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ПРИЛОГ III ПОДАЦИ НА ОСНОВУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПЛОВНОГ ПУТА Е - 80 - ДУНАВ (ПАНЕВРОПСКИ
КОРИДОР VII) - КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ДЕО 1 И ДЕО 2

ДЕО 1: садржи стране (од стр. 32 до стр. 37) оригиналног документа са
релевантним информацијама од значаја за пројекат у погледу заштићених
културних добара и заштићених природних добара.

ДЕО 2: садржи стране (од стр. 106 до стр. 107) оригиналног документа са
релевантним информацијама од значаја за пројекат у погледу заштићених
културних добара и заштићених природних добара.
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1. Uvod
Cilj projekta „Priprema dokumentacije za hidro-tehničke radove i bagerovanje na odabranim
sektorima duž Dunava“ (EuropeAid/129691/C/SER/RS, konzorcijum vodeće institucije
Witteveen+Bos – Holandija, DHI - Danska i Energoprojekt-Hidroinženjeringa Co. Ltd. –
Srbija, u daljem tekstu „Projekat“) je da se utvrde kritični sektori za navigaciju na delu toka
Dunava između Bezdana (mađarsko-srpska granica, 1433 rkm) i Beograda (1170 rkm), kao i
da se predlože odgovarajući radovi.
Prva faza Projekta-Preliminarna studija izvodljivosti je realizovana i Studija uticaja na
životnu sredinu (Environmental Assessment Study – EIA) za sektore između Bezdana i
Beograda (EIA studija, 2012) je pripremljena u januaru 2012.
U okviru druge faze Projekta predviđena je priprema Studije uticaja na životnu sredinu (u
daljem tekstu „EIA studija“) za sve sektore koji su izdvojeni kao „kritični za plovidbu“ na
delu toka Dunava kroz Srbiju između Bezdana i Beograda.. Od 24 sektora istaknutih kao
„kritični za plovidbu“, najvažniji su sektori koji se u potpunosti nalaze na teritoriji Republike
Srbije i za koje je planirana izrada glavnih projekata u okviru treće faze Projekta.
Ova Studija ima za cilj da oceni status biološkog diverziteta u okviru ciljnog područja, da
proceni mogući uticaj predloženih radova na vodene i priobalne zajednice, kao i da obezbedi
plan neophodnih aktivnosti monitoringa koje bi se ostvarile u narednim koracima Projekta.
Prilog proceni statusa (ekološki i hemijski status za relevantna vodna tela) takođe je dat u
ovoj Studiji, kao doprinos pripremi konačnog EIA dokumenta.
Trebalo bi naglasiti da je u Mađarskoj EIA Projekat koji se odnosio na poboljšanje plovidbe
trajao oko dve godine. Sličan program se trenutno realizuje u Rumuniji. Tako je ovaj
Projekat, kao i naša Studija, deo aktivnosti šireg opsega povezanih sa poboljšanjem plovidbe
duž značajnog dela toka Dunava. EIA studije bi trebalo jasno da istaknu da je vreme pripreme
jako kratko i da bi nedostatak podataka mogao da se prevaziđe predlogom i ostvarivanjem
efikasnog monitoringa odabranih komponenti biološkog diverziteta u sledećim fazama.
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Na osnovu pregleda radova predloženih za poboljšanje plovidbe (treća faza Projekta), najjači
uticaj se očekuje na zajednice vezane za glavni tok u vreme nekih sezona (uglavnom riba i
mekušci). Takođe, pažnja bi trebalo da se usmeri i na priobalne zajednice. Na njih mogu da
utiču ne samo hidro-tehničke konstrukcije i bagerovanje, nego i sporedne aktivnosti
(transport mehanizacije, privremene deponije, itd.)
Naše je mišljenje da bi Projekat mogao da se koristi za poboljšanje stanja biodiverziteta u
okviru ciljnog dela toka. Tako bi hidro-tehničke konstrukcije, ukoliko su osmišljene na
odgovarajući način, mogle da povećaju diverzitet staništa i na taj način pozitivno utiču na
biodiverzitet. U tom smislu, koncept ekoloških čvorišta (Ecological Node concept, Thorp et
al., 2006) trebalo bi da bude uzet u obzir.

2. Područje ispitivanja
Sliv Dunava (Slika 1) se prostire na 801000 km2, obuhvatajaći 19 zemalja Centralne i
Jugoistočne Evrope (Nemačka, Austrija, Švajcarska, Italija, Poljska, Češka, Slovenija,
Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bosna i Hercegovina, Makedonjia,
Albanija, Crna Gora, Moldavija, Bugarska i Ukrajina), sa više od 83 miliona ljudi koji ga
naseljavaju (Sommerwerk et al., 2009).
Dunav ulazi u Srbiju (RS) iz Mađarske na 1433 rkm čineći granicu Srbije i Hrvatske od 138
km dužine, a izlazi kod ušća Timoka na 845,5 rkm (tromeđa Srbije, Rumunije i Bugarske).
Dužina zajedničkog srpsko-rumunskog dela, od ušća Nere do ušća Timoka, je 230 km.
Ukupna dužina srpskog dela Dunava je 587,5 km. Glavne pritoke na teritoriji Srbije su Tisa,
Sava, Velika Morava i Timok.
Sektor Dunava na kome su planirani regulacioni radovi pruža se na 358 km i pripada
Panonskoj niziji (slika 2). U ovom delu Dunav je tipična nizijska reka sa prosečnim padom
od 0,05−0,04 promila.
Sve do kraja 19. veka Dunav je, generalno, bio gotovo netaknut celovit sistem sa prostranim
plavnim područjima. Odlikovali su ga prirodna dinamika, ogromni autopurifikacioni
kapacitet i pravilne promene toka. Od tada antropogeni uticaj (uglavnom zaštita od poplava,
poljoprivreda, hidroenergija i navigacioni radovi) je uništio preko 80% dunavskih močvara,
plavnih područja i plavnih šuma.
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Slika 1. Sliv reke Dunav i položaj područja na kome se planiraju radovi

Danas je ovaj sektor pod uticajem izraženog organskog zagadjenja i hidromorfoloških
promena.
Jedan od najznačajnijih problema koji ugrožava Dunav je rečna regulacija i izgradnja brana.
Izgradnjom brane kod Šipa (943 rkm ) formirano je veliko akumulaciono jezero-Gvozdena
kapija (Đerdap), dugo100 km od brane do Golupca. Nakon izgradnje brane, uspor toka se
oseća uzvodno sve do Starog Slankamena (1215 rkm). Promene hidrološkog režima su za
posledicu imale povećanu sedimentaciju duž obala (Nedeljković, 1979b), što se
manifestovalo kao tendencija spuštanja rečnih obala, utičući tako i na strukturu staništa
ciljnog područja ovog projekta (sektor izmedju ušća Tise i Beograda).
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Slika 2. Položaj područja planiranih radova

3. Ciljevi Studije
Glavni cilj Studije je da doprinese realizaciji Projekta, na osnovu ekspertize povezane sa
ekološkom procenom posmatranog područja. Trebalo bi naglasiti da je procena stanja
biodiverziteta i procesa ekološke procene urađena na osnovu podataka iz proteklog perioda.
Nije bilo moguće organizovati i dobiti odgovarajuću finansijsku podršku za prikupljanje
neophodnih podataka i materijala sa terena, kao i dodatnu obradu podatka u vremenskom
roku definisanom u projektu (videti poglavlje o nedostatku podataka i nesigurnostima).
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Pored toga, planirano je da Studija omogući dodatnu informaciju Projektnom Konzorcijumu
zbog efektnijeg razmatranja informacije potrebne za poglavlja o kvalitetu vode i statusu
procene, kao i o pitanjima vezanim za zahteve monitoringa tokom i posle realzacije
planiranih radova rečne regulacije.
Pojedinačno, ciljevi Studije su:
•

Identifikacija užih i širih zona mogućeg uticaja planiranih radova treće faze Projekta;

•

Procena statusa biološkog diverziteta na području pokrivenom u drugoj fazi Projekta
(alge, akvatična i obalna flora, akvatični makrobeskičmenjaci, entomofauna obalnih
staništa, batrahofauna, herpetofauna, ihtiofauna, ornitofauna i fauna sisara) – u
glavnom toku i priobalnom području;

•

Identifikacija taksona i staništa koja bi mogla biti ugrožena radovima u trećoj fazi
Projekta – glavni tok i priobalno područje;

•

Identifikacija taksoana i staništa koja su od posebne važnosti (na primer staništa i
taksoni

pokriveni

internacionalnim

dokumentima:

Ramsarska

konvencija

o

močvarnim područjima od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica, 1971,
Bernska konvencija o očuvanju Evropskih divljih životinja i prirodnih staništa, 1979;
MAB – UNESCO- program čovek i biosfera, IBA – važna područja ptica, IPA –
važna biljna područja, područja posebnog interesa za očuvanje – ASCI, ili važne
nacionalne legislative: vrste obuhvaćene aneksom 1 i 2 Regulative o uspostavljanju i
zaštiti zaštićenih divljih biljaka, životinja i gljiva – Službeni glasnik Republike Srbije,
br.35/10);
•

Doprinos implementaciji razumnih alternativa koje uzimaju u obzir ciljeve i
geografski okvir planiranog programa;

•

Doprinos analizi potencijalnih i očekivanih pritisaka kao posledica radova treće faze
projekta na okruženje. Fokus će biti na pojedinim pritiscima na različite taksonomske
grupe i osetljive ekosisteme i

•

Predlog neophodnih aktivnosti monitoringa za dalje korake realizacije Projekta.

Jedna od glavnih premisa Studije je da zajedno sa intervencijama u svrhu plovidbe, delovi o
očuvanju prirodnih vrednosti u priobalju, rehabilitaciji rukavaca velikog značaja; zaštiti
vodenih resursa, obalnih filtracionih bunara i rečnog dna; rekreaciji i turizmu koji su u vezi sa
rečnim tokom i ispitivanjem korišćenja reke moraju biti završeni.
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4. Metodologija
Studija je pripremljena prema relevantnim zakonima Republike Srbije (Zakon o zaštiti
prirode – Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/09, Zakon o proceni uticaja na životnu
sredinu - Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/04, 36/09, Zakon o vodama - Službeni
glasnik Republike Srbije, br. 30/10) i primenljivim uredbama (Uredba o ugroženim biljkama i
životinjama, Uredba o ekološkoj mreži, Uredba o oceni ekološkog i hemijskog statusa,
Uredba o sadržaju procene uticaja na životnu sredinu).
Pored toga, studija prati principe operativne politike Međunarodne finansijske korporacije
(International Finance Corporation, IFC) u prihvatanju standarda vezanih za životnu sredinu,
relevantnih Direktiva EU (Direktiva 2001-42-EC, Direktiva 85_337_EEC), kao i ostalih
povezanih dokumenata (Strategija za Dunav, Akcioni plan Strategije za Dunav, Zajednički
izveštaj o razvoju rečne plovidbe i Zaštita životne sredine u slivu Dunava).
Pored relevantnih državnih zakona i međunarodnih dokumenata nabrojanih u prethodnom
tekstu, kao i okvira razmotrenog u EIA Studiji (2012) sledeće odredbe bi trebalo da se uzmu
u obzir, a u vezi sa Procenom uticaja na životnu sredinu: Zakon o parametrima ekološkog i
hemijskog statusa površinskih voda i kvantitativnog i hemijskog statusa podzemnih voda Službeni glasnik Republike Srbije, br. 74/11, Zakon o određivanju vodnih tela za površinske i
podzemne vode - Službeni glasnik Republike Srbije, br. 96/10 i Zakon o standardima životne
sredine za prioritetne i priotitetne hazardne supstance koje zagađuju površinske vode Službeni glasnik Republike Srbije, br. 34/11.
Naročita pažnja se posvećuje Zakonu o zaštiti životne sredine - Službeni glasnik Republike
Srbije, br. 36/09, Zakonu o vodama i relevantnim uredbama. Članovi Zakona o vodama
(Zakon o vodama - Službeni glasnik Republike Srbije, br. 30/10) koji regulišu pitanje
Zaštićenih područja naročito bi trebalo da budu uzeti u obzir (u Direktivi o vodama- Water
Framework Directive, 2000/60/EC- međunarodni Zakon o vodama razlikuje zaštićene oblasti
sa aspekta zaštite životne sredine, oblasti zaštite vode za piće, oblasti zaštićene sa aspekta
ekonomski važnih vrsta i zaštićena područja vode za kupanje).
Razmatranje planiranih sektora u okviru treće faze Projekta izvršeno je u okvirima
identifikovanih vodnih tela kao objektima upravljanja vodama, u skladu sa državnim
zakonima (Zakon o određivanju vodnih tela za površinske i podzemne vode - Službeni
glasnik Republike Srbije, br. 96/10).
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Plan

upravljanja

slivnim

područjem

Dunava

u

Republici

Srbiji

(http://www.mpt.gov.rs/articles/), osnovni dokument o upravljanju vodama koji je u pripremi
prema obavezama proisteklih iz Zakona o vodama, uzet je u obzir tokom realizacije ove
Studije. Prvi deo dokumenta (Karakterizacijski izveštaj) je trenutno u procesu javne rasprave.
Očekuje se da će nacrt Plana upravljanja slivnim područjem Dunava u Republici Srbiji biti
dostupan javnoj raspravi u septembru 2012.
Sumirano, Studija je pripremljena na osnovu:
•

Dostupnih objavljenih podataka iz prethodnih istraživanja;

•

Podataka koji nisu objavljeni (Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
Univerziteta u Beogradu, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za biologiju i
ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu);

•

Informacija dostupnih iz BAES baze podataka (Simić et al., 2006);

•

GIS podataka za teritoriju Republike Srbije;

•

CORINE Land Cover baze podataka za teritoriju Republike Srbije;

•

Analize aero-foto dokumentacije (http://www.geosrbija.rs – prototip za srpski NSDI
portal);

Sveobuhvatni podaci za NATURA vrste još uvek nedostaju, ne samo za srpski deo Dunava
nego i za mnogo duži sektor. Ovo nije posledica ograničenih istraživačkih aktivnosti, već
generalni nedostatak metodologije za ispitivanje veoma velikih reka (tipa potamon).
Za procenu statusa vode uzeti su u obzir dugoročni podaci, kao rezultat nacionalnog
monitoring programa (trenutno su podaci iz perioda 1999-2010 dostupni u odgovarajućoj
formi za analize) – primenljivog za fizičko-hemijske podatke (parametri koji podržavaju
biološke elemente kvaliteta) i hemijske parametre. Procena ekološkog statusa relevantnih
vodnih tela je obezbeđena na osnovu diskusije u Planu upravljanja slivnim područjem
Dunava u Republici Srbiji.
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5. Tipologija Dunava i definisanje vodnih tela na
srpskom sektoru
Reka Dunav u okviru srpskog sektora obuhvata tri tipa (Tabela 1, Slika 3):
Panonski ravničarski Dunav prostire se od srpsko-mađarske granice (km 1433) do Baziaša
(km 1075). Dunav ima karakteristike tipične ravničarske reke, sa većim brojem meandara.
Korito reke je različite širine i dubine, a brzina vode varira. Duž obe obale prostire se nasip,
dužine oko 340 km uz levu i oko 70 km uz desnu obalu;
Đerdapski Dunav prostire se od ušća Nere (rkm 1075) do brane “Đerdap 1” (rkm 943). U
ovom sektoru, Dunav teče kroz drugačiji predeo, kroz Đerdapsku klisuru, koja se sastoji od
četiri suženja (Golubac, Gospođin vir, Kazan i Sip) i tri proširenja (Ljupkovo, Donji
Milanovac i Oršava). Đerdapska klisura je duboka 300-600 m. Do izgradnje brane “Đerdap
1”, brzine u ovom sektoru dostizale su 5 m/s; i
Zapadno-pontijski Dunav, koji se prostire od brane “Đerdap 1” do ušća reke Timok (km
845,5). U ovom sektoru, Dunav je tipična ravničarska reka.
Sektor koji je predmet ove Studije pripada tipu Panonski ravničarski Dunav.
Navedeni tip ima sledeće karakteristike:
•

Prostiranje rečni km: 1497 - 1071

•

Granice: Baja - Bazias

•

Razlog za odvajanje:
-

gornja granica: promena dominantnog tipa podloge

-

donja granica: ulaz u Đerdap

•

Države: Mađarska/Hrvatska/Srbija

•

Ekoregion: 11 (Panonska nizija)

•

Površina sliva:
2

207 430 km (Baja)
2

570 900 km (Baziaš)
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Tabela 1. Tipovi u okviru srpskog sektora Dunava

REKA

Dunav

Kod

Uzvodna
granica
(r km)

Nizvodna
granica
(r km)

RS_D_Section Type 6

1433

1075

RS_D_Section Type 7

1075

943

RS_D_Section Type 8

943

845

Opis
uzvodna granica na srpskomađarskoj granici
Đerdap
nizvodna granica na RS-RO-BG
državnoj granici

U ovom sektoru, Dunav protiče kroz ravničarski predeo, ima krivudav tok i široku dolinu sa
mnoštvom bočnih rukavaca (faktor krivine: 1,06 – 1,25 a u pojedinim sektorima i 2).
U podlozi dominira pesak, a često se beleži i sitan do srednji šljunak. Mulj i glina su retki i
rasprostiru se duž obalne linije. Značajnija područja sa dominacijom finog substrata beleže se
u zoni uticaja uspora “Đerdapa 1”.
Prosečan pad je oko 0,04 ‰ (0,07 ‰ – 0,05 ‰).
Prosečna brzina vode je 0,4 m/s.
Dominantna vodena staništa u sektoru su eupotamonskog tipa, često u kombinaciji sa para- i
palaeopotamon. Udeo terestričnih staništa (obale, ostrva) je oko 20 % od eupotamona.
Biogena staništa su često zastupljena sa detritusom i muljem. Submerzne biljake,
filamentozne alge, živi delovi terestričnih biljaka i ostaci drvenastih biljaka zastupljeni su sa
udelom manjim od 30%.
Široko plavno područje (maksimalna širina: 30 km) karakteriše se raznovrsnošću lotičkih
vodenih staništa: bočni rukavci i mrtvaje, kanali, barsko-močvarni ekosistemi uz glavni tok,
stajaće vode formirane dejstvom pritoka i dr.
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Slika 3. Tipovi i odgovarajuća vodna tela duž srpskog dela Dunava

Na osnovu položaja ušća najvećih pritoka (Drava, Tisa i Sava) i značajnog povećanja slivne
površine, sektor se može podeliti u tri pod-sektora. Prvi zauzima područje od Baje (rkm
1497) do ušća Drave (rkm 1379), drugi od ušća Drave (rkm 1379) do ušća Save (km 1170),
dok je treći pod-sektor smešten između ušća Save i ušća Nere (Baziaš, rkm 1071).
Područje planiranih radova obuhvata vodna tela 6-10.
Sektor Dunava između ušća Save i Tise (km D 1215) definisan je kao vodno telo RS_D6.
Reka Tisa je po ukupnoj dužini i po veličini slivnog područja, najveća pritoka Dunava. Tisa
značajno menja protok i režim sedimenta Dunava. Prosečan protok uzvodno od ušća Tise je
2970 m3/s, dok je nizvodno oko 3700 m3/s.
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Tabela 2. Vodna tela duž srpskog dela Dunava
Oznaka

Uzvodna
granica
(rkm)

Nizvodna
granica
(rkm)

Tip

RS_D1

862,8

845,5

8

RS_D2
RS_D3

943
1075

862,8
943

8
7

RS_D4

1105

1075

6

RS_D5

1170

1105

6

RS_D6

1215

1170

6

RS_D7

1255

1215

6

RS_D8

1295

1255

6

RS_D9

1382

1295

6

RS_D10

1433

1382

6

Opis
slobodno tekući sektor od HE “Đerdap 2”
do granice sa Bugarskom
Akumulacija “Đerdap 2”
duboki deo akumulacije “Đerdap 1”
akumulacija “Đerdap 1 – sektor od ušća
V. Morave i ušća Nere (RO granica)
akumulacija “Đerdap 1 – sektor od ušća
Save do ušća V. Morave
sektor od ušća Tise do ušća Save
sektor od ušća Tise do Novog Sada (uliv
kanala DTD)
slobodno tekući sektor od Novog Sada do
državne granice sa Hrvatskom
slobodno tekući sektor, zajednički deo sa
Hrvatskom, nizvodno od ušća Drave
slobodno tekući sektor, od ušća Drave do
granice sa Mađarskom

