелерације. Примијећено 
је да је у неким, већином развијенијим земљама Европе, повећање просјечног раста 
заустављено отприлике средином осамдесетих година (H a u s p i e  et al., 1996). Неки 
аутори указују да постоји тенденција уједначавања средњег раста међу популацијама 
које су у том погледу некад биле различитије (U l i j a s z e k , 2001). Запажено је да се 
разлике смањују и међу подацима о регијама исте земље (D a n u b i o  et al., 2003). 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
Овдје се саопштавају резултати поређења мјера укупне тјелесне висине у 

неколико узорака становништва Босне и Херцеговине, приближно једнаких општих 
карактеристика, проучаваних у размаку од краја 19. вијека до данашњих дана. 
Упоређени су расположиви старији подаци о популацији (W e i s b a c h , 1895, 
V u k o s a v l j e v i ć , 1971), са налазима оригиналног сондажног истраживања узорка 
рецентне популације. Тај узорак је остварен антропометријском обрадом студената 
прве године Факултета криминалистичких наука у Сарајеву и прве године групе 
медицинских факултета. У свим случајевима ради се о узорцима јединки истог 
(мушког) пола. 

Изведена је компарација одговарајућих статистичких описа одабраних узорака 
становништва неких европских земаља (Естонија, Пољска, Португал, Италија). 

Просјек укупне висине тијела је податак који наводе сви извори из литературе 
без изузетка. Зато је методика статистичке обраде овдје усмјерена на утврђивање 
значаја разлика међу аритметичким срединама, при чему су примијењене различите 
технике, с обзиром на различите видове осталих података о централној тенденцији 
(P e t z , 1997).  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Табелом 1 приказани су основни налази мјерења индивидуалне тјелесне висине 

у посматраним узорцима босанскохерцеговачког становништва, док табела 2 приказује 
основне показатеље дескриптивне статистике о узорцима из табеле 1 који се налазе у 
литератури, или се могу извести из презентираних података. 
Табела 1. Општи подаци о посматраним узорцима босанскохерцеговачког становништва 

Извор Година N Старост 
испитаника M 

W e i s b a c h  1895 3803 20-24 172,3
V u k o s a v l j e v i ć 1962 * 18 170,4
V u k o s a v l j e v i ć 1969 * 18 172,0
Сонда 2005 177 18-20 182,9

* Нема података (генерација регрута, «војна тајна») 

Из табела 1 и 2 може се примијетити да акцелерације није било до седамдесетих 
година двадесетог вијека. Вриједност овог запажања ограничена је због тога што је 
тридесетогодишњи период “прескочен” у нашој анализи (1970-2005), пошто подробни 
опис читавог тока промјена није предмет овог рада. 
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Табела 2. Основни показатељи дескриптивне статистике о узорцима из табеле 1 
Узорак N M Распон варијације Ст.дев. Коеф. варијације 

1895 3803 172,3 152-192 6,14 3,56 
1962 * 170,4 * 6,89 4,05 
1969 * 172,0 * 6,81 3,96 
2005 177 182,9 165-197 5,77 3,15 

У табели 3 наведени су подаци о босанскохерцеговачкој и одабраним европским 
популацијама из приближно компарабилних временских раздобља. Може се рећи да су 
вриједности повећања просјечне висине углавном уједначене. Прираст узраста по 
деценији може се опрезно узети као показатељ брзине промјена, а тада се потврђује да 
акцелерација озбиљно наступа од шездесетих или седамдесетих година прошлог вијека.  

Табела 3 показује да је босанскохерцеговачка популација и крајем деветнаестог 
и почетком двадесетпрвог вијека изразито у просјеку виша у односу на узорке 
италијанског и португалског становништва. Апсолутна разлика остала је отприлике 
једнака (иако нешто умањена). Узорак Естонаца, по мјерењима из осамдесетих година 
претпрошлог прошлог вијека био је најближи налазима за босанскохерцеговачке 
регруте из 1895 године (W e i s b a c h , 1895). Естонски узорак је најближи сондажном 
узорку босанскохерцеговачке популације из 2005. године, при чему је апсолутна 
разлика међу аритметичким срединама мања него раније. 

Табела 3. Подаци о секуларном тренду просјечне индивидуалне висине у одабраним европским 
популацијама. 

Аритметичка средина  

Најстарији 
податак 

Најновији 
податак 

Временски 
размак 
(године) 

Разлика у 
средњој 
висини 
(цм) 

Прираст 
по 
деценији  
(цм) 

БиХ 172,3 (1895) 182,9 (2005) 110 10,6 0,96 
Италија 162,8 (1890) 172,6 (1972) 82 9,8 1,19 
Португал 163,2 (1904) 172,1 (2000) 96 8,9 0,93 
Естонија 168,5 (1886) 179,8 (2000) 114 11,3 0,99 

Из табеле 3 понајприје се види да је апсолутни прираст средње висине углавном 
уједначен у узорцима упоређених популација и углавном обрнуто пропорционалан 
дужини обухваћеног временског размака. То упућује на подједнаку брзину процеса 
акцелерације, иако су апсолутне разлике у достигнутој просјечној висини прилично 
изразите и статистички значајне. Видљиво је такође да је босанскохерцеговачка 
популација имала највећу вриједност аритметичке средине тјелесног узраста и на 
почетку и на крају посматраних периода – од краја деветнаестог, односно почетка 
двадесетог вијека до наших дана. Особито висок релативни прираст је нађен у 
регионалном узорку Италијана, што говори у прилог запажању да постоји тенденција 
уједначавања средњег раста у различитим популацијама, у новије вријеме 
(U l i j a s z e k , 2001). 

Упоређени узорци Естонаца (L i n t s i  & K a a r m a , 2003) из оба периода били су 
најближи подацима за босанскохерцеговачке узорке, с тим што због недостатка 
потребних података нису могли да буду урађени сви тестови значаја разлика (са 
“старијим” узорком естонске популације). Занимљиво је примијетити да теза о 
конвергенцији добија још једну потврду у смањењу апсолутне разлике између 
естонских и босанскохерцеговачких узорака у “новијем” посматраном периоду. 

Статистичка анализа значаја разлика међу аритметичким срединама показала је 
да се сви посматрани узорци значајно разликују, уз изузетак узорка “старе” бх 
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популације (W e i s b a c h , 1895) у поређењу са “новијим” узорцима португалског 
(P a d e z , 2003) и италијанског (D a n u b i o  et al., 2003) становништва и та два узорка 
међусобно. 

Поређењем података о средњој висини босанскохерцеговачке популације са 
Естонијом и неким другим развијеним европским земљама могао би се извести 
закључак да је наша популација досегла «плафон» средње тјелесне висине, који је 
другдје већином остварен до седамдесетих година (P a d e z  & J o h n s t o n , 1999). 

Резултати тестирања разлика међу аритметичким срединама обухваћених 
узорака (табела 4) налазе се у табели 5. Могући закључак да је у нас, управо у 
седамдесетим годинама наступила озбиљнија акцелерација, потврђује се високим 
статистичким значајем утврђених разлика. На сигурност тог закључка, међутим, утиче 
чињеница да узорци из шездесетих година овдје нису укључени у поређења, пошто 
литература (V u k o s a v l j e v i ć , 1971) не наводи податак о броју испитаних јединки.  

Табела 4. Преглед узорака обухваћених статистичком анализом значаја разлика међу 
аритметичким срединама. 

ПОПУЛАЦИЈА УЗОРАК 
(ГОДИНА) АУТОР(И) 

1895 W e i s b a c h  1895 Босна и 
Херцеговина  2005 B e r b e r o v i ć  et al. (ovaj rad) 

1890 Италија 1972 D a n u b i o  et al. 2003 

Португал 2000 P a d e z  2003 
Естонија 2000 L i n t s i  et K a a r m a  2003 

Табела 5. Статистички значај разлика у аритметичким срединама. 
 Италија 

1972 
Италија 

1890 
Естонија 

2000 
Португал 

2000 БиХ 2005  

БиХ 1895 НЗ ** ** НЗ ** 
БиХ 2005 ** ** ** **  
Португал 
2000 НЗ ** **  

Естонија 2000 ** **  
Италија 1890 **   
НЗ – разлика није значајна (p>0.05) 
** – разлика значајна (p<0.01) 

 Tehnika za testiranje razlika aritmetičkih sredina uz nedostatak podataka o 
odstupanjima individualnih rezultata od aritmetičke sredine. 

 Tehnika za testiranje razlika aritmetičkih sredina malih nezavisnih uzoraka. 

ЗАКЉУЧАК 
Поређењем босанскохерцеговачких података о средњем узрасту са налазима из 

других европских земаља у одговарајућим раздобљима може се констатовати да је 
наша популација задржала карактеристике високог просјечног узраста, иако је, у 
периоду 1889–2005, имала сразмјерно низак просјечни прираст на десет година. 

Расположиви подаци указују да је акцелерација у износу средње тјелесне висине 
у Босни и Херцеговини наступила (отприлике) у седамдесетим годинама прошлог 
стољећа, односно у времену кад је у неким другим европским земљама достигнут 
“плафон” индивидуалног узраста. 
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На основу прелиминарних података о просјечној висини адултне популације 
Босне и Херцеговине (приближно – регрутска старост), може се закључити да је у 
рецентном становништву достигнут “плафон” раста.  

Према нашим налазима, теза да секуларни тренд раста води конвергенцији 
података за различите европске популације има добре основе. 
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Abstract 

*DAHIC, Amela, **A. BAJRAKTAREVIC, **Jasminka HADZIHALILOVIC, *A. 
H.HALILOVIC, ***Amira REDZIC, ****Fatima JUSUPOVIC: IMPACT OF THE PARENTS' 
AGE ON SCHOOL CHILDREN’S BODY HEIGHT AND BODY MASS IN THE REGION OF 
GRAČANICA. Skup 2: 349-364. [*Grammar school "Mesa Selimovic" Tuzla, **Faculty of Natural 
Sciences and Mathematics, University of Tuzla, ***Faculty of Medicine, University of Sarajevo, 
***College of Medical care, University of Sarajevo]. 
The work elaborated the impact of parent’s age (father and mother) on anthropological characteristics, 
body height and body mass. The samples of 2026 examines  randomly selected included 944 boys and 
1082 girls at the age from 11 to 17 coming from Gračanica area. Anthropological measurements are 
dane according to IBP, anthropological methods and standardised instruments which are constructed 
according to criteria of Martin’s anthropological instruments. Boys whose fathers belong to the 
category 1, had a higer middle value for body height and body mass. When we speak about girls the 
situation is different. Gigls whose fathers belong to the category 2 (ages over 30 years), had higer 
middle values for body height and body mass. Sons and daughters whose mothers belong to the 
category 2 (ages over 25 years), had higer middle values for observed parameters.  
Key words: body height, body mass, growth and development 

Сажетак 
У раду је испитиван утјецај старости родитеља (оца и мајке) на антропометријска својства, 
тјелесну висину и тјелесну масу. Узорак од 2026 испитаника је случајно одабран, а обухватио је 
944 дјечака и 1082 дјевојчица, узраста од 11 до 17 година, са грачаничког подручја. 
Антропометријска мјерења извршена су према IBP-у, антрополошким методама и 
стандардизираним инструментима, који су конструисани према критеријима Мартиновог 
антрополошког инструментарија. Дјечаци очева из серије 1 (старост оца до 30 година) имали су 
најчешће веће средње вриједности за тјелесну висину и тјелесну масу. Када су дјевојчице у 
питању, онда је ситуација другачија. Веће средње вриједности за тјелесну висину и тјелесну масу 
имале су дјевојчице из серије 2 (старост оца преко 30 година). Мајке из серије 2 (старост мајке 
преко 25 година) имале су и синове и кћерке са већим средњим вриједностима за посматране 
параметре.  
Кључне ријечи: тјелесна висина, тјелесна маса, раст и развој.  
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УВОД 
Раст (растење), у уобичајеном значењу, представља повећање одређене тјелесне 

мјере. Свако растење може бити позитивно и негативно. Према томе, раст је, уствари, 
процес мијењања проучаване тјелесне мјере, и израз је количинских разлика између 
позитивног и негативног прираста (B e r b e r o v i ć , H a d ž i s e l i m o v i ć , 1982). 
Онтогенетска промјењивост и раст, као једно од њених најуочљивијих квантитативних 
обиљежја, представљају својеврсну резултанту трајног, сложеног и динамичног 
међудејства унутрашњих (ендогених) и вањских (егзогених) фактора 
(H a d ž i s e l i m o v i ć , 2001). 

У унутрашње (ендогене) факторе раста и развоја спадају: генетички (насљедни) 
фактори, хормонски (ендокрини) фактори и нервни фактори. 

У спољашње (егзогене) факторе раста и развоја најчешће се сврставају: 
климатско-еколошки фактори, нутрициони (исхрана), здравствено-хигијенски, 
психолошки и социо-економски фактори. 

Постоји и група фактора који се по својој припадности могу сврстати и у 
ендогене и у егзогене: редослијед рађања дјетета, старост родитеља и пропагацијска 
мобилност. 

Старост родитеља  утиче на физички развој њихове дјеце (V o l a n s k i , 
H a r t e v s k a , 1967). У савременој медицинској пракси сматра се да је старија трудница 
жена, послије тридесетпете године живота. Међу овим женама треба разликовати старе 
првороткиње и старе вишероткиње. Младом трудницом сматра се она која је у 
младеначкој или адолесцентној доби (D r a ž i n i ć  et al. 1994). 