Vodno telo WB RS_D7 je najuzvodniji sector, gde se beleži uspor “Đerdapa 1”. Smešteno je
između ušća Tise i ušća kanala DTD, kod Novog Sada.
Vodno telo WB RS_D8 prostire se između Novog Sada i hrvatske granice (km D 1295).
WB RS_D9 je zajednički sektor sa Hrvatskom koji se prostire uzvodno, do ušća Drave (km D
1382). Drava je, takođe, jedna od najznačajnijih pritoka Dunava, koja bitno utiče na protok
(menja protok od 2390 do oko 2970 m3/s). Vodno telo se odlikuje prisustvom brojnih hidrotehničkih regulacionih građevina i nasipom koji se kontinuirano pruža duž leve obale.
Najuzvodnije vodno telo srpskog dela Dunava je RS_D10, od ušća Drave do srpskomađarske granice na km D 1433. Ceo sektor je zajednički sa Hrvatskom (HR D1). Slično
prethodnom, ovo vodno telo odlikuje se prisustvom brojnih hidro-tehničkih regulacionih
građevina i nasipima koji se kontinuirano pružaju duž obe obale.
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6. Istraživanja Dunava u okviru ciljnog područja
Za razmatranje biološke raznovrsnosti velikih ravničarskih reka i zavisnih ekosistema
potrebna su sistematska, intenzivna, multidisciplinarna istraživanja. Iako je Dunav bio
predmet brojnih istraživanja, još uvek postoje otvorena pitanja vezana za ovaj složeni sistem.
Duž longitudinalnog gradijenta, velike reke su pod uticajem okolnih područja i predstavljaju
odraz tih različitih uticaja (Moog et al., 2008), te su potrebni ozbiljni napori da se razumeju
struktura i funkcija ovih sistema.
Veliki sektor Dunava ispitivan je samo u nekoliko studija pre stupanja na snagu Direktive o
vodama EU (EC, 2000/60; u daljem tekstu “ODV”). Te studije, uglavnom, su bile fokusirane
na ispitivanje vodenih makrobeskičmenjaka. Rezultati tih ekspedicija organizovanih od strane
IAD (1990) je prikazao Russev (1998). Istraživanje organizovano od strane Fondacije
“Kusto” obavljeno je prvenstveno sa ciljem ispitivanja kvaliteta sedimenta Dunava na 50
lokaliteta. Pomenuto ispitivanje je pored analize sedimenta, obuhvatilo i razmatranje
organskih i neorganskih mikropolutanata u bioti (Bivalvia, Unionidae) (Equipe Cousteau,
1992). Zajedničko istraživanje Dunava 1 (JDS1) organizovano je od strane Međunarodne
komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for the Protection of the Danube
River) (Litheraty et al., 2002), obuhvatilo je složena ispitivanja parametara kvaliteta vode i
biloška ispitivanja, a sa ciljem primene ODV. AQUATERRA (Šesti okvirni program EU)
uključio je istraživanje na 30 lokaliteta, između Beča i Kalafata (Slobodnik et al., 2005;
Csányi and Paunović, 2006).
Odgovarajuće metode uzorkovanja velikih reka, koji su u skladu sa zahtevima ODV
uključujući i Dunav, još uvek nisu definisane. U cilju prikupljanja uporedivih podataka i
prevazilaženja pomenutih nedostataka, izvršeno je i Drugo zajedničko istraživanje reke
Dunav (JDS2), takođe organizovano od strane ICPDR.
Srpski sektor Dunava intenzivno je izučavan počev od ranih šezdesetih (pregled u Paunović
et al., 2007). Neophodno je nastaviti istraživanja kako za srpski sektor tako i za ostale sektore
Dunava, kako bi se utvrdile veze i razumela struktura i funkcionalnost ove ogromne reke.
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7. Analiza CORINE baze podataka
Informacije o pojedinim tipovima staništa i nivou antropogene fragmentacije prirodnih
staništa su neophodne u prostornim analizama, prostornom planiranju i analizama uticaja
razvoja privrednog sektora na životnu sredinu.
Podaci o antropogenim ili pak spontanim promenama ekosistema neophodni su za definisanje
uspešnih i efikasnih programa zaštite i unapredjenja životne sredine. Imajući to u vidu,
države članice EU su tokom 1985. godine inicirale CORINE (COoRdinated INformation on
the Environment) program. Realizacijom jednog od četiri projekta unutar ovog programa
(CORINE Land Cover (CLC) project- EEA Multi-annual Work Programme 1998-2002,
project 1.3.5. ), formirana je georeferencirana baza podataka koja sadrži informacije o
tipovima staništa na pan-evropskom prostoru.
Za područje Srbije su naknadno formirane tri CLC baze podataka, za 1990, 2000 kao I baza
koja ukazuje na promene tipova staništa koje su se dogodile tokom perioda 1990-2000.
godine. Nedavno (2011), CORINE land cover inventarizacija je završena i za 2006. godinu.
Formiranje CLC baza podataka vrši se na osnovu specifične CORINE metodologije, koja
obuhvata procesovanje i vizuelnu interpretaciju Landsat 7 satelitskih snimaka, uz dodatne
analize topografskih mapa, aero-snimaka, tematskih mapa i tako dalje. Zasebna faza izrade
baza podataka obuhvata i naknadnu validaciju obrade podataka na terenu. Rezultat ovog
složenog procesa su georeferencirani vektorski poligoni. Osnovni parametri ove
georeferencirane baze podataka su: razmera mape

(1:100000), minimalna rezoluciona

jedinica (pixel) (25 ha) i minimalna širina linearnih elemenata (100 metara). Kao izvor
podataka služi IMAGE2000 baza, koja se sastoji od ortogonalnih Landsat 7 ETM+ snimaka u
nacionalnoj projekciji. Snimci ove baze su formirani 2000. godine.
U ovoj Studiji analizirani su različiti tipovi staništa, unutar zone u kojoj će se vršiti radovi
kako bi se poboljšala navigacija u srpskom delu Dunava, od madjarske granice do Beograda.
Mada je rezolucija CLC baze podataka isuviše gruba za detaljne prostorne analize manjih
površina, ova baza je veoma korisna za analize šireg područja, kakvo je područje koje
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obuhvata zone direktnog i indirektnog uticaja predvidjenih radova na životnu sredinu.
Obzirom na oblik i intenzitet planiranih radova (radovi bez narušavanja lateralne povezanosti,
radovi na regulaciji priobalnih delova vršiće se sporadično i fragmentarno, pre svega u cilju
stabilizacije priobalja, ograničeni delovi gde će se vršiti bagerovanje i produbljivanje rečnog
dna i tako dalje), zone uticaja su arbitrarno definisane duž vodotoka Dunava od madjarske
granice do Beograda, na oko 200 metara od obale. Unutar zajedničke granice sa Hrvatskom,
analizirana je samo leva obala Dunava. Treba naglasiti da je, usled relativno slabe rezolucije
CLC baze podataka, sagledana krajnje uopštena slika različitih tipova staništa u analiziranom
regionu. Za analizu podataka, odredjen je zaseban sloj, šurine 200 metara od linije priobalja
(“Clip” opcija oblika priobalja reke).
Pored informacija o heterogenosti staništa na analiziranom području, podaci ekstrahovani iz
CLC 2000 baze podataka su iskorišćeni kako bi se sagledali efekti moguće promene nivoa
vode usled predvidjenih radova.
Ukupna površina koja je analizirana u ovoj Studiji obuhvata oko 45.226 hektara, uključujući
pri tom i površinu samog Dunava. Razmatrano područje bez vodene površine Dunava
(priobalna površina koja obuhvata bare, ritska područja, zone plavljenja i kopnena staništa)
ima površinu od oko 32.610 ha.
Zastupljenost pojedinih tipova staništa u analiziranom području prikazana je u tabeli 3. U
ovom području dominiraju ekosistemi šumske i žbunaste vegetacije (oko 24,29%, ili pak
33,69% ukoliko je iz referentne površine isključena površina Dunava ). Različiti oblici
obradivih poljoprivrednih površina pokrivaju 10,40% (odnosno 14,42% kada se analizira
samo terestrična oblast). Antropogeni (urbani i industrijski kompleksi) obuhvataju 9,43%
analiziranog područja. I pored dosta grube rezolucije CORINE 2000 baze podataka, ova baza
ukazuje na osnovne tipove staništa u analiziranom području.
U odnosu na šire područje (Slika 4), može se uočiti da je proporcija prirodnih i nenarušenih
staništa u zoni radova znatno veća. To ukazuje na značaj priobalnog područja i zahteva
elaborirane programe zaštite priobalnih ekosistema.
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Tabela 3. Sažetak CORINE podataka za ciljno područje
Area % (without

Tip staništa

Area ha

Area %

Urbana područja

2082,60

4,60

6,39

Industrijsko-privredni kompleksi

446,29

0,99

1,37

1,48

0,00

0,00

Luke

129,77

0,29

0,40

Površinski rudnici

24,05

0,05

0,07

Ozeljenena gradska područja

391,50

0,87

1,20

3075,68

6,80

9,43

2009,95

4,44

6,16

Voćnaci i plantaže

33,88

0,07

0,10

Livade

78,59

0,17

0,24

1198,21

2,65

3,67

1380,91

3,05

4,23

4701,53

10,40

14,42

Širokolisne šume

7698,84

17,02

23,61

Ekotoni šumsko-žbunaste vegetacije

3286,30

7,27

10,08

10985,14

24,29

33,69

Prirodni oblici zeljaste vegetacije

28,03

0,06

0,09

Pešćane dine

44,23

0,10

0,14

Močvare

987,39

2,18

3,03

Površina Dunava

12616,06

27,90

Vodna tela

12788,38

28,28

Površina analiziranog područja

45226,45

Putevi i železnička mreža

Ukupna zastupljenost urnbano-industrijskih
površina
Obradive površine bez irigacije

Compleksi obradivih površina
Agriculturne površine, sa visokim stepenom
učešća prirodne vegetacije
Ukupna zastupljenost poljoprivrednih
površina

Ukupna zastupljenost šumske I žbunaste
vegetacije
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Danube)

39,22

8. Zaštićena područja zavisna od vode (ZP) – načelna
razmatranja

Okvirna direktiva o vodama (Water Framework Directive-WFD) predstavlja osnovu za
implementaciju svih zakonskih akata koje se odnose na korišćenje i očuvanje vodnih resursa.
Ova direktiva se primenjuje u državama EU, ali se koristi i kao zakonska platforma u
aktivnostima koje EU države realizuju na regionalniom ili pak globalnom nivou. Deo WFD
koji se odnosi zaštićena područja od velike je važnosti.

Slika 4. Tipovi korišćenja zemljišta u okviru šire zone

Jedan od preduslova implementacije WFD je registar zaštićenih područja, uključijući i
detaljne informacije o vodnim telima. Registar obuhvata područja definisana Okvirnom
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direktivom o vodama, kao i drugom EU direktivama. Saglasno WFD, postoji pet tipova
zaštićenih područja:
•

Vodna tela koja se koriste za eksploataciju pitke vode;

•

Područja zaštićenih ekosistema i/ili staništa ugroženih vrstam, čije očuvanje i
unapredjenje zavisi od vodnih resursa (Natura 20001, staništa definisana direktivama
Birds Directive 79/409/EEC and Habitats Directive 92/43/EEC);

•

Područja odredjena za zaštitu ekonomski značajnih akvatičnih vrsta (zaštićena
područja koja su definisana direktivama Freshwater Fish Directive 78/659/EEC;
Shellfish Directive 79/923/EEC);

•

Rekreacione vode (kupališta) (zaštićena područja definisana direktivom Bathing
Water Directives 76/160/EEC and 2006/7/EC) i

•

Područja visokog antropogenog pritiska (područja u kojima se primenjuje Nitrates
Directive 91/676/EEC i Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC).

Saglasno WFD, vodeni ekosistemi koji se koriste za eksploataciju pitke vode su primarni u
programima zaštite životne sredine. Po identifikaciji ovakvih područja, moraju se definisati
ekološki standardi (Environmental Quality Standards) za sve vrste polutanata.
Saglasno Članu 6 WFD, ekosistemi koji su značajni za očuvanje diverziteta (Natura 2000
staništa definisana direktivama Birds Directive 79/409/EEC i Habitats Directive 92/43/EEC),
takodje se moraju zaštititi, pri čemu programi zaštite moraju obuhvatiti mere zaštite i
unapredjenja vodnih resursa. Kupališta takodje pripadaju kategoriji zaštićenih područja
(Bathing Water Directives 76/160/EEC i New Bathing Water Directive 2006/7/EC), kao i
ekosistemi ekonomski značajnih akvatičnih vrsta (Freshwater Fish Directive 78/659/EEC2),
dok se u područjima visokog antropogenog pritiska moraju preduzeti mere obnove,
unapredjenja i kontrole kvaliteta životne sredine (Nitrates Directive 91/676/EEC; Urban
Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC).
Područja eksploatacije pitke vode su:
Vodna tela koja se koriste za vodozahvat, sa dnevnom eksploatacijom koja je veća od 10 m3
ili koja koriste više od 50 osoba i vodna tela koja su predvidjena za vodozahvate.

1

Natura 2000 – mreža zaštićenih područja na osnovu direktiva the Birds Directive (1979) i the Habitats Directive (1992).
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Saglasno direktivi “Drinking Water Directive (98/83/EC)”, voda koja se koristi za humanu
upotrebu netretirana ili posle adekvatnog tretmana obuhvata pitku vodu, vodu za upotrebu u
domaćinstvu, kao i vodu koja se koristi u prehrambenoj industriji.

8.1 Ciljevi zaštite životne sredine u zaštićenim područjima
Član 4 WFD (preciznije Član 4.1). definiše načelne ciljeve zaštite životne sredine. Osnovni
ciljevi zaštite koji su definisani WFD obuhvataju:
•

Zaštitu, obnovu i unapredjenje vodnih resursa, pri čemu se ne sme dozvoliti
pogoršanje statusa površinsih i podzemnih voda;

•

Dostizanje dobrog statusa površinskih i podzemnih voda do 2015. godine;

•

Konstantno smanjenje zagadjenja, pre svega prioritetnim hazardnim polutantima ;

•

redukcija zagadjenja podzemnih voda;

•

Dostizanje ciljeva i standarda očuvanja životne sredine u zaštićenim područjima,
definisanim EU zakonskim aktima.

U zaštićenim područjima, ukoliko je definisano više ciljeva zaštite životne sredine, tada je
potrebno razmotriti sve ciljeve, pri čemu se primenjuju strožije mere (Član 4.2).
U zaštićenim područjima primenjuju se specifični standardi i ciljevi zaštite životne sredine.
Ciljevi zaštite koji se odnose na izvorišta vodosnabdevanja su:
•

Održanje visokog kvaliteta vode (mikrobiološki, hemijski i organoleptički parametri),
što je definisano odgovarajućom regulativom

•

Obezbedjenje odgovarajućeg tretmana vode kako bi se zadovoljili standardi propisani
direktivom o pitkim vodama (Drinking Water Directive);

•

Obezbedjenje zaštite izvorišta vodosnabdevanja, kako bi se smanjili troškovi
prečišćavanja pitke vode i

•

Obavezna primena monitoringa kvaliteta pijaće vode.

Zaštita zdavlja potrošača pitke vode osnovni je cilj Direktive o pitkim vodama (Drinking
Water Directive, 98/83/EC). Kako bi se Direktiva usaglasila sa razvojem tehnologije i nauke,
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Komisija priprema reviziju Direktive, koja bi omogućila uklapanje najnovijih zdravstvenih
standarda u zakonske okvire korišćenja i zaštite vodnih resursa.
Ciljevi zaštite i očuvanja slatkovodnih ribljih populacija i njihovih ekosistema definisani su
zasebnom direktivom (Freshwater Fish Directive, 78/659/EEC). Osnovni zadatak
implementacije ove direktive je očuvanje i unapredjenje kvaliteta tekućih voda kako bi se
obezbedio rast autohtonih ribljih populacaija i očuvao biološki diverzitet. Ova direktiva
počeće da se primenjuje od 2013. godine. Vode koje su definisane u ovoj direktivi tretiraće se
kao zaštićena područja u okviru WFD.
Direktiva Shellfish Water Directive obuhvata taksone braktičkih i slanih voda, te ona nije
relevantna za istraživano područje.
Cilj Direktive o zaštiti kupališta (Bathing Waters Directive) je očuvanje i unapredjenje
kvaliteta vode na kupalištima (do kategorija “izvanredan” ili pak “dobar” kvalitet), kako bi se
zaštitilo zdravlje ljudi. Ovaj cilj se može ostvariti poštujući standardne koji su definisani u
revidiranoj Direktivi.
Osnovni cilj primene Direktive o azotnim jedinjenjima (Nitrates Directive, 91/676/EEC) je
redukcija zagadjenja vode nitratima i drugim djubrivima koja se koriste u poljoprivredi, kako
bi se sprečila eutrofikacija i pogoršanje kvaliteta vodnih resursa. Ovaj cilj se može efikasno
ostvariti definisanjem riskantnih nitratnih zona i implementacijom relevantnih mera zaštite.
Opšti cilj Direktive o prečišćavanju otpadnih voda (Urban Waste Water Treatment Directive,
91/271/EEC) je zaštita vodnih resursa od štetnih uticaja komunalnih i industrijskih otpadnih
voda. Definisanje osetljivih područja je polazna osnova za redukciju zagadjenja polutantima.
Sledeći korak u implementaciji Direktive je formiranje postrojenja za prečišćavanje voda,
koja će obezbediti da komunalne i industrijske otpadne vode dostignu emisione standarde
koji su definisani Direktivom.
WFD je harmonizovana sa ostalim direktivama koje su relevantne za očuvanje i unapredjenje
životne sredine. Osnovni cilj zaštite Natura 2000 područja, koja su definisana direktivama
(Habitats Directive, 92/43/EEC i Birds Directive, 79/409/EEC), je očuvanje odredjenih
tipova prirodnih staništa i vrsta koje naseljavaju ta staništa. WFD je povezana sa ovim
direktivama, pre svega odredbama koje su usmerene ka poboljšanju i očuvanju kvaliteta vode
u močvarnim i akvatičnim ekosistemima kako bi se obezbedio opstanak, reprodukcija i
populacioni rast vrsta koje naseljavaju ovakva staništa (vrste koje su navedene u Annex I of
the Birds Directive), kao i očuvanje i unapredjenje vodnih tela koja u potpunosti ili pak
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delimično pripadaju mreži Natura 2000 zaštićenih područja. Mada direktive (EC Habitats and
Birds Directives) ne definišu vremenski okvir ostvarenja ciljeva zaštite staništa i vrsta,
saglasno WFD, ciljevi zaštite Natura 2000 staništa treba da se ostvare do 2015. godine.

8.2 Zaštićena područja
U ovom poglavlju Studije analiziran je zakonski okvir zaštite prirodnih dobara. Pored
toga, dat je pregled i detaljan opis zaštićenih područja unutar zone planiranih radova, kao i
pregled područja koja još uvek nisu zaštičena, ali su veoma značajna sa aspekta očuvanja
biološke raznolikosti.

Saglasno postojećoj legislativi, u Srbiji postoji 12 kategorija zaštićenih područja. Republička
skupština usvaja zakonska akta o formiranju nacionalnih parkova. Vlada donosi odluke o
proglašenju rezervata prirode i drugih kategorija zaštićenih područja. Lokalna samouprava
(opštine) donose odluke o proglašenju zaštićenih područja lokalnog značaja. Zavod za zaštitu
prirode priprema svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za proces formiranja
zaštićenih područja.
Republika Srbija je ratifikovala brojne medjunarodne ugovore o zaštiti biološke raznolikosti,
od kojih se mogu navesti The Ramsar Convention on Wetlands of International Importance
Especially as Waterfowl Habitat 1971; The Bern Convention on the Conservation of
European Wildlife and Natural Habitats, 1979; The Convention on Biological Diversity, 1992
i tako dalje. U cilju zaštite biološke raznolikosti, Republika Srbija je formirala mrežu
područja za zaštitu biološke raznolikosti, geološkog i kulturnog nasledja. Postoje dve
kategorije zaštićenih prirodnih dobara. Područja zaštićena na osnovu nacionalnog
zakonodavstva obuhvataju nacionalne parkove, parkove prirode, predele izuzetnih odlika,
rezervate prirode i spomenike prirode. Medjunarodno značajna područja koja su zaštićena u
Srbiji obuhvataju rezervate biosfere definisane u okviru UNESCO programa Čovek i biosfera
(MAB, UNESCO, 2001), UNESCO programa za očuvanje prirodne baštine (World Heritage
list, UNESCO, 2001), područja definisana na osnovu Emerald mreže, u okviru Bernske
konvencije (Bern Convention’s Emerald Network), Ramsarka područja, značajna područja
ptica Evrope (Important Bird Areas in Europe, BirdLife International, 1991), značajna biljna
područja Evrope (Important Plant Areas in Europe, PlantLife International, 1999) i tako dalje.
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Saglasno legislativi koja se odnosi na zaštitu biološkog diverziteta, geo- i kulturnog nasledja
(Zakon o zaštiti životne sredine-Službeni glasnik RS, br 66/91. 93/92, 53/93, 67/93, 48/94,
53/95, 135/04; Zakon o nacionalnim parkovima-Službeni glasnik RS, br 39/93; Pravilnik o
kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara-Službeni glasnik RS, br 30/92; Uredba o zaštiti
prirodnih retkosti-Službeni glasnik RS, br 50/93, 93/93), u Srbiji se nalazi 464 zaštićena
područja (5 nacionalnih parkova, 14 parkova prirode, 17 predela izuzetnih odlika, 72
rezervata prirode, 313 spomenika prirode i 43 područja prirodnog i kulturnog nasledja).
Saglasno programu zaštite prirode „NATURA 2000”, koji se realizuje u zemljama Evropske
Unije, definisane su dve kategorije zaštićenih područja (Special Protection Areas i Sites of
Community Interest). Znatno zahtevniji program medjunarodne zaštite definisan je
EMERALD mrežom zaštičenih područja, koja je formirana na osnovu principa Bernske
konvencije. Osnovna jedinica zaštite u okviru EMERALD mreže je Area of Special
Conservation Interest (ASCI područje). Medjunarodno značajna područja obuhvataju još i
IBA (Important Bird Area) područja, IPA (Important Plant Area) područja i PBA (Primary
Buterfly Area) područja, kao i područja svetske prirodne baštine. Proces harmonizacije
programa zaštite u Srbiji sa medjunarodnim programima zaštite biodiverziteta, geološkog i
kulturnog nasledja je u toku.
Zakonodavni sistem Republike Srbije koji se odnosi na zaštitu prirodnih i kulturnih dobara
usaglašen je sa medjunarodnim konvencijama, direktivama i medjunarodnim ugovorima
(bilateralnim ili pak multilateralnim) koji imaju za cilj očuvanje biološkog i predeonog
diverziteta. Najznačajnije konvencije i medjunarodni ugovori koji se odnose na zaštitu
prirodnih dobara su:
The Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl
Habitat (1971). Republika Srbija je ratifikovala ovu konvenciju 1977;
The Convention on Biological Diversity (1992), Republika Srbija je ratifikovala ovu
konvenciju 2002;
The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(1979) (CITES), Republika Srbija je ratifikovala ovu konvenciju 2002.
Područja zaštićena na osnovu nacionalnog zakonodavstva u Republici Srbiji obuhvataju
•

nacionalne parkove,

•

parkove prirode,
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•

predele izuzetnih odlika,

•

rezervate prirode i

•

spomenike prirode.

Saglasno medjunarodnim ugovorima koje je ratifikovala Republika Srbija, formirana je
mreža zaštićenih područja od medjunarodnog značaja.

8.2.2 Zaštićena područja od međunarodnog značaja

Ramsarska staništa
Ramsarska Konvencija, je usvojena 1971, u gradu Ramsar (Iran) u cilju efikasne zaštite
genofonda i biološkog i predeonog diverziteta močvarnih staništa. Ramsarsku konvenciju je
ratifikovalo 160 država. Lista Ramsarkih područja obuhvata 1904 močvarnih staništa čija je
površina 186,5 milliona hektara.
Prvo Ramsarsko područje u Republici Srbiji odredjeno su 1977. godine. Danas je na teritoriji
Srbije definisano 10 Ramsarskih staništa, čija je površina 63.919 ha.

Mreža Emerald staništa
Mreža Emerald staništa obuhvata područja od posebnog značaja za očuvanje biodiverziteta
(areas of special conservation interest -ASCIs). Principi formiranja Emerald mreže definisani
su Bernskom konvencijom, čiji su potpisnici članice EU, a u svojstvu posmatrača države
jugoistočne i istočne Evrope. Za države članice EU EMERAD mreža zaštićenih staništa
odgovara mreži NATURA 2000, koja je definisana na osnovu EU direktivi o staništima i EU
direktivi o zaštiti ornitofaune. Republika Srbija još uvek nije ratifikovala Bernsku
konvenciju. Nezavisno ot toga, pilot projekat pripreme i formiranja EMERALD mreže
započet je 2005. godine. Šest ASCI područja je inicijalno odredjeno (Nacionalni park
Kopaonik, Obedska bara, Gornje podunavlje, Deliblatska peščara, Prokletije i Vlasinsko
jezero). Potencijalna Emerald ASCI područja u Srbiji obuhvataju više od 60 oblasti.
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Važna područja faune leptira
Važna područja faune leptira (Prime Butterfly Areas) obuhvataju oblasti koje su značajne za
faunu Lepidoptera i drugih ugroženih grupa insekata. Zaštita ovih područja neophodna je
zbog očuvanja ne samo retkih i ugroženih vrsta leptira, već i za zaštitu ranjivih vrsta
polinatorskih insekata.

Značajna područja ornitofaune
Medjunarodna organizacija BirdLife International je definisala značajna područja ornitofaune
(Important Bird Areas). Značajno područje ornitofaune mora ispuniti odredjene kriterijume
od kojih je najvažniji prisustvo ključnih vrsta koje su globalno ugrožene ili pak vrsta čija je
uloga u ekosistemima nezamenjiva. Kriterijumi za definisanje IBA područja su
medjunarodno dogovoreni, standardizovani i u potpunosti naučno zasnovani. Idealno, svako
IBA područje mora biti dovoljno veliko za samo-održanje gnezdećih populacija, ili pak za
održanje migratornih vrsta koje periodično naseljavaju dat stanište. Saglasno kriterijumima
koje je definisala organizacija The Bird Life International, u Srbiji je odredjeno 35 IBA
oblasti.

Značajna područja flore
Značajna područja flore (Important Plant Areas) su staništa koja se odlikuju velikim
botaničkim bogatstvom i/ili prisustvom retkih, ugroženih i biogeografski značajnih vrsta
biljaka. Projekat mapiranja i definisanja IPA područja u Republici Srbiji još uvek nije u
potpunosti elaboriran. Inicijalne procene, medjutim, ukazuju da se na području Srbije nalazi
222 potencijalnih IPA oblasti i 12 medjugraničnih IPA područja (Boteva et al., 2004).

8.2.3 Zaštićena područja unutar zone planiranih radova

Unutar zone predvidjenih radova nalazi se nekoliko zaštićenih područja (Slika 5).
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Nationalni park "Fruška Gora" nalazi se na južnom obodu Panonske nizije, uz obalu
Dunava. Ovaj planinski masiv predstavlja orografsku celinu u ravnici Vojvodine. Nacionalni
park, najstariji u Srbiji, proglašen je 1960. godine i obuhvata površinu od 25.393 ha, oko koje
se nalazi zona zaštite od 66.090 hektara. Zaštićeni prostor obuhvata brdski masiv sa najvišim
vrhom od 539 m nadmorske visine.
Fruška Gora je izgradjena od stena iz gotovo svih geoloških perioda, od najstarijeg paleozoika,
preko mezozoika i neogena do kvartara. Očuvana i veoma hetegogena fosilna fauna
nekadašnjeg Panonskog mora predstavlja izuzetnu vrednost ovog nacionalnog parka.

Slika 5. Zaštićena područja unutar zone planiranih radova

Ekosisteme Fruške Gore odlikuje velika biološka raznolikost. Tokom pliocena Fruška Gora je
bila ostrvo u Panonskom basenu, pa se u nacionalnom parku nalazi veliki broj reliktnih
submediteranskih vrsta.
Šumski ekosistemi zauzimaju 90% površine nacionalnog parka. Od velikog značaja su šume
lipe, hrastova i bukve. Na prostoru nacionalnog parka je opisano više od 20 zajednica
monodominantnih ili pak mešovitih šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea) i bukve (Fagus
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sylvatica), kao I termofilne šume cera (Quercus cerris), medunca (Quercus pubescens), i
sladuna (Quercus conferta).
Najinteresantniji šumski ekosistemi su zajednice kitnjaka i graba sa kostrikom (RuscoQuerco-Carpinetuni), kao i mešovite reliktne šume hrastova sa grabićem (Catpineto
orientalis-Quercetum) submediteranskog karaktera. Fragmenti stepske vegetacije (sveza
Festucion rupicole) nalaze se na obodnim delovima fruškogorskog lesnog platoa. Stepska
vegetacija na Fruškoj Gori nešto je mezofilnija od tipičnih stepskih zajednica Vojvodine.
Flora Fruške Gore je izuzetno bogata. U ovom području je zabeleženo oko 1500 vrsta
vaskularnih biljaka, od kojih 40 vrsta pripada kategoriji prirodnih retkosti. Od tercijerno
reliktnih vrsta mogu se navesti lovorasti jeremičak (Daphne laureola), kadivka (Kitaibelia
vitifolia) i zvončić (Campanula lingulata). Posebna grupa biogeografski značajnih vrsta
obuhvata kserotermne stepske relikte od kojih se mogu navesti tatarsko zelje (Crambe
tataria), velika sasa (Pulsatilla vulgaris subsp. grandis), gorocvet (Adonis vernalis), babaluška
(Sterbergia colchiciflora) i tako dalje. Značajno je i prisustvo velikog broja (preko 30 vrsta)
orhideja (Orchidaceae), od kojih 18 pripada grupi medjunarodno značajnih taksona.
Veliki broj insekatskih vrsta naseljava heterogene ekosisteme Fruške Gore. Medju njima se
mogu navesti zaštićene vrste jelenak (Lucanus cervus), ridji šumski mrav (Formica rufa),
hrastova strižibuba (Cerambyx cerbo) i Rosalia alpina. Na refugijalnim staništima Fruške
Gore zabeleženo je prisustvo mediteranskih i atlantskih vrsta osolikih muva (Syrphidae).
Od prisutnih 11 vrsta vodozemaca i 13 vrsta gmizavaca, kao najugroženije označene su
šareni daždevnjak (Salamandra salamandra) i šarka (Vipera berus).
Fauna ptica obuhvata 211 vrsta. Veliki broj ovih vrsta (oko 130) se gnezdi u nacionalnom
parku. Zato je nacionalni park Fruška Gora jedno od najvažnijih područja ornitofaune u
panonskoj niziji. Orao krstaš (Aquila heliaca), koji se gnezdi u nacionalnom parku jedna je
od najugroženijih vrsta ptica i nalazi se na IUCN crvenoj listi ugroženih taksona. Fruška Gora
je jedino područje u Srbiji gde je zabeleženo gneždjenje ove vrste.
Faunu sisara Fruške gore čini blizu 60 vrsta. Među njima se izdvaja zaštićena grupa slepih
miševa (Chiroptera) i neki sitniji sisari, poput tekunice (Spermophilus citelus) i slepog kučeta
(Spalax leucodon). Od krupnijih sisara se viđaju šakal (Canis aureus), divlja mačka (Felis
silvestris), srna (Capreolus capreolus) i mnoge druge vrste.
Na Fruškoj gori se nalaze brojni arheološki lokaliteti iz neolita, bakarnog, bronzanog i
rimskog doba, kao i iz srednjeg veka. Značajniji spomenici profane arhitekture sačuvani su u
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naseljima kao što su Sremski Karlovci, Petrovaradin i Irig. Od sakralnih objekata izdvaja se
17 pravoslavnih manastira svojevrsne arhitekture, sagrađenih u periodu od XV do XVIII
veka. Sa bogatim bibliotekama, riznicama i freskama, oni su u srednjem veku predstavljali
značajne duhovne i kulturne centre.

Park prirode Zobnatica
Zobnotica se nalazi u Vojvodini, na prostoru srednje bočke lesne zaravni, severno od Bačke
Topole. Park prirode obuhvata deo kompleksa dubokih, prostranih lesnih dolina srednjeg toka
rečice Krivaje. Na lesnim obroncima doline sačuvani su ostaci reliktne stepske zajednice
Coronillo-Festucetum sulcatae i ostaci sveze Prunion fruticosa koji pripadaju najugroženijim
tipovima vegetacije panonskog regiona.
Najvredniji predstavnici biljnog sveta su bezstablovi kozinac (Astragalus excapus) i
tamnoljubičasti luk (Allium atroviolaceum). Delovi samoniklih šumaraka, kao i ostaci sađenih
hrastovih šuma i nekadašnjih parkova, služe kao refugijumi šumskim vrstama unutar regiona
čije su prirodne šume u potpunosti uništene.
Stvaranjem akumulacije uzvodno od veštačkog jezera došlo je do spontane revitalizacije
vlažnih staništa koja su već skoro nestala iz regiona usled regulacije vodotokova. Ovo ostrvo
prirodnih staništa unutar agrarnog predela naseljeno je retkim vrstama vodozemaca,
gmizavaca i sitnih sisara. Na prostoru je registrovano 148 vrsta ptica, od čega 75 gnezdarica.
Vodena i močvarna staništa su posebno značajna za odmor i ishranu mnogih ptičjih vrsta u
toku seobe.
Brojna arheološka nalazišta ukazuju na naseljenost prostora tokom istorije. Tradicija
kvalitetnog poljoprivrednog gazdovanja, kao što je i odgoj rasnih konja, potiče s kraja XVIII
veka. Čuvena ergela i hipodrom čine centralni deo turističko-rekreativnog kompleksa. Ostaci
starog parka i drvored sofore (Sophora japonica) svedoče o hortikulturi XIX veka.

Rezervat prirode Titelski Breg
Neobično usamljenost, visinska nadmoćnost u odnosu na Tisu i okolne depresije Šajkaške
oblasti, kao i specifičan reljef - odlike su Titelskog brega. Njegovu jedinstvenost čini
bogatstvo geomorfoloških oblika i pojava koncentrisanih na relativno malom prostoru:
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surduci, poličice, pleća, lesni odseci, viseće doline, lesne piramide, lesne pećine, lesne škrape
i vrtače, provalije, plavine, slivci, odronje i lesne lutkice.
Posebna vrednost Titelskog brega proističe iz neuobičajene moćnosti lesno-paleozemljišnih
sekvenci formiranih tokom poslednjih pet glacijalnih ciklusa. Na osnovu toga može se
zaključiti da lesno-paleozemljišne sekvence Titelskog brega predstavljaju jedan od
najdetaljnijih paleoklimatskih i paleoekoloških arhiva na evropskom kopnu tokom poslednjih
600.000 godina.
Rezultat ovih uslova i istorijskih faktora su karakteristična i raznovrsna kserotermna vegetacija osetljivih tipova ekosistema sa očuvanom reliktnom stepskom vegetacijom koju grade
brojne prirodne retkosti: babaluška (Sternbergia colchiciflora), Valdštajnov luk (Allium
rotundum subsp. Waldsteinii), tamnoljubičasti luk ( Allium atroviolaceum), prutasti osak
(Sisymbrium polymorphism), bademić (Primus tenella) i druge. Fauna je takođe veoma
interesantna. Ovde je na primer, prisutan stepski gušter (Podarcis taurica), stepski smuk (Dolichophis
caspius),

zlatovrana (Coracias garrulus), stepski soko (Falco cherrug), pčelarica (Merops api-

aster), bregunica (Riparia riparia), kao i tekunica (Spertnophilus citellus), globalno ugrožena
vrsta ravničarsko-stepskog područja.
Prirodne odlike odvajaju Titelski breg od drugih lesnih platoa Panonske nizije i čine ga
jedinstvenim u evropskim razmerama. Nalazeći se na raskrsnici puteva, Titelski breg je od
davnina bio naseljen. O tome svedoče očuvani ostaci iz raznih preistorijskih perioda i
različitih kultura. Posebno je interesantno arheološko nalazište Feudvar, savremenik
mikenske kulture.

Rezervat prirode Koviljsko-Petrovaradinski Rit

Koviljsko - petrovaradinski rit se nalazi u jugoistočnom delu Bačke, nizvodno od Novog
Sada, pored naselja Kovilj i Petrovaradin. Pruža se levom i desnom obalom aluvijalne ravni
srednjeg toka Dunava, dugog 20 km. Predstavlja nizijsko plavno područje reke Dunav sa
očuvanim i raznovrsnim izvornim reljefnim i hidrografskim odlikama: adama, gredama,
rukavcima, meandrima, mrtvajama, koje karakterišu ritske šume ispresecane barama,
močvarama, tršćacima, ševarima i vlažnim livadama.
U zavisnosti od oblika reljefa, nadmorske visine i režima poplavne i podzemne vode, razvijen
je raznovrstan živi svet. Posebnu vrednost predstavlja prisustvo retkih i ugroženih biljnih
vrsta kao što su plava lincura (Gentiana pneumonanthe), rebratica (Hottonia palustris),
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vodeni orašak (Trapa natans agg.), četvorolisna vodena detelina (Marsilea quadrifolia),
močvarni kaćunak (Orchis palustris), i dr.
Ovo ritsko područje naseljava 46 vrsta riba. Značajno ja za prirodni mrest domaćih vrsta,
posebno štuke (Esox lucius), šarana (Cyprinus carpio) i kečige (Acipenser ruthenus).
U rezervatu se sreću 172 ptičje vrste, od kojih su 103 zaštićene kao prirodne retkosti. Stare
ritske šume naseljavaju divlja mačka (Felis silvestris) i vidra (Lutra lutra), vrste zaštićene kao
prirodne retkosti.

Posebni rezervat prirode "Gornje Podunavlje"

Područje Gornjeg Podunavlja se nalazi u plavnoj zoni Dunava, na njegovom gornjem toku
kroz Vojvodinu, u krajnjem severozapadnom delu Bačke. Obuhvata aluvijalnu ravan leve
obale Dunava u dužini od 64 1ap i najveći je ritski kompleks u gornjem toku Dunava kroz
Srbiju.
Ovo nizijsko područje karakteriše ravan i blago ustalasan reljef sa meandrima, rukavcima,
sta-rim rečnim tokovima, rečnim adama i gredama. Odlikuje ga naizmenično smenjivanje
izduženih greda i depresija koje se protežu paralelno sa tokom reke i rukavaca, što bitno utiče
na raspored poplavnih i na nivo podzemnih voda. Tu se prostiru kompleksi ritskih šuma
ispresecani barama, močvarama, vlažnim livadama, tršćacima i ševarima.
Gornje Podunavlje je značajan centar biološke raznovrsnosti Srbije. Njegovu vegetaciju gradi
57 zeljastih, šumskih i žbunastih biljnih zajednica. Većina zajednica je primarnog karaktera,
što ilustruje značajnu ekosistemsku raznolikost. Očuvan je veći broj osetljivih ekosistema
koji predstavljaju međunarodni prioritet u zaštiti.
Utvrđeno je preko 1 000 biljnih vrsta, među kojima se nalaze i krajnje ugrožene vrste u Srbiji
kao što su rebratica (Hottonia palustris), borak (Hippuris vulgaris) i zmijski ljutić
(Ranunculus lingua). Ovde živi 60 vrsta dnevnih leptira, 55 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca,
devet vrsta gmizavaca, 230 vrsta ptica, 51 vrsta sisara. Čitavo područje je značajno plodište i
migratorna staza riba, gnezdilište orla belorepana Haliaeetus albicilla) i crne rode (Ciconia
nigra), najveće stanište u Srbiji populacije jelena (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus
scrofa).
Rezervat predstavlja značajno prekogranično područje koje se nadovezuje na zaštićena ritska
područja u Hrvatskoj i Mađarskoj sa kojima zajed-no čini najveće plavno područje na
srednjem toku Dunava u Evropi.
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Lesni profili kod Starog Slankamena su zaštićeni kao spomenici prirode.