Интересантни су подаци Во л а н с к о г  и Ха р т е в с к е  (1967) о утицају узраста 
родитеља на физички развој њихове дјеце. Најбоље су развијена дјеца, рођена од мајке 
која има од 21 до 25 година,  на селу, и 26 до 30 година,  у граду; и очева старих од 30 
до 34 године, у граду, и више од 40, на селу. Најслабије су развијена дјеца, рођена од 
мајки старих од 16 до 20 година, на селу, и 21 до 25 година, у граду; и очева од 30 до 35 
година, код обје групе. 

У Босни и Херцеговини, раст и развој дјеце и омладине као и факторе који утичу 
на раст и развој, истраживали су Š v o b  и сарадници (1974, 1978); Но в а к о в и ћ  (1980); 
Хаџ и х а л и л о в и ћ  (2001, 2002, 2003) и Хаџи с е л им о в и ћ  (1996, 2001). 

Циљ рада је био да се, на основу антропометријских својства тјелесне висине и 
тјелесне масе, дефинирају особености раста и развоја дјеце и омладине, узраста од 11 
до 17 година (оба спола), са подручја општине Грачаница, и да се анализира утицај 
старости родитеља (оца и мајке) на споменута антропометријска својства код дјеце и 
омладине оба спола, узраста од 11 до 17 година. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
Узорак испитаника за ово истраживање чини скупина од укупно 2026 дјечака и 

дјевојчица, ученика из четири основне и двије средње школе са подручја општине 
Грачаница, у узрасној доби од 11 до 17 година живота. Узорак је прикупљен у ЈУ 
Основна школа "Хасан Кикић" Грачаница, ЈУ Основна школа "Соко" Грачаница, ЈУ 
Основна школа "Малешићи" Грачаница, ЈУ Основна школа "Лукавица" Грачаница, те 
ЈУ Гимназија "Др Мустафа Камарић" Грачаница и ЈУ Мјешовита средња школа 
"Грачаница" Грачаница, током 4., 5. и 6. мјесеца 2005. године. Узорак сачињава 944 
дјечака и 1082 дјевојчице. Подјела узорка на добне скупине извршена је на основу 
децималне старости, израчунате из прикупљених података о дану, мјесецу и години 
рођења сваког испитаника. Истраживање је извршено према упутству ИБП. С обзиром 
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да је истраживан утицај старости родитеља на тјелесну висину и тјелесну масу њихове 
дјеце, подузорци мајки и очева подијељени су у по двије категорије (мајке до 25 година 
- серија 1; мајке преко 25 година – серија 2; очеви до 30 година – серија 1; очеви преко 
30 година – серија 2) приказане у табели 1. Резултати мјерења су обрађени 
математичко-статистичким методама. 
Табела 1. Структура узорка испитаника према сполу, узрасној доби и старости родитеља при 
рођењу њихове дјеце 

                                         Дјечаци                                                     Дјевојчице 
Категорије: Серија 1 Серија 2 Серија 1 Серија 2    Серија 1 Серија 2 Серија 1 Серија 2 

Узраст (год)  1N         2N          1N           2N                 1N          2N          1N        2N  
  11                65           55            85           35                  63           59           80         42 
  12                71           70            88           53                  63           82           98         47 
  13                87           59          103           43                  95           61          118        38 
  14                75           73            99           49                  89           64          112        41 
  15                69           70            95           44                 102          57          120        39 
  16                75           72          103           44                 107          73          141        39 
  17                58           45            68           35                 103          64          129        38 
 Укупно:    500         444          641         303                 622        460          798       284  =2026 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

ТЈЕЛЕСНА ВИСИНА 
Резултати истраживања апсолутних мјера тјелесне висине, узрасних категорија 

од 11 до 17 година, на подручју општине Грачаница, приказани су у табели 2 и 3 и на 
слици 1.  

У табели 2 се види да је раст дјечака у висину интензиван од 12. године до 16. 
године.  Најинтензивнији раст је између 14. и 15. године и апсолутни прираст износи 
8,6 цм, док је релативни прираст 5,36%. Ови подаци подударају се са теоријским 
подацима, односно одговарају адолесцентном скоку код дјечака у том узрасту. Такође, 
резултати мјерења показују да постоје статистички значајне разлике (т-тест, п<0,05) у 
средњим вриједностима тјелесне висине између сукцесивних генерација дјечака,  
узраста од 11 до 16 година. Између 16 и 17 година, разлика у тјелесној висини није 
статистички значајна. 
Табела 2.Тјелесна висина (цм) дјечака према узрасту са подручја Грачанице 

Узраст       N             X                  Xmin-Xmax             ±s            SD             V         Прираст  
 (год.)                         (цм)                      (цм)                                                   (%)          (%) 
  11          120          146,97ó           135,50-166,00          0,59          6,52          4,43           0  
  12          141          148,67óó         136,50-169,00          0,50          5,94          3,99         1,15 
  13          146          154,58óó*       136,00-171,00          0,56          6,79          4,39         3,97 
  14          148          160,17óó         141,00-176,50          0,63          7,76          4,84         3,61 
  15          139          168,77óó**     147,00-194,00          0,69          8,21          4,86         5,36 
  16          147          175,56ó**       163,00-190,00          0,41          5,04          2,87         4,02  
  17          103          176,52**         158,00-195,00          0,67          6,88          3,89         0,54 

ó- сигнификантност разлика између средњих вриједности сукцесивних генерација дјечака 
*- сигнификантност разлика између средњих вриједности дјечака и дјевојчица истог узраста 

У табели 3 се и код дјевојчица може уочити интензиван раст у висину од 12. 
године до 16. године. Најинтензивнији раст дјевојчица је између 12. и 13. године и 
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апсолутни прираст износи 7,71 цм, а релативни прираст износи 5,20%, што је било за 
очекивати. Статистички значајне разлике у средњим вриједностима за тјелесну висину 
између дјечака и дјевојчица јављају се у узрасту од 13, 15, 16 и 17 година.  
Табела 3. Тјелесна висина (цм) дјевојчица према узрасту са подручја Грачанице 

Узраст       N             X                   Xmin-Xmax              ±s            SD           V          Прираст 
 (год.)                       (цм)                  (цм)                                                      (%)          (%) 
   11         122          146,81ó          134,00-159,50          0,54          5,97 4,06           0 
   12         145          148,37óó        136,00-170,00          0,50          6,03        4,06         1,06 
   13         156          156,09óó*      136,50-180,00          0,52          6,59        4,22         5,20 
   14         153          159,30óó        147,00-174,00          0,46          5,76        3,61         2,05 
   15         159          163,05óó**    150,50-180,00          0,41         5,22         3,20         2,35 
   16         180          166,43ó**      150,50-182,00          0,44         5,99         3,59         2,07 
   17         167          167,54**        151,50-180,00          0,67          6,88        3,89         0,66 

ó- сигнификантност разлика између средњих вриједности сукцесивних генерација дјевојчица  
*- сигнификантност разлика између средњих вриједности дјечака и дјевојчица истог узраста 

Из слике 1 види се да дјечаци и дјевојчице имају приближно исту тјелесну 
висину у 11. и 12. години. Најинтензивнији раст (скок) дјевојчица је између 12. и 13. 
године, тако да дјевојчице са 13 година имају већу тјелесну висину од својих вршњака. 
Код дјечака се, међутим, најинтензивнији раст (скок) јавља нешто касније, између 14. и 
15. године, тако да дјечаци са 14, 15, 16 и 17 година имају већу  тјелесну висину од 
својих вршњакиња.  
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са подручја Грачанице 

Резултати истраживања упоређени су са резултатима истраживања неких 
антрополошких карактеристика основношколаца у Новом Саду (Verica Božić-Krstić et 
al. 2004). 

Из података се види да се тјелесна висина дјечака и дјевојчица повећава до 15. 
године. За разлику од дјечака и дјевојчица истог узраста из Грачанице, који са 11 и 12 
година имају приближно исту тјелесну висину, дјевојчице из Новог Сада су са 11 и 12 
година нешто "више" од својих вршњака. Послије 13. године дјечаци из Новог Сада 
надвисују дјевојчице, а разлике су статистички врло значајне (p<0,01). Дјечаци из 
Грачанице надвисују своје вршњакиње послије 14. године, док су у узрасту од 13 
година  "више" дјевојчице. Најинтензивнији раст код дјевојчица из Новог Сада јавља се 
између 12. и 13. године као и код дјевојчица у Грачаници. Међутим, најинтензивнији 
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раст код дјечака из Новог Сада јавља се нешто раније (између 13. и 14. године), у 
односу на дјечаке из Грачанице. 
Табела 4. Висина тијела дјечака и дјевојчица u Новом Саду.  (Verica Božić-Krstić i sar., 2004) 

                                  Дјечаци                                                          Дјевојчице 

Узраст        N           X              Xmin-Xmax                N              X              Xmin-Xmax 
 (год.)                        (цм)                   (цм)                                     (цм)                  (цм) 
  11           124         146,91         131,20-170,30            115         149,58         135,50-169,20 
  12           214         152,52         132,20-171,50            189         154,13         136,50-170,50 
  13           177         158,93         137,60-181,70            191         160,73         143,30-175,50 
  14           110         166,38         146,20-188,70            155         163,17         140,70-180,70 
  15           140         173,38         152,90-192,90            145         164,34         154,00-187,60 

Утицај старости оца на тјелесну висину 
Средње вриједности тјелесне висине дјечака и дјевојчица у зависности од 

старости оца дате су у табели 5. Из табеле се може уочити да су у узрасту од 11, 12, 15 
и 16 година, дјечаци из серије 1 нешто "виши" од дјечака из серије 2. У узрасту од 13, 
14 и 17 година, ситуација је обрнута. 
Табела 5. Тјелесна висина (цм) и старост оца 

                                         Дјечаци                                                        Дјевојчице 
Категорије      Серија 1                    Серија 2                         Серија 1                    Серија 2 

Узраст       1N         1X           2N            2X        1N          1X           2N          2X  
 (год.)                       (цм)                            (цм)                           (цм)                           (цм) 
  11            85         147,10           35         146,67           80         146,71           42         146,98 
  12            88         149,01           53         148,12           98         148,84           47         147,40 
  13          103         154,37           43         155,08         118         156,12           38         156,00 
  14            99         159,58           49         161,36         112         159,63           41         158,40 
  15             95        169,19           44         167,87         120         163,29           39         162,29 
  16          103         175,58           44         175,51         141         166,11           39         167,60 
  17            68         176,02           35         177,48         129         167,34           38         168,25 

У подузорку дјевојчица, види се да у узрасту од 12, 13, 14 и 15 година дјевојчице 
из серије 1  имају нешто веће средње вриједности за тјелесну висину, у односу на 
дјевојчице из серије 2. Треба напоменути да све наведене разлике у тјелесној висини 
између испитаника из серије 1 и серије 2 нису статистички значајне. 
Табела 6. Статистички значај разлика за тјелесну висину између испитаника из серије 1 и серије 2 

Узраст          Спол        Серије        X (цм)              t-тест                df                         p 
                                        1                146,71                      
   11               Ž               2                146,38                0,311               120               0.80>p>0,70 
                                        1                147,10 
                     M               2                146,67                0,341               118               0,80>p>0,70 
                                        1                148,84 
   12               Ž               2                147,40                1,515               143               0,20>p>0,10 
                                        1                149,01 
                     M               2                148,12                0,864               139               0,40>p>0,30 
                                        1                156,12 
   13               Ž               2                156,00                0,104               154                    p>0,90 
                                        1                154,37 
                     M               2                155,08                0,572               144               0,60>p>0,50 
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                                        1                159,63 
   14               Ž               2                158,40                1,294               151               0,20>p>0,10 
                                        1                159,58 
                     M               2                161,36                1,348               146               0,20>p>0,10 
                                        1                163,29 
   15               Ž               2                162,29                1,111               157               0,30>p>0,20 
                                        1                169,19 
                     M               2                167,87                0,825               137               0,50>p>0,40 
                                        1                166,11 
   16               Ž               2                167,60                1,460               178               0,20>p>0,10 
                                        1                175,58 
                     M               2                175,51                0,075               145                   p>0,90 
                                        1                167,34 
   17               Ž               2                168,25                0,910               165               0,40>p>0,30 
                                        1                176,02 
                     M               2                177,48                0,741               101               0,50>p>0,40 

Табела 7. Статистички значај разлика за тјелесну висину између дјечака и дјевојчица из истих серија 

Узраст       Спол        Серије           X (цм)             t-тест                 df                        p 
                    M                1                147,10 
                    M                1                147,10 
   11             Ž                 1                146,71                0,390               163               0,70>p>0,60 
                    M                2                146,67 
                    Ž                 2                146,38                0,224                 75               0,90>p>0,80 
                    M                1                149,01 
   12             Ž                 1                148,84                0,191               184               0,90>p>0,80 
                    M                2                148,12 
                    Ž                 2                147,40                0,660                 98               0,60>p>0,50 
                    M                1                154,37 
   13             Ž                 1                156,12                1,944               219               0,10>p>0,05 
                    M                2                155,08 
                    Ž                 2                156,00                0,638                 79               0,60>p>0,50 
                    M                1                159,58 
   14             Ž                 1                159,63                0,052               209                    p>0,90 
                    M                2                161,36 
                    Ž                 2                158,40                2,259                 88               0,05>p>0,02* 
                    M                1                169,19 
   15             Ž                 1                163,29                6,483               213                   p<0,001*** 
                    M                2                167,87 
                    Ž                 2                162,29                3,487                 81                   p<0,001** 
                    M                1                175,58 
   16             Ž                 1                166,11              13,528                242                  p<0,001*** 
                    M                2                175,51 
                    Ž                 2                167,60                6,647                 81                   p<0,001*** 
                    M                1                176,02 
   17             Ž                 1                167,34                9,644               195                   p<0,001*** 
                    M                2                177,48 
                    Ž                 2                168,25                4,569                 71                   p<0,001*** 

*- сигнификантност разлика средњих вриједности између дјечака и дјевојчица из истих серија 

У табели 7 су приказани резултати т-теста између дјечака и дјевојчица из истих 
серија. Види се да у узрасту од 15, 16 и 17 година, између дјечака и дјевојчица из прве 
серије, као и између дјечака и дјевојчица из друге серије, постоје статистички значајне 
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разлике у тјелесној висини. У узрасту од 14 година, статистички значајне разлике 
нађене су између дјечака и дјевојчица из серије 2. 

Утицај старости мајке на тјелесну висину 
Средње вриједности тјелесне висине дјеце у зависности од старости мајке дате 

су у табели 8.  
Табела 8 .Тјелесна висина (цм) и старост мајке 

                                    Дјечаци                                                      Дјевојчице 
Категорије     Серија 1                  Серија 2                        Серија 1                      Серија 2 

Узраст     1N           1X            2N        2X     1N            1X             2N          2X  
 (год.)                      (цм)                          (цм)                             (цм)                           (цм) 
  11          65         146,88           55         147,08           63         146,85           59         146,76  
  12          71         148,40           70         148,95           63         149,63*         82        147,40* 
  13          87         153,81           59         155,72           95         156,53           61         155,40 
  14          75         158,76*         73         161,61*         89         159,20           64         159,44 
  15          69         168,56           70         168,98         102         163,37           57         162,47 
  16          75         176,21           72         174,88         107         165,80           73         167,36 
  17          58         176,37           45         176,71         103         167,41           64         167,75 

   *- сигнификантност разлика између poređenih kategorija u uzorku дјечака и дјевојчица 

Табела 9. Статистички значај разлика за тјелесну висину између испитаника из серије 1 и серије 2 

Узраст         Спол           Серије           X (цм)               t-тест                df                        p 
                                        1                146,85                 
   11               Ž                2                146,76                0,083               120                   p>0,90 
                                        1                146,88 
                      M               2                147,08                0,166               118               0,90>p>0,80 
                                        1                149,65 
   12               Ž                2                147,40                2,165               143               0,05>p>0,02* 
                                        1                148,40 
                      M               2                148,95                0,555               139               0,60>p>0,50 
                                        1                156,53 
   13               Ž                2                155,40                1,118               154               0,30>p>0,20 
                                        1                153,81 
                      M               2                155,72                1,690               144               0,10>p>0,05 
                                        1                159,20 
   14               Ž                2                159,44                0,260               151               0,80>p>0,70 
                                        1                158,76 
                      M               2                161,61                2,298               146               0,05>p>0,02* 
                                        1                163,37 
   15               Ž                2                162,47                1,071               157               0,30>p>0,20 
                                        1                168,59 
                      M               2                168,98                0,304               137               0,80>p>0,70 
                                        1                165,80 
   16               Ž                2                167,36                1,733               178               0,10>p>0,05 
                                        1                176,21 
                      M               2                174,88                1,641               145               0,20>p>0,10 
                                        1                167,41 
   17               Ž                2                167,75                0,377               165               0,80>p>0,70 
                                        1                176,37 
                      M               2                176,71                0,242               101               0,90>p>0,80 

*- сигнификантност разлика средњих вриједности за тјелесну висину kod испитаника из серија 1 и 2 
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Из табеле се види да су у узрасту од 11, 12, 13, 14, 15 и 17 година дјечаци из 
прве серије нешто "нижи" од дјечака из серије 2, а у узрасту од 14 година та разлика је 
статистички значајна (табелe 8 и 9). У узрасту од 16 година дјечаци из прве серије 
имају нешто већу средњу вриједност за тјелесну висину oд дјечака из серије  2. 

У подузорку дјевојчица, види се да дјевојчице из серије 1, у узрасту од 11, 12, 13 и 
15 година, имају већу тјелесну висину од дјевојчица из серије 2, а у узрасту од 12 
година та разлика је и статистички значајна (табеле 8 и 9). 

Све наведене разлике у тјелесној висини нису статистички значајне. Из табеле 9 
се види да су статистички значајне разлике нађене у узрасту од 14 година између 
дјечака из серије 1 и серије 2, као и између дјевојчица из серије 1 и серије 2, у узрасту 
од  12 година. Из табеле 10 се види да статистички значајне разлике у тјелесној висини 
постоје у узрасту од 15, 16 и 17 година између дјечака и дјевојчица из прве серије, као и 
између дјечака и дјевојчица из серије 2. Статистички значајне разлике постоје и у 
узрасту од 13 година између дјечака и дјевојчица из серије 1.  
Табела 10. Статистички значај разлика за тјелесну висину за дјечаке и Дјевојчице из истих 
серија 

Узраст        Спол        Серије          X (цм)                   t-тест                 df                           p 
                      M               1                146,88 
   11               Ž                1                146,85                0,029               126                    p>0,90 
                      M               2                147,08 
                      Ž                2                146,76                0,258               112             0,80>p>0,70 
                      M               1                148,40 
   12               Ž                1                149,63                1,088               132               0,30>p>0,20 
                      M               2                148,95 
                      Ž                2                147,40                1,760               150             0,10>p>0,05 
                      M               1                153,81 
   13               Ž                1                156,53                2,690               180               0,01>p>0,001* 
                      M               2                155,72 
                      Ž                2                155,40                0,283               118              0,80>p>0,70 
                      M               1                158,76 
   14               Ž                1                159,20                0,431               162               0,70>p>0,60 
                      M               2                161,61 
                      Ž                2                159,44                1,870               135               0,10>p>0,05 
                      M               1                168,56 
   15               Ž                1                163,37                4,850               169                    p<0,001** 
                      M               2                168,98 
                      Ž                2                162,47                5,336               125                   p<0,001** 
                      M               1                176,21 
   16               Ž                1                165,80              12,850               180                    p<0,001*** 
                      M               2                174,88 
                      Ž                2                167,36                8,263               143                  p<0,001*** 
                      M               1                176,37 
   17               Ž                1                167,41                9,237               159                    p<0,001*** 
                      M               2                176,71 
                      Ž                2                167,75                6,630               107                  p<0,001*** 

*- сигнификантност разлика средњих вриједности између дјечака и дјевојчица из истих серија 
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ТЈЕЛЕСНА  МАСА 
Из табеле 11 се може видјети да је пораст тјелесне масе од 11. до 17. године 

интензиван. Најинтензивнији пораст тјелесне масе код дјечака је између 14. и 15. 
године и апсолутни прираст износи 9,1 кг, а релативни прираст износи 18,24%. 
Најмањи интензитет пораста тјелесне масе код дјечака је између 11. и 12. године. 

Резултати мјерења показују да постоје статистички значајне разлике у средњим 
вриједностима за тјелесну масу дјечака у сукцесивним генерацијама у узрасту од 12 до 
17 година. 
Табела 11. Тјелесна маса (кг) дјечака према узрасту са подручја Грачанице 

Узраст       N              X               Xmin-Xmax            ±s            SD              V           Прираст 
 (год )                        (кг)                   (кг)                                                     (%)           (%) 
   11         120          38,85            29,00-56,00            0,56          6,24         16,06            0     
   12         141          40,60óó         28,00-85,00            0,71          8,51         20,96          4,50 
   13         146          45,10óó         30,00-85,00            0,63         7,68          17,02        11,08 
   14         148          49,87óó         35,50-70,00            0,61         7,44          14,91        10,57 
   15         139          58,97óó**     45,00-83,00            0,73         8,68          14,71        18,24 
   16         147          64,47ó**       48,00-95,00            0,64         7,86          12,19          9,32 
   17         103          67,34**         48,00-95,00            0,90         9,23          13,70          4,45 

ó- сигнификантност разлика између средњих вриједности сукцесивних генерација дјечака 
*- сигнификантност разлика између средњих вриједности дјечака и дјевојчица истог узраста 

И код дјевојчица се уочава интензиван раст тјелесне масе до 16. године. 
Најинтензивнији раст тјелесне масе код дјевојчица је између 12. и 13. године и 
апсолутни прираст износи 6,34 кг, док је релативни прираст 15,97%. Ово се повећање 
тјелесне масе поклапа са повећањем тјелесне висине. Најмањи пораст тјелесне масе код 
дјевојчица је између 16. и 17. године. 
Табела 12. Тјелесна маса (кг) дјевојчица према узрасту са подручја Грачанице 

Узраст       N               X               Xmin-Xmax            ±s            SD            V           Прираст 
 (год.)                         (кг)                   (кг)                                                   (%)            (%) 
   11         122          38,06ó           26,00-65,00            0,57         6,36         16,71            0 
   12         145          39,69óó         28,00-64,00            0,45         5,44         13,70          4,28 
   13         156          46,03óó         28,00-88,00            0,56         7,02           5,25        15,97 
   14         153          49,48óó         37,00-63,00            0,47         5,93         11,98          7,49 
   15         159          53,53óó**     43,00-70,00            0,42         5,33           9,95          8,18 
   16         180          57,61**         42,50-80,00            0,50         6,81         11,82         7,62 
   17         167          57,72**         47,00-75,00            0,43         5,58           9,66         0,19 

  ó- сигнификантност разлика између средњих вриједности сукцесивних генерација дјевојчица 
  *- сигнификантност разлика између средњих вриједности дјечака и дјевојчица истог узраста 

И код дјевојчица као и код дјечака постоје статистички значајне разлике између 
сукцесивних генерација, и то узраста од 11 до 16 година, док између 16 и 17 година 
разлика у тјелесној маси није статистички значајна. 

Такође, постоје статистички значајне разлике у тјелесној маси између дјечака и 
дјевојчица, и то у узрасту од 15, 16 и 17 година. Разлике између дјечака и дјевојчица у 
осталим узрасним категоријама постоје, али нису статистички значајне  

Из слике 2 се види да је најинтензивнији раст тјелесне масе код дјечака између 
14. и 15. године, а код дјевојчица између 12. и 13. године. Такође се види да у узрасту 
од 14 година, дјечаци и дјевојчице имају приближно исту тјелесну масу. Дјевојчице са 
13 година нешто су "теже" од дјечака, док су дјечаци са 11 и 12 година нешто "тежи" од 
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дјевојчица, а са 15, 16 и 17 година та је разлика у тјелесној маси значајно више 
изражена. 

У табели 13 приказане су средње вриједности за тјелесну масу дјечака и 
дјевојчица из Новог Сада, узраста од 11 до 15 година (Verica Božić-Krstić et al. 2004). 

Из табеле се види да је пораст тјелесне масе код дјечака и дјевојчица интензиван 
до 15. године. Најинтензивнији пораст тјелесне масе код дјевојчица јавља се између 12. 
и 13. године као и код дјевојчица из Грачанице, што се подудара са најинтензивнијим 
растом у висину. Међутим, највећи пораст тјелесне масе код дјечака из Новог Сада 
јавља се раније (између 13. и 14. године), него код дјечака из Грачанице. 

Слика 2. Компаративни приказ средњих вриједности тјелесне mase (кг) дјечака и дјевојчица са 
подручја Грачанице 

Табела 13. Тјелесна маса дјечака и дјевојчица u Новом Саду (Verica Božić-Krstić i sar., 2004) 
                                  Дјечаци                                                      Дјевојчице 

Узраст          N             X            Xmin-Xmax                N             X            Xmin-Xmax 
 (год.)                          (кг)                (кг)                                      (кг)               (кг) 
  11             124         41,98         27,00-81,00               115         42,32         28,00-70,00 
  12             214         45,55         27,00-93,00               189         46,47         28,00-89,00 
  13             177         50,21         30,00-103,00             191         52,44         30,00-110,00 
  14             110         59,63         36,00-105,00             155         55,24         35,00-97,00 
  15             140         64,75         35,00-115,00             145         57,30         36,00-90,00 

За разлику од дјевојчица из Грачанице које су од својих вршњака "теже" само у 
узрасту од 13 година, дјевојчице из Новог Сада имају већу тјелесну масу од својих 
вршњака у узрасту од 11 до 13 година. 

Утицај старости оца на тјелесну масу 
Резултати мјерења тјелесне масе испитаника у зависности од старости оца, 

приказани су у табели 14 гдје се види да у узрасту од 12, 15 и 16 година дјечаци из 
серије 1 имају већу тјелесну масу  од дјечака из друге серије. У узрасту од 11, 13, 14 и 
17 година, дјечаци из серије 2 нешто су "тежи" од дјечака из прве серије. У узрасту од 
14 и 15 година, наведене разлике су и статистички значајне (табеле 14 и 15). 

У подузорку дјевојчица види се да, у узрасту  од 12 и 17 година, дјевојчице из 
серије 1 имају већу тјелесну масу од својих вршњакиња из серије 2. У узрасту од 11, 13, 
14, 15 и 16 година, дјевојчице из серије 2 "теже" су од својих вршњакиња из серије 1. 