Lesni profili markantnih odseka uz desnu obalu panonskog dela toka Dunava, kao i nekoliko
lesnih profila u Mađarskoj, pripadaju repernim profilima.
Na krajnjim istočnim obroncima Fruške gore u neposrednoj blizini Starog Slankamena na
Dunavu, nalaze se dva izuzetno značajna profila, lesni profil kod Starog Slankamena i lesni
profil Čot. Zbog svojih veoma retkih i jedinstvenih prirodnih odlika iskazanih kroz
kontinuitet za ceo vremenski period u poslednjih milion godina, ovi profili predstavljaju
lokalitete jedinstvenih geoloških i geomofroloških vrednosti.
Lesni profil kod Starog Slankamena predstavlja unikatan profil koji se odlikuje izrazitim
diskordantnim položajem starijih lesnih tvorevina i humificiranog lesnog materijala - fosilnog
zemljišta u podini, sa mlađim partijama u povlati. To upućuje da taloženje ovih sedimenata
nije bilo kontinuirano. Registrovano je šest svetlijih horizonata lesa i šest tamnijih horizonata
fosilnih zemljišta koji pripadaju mlađem kvartaru ris - virmske starosti.
Dužina lesnog profila Čot iznosi oko 90 m, a visina njihovog otvorenog dela oko 35 m. Na
njemu se može uočiti deset jasno izraženih fosilnih zemljišta - pogrebenih zemalja stvaranih
za vreme interglacijala (toplijih perioda ledenog doba), što predstavlja izuzetnu retkost. Ove
tamnije naslage na profilu smenjuju se sa debljim, svetlijim horizontima lesa stvaranim za
vreme glacijala (hladni periodi) mlađeg kvartara, odnosno, ledenog doba.
Lesni profili izgrađeni su od vezanih sedimentnih stena prljavožućkaste do svetlosmeđe boje,
nastalih za vreme ledenog doba od nanesenog alevrolitskog materijala koji je cementovan
vetrom. Dostupnost posmatranju i mogućnost neposrednog proučavanja lesnih horizonata
daju ovim profilima neosporan naučni značaj.

Rezervat prirode Karađorđevo

Koradjordjevo se nalazi u jugozapadnoj Bačkoj, uz levu obalu Dunava. Rezervat obuhvata
dve odvojene prirodne celine. To su Mostonga i Bukinski rit.
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Najznačajnije prirodne vrednosti ovog područja su ritske šume autohtonih vrba i topola sa
karakterističnom zeljastom vegetacijom i vrstama biljaka od kojih su mnoge zaštićene kao
prirodne retkosti. U žbunastoj vegetaciji značajno je prisustvo crnog gloga (Crataegus nigra),
koji pripada grupi panonskih subendemita. Vodene biotope karakteriše makrofitska
vegetacija reliktnog karaktera sa belim lokvanjem (Nymphaea alba), dok se u močvarnim
zajednicama izdvaja idjirot (Acorus calamus) prisutan u velikim populacijama.
Šume Karadjordjeva pru`aju optimalne uslove za opstanak evropskog jelena (Cervus
elaphus), divlje svinje (Sus scrofa), kuna (Martes martes, Martes foina), divlje mačke (Felis
silvestris), vidre (Lutra lutra), orla belorepana (Haliaeetus albicilla), crne rode (Ciconia
nigra). Ovo se područje izdvaja i kao prirodno mrestilište brojnih vrsta riba, te kao stanište
vodozemaca i gmizavaca, pri čemu većina vrsta predstavlja prirodne retkosti.
Unutar kompleksa Vranjak nalazi se kapela Svetog Antuna. Ovaj objekat je pod zaštitom
države u kategoriji dobara od velikog značaja.
Saglasno hrvatskoj legislativi, Kopački Rit, koji je lociran izmedju Dunava i Drave, uzvodno
od ušća Drave u Dunav, je park prirode. Kopački Rit se prostire od desnomobalom Dunava
od referentnog 1,422 do 1,382 kilometra. Ovo područje je prostrano močvarno stanište koje je
važno mrestilište riba i refugijum za brojne vrste ptica, sisara i biljaka.
Različiti tipovi vegetacije u Kopačkom Ritu obuhvataju poplavne šume, močvarne i
akvatične zajednice. Najveće površine močvarnog staništa zauzimaju šume bele vrbe (Galio
Salicetum albae) koje mogu opstati u uslovima visokog vodostaja tokom dugotrajnih
poplava. Na nešto višim staništima, gde se poplave jaljaju tokom relativno kraćeg perioda,
javljaju se mešovite šume bele vrbe i crne topole (Salici Populetum nigrae). Na ovom
području su razvijene i hrastove šume. Na nićim staništima razvijeni su šumski ekosistemi
zajednice (Genisto elatae Quercetum roboris), dok se na suvljim staništima javljaju šume
graba i hrasta (Carpino betuli roboris).
Veliki deo močvarnog područja prekriven je močvarnom vegetacijom koja je veoma
heterogena. Akvatične zajednice sočivice su raznovrsne. Ipak, na ovom području dominira
zajednica Lemno Spirodetelum polyrhizae. Pored nje javljaju se i submerzne zajednice
(Potamogetonetum lucentis and Potamogetonetum graminei), kao i flotantne zajednice
lokvanja (Myriophyllo Nupharetum i Nymphoidetum peltatae). Na obalama kanala i bara
najzastupljenija je zajednica trske (Scirpo Phragmitetum) i veoma heterogena grupa zajednica
visokih oštrica (Caricetum elatae, Caricetum vesicariae, and Caricetum gracilis). Prisustvo
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velikog broja (više od 40) biljnih zajednica, i više od 300 biljaka vaskularne flore jasno
ukazuje na vrednost i veliku biološku raznolikost Kopačkog Rita.
Složeni i autohtoni ekosisteme Kopačkog Rita su staništa velikog broja invertebrata. Do sada
je u ovim ekosistemima zabeleženo više od 400 vrsta invertebrata, od kojih se mora izdvojiti
nova vrsta školjki, Unio tumidus kopaciensis.
Od 44 vrsta ihtiofaune, najzastupljenije su šaran (Cyprinous carpio), štuka (Esox lucius), som
(Silurus glanis) i Stizostedion lucioperca.
Heterogeni ekosistemi kopačkog Rita (šume, tršćaci, različiti oblici zeljaste vegetacije) su
idealno stanište za brojne vrste sisara, od kojih se mogu navesti jelen (Cervus elaphus), srna
(Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), zec (Lepus europeus), lisica (Vulpes vulpes)
i tako dalje. Bogatstvo ornitofaune je jedna od najvećih vrednosti Kopačkog Rita. Na ovom
području je zabeleženo 285 vrsta ptica, od kojih se 140 gnezdi. Neke od njih formiraju velike
kolonije (Ardea cinerea, Ardea purpurea, Larus ridibundus, Chlidonias hybrida i
Phalacrocorax carbo). U regionu Kopačkog Rita zabeleženo je prisustvo oko 20 parova orla
belorepana (Haliaeetus albicilla), vrste koja je globalno ugrožena. Od drugih vrsta koje
pripadaju kategoriji retkih i ugroženih taksona mogu se navesti crna roda (Ciconia nigra) i
stepski soko (Falco cherrug). U ovom regionu je zabeleženo i gneždjenje drugih ugroženih
vrsta kao što su Egretta garzetta (40 parova), Anser anser (oko 100 parova), Aythya nyroca
(nekoliko stotina parova). Tokom letnjih i prolećnih migracija, Kopački Rit je veoma
značajno odmaralište za mnoge močvarne vrste.
.
Park prirode Zobnatica smešten je u centralnoj Bačkoj (Vojvodina), severno od Bačke
Topole. Područje obuhvata kompleks dubokih lesnih dolina centralnog sliva reke Krivaje.
Ostaci reliktne stepske zajednice Coronillo-Festucetum sulcatae i Prunion fruticosae, koji su
među najugroženijim vegetacijskim tipovima Panosnkog regiona, su očuvani na lesnim
padinama. Najznačajnije vrste biljaka su Astragalus excapus i Allium atroviolaceum.
Fragmenti šumaraka, kao i ostaci sađenih šuma hrasta i površina koje su bile parkovi, služe
kao refugijumi za vrste šumskih zajednica koje su potpuno uništene.

8.2.4 Ostala područja značajna sa aspekta zaštite životne sredine
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Lista zaštićenih područja ne obuhvata sva staništa koja su značajna za zaštitu životne sredine.
Po našem mišljenju, područja unutar zone predvidjenih radova koja su značajna za očuvanje
ekosistemskog i taksonomskog diverziteta obuhvataju i:
•

Ekoložška čvorišta,
o ostrva;
o bočne akvatične površine, odvojene od reke;
o ušća;

•

mrestilišta; i

•

močvarna staništa

8.2.5 Zaštićene vrste
Zaštićene vrste u okviru različitih taksonomskih grupa su opisane u zasebnim poglavljima
ove Studije (Poglavlja 10.2-10.12). Stepen ugroženosti i ranjivosti pojedinih taksona
definisan je na osnovu nacionalne i medjunarodne legislative.
Uredba o zaštiti prirodnih retkosti u Srbiji, koja je doneta je 1993. godine, ima za cilj
unapredjenje i očuvanje biološke raynolikosti. Ova Uredba (Službeni glasnik RS br. 50/1993)
obuhvata 215 vrsta biljaka i plant 427 vrste životinja. Pored navedene Uredbe, u proceni
stepena ugroženosti pojedinih taksona korišćene su i Uredba o stavljanju pod kontrolu
trgovinu i skupljanje divlje flore i faune (Službeni glasnik RS br. 31/2005, 45/2005, 22/2007,
38/2008 and 9/2010), kao i IUCN Crvena knjiga retkih i ugroženih vrsta

9. Biološka raznovrsnost u zoni planiranih radova

U okviru ove Studije analizirana je varijabilnost terestričnih i akvatičnih ekosistema, kao i
taksonomski diverzitet unutar područja koje je predvidjeno za izvodjenje planiranih radova.
U poglavlju “Taksonomski diverzitet” izvršena je inventarizacija flore (vaskularne biljke i
alge) i faune (invertebrati, ihtiofauna, batrahofauna, herpetofauna, sisari, ornitofauna)
analiziranog područja. Pri tom je posebna pažnja posvećena retkim, ranjivim, ugroženim i
biogeografski značajnim vrstama (paleo- i neo-endemične vrste).

38

9.1 Diverzitet ekosistema
Ekološka valorizacija odredjenog područja zavisi ne samo od taksonomskog, već i od
ekosistemskog diverziteta. Zaštita pojedinih vrsta je krajnje neefikasna ukoliko se ne zaštite
staništa i ekosistemi u kojima te vrste egzistiraju. Ekosistemi se mogu grupisati i
klasifikovati na različite načine (Karadžić and Mijović, 2007). Ukoliko se podje od
karakteristika staništa, onda se ekosistemi koji se nalaze u sličnim ekološkim uslovima
(slične klimatske zone, slična hidrologija, slični tipovi zemljišta) mogu grupisati u veće
celine. Ovakva klasifikacija ekosistema je veoma gruba, ali je ipak primenjena u nekim
zemljama kao osnova za donošenje zakonskih okvira zaštite biodiverziteta kao što su
Directive on Wild Birds (EEC/79/409 directive) i Habitat Directive (EEC/92/43). Znatno
efikasnija i detaljnije elaborirana klasifikacija ekosistema sadržana je u CORINE (European
Communities, 1991a, b, c; Moss, Davies and Roy, 1996; Gajdos, Suri and Halada, 2000) i
EUNIS (Davies & Moss, 1999, 2002.) i PHYSIS (Devillers, Devillers-Terschuren, Vander
Linden, 1996, PHYSIS, 2004) bazama podataka. EUNIS je Panevropski klasifikacioni sistem
koji grupiše ekosisteme na osnovu sredinskih uslova (klima, geologija, zemljište), ali i na
osnovu dominantnih životnih formi u ekosistemima. PHYSIS baza podataka obuhvata
Palearktičku oblast

i ona je poslužila za definisanje NATURA 2000 (Nat, 1996) i

EMERALD mreža zaštićenih područja.
Najadekvatnija klasifikacija ekosistema izvedena je na osnovu klasifikacije vegetacije
jer su biljne zajednice najznačajnija komponenta eksistema kako u strukturnom, tako i u
funkcionalnom smislu. Horvat Glavač i Ellengerg (1974) su detaljno opisali vegetaciju
jugoistočne Evrope. Diverzitet ekosistema na području Brodareva analiziran je na osnovu
prodromusa vegetacije Srbije (Kojić, Popović i Karadžić, 1997), kao i na osnovu monografije
o staništima Srbije (Blaženčić et al., 2005).
Strukturne karakteristike vegetacije odredjene su sinergističkim dejstvom čitavog niza
ekoloških faktora od kojih se mogu navesti klima, geološka podloga, zemljište, orografija,
različiti oblici biotičkih interakcija.
Saglasno Koppen-ovoj klasifikaciji klimatskih zona, područje na kojem je planirano
izvodjenje radova pripada klimatskom tipu Cfb. Ovaj tip klimata odlikuje prosečna
temperatura najtoplijih meseci (april-septembar) viša od 10OC, dok se prosečna temperatura
najhladnijeg meseca kreće u opsegu od -3 do 10OC. Količina padavina tokom čitave godine je
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ujednačena i nema sušnih ili polusušnih sezona. Najtopliji mesec ima temperaturu manju od
22 OC, ali je prosečna temperatura četiri najtoplija meseca veća od 10OC.
Koppen-ov sistem klasifikacije klime, koji je baziran je na godišnjim prosecima
temperature i padavina, primeren je analizi klimatskih uslova na globalnom, ali ne i na
regionalnom ili pak lokalnom nivou. Mnogo preciynija slika klimatskih uslova može se dobiti
na osnovu podataka o mesečnoj varijabilnosti klimatskih uslova. Mesečna variabilnost termopluviometrijskog režima može se iskoristiti za izradu klima-dijagrama (Walter, 1962;
Tukhanen, 1980), koji detaljno ukazuju na klimatske uslove datog područja.

Slika 6. Klima dijagram – Novi Sad

Valterov klima-dijagram Novog Sada (slika 6) je reprezentativan za područje u
kojem je planirano izvodjenje radova. Prosečna godišnja temperatura Novog Sada je 11.1 oC,
dok je prosečna količina padavina 577 l/m2. Padavine su neravnomerno rasporedjene. I pored
odsustva prave sušne sezone, polu-sušni period se javlja tokom letnjih meseci (juli-oktobar).
Ovakvi klimatski uslovi, sa ekstremnim temperaturama i povećanom aridnošću tokom leta,
pogoduju razvoju specifične polustepske i halofilne vegetacije. Usled intenzivne evaporacije
tokom polusušnog perioda, zemljište se obogaćuje solima, što je uslovilo lokalni razvoj
halomorfnih tipova zemljišta.
Zemljište područja na kojem je planirano izvodjenje radova je veoma heterogeno, što
je uslovljeno heterogenom geološkom podlogom, specifičnim klimatskim uslovima,
heterogenom vegetacijom, orografijom i uticajem čoveka.
40

Nerazvijena zemljišta su lokalno (litosoli) zastupljena. Arenosoli su delimično
razvijena zemljišta, strukture (A)-C, gde (A) označava nerazvijeni humusni horizont, dok C
označava sloj geološke podloge koja je slabo izmenjena pedogenetskim procesima. Ova
grupa zemljišta je lokalno zastupljena. Humusno-akumulativna zemljišta, strukture A-C (gde
A označava humusno-akumulativni horizont u kojem je humus vezan za mineralne čestice,
dok C označava sloj geološke podloge), su široko rasprostranjena u analiziranom regionu.
Najznačajniji tipovi ovih zemljišta su černozem na lesu i lernozem-semiglejno zemljište.
Higromorfna zemljišta (aluvijanil fluvisol, glejevi i semiglejevi) su rasprostranjena
unutar plavne zone Dunava.
Eutročni kambisol je razvijen na Fruškoj Gori. Ovaj tip zemljišta ima strukturu A-(B)C, gde (B) označava argilogenetski sloj.
Halomorfna zemljišta (solonjeci i solončaci) razvijena su lokalno, na slatinama.

9.1.1 Vodeni ekosistemi

Različiti hidromorfološki i geološki uslovi u Dunavu omogućili su postojanje različitih
uslova staništa (tekuće vode sa različitim turbiditetom i dubinom, sporotekuće i stajaće vode,
pravi ili blago izuvijani rečni tokovi sa meandrima, kanali, rečni rukavci, ostrva i grbeni).
Produženi grebeni i depresije se smenjuju i prostiru manje-više paralelno sa rečnim tokom i
kanalima, imajući snažan uticaj na distribuciju plavnih i podzemnih voda. Ova područja
obuhvataju močvarne šume isprekidane barama, močvarama, vlažnim livadama, trskom i
travom.
Klasifikacija ekosistema reke Dunav i njegove plavne zone može se izvršiti na osnovu
makrofitskih zajednica. Cvetnice, mahovine, jetrenjače, nekoliko vrsta korastih lišajeva,
hare i ostale krupne vrste algi čine makrofite tekućih voda. Ova grupa biljaka naseljava reke
i stajaće vode, ali sa povećanjem brzine toka makrofitska flora postaje ograničena na mali
broj vrsta koje su u mogućnosti da izdrže brži tok.
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Makrofite su slabije adaptirane na život u brzim vodotocima i uspešnije su (diverzitet im je
veći i brojnije su) u sporotekućim vodama i usporima. Određene karakteristike podržavaju
uspostavljanje i održavanje populacija u brzim tokovima. Izdržljiva, fleksibilna stabla i
listovi, jako pričvršćivanje adventivnim korenovima, rizomima i stolonama i vegetativno
razmnožavanje tipični su za većinu makrofitskih vrsta.
Makrofite su primarni producenti organske materije u vodenim akosistemima. Štaviše,
značajne su za beskičmenjake i ribe obezbeđujući im stanište i sklonište od predatora.
Makrofite takođe mogu povećati heterogenost staništa vodenih organizama, menjajući brzinu
vode duž rečnog korita, na taj način povećavajući njen raspon variranja, uključujući i
nastajanje područja sa sporim tokom. Usporavanjem rečnog toka makrofite mogu zadržavati
sediment i čestice organske materije.
Makrofite se mogu klasifikovati prema formi, načinu pričvršćivanja, i još specifičnije prema
opsegu uslova životne sredine koju vrsta naseljava. Četiri osnovne forme rasta makrofita su:
Emerzne biljke se javljaju na obalama reka i sprudovima. Ukorenjene su u zemljištu koje je
u blizini ili ispod nivoa vode najvećim delom godine. Listovi ovih biljaka i reproduktivni
organi su u vazdušnoj sredini.
Flotantne biljke zauzimaju obode sporotekućih reka, gde su ukorenjene u zemlji pod vodom.
Njihovi listovi i reproduktivni organi su plutajući ili u vazdušnoj sredini.
Slobodno-plutajuće biljke uglavnom nisu pričvrćene za supstrat i mogu da prekriju velike
površine vode, često isprepletane sa drugim vrstama i otpadom različitog porekla u zoni niske
turbidnosti.
Submerzne biljke su pričvršćene za supstrat, u potpunosti potopljenih listova. Tipične su za
sredinu toka ukoliko voda nije previše duboka. Posebne vrste se javljaju na specifičnim
staništima, određene forme rasta i osobina pričvršćivanja, kao i u zavisnosti od drugih
sredinskih faktora.
Osnovni tipovi ekosistema Dunava i susednih plavnih zona uključuju ekosisteme flotantne
vegetacije (Lemnetea W. Koch et R. Tx. 1954), (Nymphaeon albae Oberd. 1957), submerzne
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vegetacije (Potametea R. Tx. et Preising 1942) i amfibijske helofitne vegetacije (IsoetoNanojuncetea Br.-Bl. Et Tx. 1943).
Slobodno-plutajuća vegetacija Lemnetea W. Koch et R. Tx. 1954 obuhvata različite
zajednice slobodno-plutajućih biljaka. Ova, veoma heterogena vegetacija, obuhvata sledeće
grupe zajednica :
•

Lemnetum gibbae (W. Koch 1954) Miyawaki et J. Tx. 1960

•

Lemnetum trisulcae Soó 1927

•

Lemno-Spirodelletum polyrrhizae W. Koch 1954

•

Lemno-Spirodeletum polyrrhizae W. Koch 1926 lemnetosum gibbae W. Koch
1954

•

Lemno-Spirodeletum polyrrhizae W. Koch 1926 salvinietosum W. Koch 1954

•

Wolffietum arrhizae Myawaki et Tx. 1960

•

Wolffio-Lemnetum gibbae Bennema 1943

•

Lemno-minoris-Azolletum filiculoides Br.-Bl. 1952

•

Lemno-Utricularietum vulgaris Soó (1928) 1938,

Zajednice u kojima dominiraju paprati (Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae Slavnić 1956) i
zajednice u kojima dominiraju jetrenjače (Riccietum fluitantis Slavnić 1956) takođe su
zastupljene u ovom podrčju.
Flotantna vegetacija, ukorenjehih biljaka Nymphaeon albae Oberd. 1957 čini ekosisteme
plitke vode sa Hottonia palustris (Hottonietum palustris Tx. 1937), ili zajednice koje
nastanjuju dublju vodu sa Nuphar luteum:
•

Myriophyllo-Nupharetum W. Koch 1926 trapetosum natantis Slavnić 1956

•

Myriophyllo-Nupharetum W. Koch 1926 nymphaeetosum (Timar) Karpati

•

Myriophyllo-Nupharetum W. Koch 1926 nupharetosum (Timar) Karpati

•

Nymphaea alba:

•

Nymphaeeto-Stratiotetum aloidi Janković 1974

•

Nymphaeo- Nupharetum luteae Nowinski 1928 nymphaeetosum (Timar) Karpati
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•

Nymphaeo- Nupharetum luteae Nowinski 1928 nupharetosum (Timar) Karpati

Flotantne zajednice u kojima dominira Trapa natans su:
•

Trapetum natantis Müller et Görs 1960

•

Trapo-Nymphoidetum Obred. 1957 azzolletosum Obred. 1957

•

Ceratophyllo-Trapetum natantis Müller & Gors (1962) ex Pass.1992 and

•

Nymphoides flava (Hydrochario-Nymphoidetum peltate Slavnić 1956).