Из табеле 15 се види да у узрасту од 14 и 15 година  постоје статистички 
значајне разлике у тјелесној маси између дјечака из серије1 и дјечака из серије 2. 
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У табели 16 приказани су резултати т-теста између дјечака и дјевојчица из истих 
серија. Из табеле се види да у узрасту од 15, 16 и 17 година постоје статистички 
значајне разлике у тјелесној маси између дјечака и дјевојчица из серије 1, као и између 
дјечака и дјевојчица из серије 2. У узрасту од 11, 12, 13 и 14 година нема статистички 
значајних разлика у тјелесној маси између дјечака и дјевојчица. 
Табела 14. Тјелесна маса (кг) и старост оца 

                                         Дјечаци                                                       Дјевојчице 
Категорије      Серија 1                     Серија 2                    Серија 1                     Серија 2 

Узраст       1N            1X            2N          2X             1N         1X             2N           2X  
 (год.)                       (кг)                            (кг)                           (кг)                           (кг) 
  11            85          38,46            35          39,78           80          37,83         42          38,48 
  12            88          41,12            53          39,73            98         39,75          47          39,57 
  13          103          44,87            43          45,65           118        45,66          38          47,18 
  14            99          48,78*          49          52,08*         112        49,15          41          50,37 
  15            95          60,00*          44          56,73*        120         53,43           39          53,83 
  16          103          64,66            44          64,04          141         57,17           39          59,21 
  17            68          66,93            35          68,14          129         57,75           38          57,63 

   *- сигнификантност разлика између poređenih kategorija u uzorku дјечака и дјевојчица 

Табела 15. Статистички значај разлика за тјелесну масу између испитаника из серије 1 и серије 2 

Узраст         Спол         Серије            X (кг)               t-тест                 df                         p 
                                        1                 37,83   
   11               Ž                2                 38,48                0,575               120               0,60>p>0,50 
                                        1                 38,46 
                      M               2                39,78                 0,970               118               0,40>p>0,30 
                                        1                 39,75 
   12               Ž                2                 39,57                0,216               143               0,90>p>0,80 
                                        1                 41,12 
                      M               2                39,73                 0,985               139               0,40>p>0,30 
                                        1                 45,66 
   13               Ž                2                 47,18                1,225               154               0,30>p>0,20 
                                        1                 44,87 
                      M               2                45,65                 0,557               144               0,60>p>0,50 
                                        1                 49,15 
   14               Ž                2                 50,37                1,173               151               0,30>p>0,20 
                                        1                 48,78 
                      M               2                52,08                 2,894               146               0,01>p>0,001* 
                                        1                 53,43 
   15               Ž                2                 53,83                0,439               157               0,70>p>0,60 
                                        1                 60,00 
                      M               2                56,73                 2,194               137               0,05>p>0,02* 
                                        1                 57,17 
   16               Ž                2                 59,21                1,489               178               0,20>p>0,10 
                                        1                 64,66 
                      M               2                64,04                 0,418               145               0,70>p>0,60 
                                        1                 57,75 
   17               Ž                2                 57,63                0,122               165                    p>0,90 
                                        1                 66,93 
                      M               2                68,14                 0,581               101               0,60>p>0,50 

*- сигнификантност разлика средњих вриједности за тјелесну висину kod испитаника из серија 1 и 2 
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Табела 16. Статистички значај разлика за тјелесну  масу између дјечака и дјевојчица из истих 
серија 

Узраст          Спол           Серије            X (кг)             t-тест                 df                        p 
                      M                1                 38,46 
   11               Ž                 1                 37,83                0,649               163               0,60>p>0,50 
                      M                2                 39,78 
                      Ž                 2                 38,48                0,878                 75               0,40>p>0,30 
                      M                1                 41,12 
   12               Ž                 1                 39,75                1,223               184               0,30>p>0,20 
                      M                2                 39,73 
                      Ž                 2                 39,57                0,134                 98               0,90>p>0,80 
                      M                1                 44,87 
   13               Ž                 1                 45,66                0,797               219               0,50>p>0,40 
                      M                2                 45,65 
                      Ž                 2                 47,18                0,968                 79               0,40>p>0,30 
                      M                1                 48,78 
   14               Ž                 1                 49,15                0,381               209               0,80>p>0,70 
                      M                2                 52,08 
                      Ž                 2                 50,37                1,425                 88               0,20>p>0,10 
                      M                1                 60,00 
   15               Ž                 1                 53,43                6,441               213                   p<0,001*** 
                      M                2                 56,73 
                      Ž                 2                 53,83                2,056                 81               0,05>p>0,02* 
                      M                1                 64,66 
   16               Ž                 1                 57,17                8,322               242                   p<0,001*** 
                      M                2                 64,04 
                      Ž                 2                 59,21                2,668                 81               0,01>p>0,001* 
                      M                1                 66,93 
   17               Ž                 1                 57,75                8,270               195                   p<0,001*** 
                      M                2                 68,14 
                      Ž                 2                 57,63                5,228                 71                   p<0,001*** 

*-сигнификантност разлика средњих вриједности kod дјечака и дјевојчица из истих серија 

Утицај старости мајке на тјелесну масу 
Резултати мјерења тјелесне масе испитаника у зависности од старости мајке 

приказани су у табели 17. 
Табела 17. Тјелесна маса (кг) и старост мајке 

                                        Дјечаци                                                       Дјевојчице 
Категорије   Серија 1                       Серија 2                       Серија 1                      Серија 2 

Узраст     1N          1X               2N           2X             1N           1X              2N        2X  
 (год.)                       (кг)                             (кг)                            (кг)                            (кг) 
  11           65         38,43             55           39,34           63           37,79           59          38,34  
  12           71         40,78             70          40,42            63          40,04            82          39,43 
  13           87         44,31             59          46,26            95          45,74            61          46,48 
  14           75         47,82*           73          51,97*          89          48,55*          64          50,77* 
  15           69         59,78             70          58,17          102          54,17*          57          52,38* 
  16            75        64,49             72          64,45          107          57,25            73          58,14 
  17            58        66,90             45          67,91          103          57,91            64          57,42 
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У узрасту од 12, 15 и 16 година, дјечаци из серије 1 имају веће вриједности за 
тјелесну масу  од дјечака из серије 2. У узрасту од 11, 13, 14 и 17 година дјечаци из 
серије 1 нешто су "лакши" од дјечака из серије 2, а у узрасту од 14 година разлика у 
тјелесној маси је статистички значајна (табеле 17 и 18). 

У узрасту од 12, 15 и 17 година, дјевојчице из серије 1 нешто "теже" од 
дјевојчица из серије 2. У узрасту од 11, 13, 14 и 16 година, већу тјелесну масу имају 
дјевојчице из серије 2. Наведене разлике су у узрасту од 14 и 15 година и статистички 
значајне. Статистички значајне разлике у тјелесној маси између дјечака из серије 1 и 
серије 2 нађене су само у узрасту од 14 година. 
Табела 18.  Статистички значај разлика за тјелесну масу између испитаника из серије 1 и 
серије 2 

Узраст         Спол            Серије           X (кг)             t-тест                df                          p 
                                        1                 37,79 
   11               Ž                2                38,34                0,486               120               0,70>p>0,60 
                                        1                 38,43 
                      M               2                39,34                0,791               118               0,50>p>0,40 
                                        1                 40,04 
   12               Ž                2                39,43                0,648               143               0,60>p>0,50 
                                        1                 40,78 
                      M               2                40,42                0,253               139                   p=0,80 
                                        1                 45,74 
   13               Ž                2                46,48                0,672               154               0,60>p>0,50 
                                        1                 44,31 
                      M               2                46,26                1,433               144               0,20>p>0,10 
                                        1                 48,55 
   14               Ž                2                50,77                2,336               151               0,02>p>0,01* 
                                        1                 47,82 
                      M               2                51,97                3,577               146                   p<0,001** 
                                        1                 54,17 
   15               Ž                2                52,38                2,265               157               0,05>p>0,02* 
                                        1                 59,78 
                      M               2                58,17                1,102               137               0,30>p>0,20 
                                        1                 57,25 
   16               Ž                2                58,14                0,780               178               0,50>p>0,40 
                                        1                 64,49 
                      M               2                64,45                0,030               145                   p>0,09 
                                        1                 57,91 
   17               Ž                2                57,42                0,576               165               0,60>p>0,50 
                                        1                 66,90 
                      M               2                67,91                0,528               101               0,60>p>0,50 

*- сигнификантност разлика средњих вриједности за тјелесну висину kod испитаника из серија 
1 и 2 

Из табеле 19 се види да у узрасту од 15, 16 и 17 година постоје статистички 
значајне разлике у тјелесној маси између дјечака и дјевојчица који припадају истој 
серији. 
Табела 19. Статистички значај разлика за тјелесну масу између дјечака и дјевојчица из iste 
серије 

Узраст          Спол           Серија            X (кг)              t-тест                 df                        p 
                      M                1                 38,43 
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   11               Ž                 1                 37,79                0,566               126               0,60>p>0,50 
                      M                2                 39,34 
                      Ž                 2                 38,34                0,862               112               0,40>p>0,30 
                      M                1                 40,78 
   12               Ž                 1                 40,04                0,521               132               0,70>p>0,60 
                      M                2                 40,42 
                      Ž                 2                 39,43                1,042               150               0,30>p>0,20 
                      M                1                 44,71 
   13               Ž                 1                 45,74                1,388               180               0,20>p>0,10 
                      M                2                 46,26 
                      Ž                 2                 46,48                0,156               118               0,90>p>0,80 
                      M                1                 47,82 
   14               Ž                 1                 48,55                0,682               162               0,50>p>0,40 
                      M                2                 51,97 
                      Ž                 2                 50,77                1,132               135               0,30>p>0,20 
                      M                1                 59,78 
   15               Ž                 1                 54,17                4,636               169                   p<0,001*** 
                      M                2                 58,17 
                      Ž                 2                 52,38                5,120               125                   p<0,001*** 
                      M                1                 64,49 
   16               Ž                 1                 57,27                7,029               180                   p<0,001*** 
                      M                2                 64,45 
                      Ž                 2                 58,14                4,572               143                   p<0,001*** 
                      M                1                 66,90 
   17               Ž                 1                 57,91                8,026               159                   p<0,001*** 
                      M                2                 67,91 
                      Ž                 2                 57,42                5,960               107                   p<0,001*** 

*- сигнификантност разлика средњих вриједности kod дјечака и дјевојчица из истих серија  

ЗАКЉУЧЦИ 
Резултати анализе тјелесне висине и тјелесне масе, у узорку од 944 дјечака и 

1082 дјевојчица у узрасту од 11 до 17 година, омогућавају увид у најважније 
особености раста дјечака и дјевојчица на истраживаном подручју, као и извођење 
закључака о утицају старости родитеља  на антрополошка својства код дјеце. 
• Највећи пораст тјелесне висине и тјелесне масе код дјечака је између 14. и 15. 
године, а код дјевојчица између 12. и 13. године живота. 

• У узрасту од 15 година дјечаци су статистички значајно "виши" од дјевојчица, 
што одговара чињеници да се адолесцентни скок 1-2 године раније јавља код 
дјевојчица него код дјечака. 

• Код мушке дјеце на подручју општине Грачаница пубертет почиње у 13. години, а 
постаје интензиван између 14. и 15. године, а код дјевојчица најинтензивнији раст и 
развој су између 12. и 13. године, што одговара теоретски очекиваном. 

• Старост родитеља утиче на антрополошка својства њихове дјеце оба спола у 
испитиваном узорку. 

• Дјечаци из серије 1 (старост оца до 30 година)  су имали најчешће веће средње 
вриједности за тјелесну висину и тјелесну масу, а дјечаци из серије 2 најчешће су 
имали мање вриједности за посматране параметре.  
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• Када су дјевојчице у питању онда је ситуација другачија. Веће средње 
вриједности за тјелесну висину и тјелесну масу имале су дјевојчице из серије 2 
(старост оца преко 30 година). 

• Након завршеног убрзаног раста, у узрасту од 17 година, старији очеви имали су 
статистички незначајно и "вишу" и "тежу" дјецу. 

• Мајке из серије 2 (старост мајке преко 25 година) имале су и синове и кћерке 
често са већим средњим вриједностима за посматране параметре. Синови и кћери 
мајки из серије 1 имали су мање средње вриједности за тјелесну висину и тјелесну 
масу. 

• Старост оца и мајке дјелује промјењиво на антрополошка својства њихове дјеце 
за вријеме адолесцентног скока, тако да се претходна три закључка, у највећем 
дијелу, односе на период претпубертета и постпубертета. У постпубертету су 
вриједности за тјелесну висину и тјелесну масу готово изједначене између поређених 
категорија, па се може закључити да старост родитеља не утиче на посматране 
параметре након завршеног интензивног раста и развоја дјечака и дјевојчица. 