Submerzna vegetacija Potametea R. Tx. et Preising 1942 predstavljena je velikim brojem
različitih zajednica. Najznačajnije među njima su:
•

Ceratophylleto-Myriophylletum verticillati Janković 1974

•

Ceratophylletum demersi (Soó 1927) Hild 1934

•

Ceratophylletum demersi-submersi prov. V. Stev.2003

•

Potameto pectinati - Ceratophylletum demersi M. Jank. 1974

•

Potameto pusilli-Ceratophylletum demersi Janković 1974

•

Potamogetono - Ceratophylletum demersi Soó (1928) Hild. 1956

•

Eloedeetum canadensis (Pignatti) Soo 1934

•

Ceratophyllo-Elodetum nuttalii. prov. V. Stev. 2003

•

Potamo-Najadetum H-ić et Micevski 1958

•

Potamo-Najadetum tip D. Lakušić 1996

•

Najado-Potametum acutifolii Slavnić 1956

•

Potamogetonetum pectinati prov. V. Stev. 2003

•

Potametum lucentiis Hueck. 1931

•

Myriophyllo-Potametum Soó 1934 potametosum acumineati Slavnić 1956

•

Myriophyllo-Potametum Soó 1934 potametosum crispi Slavnić 1956
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9. 1. 2 Vegetacija obalnog regiona

Litoralna (obalna) helofitne vegetacija

Litoralna vegetacija (Phragmitetea communis Tx. et Prsg. 1942.) je široko rasprostranjena
u ispitivanom regionu. Vrste Phragmites australis, Scirpus lacustris i Typha latifolia
dominiraju u sledećim zajednicama:
•

Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926

•

Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 bolboschoenetosum maritimi Ubrizsky 1961

•

Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 chrysanthemetosum uliginosi Slavnić 1956

•

Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 phragmitetosum Schmalle 1939

•

Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 schenoplectetosum lacustris Soó 1957

•

Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 thyphaetosum latifoliae Pinatti 1953

•

Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 typhetosum (angustifoliae-latifoliae) Soó 1973

•

Typhetum latifoliae Soó 1927.

Glyceria maxima je dominantna vrsta u zajednicama:
•

Glycerio-Sparganietum neglecti W. Koch 1926

•

Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925

•

Sparganio-Chlorocyperetum longi H-ić 1934

•

Glycerietum aquaticae Nowinski 28

•

Glycerietum maximae Hueck 1931

•

Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925

Na kraju, vrsta Acorus calamus dominira u sledećim zajednicama:
•

Acoro-Glycerietum maximae Slavnić 1956

•

Acoretum calami (Eggler 1933) Schultz. 1941

•

Acoretum calami Janković 1974
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Halofitna litoralna vegetacija (Bolboschoenetalia maritimi Hajny 1967) predstavljena je
sledećim zajednicama:
•

Bolboschoenetum maritimi continentale Soó (1945) 1947

•

Scirpetum maritimi Tx. 1937.

Litoralna vegetacija niskih biljaka

Helofitna vegetacija niskih biljaka (Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. Et Tx. 1943) koja pripada
svezi Nanocyperetalia Klika, 1935 je lokalno zastupljena i predstavljena sledećim
zajednicama:
•

Dichostileto-Gnaphalietum uliginosi Babić 1971

•

Dichostylos-Gnaphalietum uliginosi (Horvatić 1931) Soó et Timar 1947

•

Elatine hungarica-Ammania verticillata Ass. Slavnić 1951

•

Lythrym tribracteatum-Lythrum hyssopifolia Ass. Slavnić 1951

Ruderalna vegetacija priobalja

Ruderalna vegetacija priobalne zone (Bidentetea tripartiti Tx. Lohm. et Prsg. 1958)
je predstavljena sledećim zajednicama:
•

Juncetum tenageae prov. R. Jovanović 1969

•

Cyperetum flavescentis Slavnić 1940

•

Cypreus flavescens-Fymbristilis dichotoma Ass. Slavnić 1951

•

Isolepis setacea-Stellaria uliginosae Ass. Moor 1936

•

Agrostideto-Polygonetum hydropiperi Babić 1971

•

Bidenteti-Rumicetum maritimi (Miljan 1933) Tx. 1976

•

Bidenteto-Potentilletum anserinae Babić 1971

•

Bidentetum cernuae Slavnić 1951
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•

Bidentetum orientalis Slavnić 1951

•

Bidentetum tripartitae s.l. (Lakušić, D. 1993)

•

Bidenti-Polygonetum hydropiperis (Miljan 1933) Lohm. apud Tx. 1950

•

Cypersu glaber Ass. Slavnić 1951

•

Leersio-Bidentetum (Koch 1926.) Poli et Tx. 1950.

•

Polygono-Bidentetum (Koch. 1926.) Lohm. 1950.

•

Polygono-Bidentetum tripartitae (W.Koch 1926) Lohm. 1950

•

Ranunculetum scelerati Siss. 1946 em Tx. 1950

•

Ranunculetum sclerati Siss. 1946. et Tx.1950. crypsietosum V.Ranđ.

•

Polygonetum brittingeri (Oberd. 1949) Lohm. 1950

•

Xanthio (albini)-Chenopodietum rubri Lohm. et Walther 1950

•

Chenopodio rubrii-Amaranthetum adscendentis S.Jovanović et. D. Lakušić 1991

•

Astragalo contortuplicati-Cyperetum glomerati Slav. 1951

9. 1. 3 Psamofilna vegetacija peščanih dina

Vegetacija na Panonskim peščanim dinama (Festucetea vaginatae Soo 1968 em. Vich.
1872.) je sporadično prisutna u ispitivanom region, i predstavljena je sledećim zajednicama:
•

Festucetum vaginatae danubiale Soó 1929 and

•

Potentillo arenariae-Andropogonetum ishaemi Butorac 1989.

Na Panonskim peščanim stepama dominiraju srednje ili visoke višegodišnje busenaste trave
ili grmovi, sa prizemnim pokrivačem u čijem sastavu su zajednice terofita koje su razvijene
na mobilnom ili stabilnom supstratu (aluvijalni peskovi, sistemi dina) unutar zone Panonskih
stepa. Dominantne vrste su: Festuca vaginata, Helychrysum arenarium, Dianthus serotinus,
Gypsophila fastigiata, G. paniculata, Koeleria glauca, Alyssum montanum ssp. gmelinii,
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Bassia laniflora, Centaurea scabiosa ssp. sadleriana, C. jacea ssp. angustifolia, Erysimum
diffusum, Stipa capillata, S. pulcherrima, Cynodon dactylon, Festuca pseudovina.

9. 1. 4 Halofitna vegetacija

Slane stepe, slatine, slane močvare i plitka zaslanjena jezera su pod uticajem panonske klime
koju karakterišu ekstremne temperature i letnje suše. Visoke koncentracije soli u zemljištu je
rezultat visoke evaporacije vode iz zemljišta tokom leta. Ovakvi tipovi staništa su delom
prirodnog porekla a delom pod konstantnom uticaj ispaše. Halofitnu vegetaciju čine biljne
zajednice na suvim slatinama i stepama, vlažnim slanim livadama i periodično plavljenim
staništima poplavnih slanih jezera sa tipičnom zonacijom.
Halofitna vegetacija slanih močvara (Thero-Salicornietea Pign. em Tx. 1955) je na
ispitivanom području sporadično zastupljena i predstavljena je sledećim zajednicama:
•

Carex distans-Taraxacum bessarabicum Wendelberger 1943. 1950

•

Salicornietum europaeae Soó 1927

•

Salicornietum prostratae Soó (1924) 1964

•

Salicornietum prostratae Soó (1924) 1964 spergularietosum marginatae Čapaković
1984

•

Salsoletum sodae Slavnić (1939) 1948

•

Salicornieto- Suaedetum maritimae continentale Knežević et Boža p.p. 1988

•

Saudetum pannonicae Wend. 1943

•

Saudetum pannonicae Wend. 1943 asteretosum pannonicae Čapaković 1984

•

Saudetum pannonicae Wend. 1943 bolboshoenetosum maritimae Čapaković 1984

•

Saudetum pannonicae Wend. 1943 spergularietosum mediae Vučković 1985

•

Suaedeto-Kochietum prostratae prov. Knežević, Boža, 1988

•

Suaedetum maritimae Soó 1927.

Halofitna vegetacija slanih stepa (Festuco-Puccinellietea Soo 1968) je predstavljena
sledećim zajednicama:
•

Junco-Scorzoneretum parviflorae Wendelberger 1943

•

Scorzonere parviflorae-Juncetum gerardi (Wenzl. 1934) Wendelberger (1943) 1950
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•

Caricetum divisae Slavnić 1948

•

Agrostio-Caricetum distantis (Rapcs 1927) Soó 1930 asteretosum Bodr. 1964

•

Agrostio-Caricetum distantis (Rapcs 1927) Soó 1930

•

Agrostio-Caricetum distantis (Rapcs. 1927) Soó 1930 typicum Bodrogközy 1964.

9. 1. 5 Subpanonska stepska vegetacija

Subpanonska stepska vegetacija Festucetalia valesiacae Br. -Bl. et Tx. 1943,

Sušne i semi-aridne travnate zajednice na krečnjaku (klasa Festuco-Brometea Br. Bl. et Tx.
1943) obuhvataju različite tipove ekosistema. Jedna grupa ovih ekosistema obuhvata stepske i
subkontinentalne travnate zajednice (Festucetalia valesiacae), a druga grupa ekosistema
obuhvata maritimnije i sub-mediteranske zajednice (Brometalia erecti Br.-Bl. 1936), koje se
dalje mogu podeliti na primarne (prirodne) travnate zajednice (Xerobromion) i sekundarne
(antropogeno uslovljene) zajednice (Mesobromion) u kojima dominira Bromus erectus.
Mesobromion ekosistemi se odlikuju velikim diološkim diverzitetom i oni predstavljaju
staništa velikog broja retkih i ugroženih vrsta orhideja.
Subpanonske stepske zajednice, u kojima dominiraju busenaste trave obuhvataju svezu
Festucion vallesiacae i srodne sintaksone. Ovi kserotermni ekosistemi su relativno dobro
rasprostranjeni na istraživanom području.

9. 1. 6 Pašnjaci i livade
Aluvijalne livade u rečnim dolinama kontinentalnog i subkontinentalnog klimata pripadaju
svezi Cnidion dubii. Ovi ekosistemi se sporadično javljaju u istraživanom području, i u njima
su zastupljene vrste Cnidium dubium (C. venosum), Viola persicifolia, Scutellaria hastifolia,
Allium angulosum, Oenanthe lachenalii, Gratifolia officinalis, Carex praecox, Juncus
atratus, Lythrum virgatum.
Fragmenti borealnih aluvijalnih livada javljaju se sporadično i u njima dominiraju vrste
Carex acuta, C. aquatilis, C. canescens, Calamagrostis purpurea, Convallaria majalis,
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Deschampsia cespitosa, Elymus fibrosus, E. mutabilis, Festuca ovina, Equisetum fluviatile,
Galium boreale, Molinia caerulea, Phalaris arundinacea, Solidago virgaurea. Ovi
ekosistemi predstavljaju inicijalne stadijume u sukcesivnom razvoju poplavnih šuma.

Mezofilne travnate zajednice klase Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937
Antropogene mezofilne livade na vlažnom krečnjakom zemljištu i

tresetu javljaju se

sporadično u zonama dreniranih močvarnih staništa.

9. 1. 7 Šumski ekosistemi

Panevropski ekosistemi poplavnih šuma obuhvataju veoma heterogene zajednice. Borealne
zajednice jasena i jove (Alno-Padion) se u Srbiji javljaju na većim nadmorskim visinama. U
planinskom području su zastupljene montane zajednice uključene u svezu (Alnion incanae),
najzad, u nizijskim oblastima dominiraju ekosistemi galerijskih šuma vrba i topola (Salicion
albae). U zoni predvidjenih radova poplavne šume se mogu u tri grupe ekosistema:
•

Aluvijalne šume duž obala Dunava (Populetalia albae Br.-Bl. 1931),

•

Povremeno plavljene šume (Alno Quercion roboris Horv. 1938) i

•

Higrofilne šume permanentnih močvara (Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943)

Aluvijalne šume duž obala Dunava Populetalia albae Br.-Bl. 1931.

Ova grupa ekosistema obuhvata šume vrba (Salix alba, S. fragilis) i topola (Populus alba,
Populus nigra). Poplavne šume ovog područja koje pripadaju svezama Salicion albae Soo,
1940 i Populion albae Br.-Bl. 1931 su:
•

Salicetum albae pannonicum Parabućski (1965) 1972

•

Salicetum albae-amygdalinae Slavnić 1952

•

Salicetum albae-fragilis Soó (1930, 1934) 1958

•

Salicetum albae-triandrae Slavnić 1952
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•

Salici-Populetum (R. Tx. 1931) M. Drees 1936

•

Salici-Populetum nigrae Parabućski 1965

•

Populetum albae B. Jovanović 1965

•

Populetum albae balcanicum Karpáti 1962

•

Populetum nigrae Knapp 1944

Povremeno plavljene šume (Alno Quercion roboris Horv. 1938)
Povremeno plavljene šume javljaju se na muljevitoj ili pak peskovitoj podlozi. U prvom
slučaju, u ovim zajednicama dominiraju Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Rumex
sanguineus, Crataegus pentagyna, Sambucus nigra i tako dalje. U povremeno plavljenim
šumama na peskovitoj podlozi dominiraju Ulmus glabra, Salix fragilis i druge vrste.
Najvažniji ekosistemi povremeno plavljenih šuma su:
Ulmeto-Quercetum roboris B. Jovanović 1965
Populeto-Quercetum roboris prov. B. Jovanović 1997
Ulmetum campestris S. Parabućski 1965
Populeto-Quercetum roboris prov. B. Jovanović 1997
Populetum albae-Quercetum roboris B. Jovanović
Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris B. Jovanović et Z. Tomić (1978) 1979
Fraxino-Quercetum roboris Rudski (1940) 1949
Fraxino-Ulmetum efusae Slavnić 1952
Polidominantne plavne šumske zajednice u kojima su edifikatori Quercus robur, Ulmus
laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia (sveza Ulmenion
minoris Oberd. 1953) su mozaično rasporedjene u analiziranom području. U njima
dominiraju Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, U.glabra, Fraxinus excelsior, Fraxinus
angustifolia, Populus nigra, P. canescens, P. tremula, Alnus glutinosa, Prunus padus,
Humulus lupulus, Vitis vinifera ssp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Phalaris
arundinacea, Corydalis solida, Gagea lutea, Ribes rubrum.
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Zajednice jove na močvarnim staništima (Alnetea) obuhvataju sledeće tipove ekosistema:
•

Carici elongatea-Alnetum glutinosae W. Koch 1926

•

Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968

•

Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968 ulmetosum laevis

•

Carici praecocis-Quercetum roboris Erdeši 1971

•

Convallario-Quercetum roboris Sóo 1957

9.2 Taksonomski diverzitet
U ovom poglavlju izvršena je inventarizacija flore (vaskularne biljke i alge) i faune
(invertebrati, ihtiofauna, batrahofauna, herpetofauna, sisari, ornitofauna) analiziranog
područja. Pri tom je posebna pažnja posvećena retkim i ugroženim taksonima.

9. 2.1 Flora
U akvatičnim zajednicama (Lemnetea W. Koch et R. Tx. 1954, Potametea R. Tx. et
Preising 1942 i Nymphaeon albae Oberd. 1957) dominiraju Azolla filiculoides, Callitriche
palustris, Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Cladophora sp., Elodea
canadensis, Elodea nuttallii, Hottonia palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna gibba,
Lemna minor, Lemna trisulca, Myriophyllum spicatum, Najas marina, Najas minor,
Nitellopsis obtusa (Desv. In Lois.) J. Groves, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Nymphoides
flava, Nymphoides peltata, Potamogeton gramineus, Potamogeton lucens, Potamogeton
natans,

Potamogeton

Potamogeton

crispus,

nodosus,

Potamogeton

Ranunculus

aquatilis,

pectinatus,
Ranunculus

Potamogeton

perfoliatus,

circinatus,

Ranunculus

trichophyllus, Riccia fluitans L., Ricciocarpus natans (L.) Cord., Salvinia natans, Spirodela
polyrhiza, Trapa longicarpa, Trapa natans, Utricularia neglecta, Utricularia vulgaris,
Vallisneria spiralis i Wolffia arrhiza.
Najznačajnije vrste koje ulaze u sastav litoralnih zajednica (Phragmitetea communis Tx. et
Prsg. 1942.) su: Acorus calamus, Agrostis alba, Alisma plantago-aquatica L., Althaea
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officinalis, Aster tripolium subsp. pannonicus, Atriplex hastata, Atriplex littoralis,
Beckmannia eruciformis, Bidens tripartita, Bolboschoenus maritimus, Bromus commutatus,
Butomus umbellatus L., Calamagrostis pseudophragmites, Calystegia sepium (L.) R. Br.,
Carex acuta, Carex distans, Carex elata, Carex hirta, Carex riparia, Carex vulpina,
Chrysanthemum uliginosum (W. et K.) Pers., Cladium mariscus, Clematis vitalba, Cyperus
longus, Cyperus monti, Eleocharis palustris, Epilobium parviflorum, Equisetum fluviatile,
Euphorbia lucida W. et K., Euphorbia palustris, Euphorbia platyphyllos, Galega officinalis,
Galium palustre, Galium palustre subsp. elongatum, Glyceria fluitans, Glyceria fluitans
subsp. poaeformis, Glyceria maxima, Gratiola officinalis, Heleocharis palustris, Hypericum
acutum, Inula britannica, Iris pseudacorus L., Juncus articulatus, Juncus compressus, Juncus
conglomeratus, Juncus gerardi, Juncus glaucus, Lycopus europaeus, Lycopus exaltatus,
Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria L., Lythrum virgatum,
Mentha aquatica L., Mentha pulegium, Mentha spicata, Musci auct. Divisio, Myosotis
palustris L., Myosotis scorpioides, Oenanthe aquatica, Oenanthe fistulosa, Oenanthe
silaifolia, Phalaris arundinacea, Phragmites communis Trin., Phragmites vulgaris (Lam.)
Crep., Poa palustris, Poa trivialis, Polygonum persicaria, Potentilla anserina, Potentilla
reptans, Ranunculus repens, Ranunculus sardous, Rorippa amphibia (L.) Bess., Rorippa
kerneri, Rumex crispus, Rumex dentatus, Rumex hydrolapathum Huds., Rumex kerneri,
Sagittaria sagittifolia L., Schoenoplectus lacustris, Schoenoplectus tabernaemontani, Scirpus
lacustris, Scrophularia umbrosa, Sium latifolium L., Solanum dulcamara L., Sparganium
erectum, Sparganium neglectum, Stachys palustris L., Symphytum officinale L., Teucrium
scordium, Trifolium repens, Typha angustifolia L., Typha latifolia L., Typhoides
arundinacea, Veronica anagallis-aquatica i Veronica longifolia.
U ekosistemima halofitne litoralne vegetacije (Bolboschoenetalia maritimi Hajny 1967)
dominantne vrste su: Agrostis alba, Alisma plantago-aquatica, Aster tripolium subsp.
pannonicus, Atriplex hastata, Atriplex hastata, Atriplex littoralis, Bolboschoenus maritimus,
Butomus umbellatus, Carex distans, Carex vulpina, Cyperus monti, Glyceria fluitans subsp.
poaeformis, Gratiola officinalis, Heleocharis palustris, Inula britannica, Iris pseudacorus,
Juncus compressus, Juncus gerardi, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Oenanthe
silaifolia, Phragmites communis, Potentilla anserina, Ranunculus sardous, Rorippa kerneri,
Rumex

crispus,

Rumex

crispus,

Schoenoplectus

tabernaemontani,

Schoenoplectus

tabernaemontani, Typha angustifolia, Typha latifolia, Veronica anagallis-aquatica.
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U litoralnim zajednicama niskih zeljastih biljaka (Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. Et Tx.
1943) dominantne vrste su: Agrostis capillaris, Ammannia verticillata, Bidens tripartita,
Crypsis alopecuroides, Crypsis schoenoides, Cyperus fuscus, Cyperus michelianus,
Echinochloa crus-galli, Elatine hungarica, Filaginella uliginosa, Gnaphalium luteo-album,
Herniaria glabra, Juncus bufonius, Juncus bufonius, Limosella aquatica, Lindernia
pyxidaria, Lythrum hyssopifolia, Lythrum tribracteatum, Nymphoides peltata, Plantago
intermedia, Poa annua, Poa palustris, Polygonum aviculare, Polygonum hydropiper,
Polygonum lapathifolium, Potentilla supina, Ranunculus lateriflorus, Rorippa sylvestris,
Scirpus supinus, Spergularia rubra, Urtica dioica i Veronica anagalloides.