• Старост родитеља значајније утиче на тјелесну висину него на тјелесну масу 
њихових потомака. Овај закључак се подудара са чињеницом да тјелесна висина има 
већу херитабилност или насљедивост (h♂ = 0,79; h♀ = 0,92) од тјелесне масе(h♂ = 0,05; 
h♀ = 0,42). 
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Abstract 

HADZIHALILOVIC, Jasminka1, R. HADZISELIMOVIC2, A. H.HALILOVIC3, Amela 
DAHIC3, Lejla MESALIC4, Amra NOZINOVIC5, S. MARKOVIC6, Fatima JUSUPOVIC7: 
MENARCHE IN GIRLS OF TUZLA’S MINICIPALITY Skup 2: 365-377.  [1Faculty of Natural 
Sciences and Mathematics, University of Tuzla, 2Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 
University of Sarajevo, 3Grammar School „Mesa Selimovic“, Tuzla, B&H, 4JZU Health Centre, Tuzla, 
5Faculty of Kinesiology and Sport, University of Tuzla, 6Faculty of Medicine, University of  Tuzla, 
7College of Health care, University of Sarajevo, B&H].  
Menarche is a biological phenomenon, which is a sign of the commencement of sexual maturity in 
girls. This a central subject of anthropological researches in our country, as well as in the world. The 
research of menarche is important from anthropological, medical, and sociological pint of view. The 
aim of this research paper was to establish the median of the girls’ menarche of Tuzla municipality, to 
determine the seasonal variations of menarche of the region in question, to investigate the correlation 
of menarche between the girls and the age of their mothers (the age of mothers when they gave birth 
of their daughters’ menarche).This research embraces 792 girls of chronological age in between 10.5 
and 19.5 years old girls of age who are the primary and secondary school pupils. It is established that 
all 605 girls had menarche. It is established that all 17 old girls had menarche (except for two 18 years 
old girls).The median was obtained through the retrospective method (Hadživuković,1973) and it is 
12.853+ /- 0.062 of age. The highest frequency of menarche is 7 (N=96; 15.86%), and the lowest in 
the 11th month  (N=2; 0.33%). 
Key words: menarche, sexual maturity in girls, seasonal variations 

Сажетак 
Менарха је биолошки феномен који означава почетак сполне зрелости дјевочица. Централна је 
тема антрополошких истраживања и код нас и у свијету. Истраживања менархе су значајна са 
антрополошког, медицинског и социолошког становишта. Циљеви рада су били утврдити 
медијану за менарху дјевојчица са подручја Тузле; утврдити сезонске варијације менархе на 
испитиваном подручју; испитати релацију између менархе дјевојчица и старости мајке (старост 
мајке при рођењу дјевочице), као и релацију између менархе мајке и њихових кћерки. 
Испитивања су вршена на узорку од 792 испитаница, хронолошке доби од 10,5 до 19,5, ученица 
основних и средњих школа са подручја Тузле. Од тог броја, 605 испитаница је добило менарху. 
Утврђено је да су дјевојчице са 17 година имале све менарху (изузетак су 2 испитанице узраста од 
18 година). Медијана је рачуната ретроспективном методом (Hadživuković,1973) и зноси 12,853 +/ 
- 0,062 година. Највећа учесталост менархе је у 7. (N=96; 15,86%), а најмања у 11. мјесецу (N=2; 
0,33%). 
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Кључне ријечи: менарха, сполни развој дјевојчица, сезонске варијације.  

УВОД 
Наступ пубертета је углавном генетски увјетован, али и други фактори могу 

утицати на његову појаву.То су понајприје географски положај, изложеност свјетлу, 
опште здравствено стање, прехрана, те психолошки фактори (Šimunović i sar., 2001). 

Генетска контрола брзине растења огледа се у насљеђивању времена појаве 
менархе. Сестре, идентичне близанке (једнојајчане) добију менарху у размаку од два 
мјесеца, а сестре близанкиње са размаком од десет мјесеци (Korać, 1983). У дјеце из 
породица у којима су остали чланови раније ушли у пубертет, он ће највјероватније 
наступити раније (Šimunović i sar., 2001). Посматрањем пубертетског развоја у некој 
породици кроз више генерација, налази се изразита подударност тог развоја  код мајке 
и кћерке (Švob, 1980). 

Дјеца која живе на подручјима ближим екватору, на нижој надморској висини, у 
бољим социо-економским увјетима, у градској средини, те благо гојазна дјеца, прије ће 
ући у пубертет (Šimunović i sar., 2001). 

Климатски фактори  не утичу значајније на појаву менархе, уколико се не ради о 
екстремним условима околине; тако нпр., приближно једнако добро храњене и 
његоване Нигеријке и Ескимке имају готово једнаку дужину до развоја менархе (око 
14,5 година), као и Бурманке и Европљанке (око 13 година) (Hadžiselimović, 2001) 

Према великом броју доступних података о утицају социо-економског статуса на 
појаву менархе, може се закључити да дјеца добро ситуираних родитеља брже 
сазријевају, те у просјеку раније добивају менарху. Социо-економски фактор  може се 
посматрати кроз опште социо-економско стање цјелокупног окружења. Тако напр.: 
максимум менархалне старости у Biscayi (Шпанија) X=14,32 година, пронађен је код 
жена рођених између 1939-1948. године-периоду који одговара великој економској 
ратној и поратној кризи; док је најраније појављивање менархе X=12,79 година 
забиљежено код жена рођених у 60-тим годинама, у вријеме шпанског развоја 
индустрије (Rebato, 1980). 

Врста хране, такође, утиче на појаву менархе, па вегетаријанке у Индији 
добивају менарху 8 мјесеци касније од невегетаријанки (Sinha, Sinha, 1980). Менарха се 
раније јавља код гојазних него код мршавих дјевојчица (Živičnjak, Pvičić, 1996). 

Prema Šimunoviću (2001), Frisch и Mc Arthur истичу да дјевојчица треба 
досегнути критичну тјелесну масу (47,8 kg) да би наступила менарха. Они, такође, 
упућују на важност удјела масног ткива у организму (16-23,4%). У гојазних дјевојчица, 
20-30% тежих од просјека, манрха наступа раније него у њихових вршњакиња 
нормалне тјелесне масе.Утврђено је да озбиљнији поремећаји у саставу тијела, тј. удио 
масног ткива, мањи од 17% или већи од 30%, утиче на закашњење пубертета и менархе 
за 2-3 године. Ти поремећаји могу довести и до дуготрајне примарне или секундарне 
аменореје. То се догађа у дјевојчица које се баве тјеловјежбама, које вјежбају балет, са 
анорексијом, гојазних дјевојчица и са шећерном болешћу (Šimunović i sar., 2001). Све 
чешћа појава аменореје проучавана је на узорку од 61 професионалне балерине у 
Холандији, и нађено је 9,8% случајева  секундарне аменореје, те 3% испитаница са 
примарном аменорејом (Fogelholm et al., 1996). У ових дјевојчица је поремећена 
производња и ослобађање хормона масног ткива – лептина који «обавјештава» 
хипоталамус о количини масног ткива у дјевојчице (Šimunović i sar., 2001). 

Феномен акцелерације раста и развоја, који је евидентан, одражава се и на 
појаву прве менструације, па је њено раније јављање један од показатеља бржег 
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тјелесног и психичког развоја (Četverska et al., 1989). Доб у којој наступа менарха се у 
посљедњих 150 година спустила за 3-4 године (западне земље) (Šimunović i sar., 2001). 
Данас дјевојке добивају менарху у просјеку годину дана раније него њихове мајке. 
Према истраживањима Tannera, у западним земљама Европе, у раздобљу 1830 -1960. 
године, акцелерација менархе је на сваких 10 година износила 4 мјесеца. Pavičić (1983) 
је испитујући ову појаву у Љубљани дошао до закључка да је средња доб менархе код 
дјевојчица износила X=13,03 гoдинa, а код њихових мајки X=14,78 година, при чему је 
разлика од 1,75 година статистички значајна и потврђује утјецај акцелерације на 
менарху. За Хрватску, просјечна доб за менарху је око X=12,8 година, а прву 
менструацију имат ће 95% дјевојчица између 10,5 и 14,7 година (Šimunović i sar., 2001). 

На крају се може рећи мишљење Prada (1995) да је доб менархе показатељ 
квалитета живота. 

ЦИЉЕВИ РАДА 
1) Одредити медијану за менарху дјевојчица (основног и средњошколског узраста) са 

подручја Тузле, и упоредити је са подацима из расположиве литературе 
2) Утврдити да ли постоји корелација између појаве менархе код мајки и њихових 

кћерки  
3) Утврдити да ли старост мајке при рођењу дјевојчице утиче на њену појаву менархе 
4) Утврдити сезонске варијације менархе у испитиваном подручју 

ХИПОТЕЗЕ 
У складу са циљевима рада, могу се поставити сљедеће хипотезе: 

Х1: С обзиром да је због акцелерације пубертетског раста и развоја граница менархе 
помјерена према млађим годинама, наши резултати ће пратити тај тренд 
Х2: Постоји корелација између појаве менархе мајки и њихових кћерки 
Х3: Старост мајке при рођењу дјевојчице не утиче на њену доб менархе 
Х4: Највећа учесталост појаве менархе и испитиваном узорку је у зиму и у љето. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
Подаци кориштени за ово истраживање прикупљени су на подручју Тузле, у 

двије основне и двије средње школе (ЈУ ОШ «Тушањ»Тузла, ЈУ ОШ «Јала»Тузла, ЈУ 
Гимназија «М. Селимовић » Тузла и ЈУ Гимназија «И. Мујезиновић» Тузла). 

Узорак је случајно одабран и обухватио је све ученице у овим школама, 
старости од 11 до 19 година, у једној школској смјени. 

Кориштена су два метода и то: метод анкетирања (дјевојчица и њихових мајки) 
и математичко-статистичка обрада података.  

Истраживање је обављено током мјесеца маја 2004. године (од 12. до 25. маја). 
Прикупљено је 1230 анкетних листића, од тога 438 (35,61%) дјевојчица није могло да се 
сјети датума менархе (то се нарочито односи на дјевојчице старијег узраста), па су ти 
листићи били неважећи. Након пребројавања, нађена су исправно испуњена 792 
листића. Од 792 испитанице, њих 605 (76,35%) је имало менарху, а 187 (23,61%) није.  

Кориштен је ретроспективни метод за израчунавање медијане за менарху  према 
Hadživuković (1973). 

Подаци су унесени и рађени у рачунском програму EXCEL-u. На основу датума 
рођења и датума анкетирања израчуната је децимална старост испитаница, и на основу 
тога су сврстане у полугодишње категорије. Из датума менархе и датума рођења 
израчуната је децимална старост дјевојчица при добијању менархе. Ови подаци су 
послужили за израчунавање медијане (Med) за менарху и стадардне грешке (SE). 
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• Медијана је рачуната према обрасцу: 

MD = 
( )

c
fMD

fiN
L .

12/
1 ∑−
+  

L1= доња граница модалног разреда 
fMD = фреквенција модалног разреда 
(∑fi)1 = збир фреквенција свих разреда прије модалног разреда 
c = ширина модалног разреда (Petz, 2002). 

• Стандардна грешка медијане (SE) израчуната је према формули: 

SE =
N
xSD12533   

(Gavrilović,1999/2000) 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Познато је да је појава менархе, у биологији развоја, мјерило настанка пубертета 

код дјевојчица. Дистрибуција учесталости менархе по годинама живота испитаница 
дата је у табели 1 и слици 1. 
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Слика 1. Дистрибуција фреквенција испитаница са менархом (N=605) и без менархе (N=187) 
према узрасту 

Из табеле 1 и слике 1 се види да је 605 (76,38%) испитаница имало менарху, а 
187 (23,61%) није имало менарху. Проценат дјевојака које су добиле менарху повећава 
се са годинама, тако да  са 16,5 година 100% дјевојчица имају менарху (изузетак су 2 
испитанице, старости од 18 година, које још нису добиле менарху) (слика 2).  

Међутим, усамљени случајеви немања менархе су у проценту 1,6% (10 
дјевојчица) у узрастима од 15 до 19,5 година) највјероватније су случајеви физиолошки 
касне менархе, која се јавља послије 16. године живота, чији би узрок требало 
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испитати. Ако их изузмемо, онда се може закључити да су испитанице са подручја 
Тузле све добиле менарху до 15. године живота.  
Табела 1. Апсолутна и релативна фреквенција дјевојака (са и без менархе)у укупном узорку 
према годинама живота на дан анкетирања 

      
 Године Дјевојке с менархом Дјевојке без менархе Укупно: 
 живота Број % Број % Број 
 10 0 - 0 - 0 
 10,5 1 7,14 13 92,86 14 
 11 0 - 15 100,00 15 
 11,5 1 2,38 41 97,62 42 
 12 6 14,63 35 85,37 41 
 12,5 10 27,77 26 72,23 36 
 13 18 56,25 14 43,75 32 
 13,5 28 65,12 15 34,88 43 
 14 42 82,35 9 17,65 51 
 14,5 21 75,00 7 25,00 28 
 15 36 94,87 2 5,13 38 
 15,5 83 96,55 3 3,45 86 
 16 90 95,79 4 4,21 94 
 16,5 67 98,55 1 1,45 68 
 17 57 100,00 0 - 57 
 17,5 58 100,00 0 - 58 
 18 53 96,61 2 3,39 55 
 18,5 22 100,00 0 - 22 
 19 10 100,00 0 - 10 
 19,5 2 100,00 0 - 2 
  605 76,38% 187 23,61% 792(100%) 

Из табеле 2 и слике 3 види се да је најчешћа појава menarchе у тузланских 
дјевојчица забиљежена између 12,5 и 13,5 године живота. Највише ученица има 
менарху са 13 година (укупно 107).  

Патолошки рана менарха (прије девете године живота) уочена је код једне 
дјевојчице са 8,99 година (0,2%). Физиолошки касна менарха, послије 16.године живота 
констатована је код 3 дјевојчице, што у процентима износи 0,49%. 

Медијана за године појаве menarchе у испитиваном узорку  износи 12,85 +/- 
0,062 година,  или 12 година, 10 мјесеци и 10 дана  (тј. са толико година  50% дјевојака 
има менарху, на подручју Тузле (табела 2, слика 3). 



Хаџихалиловић, Јасминка, Р. Хаџиселимовић, А. Х.Халиловић, Амела Дахић, Лејла Мешалић, Амра Ножиновић, С. Марковић, 
Фатима Јусуповић (2008): 

_____________________________________ 

 370 

1 1
6

10

18

28

42

21

36

83
90

67

57 58
53

22

10

2
- 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

 10
,00

    

10,5  11
   

11,5 12
12,5 13

13,5 14
14,5 15

15,5 16
16,5 17

17,5 18
18,5 19

19,5

Uzrast (god.)

Fr
ek

ve
nc

ija

Broj

%

 
Слика 2. Апсолутна и  релативна фреквенција menarchе према узрасту на дан анкетирања 

Табела 2. Израчунавање Медијане за дужину пременархалног периода 
Ширина Године Фреквенција Кумулативна   
разреда живота (f) фреквенција  
      (fk)  
8,8-9,2 9 3 0  
9,3-9,7 9,5 1 4  
9,8-10,2 10 12 16  
10,3-10,7 10,5 14 30  
10,8-11,2 11 36 66  
11,3-11,7 11,5 48 114  
11,8-12,2 12 78 192  
12,3-12,7 12,5 99 291  
12,8-13,2 13 107 398  
13,3-13,7 13,5 82 480  
13,8-14,2 14 64 544  
14,3-14,7 14,5 31 575  
17,8-15,2 15 17 592  
15,3-15,7 15,5 7 599  
15,8-16,2 16 3 603  
16,3-16,7 16,5 3 605  
Укупно:   605    
Med=12,85 година 
SE =0,062 година 
Med=12,85+/-0,062 година (12 год.,10 мj. и 10 дана) 
X=12,75 година  SD=1,21 
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Слика 3. Дистрибуција фреквенција дужине пременрхалне доби дјевојчица по разредима 

Распон појаве menarchе у тузланских дјевојчица између 8,99 и 16,42 године 
живота (износи 8,9 година; табела 3). 
Табела 3. Основна статистика за посматране варијабле 

Медијана за појаву menarchе у испитиваном узорку има нешто мање вриједности  
израчунате у рачунском програму STATISTIKA for WINDOWS 4,5 (табела 3), због тога 
што је за категоризацију испитаница са менархом узета ширина разреда 0,531 (модални 
разред у програму износио је вриједности од 12,701- 13,232; слика 4), а у израчунавању 
медијане према поменутој формули, ширина разреда је 0,5 (модални разред је у распону 
(12,8-13,2). 

Дескриптивна статистика              

ВАРИЈАБЛЕ N X Med X- min X-max Varianca SD 
Станд. 
грешка 

МЕНАРХА 
ДЈЕВОЈЧИЦА 605 12,73 12,75 8,99 16,42 1,47 

 
1,21 

 
0,05 

СТАРОСТ 
ДЈЕВОЈЧИЦА 605 15,92 16,01 10,47 19,37 2,54 1,59 0,06 
МЕНАРХА 
МАЈКЕ 454 13,90 14,00 10,00 18,00 2,01 1,42 0,07 
СТАРОСТ МАЈКЕ 
ПРИ РОЂЕЊУ 
ДЈЕВОЈЧИЦЕ 582 25,30 24,87 15,79 42,78 19,38 4,40 0,18 



Хаџихалиловић, Јасминка, Р. Хаџиселимовић, А. Х.Халиловић, Амела Дахић, Лејла Мешалић, Амра Ножиновић, С. Марковић, 
Фатима Јусуповић (2008): 

_____________________________________ 

 372 

Dob menarhe po razredima

Fr
ek

ve
nc

ija

0
8

16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96

104
112

<=
 9

.5
17

(9
.5

17
,1

0.
04

8]

(1
0.

04
8,

10
.5

78
]

(1
0.

57
8,

11
.1

09
]

(1
1.

10
9,

11
.6

4]

(1
1.

64
,1

2.
17

1]

(1
2.

17
1,

12
.7

01
]

(1
2.

70
1,

13
.2

32
]

(1
3.

23
2,

13
.7

63
]

(1
3.

76
3,

14
.2

94
]

(1
4.

29
4,

14
.8

24
]

(1
4.

82
4,

15
.3

55
]

(1
5.

35
5,

15
.8

86
]

> 
15

.8
86

 
Слика 4. Дужина пременархалне доби дјевојчица по разредима 

Max = 16.41644
Min  = 8.986301

75% = 13.54795
25% = 11.93425
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Слика 5. Медијана за менарху дјевојчица 

Просјечна пременрхална доб мајки испитиваних дјевојчица је X= 13,90 година 
SD= 1,42 (табела 3, слика 6). Између просјечних вриједности пременархалне доби 
дјевојчица и њихових мајки утврђена је висока статистички значајна разлика (t-
test=14,12; p< 0,001). 
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Слика 6. Средња доб менархе код мајки испитаница 

Корелацијска анализа (p<0,05; табела 4), показује да је доб menarchе дјевојчица у 
значајној повезаности са доби menarchе њихових мајки (r= 0,17; p=0,0021). Разлика 
између средње доби menarchе дјевојчица (X=12,75година) и њихових мајки (X=13,90 
година) износи 1,15 година, што одговара акцелерацијском тренду  за земље западне 
Европе, а према Taneru износи за сваких 10 година по 4 мјесеца. 
Табела 4. Корелација средње пременархалне доби дјевојчица са посматраним варијаблама  

До сличних резултата, испитујући менарху код средњошколки у Пули (1974),  

дошли су (Berić, Plavšić-Medved, 1980). Утврдили су да је разлика између средње 
пременрхалне доби дјевојчица (X=13,49 година) година и њихових мајки (X=14,45 
година) од готово 12 мјесеци значајна и потврђује утицај акцелерације.  

Correlations            
 Marked correlations are significant at p < .05000         

        
Cons- 
tant Slope 

Cons- 
tant 

 
Slope 

ВАРИЈАБЛЕ Mean Std.Dv. r(X,Y)  r▓   t   p   N  
 dep: 
Y  

dep: 
Y 

 dep: 
X  

dep: 
X 

МЕНАРХА 
ДЈЕВОЈЧИЦА 12,73 1,21          
СТАРОСТ 
ДЈЕВОЈЧИЦА 15,92 1,59 0,15 0,02 3,75 0,0002 605 13,40 0,20 10,91 0,11 
МЕНАРХА 
ДЈЕВОЈЧИЦА 12,74 1,14          
МЕНАРХА 
МАЈКЕ  13,94 1,48 0,17 0,03 3,10 0,0021 331 11,13 0,22 10,94 0,13 
МЕНАРХА 
ДЈЕВОЈЧИЦА 12,74 1,20          
СТАРОСТ 
МАЈКЕ ПРИ 
РОЂЕЊУ 
ДЈЕВОЈЧИЦЕ 25,30 4,40 - 0,03 0,00 

- 
0,66 0,5108 582 26,57 

- 
0,10 12,93 - 0,01 
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Статистички је значајна корелација између средње пременархалне доби 
дјевојчица и њихове децималне старости (r=0,15; p=0,0002; табела 4). 

Старост мајке при рођењу дјевојчица износила је 25,55 година; SD=4,58 (табела 
3). Мајке су најчешће рађале у доби између 21 и 23 године живота (слика 6).  

Корелација између појаве menarchе дјевојчица и старости мајке при рођењу 
дјевојчице је статистички незначајна, што значи да старост мајке при рођењу дјевојчице 
не утиче на пременархалну доб њихових кћерки (табела 4; слика 7).  
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Слика 7. Старост мајке при рођењу дјевојчице 

Менарха, као и друге биолошке појаве, показује сезонске варијације. Дјевојчице 
у пубертету добивају менраху у различито доба године. Из табеле 5 и слике 8 види се 
да је највећа фреквенција менархе дјевојчица у љетним мјесецима: јулу (15,87%), у 
августу 11,4%, а најмања у новембру (3,31%) и у октобру (5,12%). С обзиром да је 
истраживање вршено у градској средини, очекивали смо највећу фреквенцију менархе у 
зимским мјесецима, о чему говоре истраживања из ФБиХ (Terzić, 2002). Овакви 
резултати се донекле могу објаснити поријеклом испитаница (око 25% њих нису из 
Тузле, него досељеници из селâ сјевероисточне Босне, као и из других крајева бивше 
СФРЈ). У Тузли је рођено 450 испитаница (74,38%); 96 је поријеклом  из сјевероисточне 
Босне; 59 испитаника је из осталих крајева БиХ и земаља из бивше СФРЈ. Постојање 
љетног и зимског врха  утврдили су Jовановић и Гавриловић (1994) у Војводини, гдје 
постоји мијешање градског и сеоског становништва. 

Табела 5. Фреквенција menarche према мјесецима у години 
Мјесец Број % Мјесец Број % 

1 44 7,27 7 96 15,87 
2 56 9,26 8 69 11,40 
3 33 5,45 9 45 7,44 
4 49 8,10 10 31 5,12 
5 59 9,75 11 20 3,31 
6 60 9,92 12 43 7,11 
   Укупно: 605 100,00% 
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Слика 6.Фреквенција menarche према мјесецима у години 

Медијана код дјевојчица Тузле је најближа медијани из Западне Бачке (Србија) 
(Гавриловић и сар.) (табела 6). 

Табела 6. Подаци за медијану и средњу доб менархе по локалитетима 
 
РБ 

 
Локалитет 

 
Медијана 

 
X 

Година 
објављивања 

 
Аутори 

1 Загреб(Хрватска) - 12,35 1992 Mиличевић и сар. 

2 Гудурица (Србија) 13,17+/-0,30 - 1994 Гавриловић и сар. 

3 Војводина (Србија) 12,68+/-0,01 - 1994 Гавриловић и сар. 

4 Вршац (Србија) 12,65+/-0,07 - 1994 Гавриловић и сар. 

5 Зап. Бачка (Србија) 12,88 - 1994 Гавриловић и сар. 

6 Бегеч (Србија) 12,65 - 1994 Гавриловић и сар. 

7 Холандија (балерине) - 17,2 1996 Fogelholm M 

8 Банкок(Тајланд) - 12,13 1997 Piya-Anant и сар. 

9 Сенегал (Африка; 
рурална мјеста) 

- 16,1 1997 Simondon KB. 

10 Данска  13,37 
SD=1,24 

- 1997 Larsen SB. 

11 Банкок (Тајланд) - 12,51  
+/-1,17 

1997 Chompootaweep S. 

12 Хонг Конг (Кина) - 12,38 1997 Huen KF. 
13 Ђурђево (Србија) 12,98+/-0,21 - 2001 Гавриловић 

15 Хрватска  12,28 - 2001 Шимуновић и сар. 

16 Београд (Србија) 12,39+/-0,07 - 2001 Рељановић и сар. 

17 Грачаница (Босна и 
Херцеговина) 

- 12,33 2003 Хаџихалиловић и 
сар. 

18 Тузла (Босна и 
Херцеговина)  
Овај рад 

12,85+/-0,06 12,75;  
SD =1,21 

2005 Хаџихалиловић и 
сар. 
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ЗАКЉУЧЦИ 
1) Медијана за менарху дјевојчица са подручја Тузле износи 12,85+/-0,06 година, 

односно 12 година 10 мјесеци 10 дана. 
2) Између средњих вриједности пременархалне доби дјевојчица (X=12,75 година; SD= 

1,21) и пременархалне доби њихових мајки (X=13,90 година; SD=1,42) постоје 
статистички значајне разлике. 

3) Акцелерацијски тренд је утврђен и он уствари представља ранију просјечну 
пременархалну доб дјевојчица у односу на пременархалну доб њихових мајки. 

4) Корелацијском анализом је утврђено да је пременархална доб дјевојчица у значајној 
повезаности са њиховим узрастом и са пременархалном доби њихових мајки.  

5) Највећа фреквенција менархе је у љетним мјесецима, и то у јулу (15,87% и у августу 
11,4%). 

6) Старост мајке при рођењу дјевојчице не утиче на дужину пременархалног периода 
њихових кћерки. 
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ДОКУМЕНТИ  СИМПОЗИЈУМА 

 

I Симпозијума биолога Републике Српске 
– Основни подаци и закључни документи 
Организатор I Симпозијума биолога Републике Српске, одржаног у Бањој 

Луци, 10-12. новембра 2003. је Природно-математички факултет, Бања Лука, посебно 
Одсјек за биологију.  

Покровитељи су: Министарство науке и технологије Републике Српске; 
Универзитет у Бањој Луци; Универзитет у Источном Сарајеву; Град Бања Лука.  

Организациони одбор сачињавли су: доц. др Невенка Павловић, предсједник; 
проф. др Живојин Ерић, замјеник предсједника; доц. др Стојко Видовић, секретар; 
проф. др Боро Павловић; проф. др Миленко Радевић; проф. др Нада Шуматић; 
Свјетлана Ђурђевић, замјеник секретара; Драгојла Вуковић, замјеник секретара; 
Божана Филиповић, замјеник секретара; Марина Мршић, благајник; Радослав Декић; 
Маја Манојловић; Нина Јањић; Смиљана Параш.  