U zajednicama ruderalne helofitne vegetacije (Bidentetea tripartite Tx. Lohm. Et Prsg.
1958) dominantne vrste su: Achillea millefolium, Agrostis alba, Agrostis stolonifera,
Amaranthus ascendens, Amaranthus lividus subsp. ascendens, Amaranthus retroflexus,
Amorpha fruticosa, Anthemis arvensis, Anthriscus sylvestris, Aster lanceolatus, Astragalus
contortuplicatus, Bidens cernua, Bidens orientalis, Bidens tripartita, Bolboschoenus
maritimus, Bromus sterilis, Capsella bursa-pastoris, Chamomilla recutita, Chenopodium
album, Chenopodium blitoides, Chenopodium botrys, Chenopodium ficifolium, Chenopodium
glaucum, Chenopodium polyspermum, Chenopodium rubrum, Chlorocyperus glaber, Crypsis
alopecuroides, Cynodon dactylon, Cyperus flavescens, Cyperus fuscus, Cyperus glomeratus,
Cyperus michelianus, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crusgalli, Epilobium hirsutum,
Eragrostis pilosa, Euphorbia cyparissias, Festuca pratensis, Filaginella uliginosa,
Fimbristylis bisumbellata, Galega officinalis, Galium aparine, Galium palustre, Glyceria
fluitans, Glycyrrhiza echinata, Holcus lanatus, Juncus articulatus, Juncus bufonius, Juncus
effusus, Juncus lampocarpus, Juncus ranarius, Juncus tenageia, Limosella aquatica, Linaria
concolor, Lindernia procumbens, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Lycopus europaeus,
Lysimachia nummularia, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Mentha longifolia, Mentha
pulegium, Myosoton aquaticum, Petrorhagia saxifraga, Plantago intermedia, Plantago
lanceolata, Plantago major, Poa annua, Poa pratensis, Poa trivialis subsp. sylvicola,
Polygonum amphibium, Polygonum aviculare, Polygonum hydropiper, Polygonum
lapathifolium, Polygonum mite, Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Potentilla
anserina, Potentilla supina, Pulicaria dysenterica, Ranunculus repens, Ranunculus
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sceleratus, Ranunculus serbicus, Rorippa amphibia, Rorippa islandica, Rorippa sylvestris,
Rumex conglomeratus, Rumex crispus, Rumex hydrolapathum, Rumex palustris, Sagina
procumbens, Salix alba, Salix purpurea, Scirpus setaceus, Scirpus supinus, Scutellaria
galericulata, Setaria glauca, Setaria viridis, Solanum dulcamara, Stachys palustris, Stellaria
media, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Torilis arvensis, Trifolium fragiferum,
Trifolium repens, Verbena officinalis, Veronica anagallis-aquatica, Veronica anagalloides,
Veronica persica, Xanthium italicum i Xanthium strumarium.

U psamofilnim zajednicama peščanih dina (sveza Festucetea vaginatae Soo 1968 em.
Vich. 1872) dominiraju sledeće vrate: Alyssum alyssoides, Alyssum montanum subsp.
gmelinii, Andropogon ischaemum, Arenaria serpyllifolia, Asperula cynanchica, Astragalus
onobrychis, Barbula ruralis, Centaurea arenaria, Centaurea arenaria, Centaurea stoebe,
Colchicum arenarium, Crocus variegatus, Cynodon dactylon, Eryngium campestre,
Euphorbia seguierana, Festuca vaginata, Fumana procumbens, Koeleria glauca, Poa
bulbosa, Polygonum arenarium, Silene conica, Silene otites, Stipa capillata, Thymus
glabrescens i Tragopogon floccosus.

U priobalnim zajednicama bele topole (Populetalia albae) dominiraju: Rubus caesius,
Galium palustre, Urtica dioica, Lythrum salicaria, Cornus sanguinea, Solanum dulcamara,
Lysimachia nummularia, Amorpha fruticosa, Salix alba, Populus nigra, Lycopus europaeus,
Ulmus campestris, Glechoma hederacea, Stachys palustris, Ranunculus repens, Poa
palustris, Iris pseudacorus, Euphorbia lucida, Populus alba, Viburnum opulus, Salix fragilis,
Salix purpurea, Calystegia sepium, Symphytum officinale, Salix amygdalina, Crataegus
nigra, Morus alba, Potentilla reptans, Agrostis alba, Aristolochia clematitis, Bidens
tripartita, Crataegus monogyna, Echinochloa crus-galli, Frangula alnus, Fraxinus
angustifolia, Humulus lupulus, Mentha dumetorum, Senecio paludosus, Ulmus effusa, Carex
vulpina f. tenuior, Equisetum arvense, Fraxinus americana, Mentha aquatica, Phalaris
arundinacea, Polygonum mite, Rorippa sylvestris, Scutellaria galericulata, Verbena
officinalis, Vitis sylvestris, Acer negundo, Fraxinus oxycarpa, Quercus pedunculata,
Sambucus nigra, Acer tataricum, Bidens frondosa, Calamagrostis epigejos, Convolvulus
sepium, Galeopsis speciosa, Glycyrrhiza echinata, Hypericum acutum, Poa trivialis, Prunella
vulgaris, Quercus robur, Salix cinerea, Scrophularia alata, Symphytum autumnalis,
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Agropyron repens, Alnus glutinosa, Althaea officinalis, Asparagus tenuifolius, Bidens cernua,
Bromus sterilis, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Cardamine sylvatica, Carex
acutiformis, Carex elata, Carex hirta, Carex obtusifolius, Carex riparia, Celtis occidentalis,
Cirsium arvense, Cirsium lanceolatum, Clematis vitalba, Equisetum palustre, Eupatorium
cannabinum, Evonymus europaeus, Fraxinus viridis, Galium palustre f. lanceolatum,
Hypericum perforatum, Juncus lampocarpus, Lamium maculatum, Lappa major, Leucojum
aestivum, Lysimachia vulgaris, Medicago lupulina, Mentha piperita, Mentha sylvestris,
Morus nigra, Myosotis nemorosa, Myosotis palustris, Phragmites communis, Physalis
alkekengi, Plantago intermedia, Plantago major, Polygonum hydropiper, Polygonum
lapathifolium, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rumex conglomeratus, Rumex crispus,
Rumex sanguineus, Sambucus ebulus, Saponaria officinalis, Sium latifolium, Solidago
serotina, Stellaria aquatica, Stellaria media, Stenactis annua, Thalictrum flavum, Trifolium
repens, Ulmus laevis, Ulmus minor, Vicia cracca, Xanthium italicum, Acer campestre,
Athyrium filix-femina, Carex remota, Deschampsia cespitosa, Mentha sp., Populus
canescens, Potentilla reptans, Ranunculus repens, Rhamnus frangula i Veronica serpyllifolia.

U povremeno plavljenim šumama (Alno Quercion roboris Horv. 1938) dominiraju vrste
Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, U.glabra, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia,
Populus nigra, P. canescens, P. tremula, Alnus glutinosa, Prunus padus. Pored njih, javljaju
se i sledeće vrste Cornus sanguinea, Quercus robur, Acer campestre, Evonymus europaeus,
Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Prunella vulgaris, Carpinus betulus,
Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Fraxinus angustifolia, Geum urbanum,
Ligustrum vulgare, Ranunculus ficaria, Rosa canina, Rubus caesius, Rumex sanguineus,
Viola sylvestris, Acer tataricum, Ajuga reptans, Anemone ranunculoides, Aristolochia
clematitis, Arum maculatum, Asarum europaeum, Carex divulsa, Carex remota, Convallaria
majalis, Corylus avellana, Festuca gigantea, Frangula alnus, Galega officinalis, Lathyrus
venetus, Lycopus europaeus, Pyrus pyraster, Potentilla reptans, Prunus avium, Prunus
spinosa, Ranunculus auricomus, Ranunculus repens, Rosa arvensis, Scilla bifolia, Tamus
communis, Ulmus campestris, Ulmus minor, Viburnum opulus, Viola alba, Vitis sylvestris,
Acer negundo, Agrostis alba, Alliaria officinalis, Arum italicum, Asparagus tenuifolius,
Asperula odorata, Carex contigua, Carex muricata, Carex sylvatica, Chenopodium album,
Circaea lutetiana, Clematis recta, Clematis vitalba, Colchicum autumnale, Cornus mas,
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Crataegus nigra, Crataegus pentagyna, Crataegus sp., Dactylis polygama, Echinochloa crusgalli, Epilobium obscurum, Euphorbia amygdaloides, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus,
Fraxinus oxycarpa, Fraxinus pallisiae, Fraxinus sp., Fraxinus viridis, Galeobdolon luteum,
Galium aparine, Galium cruciatum, Galium palustre, Genista elata, Hedera helix,
Hypericum acutum, Inula britannica, Iris pseudacorus, Isopyrum thalictroides, Lactuca
saligna, Lathyrus niger, Lythrum salicaria, Lythrum virgatum, Malus sylvestris, Melilotus
albus, Mentha pulegium, Morus alba, Pyrus communis, Pyrus malus, Plantago major, Poa
nemoralis, Poa palustris, Polygonatum latifolium, Polygonatum multiflorum, Polygonatum
officinale, Polygonum persicaria, Populus alba, Populus nigra, Primula vulgaris,
Pulmonaria mollissima, Pulmonaria officinalis, Pyrus pyraster, Quercus brevipes, Quercus
cerris, Quercus conferta, Quercus filipendula, Quercus robur, Rhamnus frangula, Rumex
conglomeratus, Rumex crispus, Ruscus aculeatus, Salix alba, Sanicula europaea,
Scrophularia nodosa, Serratula tinctoria, Stellaria holostea, Stellaria media, Stellaria
neglecta, Symphytum officinale, Thalictrum flavum, Tilia argentea, Tilia cordata, Tilia
tomentosa, Torilis anthriscus, Torilis arvensis, Trifolium hybridum, Ulmus carpinifolia,
Ulmus effusa, Ulmus foliacea, Ulmus laevis, Urtica dioica, Verbascum blattaria, Veronica
maritima, Viburnum lantana, Vincetoxicum officinale i Viola elatior.

U zajedicama jove (Alnetea glutinosae )dominiraju: Lysimachia vulgaris, Lysimachia
nummularia, Alnus glutinosa, Sparganium erectum, Fraxinus angustifolia, Solanum
dulcamara, Mentha aquatica, Polygonum lapathifolium, Galium palustre, Hottonia palustris,
Sium latifolium, Rorippa amphibia, Humulus lupulus, Bidens tripartita, Lemna minor, Lemna
trisulca, Viburnum opulus, Glechoma hederacea, Ulmus laevis, Teucrium scordium, Urtica
radicans, Myosotis scorpioides, Salix fragilis, Alisma plantago-aquatica, Caltha palustris,
Stachys palustris, Symphytum officinale, Carex gracilis, Angelica sylvestris, Cardamine
pratensis, Rumex sanguineus, Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Nephrodium spinulosum,
Rumex sanguineus, Hydrocharis morsus-ranae, Veronica anagallis-aquatica, Glyceria
fluitans, Veronica scutellata, Stratiotes aloides, Frangula alnus, Lycopus europaeus,
Polygonum hydropiper, Ranunculus repens, Alopecurus aequalis i Salvinia natans.
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Table 4. Zaštićene biljne vrste
[(1. IUCN Red List Category (Europe); 2. Bern Convention Prilozi; 3. Zaštićene vrste biljaka
u Srbiji; 4. Strogo zaštićene vrste biljaka u Srbiji; prema nacionalnoj legislativi – Regulative
on protected and strictly protected wild species of plants, animals and fungi - Prilog 1 and 2Službeni Glasnik Republike Srbije br. 5/2010; Appendix 2- Melanie Bilz, Shelagh P. Kell,
Nigel Maxted and Richard V. Lansdown (2011). European Red List of Vascular Plants. Red
List status of selected European vascular plants)].

L e m n e t e a W. Koch et R. Tx. 1954, P o t a m e t e a R. Tx. et Preising 1942 and N y m p h
a e o n a l b a e Oberd. 1957.

Vegetacijska klasa

vrsta

Callitriche palustris
Ceratophyllum
demersum
Ceratophyllum
submersum
Hottonia palustris
Lemna gibba
Lemna minor
Lemna trisulca
Myriophyllum spicatum
Najas marina
Najas minor
Nitellopsis obtusa
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Potamogeton crispus
Potamogeton gramineus
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton nodosus
Potamogeton
perfoliatus
Ranunculus aquatillis
Ranunculus circinatus
Ranunculus
trichophyllus
Salvinia natans
Spirodela polyrhiza
Trapa longicarpa
Trapa natans
Utricularia australis

IUCN
kategorija

Aneksi
Habitats
Directive

Aneksi
Bernske
konvencije

Zaštićene
u Serbiji

Strogo
zaštićene
u Serbiji

X
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
NT
LC
LC
LC
LC
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X

X
X
X

X
X
I
I

X
X
X

Vegetacijska klasa

vrsta

P h r a g mi t e t e a c o m m u n i s Tx. et Prsg. 1942

Utricularia vulgaris
Vallisneria spiralis
Wolffia arrhiza
Acorus calamus
Alisma plantagoaquatica
Althaea officinalis
Beckmannia eruciformis
P h r a g mi t e t e Bidens tripartita
a c o m m u n i s Bolboschoenus
maritimus
Tx. et Prsg. 1942.
Butomus umbellatus
Caltha palustris
Carex acuta
Carex elata
Carex riparia
Cladium mariscus
Cyperus longus
Eleocharis palustris
Equisetum fluviatile
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Gratiola officinalis
Hottonia palustris
Hydrocharis morsusranae
Iris pseudacorus
Juncus articulatus
Lycopus europaeus
Lycopus exaltatus
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Lythrum virgatum
Mentha aquatica
Mentha pulegium
Mentha spicata
Myosotis scorpioides
Oenanthe aquatica
Oenanthe fistulosa
Phalaris arundinacea
Ranunculus repens
Roripa amphibia
Roripa kerneri
Sagittaria sagittifolia
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus
tabernaemontanii
Sium latifolium
Sparganium erectum

IUCN
kategorija

Aneksi
Habitats
Directive

Aneksi
Bernske
konvencije

Zaštićene
u Serbiji

Strogo
zaštićene
u Serbiji

X
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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X
X

X
X
X
X

X

X

Vegetacijska klasa

Bolbosc hoen
etalia mariti
m i Hajny 1967.

Bidentetea tripart
I t i Tx. Lohm. et Prsg.
1958.

I s ö e t o – N a n o j u n c e t e a Br.-Bl. et
Tx. 1943

Bolbosc hoen
etalia mariti
m i Hajny1967.

vrsta

Symphytum officinale
Teucrium scordium
Trifolium repens
Typha angustifolia
Typha latifolia
Veronica anagallisaquatica
Alisma plantagoaquatica
Bolboschoenus
maritimus
Butomus umbellatus
Glyceria fluitans
Gratiola officinalis
Eleocharis palustris
Iris pseudacorus
Lycopus europaeus
Mentha aquatica
Roripa kerneri
Schoenoplectus
tabernaemontanii
Typha angustifolia
Typha latifolia
Veronica anagallisaquatica
Bidens tripartita
Crypsis schoenoides
Cyperus fuscus
Cyperus mischellanus
Elatine hungarica
Herniaria glabra
Juncus bufonius
Limosella aquatica
Lythrum hyssopifolia
Lythrum tribracteatum
Nymphoides peltata
Ranunculus lateriflorus
Rorippa sylvestris
Urtica dioica
Veronica anagalloides
Agrostis stolonifera
Astragalus
contortuplicatus
Bidens cernua
Bidens tripartita
Bolboschoenus
maritimus
Cyperus fuscus
Cyperus glomeratus
Cyperus mischellanus

IUCN
kategorija

LC
LC
LC
LC
LC

Aneksi
Habitats
Directive

Aneksi
Bernske
konvencije

Zaštićene
u Serbiji

Strogo
zaštićene
u Serbiji

X
X

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

X

X

LC
LC
LC
LC
X
LC
NT
DD
X
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

X
X

X
LC
LC
LC
LC
LC
NT
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X

B i d e n t e t e a t r i p a r t I t i Tx. Lohm. et Prsg.
1958.

Vegetacijska klasa

Populetalia albae

Festuceteava
g i n a t a e Soo
1968 em. Vich.
1872.

vrsta

Epilobium hirsutum
Fimbristylis
bisumbellata
Glyceria fluitans
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus effusus
Juncus tenageia
Limosella aquatica
Lindernia procumbens
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Mentha pulegium
Poa pratensis
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Ranunculus serbicus
Roripa amphibia
Roripa islandica
Rorippa sylvestris
Rumex hydrolapathum
Trifolium repens
Veronica anagallisaquatica
Veronica anagalloides

IUCN
kategorija

Aneksi
Habitats
Directive

Aneksi
Bernske
konvencije

Zaštićene
u Serbiji

X
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

X

X
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Colchicum arenarium

LC

Urtica dioica
Althaea officinalis
Lythrum salicaria
Lysimachia nummularia
Lycopus europaeus
Ranunculus repens
Iris pseudacorus
Bidens tripartita
Equisetum arvense
Glechoma hederacea
Mentha aquatica
Rorippa sylvestris
Symphytum officinale
Asparagus tenuifolius
Bidens cernua
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Carex acutiformis

LC

II/IV

I

X
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

X
X
X

LC
LC
X
LC
LC
LC
LC
LC
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Strogo
zaštićene
u Serbiji

Vegetacijska klasa

e

t

e

n

l

Alnetea

Quercion robori

Populetalia a
lbae

vrsta

IUCN
kategorija

Carex elata
Carex riparia
Equisetum palustre
Lysimacia vulgaris
Medicago lupulina
Prunus spinosa
Sium latifolium
Trifolium repens
Ranunculus repens
Lysimachia nummularia
Lycopus europaeus
Prunus avium
Prunus spinosa
Ranunculus repens
Glechoma hederacea
Crataegus monogyna
Rosa canina
Asparagus tenuifolius
Iris pseudacorus
Lactuca saligna
Lythrum salicaria
Lythrum virgatum
Malus sylvestris
Melilotus albus
Mentha pulegium
Tilia cordata
Pyrus communis
Ruscus aculeatus
Trifolium hybridum
Lysimachia numullaria
Lysimachia vulgaris
Sparganium erectum
Mentha aquatica
Hottonia palustris
Glechoma hederacea
Sium latifolium
Bidens tripartita

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Aneksi
Habitats
Directive

Aneksi
Bernske
konvencije

Zaštićene
u Serbiji

Strogo
zaštićene
u Serbiji

X

X
X
X
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC

X

X
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

V

X

X
X

LC
LC

Lemna minor
Lemna trisulca

LC
LC

Teucrium scordium
Myosotis scorpioides
Alisma plantagoaquatica
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Iris pseudacorus
Lythrum salicaria
Hydrocharis morsusranae
Veronica anagallis-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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X

X
X

Vegetacijska klasa

vrsta

IUCN
kategorija

aquatica
Glyceria fluitans
Stratiotes aloides
Lycopus europaeus
Ranunculus repens
Alopecurus aequalis
Salvinia natans

Aneksi
Habitats
Directive

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Aneksi
Bernske
konvencije

Zaštićene
u Serbiji

Strogo
zaštićene
u Serbiji

X

I

9. 2. 2 Fitoplankton

Prema dostupnim podacima, na ispitivanom području je kvalitativni sastav fitoplanktona
ujednačen. Na ispitivanom sektoru, od mađarske granice (Batina) do Beograda, registrovana
su

192

taksona,

iz

sedam

razdela:

Bacillariophyta,

Chlorophyta,

Chrysophyta,

Cyanoprocaryota, Euglenophyta, Pyrrophyta i Xanthophyta (Tabela 5).
Najveći broj vrsta pripada Bacillariophyta (45%) i Chlorophyta (33% ).
Na delu od ušća Tise do Novog Sada je zabeležen najveći taksonomski diverzitet (192) –
odnosno svi registrovani taksoni ispitivanog sektora. Dijatome Navicula i Nitzschia su
najraznovrsniji rodovi silikatnih algi, a Fragillaria i Cymbella su takođe prisutne sa
značajnim brojem vrsta. U okviru razdela Chlorophyta, rodovi Closterium, Pediastrum i
naročito Scenedesmus se izdvajaju po broju vrsta. Dijatome Stephanodiscus hantzschii i S.
minutulus su, sa druge strane, najzastupljeniji predstavnici algi. Dva predstavnika
Xanthophyta su zabeležena samo u okviru vodnog tela D 7. Nedostatak nalaza je verovatno
rezultat nedovoljne količine obrađenog materijala.
Najfrekventnije vrste duž panonskog dela Dunava su Cyclotella meneghiniana, Fragillaria
ulna, Melosira varians, Stephanodiscus hantzschii i S. minutulus (Bacillariophyta), kao i
Scenedesmus quadricauda, S. acuminatus and Pediastrum duplex (Chlorophyta).
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Smanivanje diverziteta fitoplanktona u reci nakon uliva pritoka, komunalnih ili industrijskih
voda, nije uvek praćeno i ukupnim smanjivanjem abundance algi, iako dolazi do izrazitog
povećanja brojnosti nekih tolerantnih vrsta. Interesantno je da za razliku od kvalitativnog
sastava, kvantitativni udeo značajno varira.
Tabela 5. Lista vrsta fitoplanktona zabeleženih u sektoru Beograd-Bezdan/Batina

Bacillariophyta
Achnantes lanceolata varietet Bréb
Achnanthes minutissima Kützing
Actinocyclus normanii Ehrenberg
Amphora ovalis (Kützing) Kützing
Amphora ovalis KüTZ.
Amphora pediculus (Kützing) Grunow ex A.Schmidt
Asterionella formosa Hassall
Attheya zachariasii Brun
Caloneis amphisbaena (Bory de Saint Vincent) Cleve
Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve
Campylodiscus hibernicus Ehrenberg
Cocconeis pediculus Ehrenberg
Cocconeis placentula Ehrenberg
Cyclotella meneghiniana F.T. Kützing
Cyclotella radiosa (Grunow) Lemmerm.
Cymatopleura elliptica (BRÉB.) W. SM.
Cymatopleura solea (Brébisson) W. Smith
Cymbella affinis Kützing
Cymbella aspera (Ehrenberg) Cleve
Cymbella cistula (Ehrenb. in Hemprich & Ehrenb.) Kirchner
Cymbella lanceolata Kirchner
Cymbella minuta Hilse in Rabenhorst
Cymbella prostrata (Berkeley) Grun
Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck
Diatoma moniliformis Kützing
Diatoma tenue Agardh
Diatoma vulgare Bory de Saint-Vincent
Dydimosphaenia geminata (Lingb.)
Epithemia turgida (Ehrenberg) Kützing
Eunotia formica Ehrenberg
Fragilaria acus (Kützing) Lange-Bertalot
Fragilaria capucina Desmazières
Fragilaria constricta Ehrenberg
Fragilaria construens (Ehrenberg) Grunow
Fragilaria crotonensis Kitton
Fragilaria dilatata (Bréb.) Lange-Bert.
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Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bert.
Gomphonema acuminatum Ehrenberg
Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst
Gomphonema augur Ehrenberg
Gomphonema olivaceum (Hornem.) Bréb.
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing
Gomphonema truncatum Ehrenberg
Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst
Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow
Melosira varians Agardh
Meridion circulare (Greville) C.Agardh
Navicula capitata Ehrenberg
Navicula capitatoradiata Germain
Navicula cryptocephala Kützing
Navicula cuspidata (Kutzing) Kutzing
Navicula goeppertiana (Bleisch) H.L.Smith
Navicula gracilis Ehrenberg
Navicula gregaria Donkin
Navicula lanceolata Ehrenberg
Navicula menisculus Schumann
Navicula pupula Kützing
Navicula radiosa Kützing
Navicula sp.
Navicula veneta Kützing
Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg
Nitzchia laevidensis (W. Smith) Grunow
Nitzschia acicularis (Kützing) W.Smith
Nitzschia actinastroides (Lemmermann) van Goor
Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow
Nitzschia linearis W. Smith
Nitzschia palea (Kützing) W.Smith
Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W. Smith
Nitzschia sp.
Nitzschia vermicularis (Kützing) Hantzsch in Rabenhorst
Pinularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg
Rhizosolenia longiseta O.Zacharias
Rhoicosphaenia abbreviata (C. Agardh) Lange-Bertalot
Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller
Skeletonema potamos (Weber) Hasle in Hasle & Evensen
Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg
Stephanodiscus hantzschii Grunow
Stephanodiscus minutulus (Kützing) Cleve & Möller
Stephanodiscus rotula (Kützing) Hendey
Surirella angusta Kützing
Surirella biseriata Brébisson in Brébisson & Godey
Surirella minuta Brébisson ex Kützing
Surirella robusta var. splendida (Ehrenberg; Ehremberg) Van Heurck
Surirella tenera Gregory
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kutzing
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Thalassiosira sp.
Chlorophyta
Actinastrum aciculare Playfair
Actinastrum hantzschii Lagerheim
Ankistrodesmus bibraianus (Reinsch) Korshikov
Ankistrodesmus falcatus Ralfs
Ankistrodesmus fusiformis Corda
Ankyra ankora (G.M.Smith) Fott
Chlamydomonas sp.
Closterium acerosum Ehrenberg ex Ralfs
Closterium aciculare T. West
Closterium acutum var. variabile (Lemmermann) Willi Kreiger
Closterium limneticum Lemmermann
Closterium moniliferum
Closterium parvulum Nägeli
Closterium strigosum Brébisson
Coelastrum astroideum De Notaris
Coelastrum microporum Nägeli
Coelastrum reticulatum (P.A.Dangeard) Senn
Coenochloris ovalis Korshikov
Cosmarium sp.
Crucigenia tetrapedia (Kirchner) W. West & G.S. West
Crucigeniela apiculata (Lemmermann) Komárek
Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli
Dictyosphaerium tetrachotomum Printz
Didymocystis planctonica Korshikov
Eudorina elegans Ehrenberg
Gloeotila sp.
Golenkinia radiata Chodat
Gonium pectorale O.F.Müller
Hyaloraphidium contortum Pascher & Korshikov
Lagerheimia ciliata (Lagerheim) Chodat
Lagerheimia wratislawiensis Schröd
Micractinium pusillum Fresenius
Micractinium quadrisetum (Lemmermann) G.M.Smith
Monoraphidium contortum (Thuret) Komàrková-Legnerová
Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komárková-Legnerová
Oocystis lacustris Chodat
Pandorina morum (O.F. Müller) Bory
Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghini
Pediastrum duplex Meyen
Pediastrum simplex var. echinulatum Wittrock in Wittrock & Nordsted
Pediastrum simplex var. simplex Meyen
Pediastrum tetras (Ehrenb.) Ralfs
Phacotus lenticularis (Ehrenberg) Stein
Polyedriopsis spinulosa (Schmidle) Schmidle
Scenedesmus acuminatus (Lagerheim)
Scenedesmus acutus Meyen
Scenedesmus bicaudatus (Hansgirg) Chodat
Scenedesmus disciformis (Chodat) Fott & Komárek
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Scenedesmus ecornis (Ehrenberg) Chodat
Scenedesmus intermedius Chodat
Scenedesmus linearis Komarek
Scenedesmus magnus Meyen
Scenedesmus opoliensis P.G.Richter
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson in Brébisson & Godey
Scenedesmus sempervirens Chodat
Scenedesmus smithii Chodat
Schroederia setigera (Schröder) Lemmermann
Spirogyra sp.
Staurastrum chaetoceros (Schroed.) Smith
Staurastrum gracile Ralfs ex Ralfs
Tetraedron minimum (A. Braun) Hansgirg
Tetrastrum elegans Playfair
Tetrastrum staurogeniaeforme (Schröder) Lemmermann
Tetrastrum triangulare (Chodat) Komárek
Chrysophyta
Chrysococcus biporus Skuja
Dinobryon divergens (O.E.Imhof) Lemmermann
Dinobryon sertularia Ehrenberg
Synura uvella Ehrenberg
Cyanophyta
Anabaena solitaria Klebahn
Aphanizomenon flos-aquae (Linnaeus) Ralfs
Aphanizomenon issatschenkoi (Usacev) Proshkina-Lavrenko
Geitlerinema amphibium (C.Agardh ex Gomont) Anagnostidis
Gomphosphaeria lacustris Chodat
Lyngbya martensiana Meneghini ex Gomont
Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz.
Microcystis incerta (Lemmermann) Cronberg & Komárek
Oscillatoria chalybea (Mert.) Gom. var. insularis Gardn.
Oscillatoria limnetica Lemmermann
Oscillatoria limosa C. AG.
Oscillatoria planctonica Woloszynska
Oscillatoria princeps Vaucher ex Gomont
Oscillatoria redekei Van Goor
Oscillatoria rubescens De Candolle
Oscillatoria tenuis C.Agardh
Euglenophyta
Euglena acus (O.F.Müller) Ehrenberg
Euglena ehrenbergii Klebs
Euglena elegans Ehrenberg
Euglena limnophyla Lemmermann
Euglena oxyuris Schmarda
Euglena spirogyra Ehrenberg
Euglena viridis (O.F.Müller) Ehrenberg
Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann
Phacus acuminatus Stokes
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin
Phacus orbicularis K.Hübner
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Phacus pyrum (Ehrenberg) F. Stein
Strombomonas acuminata (Schmarda) Deflandre
Trachelomonas caudata (Ehrenberg) Stein
Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg
Pyrrhophyta
Ceratium hirundinella (O.F.Müller) Dujardin
Cryptomonas sp.
Gymnodinium sp.
Peridinium cinctum (O.F. Müller) Ehrenberg
Xanthophyta
Centritractus belenophorus Lemmermann
Pseudostaurastrum hastatum (Reinsch) Chodat

9.2.2.1 Hlorofil a
Analiza dostupnih podatke o ukupnoj koncentraciji hlorofila a (Chl-A) na ispitivanom
sektoru, je ukazala na opadajući trend, idući nizvodno (Figura 7).
Ovakva situacija bi se mogla objasniti značajnim autopurifikacionim kapacitetom velikih
reka kao što je Dunav.

Slika 7. Ukupna koncentracija hlorofila duž ispitivanog sektora Dunava
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9.2.3 Fitobentos

Struktura zajednice fitobentosa reke Dunav između Batine (1424 rkm) i Beograda (1170 rkm)
je određena na osnovu dostupnih podataka iz prethodnih istraživanja.
Registrovano je ukupno 153 taksona, pripadnika pet razdela: Cyanoprocaryota,
Euglenophyta, Pyrrophyta, Bacillariophyta i Chlorophyta. Predstavnici dijatoma su
kvantitativno i kvalitativno dominantni i čine 57% identifikovanih taksona. Vrste rodova
Navicula i Nitzschia (Bacillariophyta), kao i Pediastrum i Scenedesmus (Chlorophyta) su
najraznovrsniji članovi zajednice bentoskih algi Dunava. Navicula gregaria i Navicula
lanceolata se izdvajaju kao vrste sa najvišim relativnim abundancama.
Analiza zajednica fitobentosa u odnosu na pet vodnih tela, prisutnih na datom sektoru je
sprovedena na bazi raščlanjivanja srpskog Dunava na vodna tela (Službeni Glasnik Republike
Srbije 96/2010), (Tabela 6). Dominantan razdeo, na gotovo svim vodnim telima, je
Bacillariophyta (od 56% to 72% identifikovanih taksona), dok su Chlorophyta
subdominantne. Izuzetak je deo od ušća Drave do granice sa Mađarskom (D 10), gde su
članovi razdela Chlorophyta (47%) i Bacillariophyta (44%) prisutni skoro pođednako. Duž
ispitivanog dela najveći broj vrsta je zabeležen kod rodova Navicula (osim vodnog tela D 10)
i Nitzschia. Abundantni rodovi dijatoma su i Melosira (isključujući vodno telo D6) i
Stephanodiscus, kao i Scenedesmus pripadnik razdela Chlorophyta. Stalni i veoma
abundantni članovi zajednice su vrste Navicula gregaria, N. lanceolata i N. tripunctata.
Sorensen-ov indeks sličnosti (Sörensen, 1948) je korišćen za izračunavanje procentualne
sličnosti dva vodnih tela, na osnovu prisutnih vrsta (Tabela 7). Prema ovim rezultatima
najsličnija su vodna tela, D 9 i D 7 (Cs=0.59), dok su D 10 i D 6 najmanje slična (Cs=0.197).

Tabela 6. Lista vrsta fitobentosa po vodnim telima – sektor Beograd Bezdan/Batina
Vodno telo

D 6* D 7 D 8 D 9 D 10

Bacillariophyta
Achnantes minutissima Kützing

+

Achnanthes exigua v. heterovalvata Krasske

+
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+

D 6* D 7 D 8 D 9 D 10

Vodno telo
Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grun.

+

Achnanthes lanceolata v. dubia f. minuta (Ggrunov) L. Bert.

+

Amphora lybica Ehrb.

+

Amphora ovalis (Kütz.) Kütz.

+

+

+

+

Amphora pediculus (Kützing) Grunow

+

Asterionella formosa Hassall

+

+

Aulacoseira granulata (Ehrb.) Simonsen

+

+

Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve

+

+

+

Caloneis silicula (Ehrb) Cleve

+

+

+

Cocconeis pediculus Ehr.
Cocconeis placentula Ehrb.

+

Cyclotella (Kützing) Bréb. sp.

+

+

+

+

+

+

Cyclotella meneghiniana Kütz.

+

Cyclotella sp.

+

+

+

+

+

+

+

+

Cymatopleura elliptica (Bréb.) W. Sm.

+

Cymatopleura solea (Bréb.) W. Smith

+

+

Cymatopleura solea v. gracilis Grun.

+

Cymatopleura solea v. apiculata W. Smith

+

+

+

+

Cymbella affinis Kützing

+

Cymbella minuta Hilse

+

+

Cymbella silesiaca Bleisch.
Cymbella sp.

+

Cymbella tumida (Bréb.) Van heurck

+

+

Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag.

+

Diatoma vulgare Bory

+

+
+

+

+

+

Diatoma vulgare v. ovalis (Fricke) Hust.

+

Diatoma vulgare v. producta Grun.

+

Didymosphaenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt

+

Epithemia zebra (Ehr.) Kütz.

+

Epithemia zebra v. porcellus (Kütz.) Grun.

+
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+

D 6* D 7 D 8 D 9 D 10

Vodno telo
Epithemia zebra v. saxonica (Kütz.) Grun.

+

Fragilaria capucina Desm.

+

+

Fragilaria crotonensis Kitton

+

+

+

+

Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bert.

+

+

+

+

Fragilaria virescens Ralfs

+

Gomphonema acuminatum Ehr.

+

Gomphonema constrictum v. capitata (Ehr.) Cl.

+

Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kütz.
Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rab.

+

+

+

+

Gyrosigma attentuatum (Kütz.) Rab.

+

+

+

Gyrosigma scalproides (Rabh.) Cleve

+

+

Gyrosigma spencerii v. nodifera Grun.

+

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.

+

Melosira distans(Ehr.) Kütz.

+

Melosira granulata (Ehr.) Ralfs

+

+

+

+

Melosira granulata v. angustissima (Müll.) Hust.

+

+

+

+

Melosira italica(Ehr.) Kütz.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Melosira varians Agardh

+

Navicula bacilum Ehrb.
Navicula cryptocephala Kütz.

+

Navicula cuspidata f. primigena Dipp.
Navicula cuspidata Kützing

+

Navicula gracilis Ehr.

+

+
+

Navicula gregaria Donkin

+

+

+

+

Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg

+

+

+

+

Navicula menisculus Schum.

+

Navicula pupula Kütz.

+

Navicula radiosa Kütz.

+

+

+
+

+

+

Navicula recens
Navicula rhynchocephala Kütz.

+
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Vodno telo

D 6* D 7 D 8 D 9 D 10

Navicula tripunctata (O.F.M.) Bory

+

+

Navicula viridula (Kütz.) Ehrb. var. viridula

+

+

+

Navicula viridula Kütz.

+

+

Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Smith

+

+

+

+

Nitzschia actinastroides (Lemm.) Van Goor

+

+

+

+

Nitzschia clausii Hantzsch

+

Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith

+

+

Nitzschia palea (Kütz.) Smith

+

+

+

Nitzschia recta Hantzsch.

+

+

Nitzschia sigmoidea (Nitzsch.) W. Smith

+

+

+

+

+

Nitzschia sp.

+

Nitzschia tryblionella Hantzsch

+

Nitzschia vermicularis (Kütz.) Grun.

+

Rhoicosphaenia curvata Grun.

+

Stephanodiscus Ehrb. sp.

+

Stephanodiscus hantzschii Grun.

+

+
+

+

+

+

Stephanodiscus hantzschii v. minutula

+

+

+

+

Stephanodiscus rotula (Kütz.) Hendey

+

+

+

+

Surirella biseriata Bréb

+

+

Surirella ovata v. pinnata (W. Sm.) Hust.

+

+

Surirella robusta Ehr.

+

+

Surirella splendida (Ehrb.) Kütz.

+

Synedra acus Kütz.

+

+

+

+

Synedra ulna (Nitzsch) Ehr.

+

+

+

+

Synedra ulna v. biceps (Kütz.) Schönf.

+

+

+

+

+

+

+

Chlorophyta
Actinastrum hantzschii Lagerh.

+

Cladophora glomerata (Kütz.)
Closteriopsis longissima Lemm.

+

Closterium acerosum Ehrb.

+
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+

D 6* D 7 D 8 D 9 D 10

Vodno telo
Closterium acutum Bréb.

+

Closterium limneticum Lemm.

+

Closterium moniliferum (Bory) Ehr.