Редакциони одбор радио је у саставау: др Живојин Ерић, редовни професор, 
Природно-математички факултет, Бања Лука, координатор; др Боро Павловић, 
ванредни професор, Природно-математички факултет, Бања Лука, члан; др Миленко 
Радевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Бања Лука, члан; др 
Невенка Павловић, доцент, Природно-математички факултет, Бања Лука, члан; др 
Стојко Видовић, доцент, Медицински факултет, Бања Лука, члан; др Митар Новаковић, 
редовни професор, Педагошки факултет, Бијељина, члан; др Милош Шолаја, редовни 
професор, Технолошки факултет, Бања Лука, члан.  

Технички секретаријат Редакционог одбора чинили су: Биљана Давидовић, 
асистент; Тања Максимовић, асистент; Славен Филиповић, асистент. Коректор-лектор 
је Биљана Белина. 

Прије отварања Симпозијума, публикован је каталогизирани1 Програм рада и 
зборник сажетака. Први симпозијум биолога Републике Српске, Бања Лука, 10-
12.11.2005. 55 страна. Тираж 200. ISBN 99938-633-8-6. 

Програмом је предвиђено да се одржи 15 предавања по позиву, да се поднесе 41 
реферат и да се на постерима представи 18 саопштења. Током Симпозијума 
организован је округли сто. Симпозијум је имао свечани дио - отварање, и закључни 
дио – затварање. Поред аутора реферата и саопштења, у раду Симпозијума учествовали 
су професори и наставници биологије из гимназија, средњих стручних и основних 
школа Републике Српске, којима је то био облик стручног усавршавања. 

I Симпозијума биолога Републике Српске свечано је отворила Предсједник 
Организационог одбора доц. др Невека Павловић. 

Предавања су држана у три сесије на почетку првог, другог и трећег дана  рада 
Симпозијума. Свака сесија имала је два предсједавајућа и вријеме предвиђено за 
дискусију. 

Реферати су излагани послије предавања, у двије сесије првог, три сесије другог, 
и једној сесији трећег дана рада Симпозијума. Свака сесија је имала два предсједавајућа 
и вријеме за дискусију на крају сесије. 

                                                           
1 CIP – Каталогизација у публикацији, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања 
Лука 
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Постери су били изложени током трајања Симпозијума, а представљање су 
обавили аутори у завршном дијелу другог дана рада. Постер сесију су водили два 
модератора, који су дали прилику ауторима да дају одговоре на постављана питања.  

Округли сто на тему: “Биологија у основним и средњим школама” 
Додјела сертификата I Симпозијума Републике Српске 
Одржавање Симпозијума биолога Републике Српске требало је да пружи импулс 

превазилажењу проблема празнина које су испољене послије VII Конгреса биолога 
Југославије у Будви 1986. услијед неодржавања VIII Конгреса биолога Југославије у 
Приштини, и престанака обједињеног окупљања и организовања биолога на простору 
Југославије. 

Невенка Павловић, Боро П. Павловић, Живојин Ерић 

Примљено: 18.12.2005. 
Одобрено: 17.7.2007. 
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ДОКУМЕНТИ  СИМПОЗИЈУМА 

 

I Симпозијума биолога Републике Српске 
– Отварање 

Невенка Павловић 
Поштовани господине Министре науке и технологије, Ректоре Бањалучког 

Универзитета, Ректоре Универзитета у Источном Сарајеву, представниче 
Mинистарства просвјете и културе, Градоначелниче Бања Луке, колеге и 
колегице, цијењени гости, представници средстава информисања. 

Задовољство ми је да вас у име Oрганизационог одбора I Симпозијума 
биолога РС поздравим и пожелим добродошлицу на ову високошколску 
институцију која је организатор овог научног скупа, добродошлицу у наш и ваш 
град са жељом да се што угодније осјећате у њему. 

Запослени на ПMФ-у, а посебно научни радници прихватили су се 
организације овог скупа са циљем да се представе најновија достигнућа и 
истраживања у подручју биологије, а уједно да пружимо прилику наставницима 
основних и средњих школа послије дуже паузе (око 15 година и више) да се 
упознају са тим достигнућима у биологији, цијенећи да ће то бити од посебне 
користи за пренос знања на ученике. 

Oбраћам се у име Oрганизационог Oдбора и позивам представника 
факултета-домаћина и организатора овог скупа (продекана за науку) доц. др 
Mилана Jовановића да поздрави учеснике и госте 

Позивам Министра науке и технологије мр Фуада Tуралића да поздрави 
учеснике и госте. 

Позивам представника Mинистарства просвјете и културе (Бошка 
Стојаковића) да поздрави учеснике и госте. 

Позивам Ректора Бањалучког Универзитета академика проф. др 
Драгољуба Mирјанића да поздрави учеснике и госте. 

Позивам Ректора Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Mитра 
Новаковића да поздрави учеснике и госте. 

Позивам градоначелника Бања Луке господина Драгољуба Давидовића да 
поздрави учеснике и госте. 

Да ли још неко жели да се обрати скупу? 
Након ових топлих ријечи проглашавам отвореним I симпозијум биолога 

РС и позивам вас на мали коктел у холу, а потом ћемо почети са радом у 11,30. 
 

Бања Лука, 10.11.2005. год. 

Примљено: 18.12.2005. 
Одобрено: 17.7.2007. 
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ДОКУМЕНТИ  СИМПОЗИЈУМА 

 

I Симпозијума биолога Републике Српске 
– Закључци Округлог стола: Биологиjа у 

основним и срeдњим школама 
(приредила – Невенка Павловић) 

Закључци са округлог стола под називом: Биологиjа у основним и срeдњим школама, I Симпозиjума 
биолога Рeпубликe Српскe одржаног 10-12. 11.2005 
 
У дeвeтогодишњем основном образовању да биологиjа будe заступљeна од V–IX разрeда са 2 часа 

нeдeљно 
Да сe у основним школама увeду прeдмeти Домаћинство у VI и VII разрeд и Прва помоћ у IX разрeд  
Да сe садржаjи наставних програма (изостављeна eволуциjа и дjeлимично гeнeтика у РС) уjeдначe на 

циjeлоj тeриториjи БиХ 
 
Да сe у свe срeдњe школe укључи биологиjа (по новом наставном плану je сасвим искључeна или 

рeдукована) у I или II разрeду са два часа нeдeљно у свe струкe и профилe 
Да сe у III разрeду свих срeдњих школа струка и профила увeдe прeдмeт Eкологиjа и Заштита животнe 

срeдинe са фондом од 2 часа нeдeљно 
 
Да у срeдњим стручним школама профeсор биологиje можe да прeдаje порeд биологиje и слиjeдeћe 

прeдмeтe, уз пeрманeнтно образовањe и стручно усавршавањe :  
Биохeмиjа 
Микробиологиjа 
Хигиjeна 
Биотeхнологиjа 
Заштита биља 
Шумска ботаника 
Исхрана биљака 
Анатомиjа и физиологиjа 
Антропологиjа 
Познавањe робe 

 
Захтjeвамо да у свe измjeнe у процeсу рeформe школства буду укључeни компeтeнтни стручњаци – 

биолози из праксe и са факултeта 
У Eкономскоj школи у РС да сe вратe часови eкологиje и заштитe животнe срeдинe, као што имаjу у 

eкспeримeнталним школама 
 
 
Бања Лука, 12.11.2005. год. 
I Симпозиjум биолога Рeпубликe Српскe 
 
Докумeнт je усвоjeн на завршноj сeсиjи Симпозиjума и предвиђено је да се преко средстава јавног 
информисања стави на увид јавности. 
 

Предсједник Организационог одбора: 
 

Доц. др Невенка Павловић 
Доставити: 

- Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
- Министарство просвјете и културе 
- Министарство науке и технологије 

 
Бања Лука, 12.11.2005. год. 
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ДОКУМЕНТИ  СИМПОЗИЈУМА 

 

I Симпозијума биолога Републике Српске 
– Закључци 

(приредила – Невенка Павловић) 
I Симпозијум биолога Републике Српске, одржан на Природно-математичком 

факултету Универзитета у Бањој Луци – Одсјек за биологију, 10-12.11.2005. године. 
Симпозијум је отворила доц. др Невенка Павловић, предсједник Организационог 
одбора.  

Симпозијум су поздравили: доц. др Владимир Јовановић, продекан за научно-
истраживачки рад Природно-математичког факултета; академик проф. др Драгољуб 
Мирјанић, ректор Универзитета Бања Лука; проф. др Митар Новаковић, ректор 
Универзитета Источно Сарајево; начелник Одјељења за друштвене дјелатности 
Љиљана Радовановић, испред Града Бања Лука; проф. др Љубинка Ћулафић и академик 
проф. др Љубомир Берберовић.  

Током отварању Симпозијума и завршног дана, Симпозијум су пратила средства 
јавног информисања. 

Поред биолога Републике Српске, у раду су учествовали биолози: из Федерације 
Босне и Херцеговине, из Србије и Црне Горе и из Македоније. 

Закључци 
Заједничка је оцјена да је I Симпозијум биолога Републике Српске 

успјешно одржан. 
 Изложено је 14 предавања, саопштено 39 реферата, представљено 9 постера, 

1 видео запис, и одржан округли сто: «Биологија у основним и средњим 
школама». Предавања, саопштења и постери су дали прегледе достигнућа 
развоја биологије или резултате оригиналних истраживања, те је на 
Симпозијуму обављена размјена научних информација и идеја. (Ауторима 
радова издати су одговарајући сертификати.) 

 Симпозијум је имао и функцију стручног усавршавања наставника и 
професора биологије основних и средњих школа (о усавршавању су издати 
одговарајући сертификати, попис ће бити публикован).  
Учесници су заједнички закључили:  

1. Постојећи кадровски потенцијали представљају основу одржавања 
континуитета и достизање ранијих нивоа развијености биолошких 
проучавања и примјене биолошких знања у пракси.  

2. Потребно је да Република Српска, Босна и Херцеговина, Србија и Црна 
Гора, у склопу властитих могућности и даљњих облика интеграција, 
обезбиједе материјално-финансијске и друге подршке за оживљавање 
интегрисаних пројеката проучавања природних, биотичких система и 
екона на просторима њиховог јединства, као и пројеката који ће 
обезбиједити тимове и средства за проблемска истраживања. 

3. Пракса покривања стручне и научне проблематике биологије и екологије 
кадровима који немају квалификације биолога, не само да наноси штету 
биологији, него наноси штету друштву кроз донесена рјешења и дјеловања 
(нормативна регулатива, планови и пројекти и њихова остварења у 
природним, антропогеним и техногеним системима). Залажемо се да на тим 
пословима буду ангажовани биолози. 



I Симпозијума биолога Републике Српске – Закључци 
(приредила Невенка Павловић) 

_____________________________________ 

 386 

4. Потербно је више средстава уложити у обједињавање знања о биотичком 
богатству, у праћење промјена у екосистемима, те укључивање тих знања у 
европске и међународне пројекте. Такође је потребно помоћи развој 
кадрова и научне инфраструктуре из молекуларне биологије. 

5. У основним и средњим школама знања из биологије треба да су по броју 
сати међу приоритетним предметима (у односу на језике, математику и 
природне науке). Распоред по разредима треба да је усклађен са развојем 
ученика. Захтјевамо да у тимове за конципирање наставних планова и 
програма  и норматива за њихову примјену буду укључени 
најкомпетентнији биолози из праксе и са факултета. 

6. Организатор преузима обавезу да рецензирани радови буду публиковани у 
серији Скуп бр 2, Природно-математички факултет, Бања Лука.  

7. Учесници сматрају да Организатор треба да самостално или у сарадњи 
организује и наредни скуп – првенство из екологије. 

8. Потребно је да се оживи рад Друштва биолога Републике Српске. 
Иницирамо да у склопу те активности крене организовање скупова у 
спомен професору Радомиру Лакушићу.  
 
Бања Лука, 12.11.2005. 
Учесници I Симпозијума биолога Републике Српске 
 
Докумeнт je усвоjeн на завршноj сeсиjи Симпозиjума и предвиђено је да се 

преко средстава јавног информисања стави на увид јавности. 
 

Предсједник Организационог одбора: 
 

Доц. др Невенка Павловић 
Доставити1: 

- Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске 

- Министарство просвјете и културе Републике Српске 
- Министарство науке и технологије Републике Српске 

 
Доставити2: 

- СРНА 
- Глас 
- Независне новине 
- Радио телевизија Републике Српске 
- Алтернативна телевизија 
- Бел телевизија 
- БН телевизија 
- Пинк телевизија 
- К 3 телевизија 

БХТ 1 телевизија 
                                                           
1 Прва група институција којима је достављен документ 
2 Друга група институција којима је достављен документ 



Скуп 2: Зборник радова I Симпозијум биолога Републике Српске, Бања Лука 10-12.11.2005.  
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2008. 
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ДОКУМЕНТИ  СИМПОЗИЈУМА 

 

I Симпозијума биолога Републике Српске 
– Учесници Симпозијума без саопштења 

са регистрованим присуством  
којима су припремљени Сертификати о стручном усавршавању 

приредила – Невенка Павловић 
 

Адамовић Драгица  Пољопривредна и Медицинска 
школа 

Семберских ратара 1, Бијељина  

Бајић Стана   
Балтић Миранда Мјешовита школа Нови Град 
Батес Сњежана  Технолошка школа Пиланска бб, Бања Лука 
Батинић Весна  С. Ш. „Светозар Ћоровић“ Светосавска 22, Љубиње 
Бјелица Мира  Угоститељско - трговинско - 

туристичка школа 
Степе Степановића 44, Бања Лука 

Благојевић Милена  Медицинска школа Поп Љубина 103, Добој 
Бурсаћ Терезија  Основна школа „Младен 

Стојановић“ 
Драге Лукића бб, Љубија, Приједор 

Васић Зоран  Основна школа „Свети Сава“ Какмуж, 74317 Петрово 
Васић Олга  Гимназија „Петар Кочић“ Доситеја Обрадовића 6, 79220 Нови 

Град 
Врачевић Бранислав  Основна школа „Свети Сава“ Горњи Смртићи, 78438 Прњавор 
Вучић Драгана Медицински факултет Бања Лука 
Газибарић Драгана  Основна школа „ Петар Кочић“ Нова Топола 
Гегић Сања  Гимназија „Свети Сава“ Николе Пашића 6, Приједор 
Дојчиновић Недељка  Основна школа „Алекса Шантић“ Бања Лука 
Дукић Љиљана   
Ђурић Милисавка  Основна школа „Доситеј 

Обрадовић“ 
74275 Блатница 

Ђурић Милка  Основна школа „Доситеј 
Обрадовић“ 

Мирка Ковачевића 27, Бања Лука 

Ђурић Чедомир  Основна школа „Алекса Шантић“ Ћирила и Методија бб, Угљевик 
Ђурковић Цвијета  Основна школа „Вук Караџић“ Српских Соколова 2, Добој 
Жужа Милка Основна школа „Вук Караџић“ Српских Соколова 2, Добој 
Злојутро Мирко  Основна школа „Вук Караџић“ Ђакона Авакума 15, Козарска Дубица 
Илић Анита  Основна школа „ Јован Цвијић“ Ранка Шипка 80 ц, Бања Лука 
Јагодић Владимир Медицинска школа Бања Лука 
Јагодић Стојанка  Технолошка школа Пиланска бб, Бања Лука 
Јакић Љиљана Медицинска школа Поп Љубина 103, Добој 
Јаковљевић Радмила Гимназија Бања Лука 
Јанковић Здравко   
Јанковић Мила  Гимназија Раде Врањешевић 1, Прњавор 
Јарић Стана  Основна школа „ Јован Цвијић“ Ђуре Јакшића 12, Бања Лука 
Јеремић Мира  С. Ш. „Никола Тесла“ Краља Петра Првог Ослободиоца, 

Босански Брод 
Јовићевић Стево  Основна школа „Вук Караџић“ Српских Соколова 2, Добој 
Калајџић Ана  Основна школа „Свети Сава“ Светог Саве 71/а, Зворник 
Катана Дијана  С. Ц. „Никола Тесла“ Котор Варош Присоје бб, 782211 Забрђе 
Лазичић Бојана  Технолошка школа Пиланска бб, Бања Лука 
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Лиховић Сабахудин  Основна школа „Бранислав Нушић“ Српске Топлице, Бања Лука 
Лугић Драго Гимназија Бања Лука 
Лукић Слободан  Пољопривредна и Медицинска 

школа 
Семберских ратара 1, Бијељина  

Милоица Наташа  Гимназија „Свети Сава“ Николе Пашића 6, Приједор 
Миљевић Жана Гимназија Бања Лука 
Орашчанин Нина  Основна школа „Младен 

Стојановић“ 
Краља Петра I Карађорђевића 25, 
78240 Челинац 

Пекић Радушка  Мјешовита средња школа „Никола 
Тесла“ 

Доситејева бб, 79240 Козарска 
Дубица 

Пешић Предраг  -  
Планинчић-Грујић Весна -  
Пржуљ Анка  -  
Продић Јока  Основна школа „Вук Караџић“ Српских Соколова 2, Добој 
Ракић Сњежана Гимназија Бања Лука 
Ристић Миладин  С. Ц. „Вук Караџић“ 75240 Лопаре 
Савичић Марија  Основна школа „ Новак Пивашевић“ 78243 Стара Дубрава 
Секулић Нада  Медицинска школа Поп Љубина 103, Добој 
Секулић Неђо -  
Стојнић Јадранка  Основна школа „ Петар Кочић“ Нова Топола 
Тодорић Богдана  Основна школа „Вук Караџић“ 

Витковци 
Станари 

Томић Драгица  Основна школа „Свети Сава“ Какмуж, 74317 Петрово 
Тривић Мирјана -  
Тртић Милош  М.Ј.Ј. „Петар Кочић“ Данка Митрова 1, Србац 
Цвијић Ерика  Основна школа „Доситеј 

Обрадовић“ 
74275 Блатница 

Штрбац Стојанка Гимназија Бања Лука 
 
 



Скуп 2: Зборник радова I Симпозијум биолога Републике Српске, Бања Лука 10-12.11.2005.  
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2008. 
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ДОКУМЕНТИ  СИМПОЗИЈУМА 

 

I Симпозијума биолога Републике Српске 
– Учесници Симпозијума са сопштењима 

аутори радова, предавања, реферата, постера 
приредио – Боро П. Павловић 

 
(+ присутни) 
+ Адровић Авдул  Природно-математички факултет, Тузла 
 Анђелковић Марко Биолошки факултет, Београд 
+ Бајрактаревић Алмир  Природно-математички факултет, Тузла 
 Бајровић Касим Институт за генетичко инжењерство и биотехнологију 
 Бакрач-Бећирај Азра  Биотехнички факултет Универзитета у Бихаћу 
+ Берберовић Љубомир Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Сарајево 
 Богдановић-Душановић 

Гордана  
Виша техничка школа, Врање 

+ Бркљачић Јелена  Институт за биолошка истраживањ „Синиша Станковић, Београд 
+ Брујић Југослав Шумарски Факултет, Бања Лука 
 Будимир Снежана Институт за биолошка истраживањ „Синиша Станковић, Београд 
+ Булић Златко Републички завод за заштиту природе Црне Горе, Подгорица 
 Буквић Ненад  
+ Вапа Љиљана  Природно-математички факултет, Нови Сад 
+ Вапа Милан  Пољопрвредни факултет, Нови Сад 
+ Видовић Стојко  Медицински Факултет, Бања Лука 
+ Вујиновић Огњен  Ветеринарска амбуланта „МИМ – КОМ“, Бања Лука 
+ Вуковић Драгојла  Природно-математички факултет, Бања Лука 
+ Гашић Бранислав  Музеј РС, Бања Лука 
 Грујић Радослав  Технолошки факултет, Бања Лука 
+ Грујичић Милан  Основна школа „Свети Сава“, Бијељина 
+ Давидовић Биљана  Природно-математички факултет Бања Лука 
+ Дахић Амела Гимназија „Меша Селимовић“, Тузла 
+ Декић Радослав Природно-математички факултет, Бања Лука 
 Дончић Далибор  Хемофарм, Бања Лука 
 Дракулић Данијела   
+ Дунђерски Јадранка  Институт за биолошка истраживањ „Синиша Станковић, Београд 
+ Ђан Михајла  Природно-математички факултет, Нови Сад 
+ Ђурђевић Свјетлана  Природно-математички факултет, Бања Лука 
+ Ерић Живојин  Природно-математички факултет, Бања Лука 
 Зрнић Богдан  Медицински Факултет, Бања Лука 
+ Ибрићимовић Сафиља  Средња економска школа, Брчко DC 
+ Иванц Александар Природно-математички факултет, Сарајево 
+ Илић Предраг Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука 
+ Јанковић Драга  Биолошки факултет, Београд 
+ Јањић Нина Природно-математички факултет, Бања Лука 
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+ Јованић Небојша  Клинички центар, Бања Лука 
 

Јовановић Марица  
Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине 
ОУ Врање 

 Јовановић Миодраг   
 Јовичић Дубравка   
+ Јокић Мирко  Одред извиђача „Др Младен Стојановић“, Приједор 
+ Јусуповић Фатима  Висока здравствена школа, Сарајеву 
 Караџић Бранко  Институт за биолошка истраживањ „Синиша Станковић, Београд 
 Караман Гордан  Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица 
 Караман Ј. Божана  Природњачки музеј Црне Горе, Подгорица 
+ Караман Маја  Пољопривредни факултет, Нови Сад 
 Кнежевић Алекса  Пољопривредни факултет, Нови Сад 
+ Ковачевић Златан  Пољопривредни факултет, Бања Лука 
 Ковачевић Радомир   
+ Којић Момчило  Пољопривредни факултет, Београд 
+ Котрошан Дражен  Земаљски музеј Босне и Херцеговине, Сарајево 
 Куновац Саша  Шумарски факултет, Сарајево 
 Лазић Дејана Пољопривредни факултет, Нови Сад 
+ Максимовић Тања  Природно-математички факултет, Бања Лука 
+ Малешевић Радмила  Клинички центар, Бања Лука 
+ Манојловић Маја  Природно-математички факултет, Бања Лука 
+ Маринковић Саша  Институт за биолошка истраживањ „Синиша Станковић, Београд 
+ Марковић Сергије  Медицински факултет, Тузла 
+ Матавуљ Милан  Природно-математички факултет, Нови Сад 
+ Матавуљ Милица  Природно-математички факултет, Нови Сад 
+ Матић Гордана  Институт за биолошка истраживањ „Синиша Станковић, Београд 
+ Мешалић Лејла  ЈЗУ Дом здравља, Тузла 
+ Микавица Драган  Пољопривредни факултет, Бања Лука 
 Милачић Снежана   
+ Миличић Драгана  Биолошки факултет, Београд 
+ Миљановић Томка  Природно-математички факултет, Нови Сад 
 Михајловић Бранислав  Медицински Факултет, Бања Лука 
+ Михајловић Славољупка Основна школа „Душан Радовић“, Нови Сад 
+ Морина Ариан   
+ Мршић Марина  Природно-математички факултет, Бања Лука 
+ 

Мушић Данијела  
Међународна комисија за нестале особе, ДНК лабораторија, Бања 
Лука 

+ Недовић Бранислав  Пољопривредни факултет, Бања Лука 
+ Немеш Каролина  Природно-математички факултет, Нови Сад 
 Несторовић Љ. Марко   
 Николић Љиљана  Пољопривредни факултет, Нови Сад 
+ Никчевић Јелена  Републички завод за заштиту природе Црне Горе, Подгорица 
+ Новаковић Митар  Педагошки факултет, Бијељина 
+ Ножиновић Амра  Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла 
+ Обратил Свјетослав Земаљски музеј Босне и Херцеговине, Сарајево 
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+ Обрадовић Зоран  Медицински Факултет, Бања Лука 
+ Обрехт Драгана  Природно-математички факултет, Нови Сад 
 Орландић Љиља  Фонд за заштиту птица грабљивица, Београд 
+ Павловић Боро  Природно-математички факултет, Бања Лука 
+ Павловић Невенка  Природно-математички факултет, Бања Лука 
+ Пајевић Слободанка  Природно-математички факултет, Нови Сад 
+ Параш Горан  Ветеринарска амбуланта „МИМ – КОМ“, Бања Лука 
+ Параш Смиљана  Природно-математички факултет Бања Лука 
 Перишић Милета  Пољопривредни факултет, Београд 
+ Петров Бригита Биолошки факултет, Београд 
+ Петров З. Иван  Биолошки факултет, Београд 
+ Петровић Милун  Пољопривредни факултет, Нови Сад 
+ Радевић Миленко  Природно-математички факултет, Бања Лука 
+ Рајчевић Бојан  Пољопривредни институт, Бања Лука 
 Ракић Б.   
+ Ракић Рада   
+ Реџић Амира Медицински факултет, Универзитет у Сарајеву 
+ Скендеровић Исат   
+ Соломун Љиљана  Клинички центар, Бања Лука 
+ Софраџија Авдо  Природно-математички факултет, Сарајево 
+ Стаменковић-Радак Марина  Биолошки факултет, Београд 
+ Станковић Живко  Природно-математички факултет, Нови Сад 
+ Станковић Михајло  Специјални резерват природе „Засавица“, Сремска Митровица 
+ Стевановић Владимир  Биолошки факултет, Београд 
 Стевановић Милена  Биолошки факултет, Београд 
+ Стијепић Милка  Виша медицинска школа, Приједор 
+ Стојановић Слободанка  Пољопривредни факултет, Нови Сад 
 Стојчић Драгана  Институт за шумарство, Београд 
+ Стојчић Јово  Пољопривредни институт, Бања Лука 
+ Топалић-Тривуновић Љиљана  Технолошки факултет, Бања Лука 
 Трајковић Радмила  Природно-математички факултет, Косовска Митровица 
+ Трипић Рајко  Републички завод за заштиту природе Црне Горе, Подгорица 
+ Тркуља Војислав  Пољопривредни институт, Бања Лука 
+ Тутинџић Митровић Вера Пољопривредни факултет, Београд 
+ Ћировић Душко  Биолошки факултет, Београд 
+ Ћулафић Љубинка  Биолошки факултет, Београд 
+ Филиповић Божана  Медицински факултет, Бања Лука 
+ Филиповић Славен  Природно-математички факултет, Бања Лука 
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