+

Closterium pronum Bréb.

+

Coelastrum astroideum De Not

+

Coelastrum microporum Näg.
Cosmarium Corda sp.

+

+
+

+

+

+

Crucigenia fenestrata Schm.

+

Crucigenia tetrapedia (Kirch.) W. et G. S. West

+

Crucigeniella rectangularis (Näg.) Kom.

+

Dictyosphaerium pulchellum Wood

+

+
+

Eudorina cylindrica Korschik.

+

+

+

Eudorina elegans Ehr.

+

+

Gonium pectorale Müller

+

Micractinuium pusillum Fres.

+

+

Monoraphidium griffithii (Berkel.) Kom.-Legn.

+

+

Oedogonium sp.

+

+
+

Oocystis elliptica West

+

+

+

Oocystis lacustris Chod.

+

Oocystis solitaria Wittr.

+

Pandorina morum (Müll.) Bory

+

Pediastrum boryanum (Turp.) Meneghini

+

Pediastrum boryanum v. longicorne Reinsch

+

Pediastrum duplex Meyen
Pediastrum simplex Meyen

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pediastrum tetras Ralfs

+

+

Scenedesmus acuminatus (Lag.) Chod.

+

+

+

Scenedesmus alternans Reinsch

+

+

Scenedesmus bicaudatus (Hansg.) Chod.

+

Scenedesmus dimorphus (Turp.) Kütz.

+
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+

+
+

+

+

D 6* D 7 D 8 D 9 D 10

Vodno telo
Scenedesmus disciformis (Chod.) Fott et Kom.

+

Scenedesmus ecornis (Ralfs) Chod.

+

Scenedesmus magnus Meyen

+

+

+

+

+

Scenedesmus opoliensis P. Richt.

+

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb.

+

Scenedesmus serratus (Corda) Bohlin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Scenedesmus tenuispina Chod.

+

Spirogyra sp.
Stigeoclonium tenue Kutzing

+

+

Tetraedron incus (Teiling) G. M. Smith

+

Tetraedron minimum (A. Br.) Hansg.

+

Tetraedron trigonum (Näg.) Hansg.

+

Ulotrix zonata (Web. et Mohr) Kütz.

+

Cyanophyta
Anabaena sp.

+

Chroococcus limneticus Lemm.

+

Gomphosphaeria aponina Kütz.

+

Gomphosphaeria lacustris Chod.

+

+

Heteroleblenia kuettzingii (Schmidle) Compere

+

+

Lyngbia martensiana Meneghini exGomont

+

+

Merismopedia elegans A. Braun in Kützing

+

Merismopedia punctata Meyen

+

Merismopedia tenuissima Lemm.

+

Microcystis aeruginosa Kütz.

+

Oscillatoria limosa (Roth) Agardh.

+

Spirulina sp.

+

+
+

+

Euglenophyta
Euglena acus Ehrb.

+

Euglena spirogyra Ehrb.

+

Trachelomonas volvocina Ehr.

+
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+

D 6* D 7 D 8 D 9 D 10

Vodno telo
Pyrrhophyta
Ceratium hirundinella (O. F. M.) Schrank

+

Peridinium cinctum (Müller) Ehrb.

+

Peridinium incospicuum Lemm.

+

Sphaerodinium cinctum (Müller) Wolosz.

+

+

*Lista taksona za vodno telo D_6 zasnovana je na nedovoljnim podacima

Tabela 7. Vrednosti Sörensen-ovog indksa po vodnim telima

Vodno telo

D 10

D9

D8

D7

D 10

*

D9

0.400

*

D8

0.372

0.553

*

D7

0.365

0.590

0.570

*

D6

0.197

0.355

0.363

0.373

D6

*

Vrsta Thorea hispida (Rhodophyta) nije još na zvaničnoj IUCN Crvenoj listi, ali je na
Crvenoj listi retkih i ugroženih vrsta nekih evropskih zemalja. Kod nas ova alga je nađena na
staništima u okolini Beograda (Magnus, 1889) i Kovina (Vouk, 1953). Prema Simić i
Pantović (2010), status T. hispida u Srbiji je kritično ugrožena.

9.2.4 Vodeni makrobeskičmenjaci
Ukupno 88 taksona vodenih makrobeskičmenjaka, pripadnika 13 grupa, je zabeleženo na
ispitivanom području. Najraznovrsnije grupe su Mollusca (21 takson), Diptera (19) i
Oligochaeta (17). Osim njih, značajniji diverzitet je prisutan kod Crustacea (10) i Hyrudinea
(7), dok ostale grupe imaju manji broj predstavnika: Odonata (4), Trichoptera (3),
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Spongillidae i Planaria (po dva taksona), kao i po jedan predstavnik Hydrozoa, Polychaeta i
Ephemeroptera.
Mali procenat vrsta, razmatrajući preference staništa u odnosu na vodenu struju, se može
okarakterisati kao limnofilni (tip L – 0.13%) i limno-reofilni (LR – 0.73%), odnosno
neznatan je udeo taksona koji “vole” stajaće vode. Na taj način, zajednica je određena
dominacijom reofilno-limnofilnih taksona (RL – 46.47%). Ovaj tip preferira sporotekuće
vode i lentička staništa. Manji procenat (18.1) je indiferentan u odnosu na faktor vodene
struje, dok jedan deo taksona (28.3%) nije moguće klasifikovati zbog nedostatka relevantnih
podataka (AQEM, 2002).
U odnosu na tip podloge, većina determinisanih taksona (44.7%) je prilagođena supstratu
tipičnom za velike nizijske reke (pelal, psammal i argillal). Litofilni, taksoni koji preferiraju
krupniju frakciju supstrata, su zastupljeni sa 9.5%, dok fitofilni taksoni (preferiraju biljnu
podllogu) imaju udeo od 4.9% u ispitivanoj zajednici. Takođe, zabeležen je i određeni broj
taksona (4.8%) karakterističnih za tzv. POM supstrat (“particulate organic matter”, npr.
detritus). Treba naglasiti da za značajan udeo taksona (29.1%) nema informacija o
preferencama mikrostaništa (AQEM, 2002).
Ako razmatramo longitudinalnu zonaciju, najveći udeo vrsta (84.8%) je karakterističan za
donje tokove reka tzv. potamalne vrste (hipopotamalne, epipotamalne i metapotamalne).
Preostali taksoni pripadaju litoralnom (8%) i ritralnom tipu (3.9%) dok za mali udeo (2.5%)
nema informacija o tipu staništa (AQEM, 2002).

9.2.4.1 Analiza faune beskičmenjaka u odnosu na vodna tela

Devet grupa sa 32 taksona je registrovano u okviru vodnog tela D_6. Mekušci su
najznačajniji članovi zajednice (89% faune dna). Rakovi učestvuju sa 3,5%, Oligochaeta sa
2,5%, Trichoptera 2,3%, dok Diptera čine 1,4%, dok je učešće ostalih grupa manje od 1%. U
ovom sektoru, najbrojniji članovi zajednice su mekušci Litoglyphus naticoides (Gastropoda) i
Unio tumidus (Bivalvia).
Analiza faune makrobeskičmenjaka vodnog tela D_7 je pokazala prisustvo 30 taksona,
pripadnika 7 grupa. Najznačajniji članovi zajednice su mekušci (95% ukupne zajednice).
76

Ostale grupe su znatno manje brojne. Vrste gastropoda L. naticoides i Theodoxus fluviatilis
su najbrojnije.
Fauna makrobeskičmenjaka vodnog tela D_8 je sastavljena od 57 taksona, iz osam grupa.
Dominiraju: Mollusca sa 77%, a subdominantne su Crustacea sa19% kvantitativnog udela u
ukupnoj zajednici. Vrsta puža L. naticoides je ponovo dominantna, a subdominantne su vrsta
školjke Dreissena polymorpha kao i račić Asellus aquaticus.
Na ispitivanim lokalitetima duž vodnog tela D_9, registrovano je sedam grupa sa 27
taksona. Najznačajnije bentoske grupe su: Crustacea (52%), zatim Mollusca (35%) i Diptera
(7,5%). Pored dominantne vrste puža

L. naticoides, kao subdominantan član zajednice

izdvaja se vrsta račića Dikerogammarus villosus.
Duž vodnog tela

D_10 evidentirano je 27 taksona, svrstanih u devet glavnih grupa.

Dominantna grupa su Crustacea sa 74% udela u ukupnoj zajednici. Najznačajnije vrste su
račići Asellus aquaticus, Joera istri i D. villosus, kao i školjka D. polymorpha.
Kao najfrekventnije vrste na ispitivanom sektoru Dunava izdvajaju se: D. villosus (F=0.81) –
predstavnik Crustacea, te članovi

mekušaca L. naticoides (F=0.76), Corbicula flumine

(F=0.57) i D. polymorpha (F=0.52).
Nasuprot tome, nekoliko vrsta je identifikovano samo u jednom uzorku: Pseudoanodonta
complanata (Bivalvia) –nizvodno od Novog Sada; Procleon macronyx (Ephemeroptera) –
nizvodno od ušća Drave; Astacus leptodactylus (Crustacea) – Belegiš i Dina punctata
(Hirudinea) – Stari Slankamen. Ove retke vrste imaju frekvencu pojavljivanja od samo 0,05.
Korišćeni simpsonov indeks diverziteta (1-λ`, Pielou, 1969) ima vrednosti u intervalu 0,083
(lokalitet nizvodno od ušća Drave – vodno teloy D_9) pa do 0,77 na lokalitetima Bačka
Palanka ( D_8) i Belegiš (D_6).
Shannon-Wiener-ov indeks diverziteta (Shannon, 1948) je u rasponu od H'=0,226 (lokalitet
nizvodno od ušća Drave – vodno telo D_9) do H'=2,18 (lokalitet Belegiš D_6).
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Pielou-ov indeks ujednačenosti (Pielou, 1984) varira od J'=0,141 (Nizvodno od ušća Drave –
vodno telo D_9) do J'=0,621 (Belegiš – D_6). Vrednosti računatih indeksa diverziteta su date
u Tabeli 10.
Razmatrajući Sorensen-ov indeks sličnosti (Sørensen, 1948) kao faunistički najsrodnija
izdvajaju se vodna tela D_6 i D_7 (Cs=0,575), dok je najmanja sličnost prisutna kod vodnih
tela D_8 i D_9 (Cs=0,354). Izračunate vrednosti Cs su date u Tabeli 11.
Ako posmatramo prirodne karakteristike sektora, kao i makro i mikrohabitat preference vrsta
za očekivati je i veći diverzitet/broj taksona. Osim zabeleženih (Tabela 6), postoji čitav niz
vrsta koje bi mogle biti prisutne u ovom sektoru Dunava (Tabela 8).

Tabela 8. Lista potencijalno prisutnih taksona

Hirudinea

Sympertum meridionale (Selys, 1841)

Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758)

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)

Crustacea
Astacus astacus (Linnaeus, 1758)
Eriocheir sinensis (Milne-Edwards, 1853)
Mollusca
Theodoxus transversalis (Pfeiffer, 1828)
Unio crassus (Philipsson, 1788)
Ephemeroptera
Palingenia longicauda (Olivier, 1791)
Odonata
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Somatochlora metallica (Vander Linden,
1825)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
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Potrebno je napomenuti i značajno smanjenje gustine/brojnosti populacija pojedinih vrsta
koje se beleži poslednjih godina. Ovo je naročito izraženo kod vrsta Unio crassus (Bivalva),
Theodoxus transversalis (Gastropoda) i Astacus astacus (Crustacea). Pored hidromorfološke
degradacije i zagađenja uopšte, jedan od razloga za ovakvu situaciju bi mogao biti i
kompeticija sa stranim/alohtonim i invazivnim vrstama. Važno je naglasiti da su U. crassus,
A. astacus kao i pijavica Hirudo medicinalis na nacionalnoj listi zaštićenih i ugroženih vrsta
(Službeni Glasnik, 05/2010).

Tabela 9. Lista vrsta makrobeskičmenjaka zabeleženih u okviru ispitivanog sektora
Hydrozoa
Hydra sp.
Spongillidae
Spongilla lacustris (Linnaeus, 1759)
Plumatella fungosa (Pallas, 1768)
Mollusca
Gastropoda
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
Fagotia acicularis (Ferussac, 1823)
Fagotia esperi (Ferussac, 1823)
Lymnaea peregra (Müller, 1774)
Lithoglyphus naticoides (Pfeiffer, 1828)
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Theodoxus danubalis (Pfeiffer, 1828)
Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862)
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)
Viviparus fasciatus (O.F. M¨ uller, 1774)
Valvata naticina (Menke, 1845)
Physa fontinalis (L., 1758)
Bivalvia
Corbicula fluminea (Müller, 1774)
Corbicula fluminalis (Müller, 1774)
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818)
Unio tumidus (Linnaeus, 1758)
Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)
Pseudanodonta complanata (Rossmässler,
1835)
Oligochaeta
Nais pseudobtusa (Piguet, 1906)
Nais elinguis (Müller, 1773)
Specaria josinae (Vejdovsky, 1883)
Limnodrilus udekemianus (Claparède, 1862)
Limnodrilus profundicola (Verrill, 1871)
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Limnodrilus claparedeianus (Ratzel, 1869)
Limnodrilus hoﬀmeisteri Claparede, 1862
Limnodrilus Gen. sp.
Isochaetides michaelseni (Lastočkin, 1937)
Psammoryctides barbatus (Grube, 1861)
Psammoryctides albicola (Michaelsen, 1901)
Potamothrix danubialis (Hrabĕ, 1941)
Potamothrix moldaviensis (Vejdovsky and
Mrazek, 1902)
Tubifex tubifex (Müller, 1774)
Tubificidae Gen. sp.
Lumbricidae Gen. sp.
Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767)
Criodrilus lacuum (Hoffmeister, 1845)
Dero obtusa (D'udekem, 1855)
Polychaeta
Hypania invalida (Grube, 1860)
Hirudinea
Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758)
Glossiphonia heteroclita (Linnaeus, 1761)
Piscicola geometra (L., 1761)
Dina punctata (Johansson, 1927)
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758)
Erpobdella testacea (Savigny, 1822)
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758)
Turbellaria
Polycelis tenuis (Ijima, 1884)
Dugesia lugubris (O. Schmidt, 1861)
Crustacea
Isopoda
Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Joera istri (Veuille, 1979)
Amphipoda
Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894)
Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald,
1841)
Dikerogammarus bispinosus (Martynov,
1925)
Obesogammarus obesus (G.O. Sars, 1894)
Corophium curvispinum (Sars, 1895)
Mysidacea
Paramysis lacustris (Czerniavsky, 1882)
Decapoda
Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)
Orconectes limosus (Rafinesque, 1817)
Ephemeroptera
Procloeon macronyx (Kluge & Novikova,
1992)
Odonata
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus 1758)
Calopteryx splendens (Harris, 1780)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Trichoptera
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Hydropsyche bulgaromanorum (Malicky,
1977)
Neureclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758)
Hydropsyche bulgaromanorum Malicky, 1977
Diptera
Tabanidae Gen. Sp.
Chironomini Gen. sp.
Chironomus (s. str.) plumosus agg.
Chironomus anthracinus/ riparius agg.
Chironomus nudiventris/ agilis
Chironomus plumosus agg.
Cryptochironomus defectus (Kieffer, 1913)
Cryptochironomus obreptans/ supplicans
Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839)
Dicrotendipes pulsus (Walker, 1856)
Harnischia sp.
Lipiniella arenicola (Shilova,1961)
Microchironomus sp.
Parachironomus frequens group (Johannsen
1905)
Polypedilum (s. str.) nubeculosum (Meigen,
1804)
Polypedilum (Tripodura) scalaenum group
(Schrank 1803)
Polypedilum (Uresipedilum) cultellatum group
(Goetghebuer 1931)
Procladius (Holotanypus) sp.
Tanytarsus sp.

Tabela 10. Indeksi diverziteta

Vodno telo
D_10

D_9

D_8

D_7
D_6

Mesto uzorkovanja
Batina
Uzvodno od ušća
Drave
Nizvodno od ušća
Drave
Dalj
Bačka Palanka
Uzvodno od Novog
Sada
Nizvodno od Novog
Sada
Stari Slankamen
Belegiš

1-λ (Simpson's
diverzitet)
0,75

H' ( ShannonWiener)
1,58

J' (Evenness)
0,547

0,74

1.558

0,575

0,083
0,532
0,77

0,226
1,5
1.826

0,141
0,455
0,51

0,25

0.746

0,226

0,373

1,013

0,328

0,412
0,767

0,953
2,18

0,384
0,629
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Tabela 11. Indeks sličnosti (Sörensen, 1948)

Vodno telo
D_10
D_9
D_8
D_7
D_6

D_10
*
0,444444
0,520548
0,470588
0,428571

D_9

D_8

D_7

D_6

*
0,35443
0,491228
0,387097

*
0,526316
0,518519

*
0,576271

*

9.2.4.2 Alohtone vrste vodenih makrobeskičmenjaka

Važno je naglasiti da su pojedine starne, invazivne vrste nađene u ovom područiju. Na
primer, procentualno učešće invazivne vrste D. villosus u uzorku – nizvodno od ušća Drave
(D_9) je preko 90%.
Invazivne

vrste:

Dikerogammarus

haemobaphes,

Dikerogammarus

bispinosus,

Obesogammarus obesus, Corophium curvispinum (Crustacea); Synanodonta woodiana,
Corbicula fluminea, Corbicula fluminalis, Dreissena polymorpha (Bivalvia) and Hypania
invalida (Polychaeta) su takođe nađene na istraživanom sektoru.

9.2.5 Entomofauna

Područje od interesa za ovu Studiju prostire se između Bezdana i Beograda, smešteno je u
severnom delu Srbije. Zbog lokacije, klimatskih faktora, kompleksne pedološke strukture i
drugih karakteristika terena ovaj region obiluje raznovrsnim biljnim zajednicama koje prati
veliki diverzitet insekata. Izražen mikroreljef (depresije, platoi, uzvišice, pregrade), česte
promene vodnog režima i edafskih uslova čine ovo područje bogatim različitim tipovima
biotopa: kontinentalna ostrva, slane livade sa pretežno zeljastim rastinjem i šumskom
vegetacijom sa dominantnim rodovima Alnus, Betula, Populus ili Salix, i takođe onima koji
čine stepsku vegetaciju Quercus, Ulmus, Carpinus. Ovako bogat biljni svet obezbeđuje dobre
uslove za život velikog broja insekatskih vrsta, uključujući i one koje pripadaju rodovima
važnim za evaluaciju entomodiverziteta.
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Prirodno područje, blizu reke Dunav (između Bezdana i Beograda) obuhvata Odabrana
područja (Gornje Podunavlje, Fruška Gora) za leptire na kojima žive neke od ciljnih vrsta
koje zahtevaju specifične životne uslove. Na ovom području je i Begečka jama – park
prirode, Koviljsko Petrovaradinski rit – specjalni prirodni rezervat, Veliko ratno ostrvo –
zaštićeno područje. Odabrano područje za leptire, je prirodno ili delom prirodno područje
koje je izuzetno bogato entomofaunom, što se posebno odnosi na faunu leptira koja obuhvata
i ciljne vrste od Evropskog i Nacionalnog značaja.
Odabrana područja za leptire (Gornje Podunavlje) je region gde Panonska ravnica dotiče
Dunav čineći područja obrasla šipragom, stepskom vegetacijom, šumama i seminaturalnim
područjima. Dominantna staništa su mešovite priobalne sastojine i stepe sa šumama hrasta –
Quercus koje su veoma važne za faunu leptira. Dugogodišnjim istraživanjima ovoga područja
registrovano je 84 vrste leptira, koje su od velike važnosti za poznavanje entomofaune. Ciljne
vrste ovog područja su: Zerynthia polyxena, Lyacena dispar, Glaucopsyche alexis,
Euphydryas aurinia, Apatura metis i Euphydryas maturina. Pored ovih vrsta prisutne su i
druge insekatske vrste: Calopteryx splendens, Sympecma fusca, Lastes barbarus, Platycnemis
pennipes, Ichnura elegans, Erythromma najas, Gomphus vulgatissimus, Brachytron pratense,
Aeschna isosceles, Aeschna mixta i Sympetrum striolatum.
Granica Odabranog područja za leptire – Fruška Gora, je planina od Sremskih Karlovaca na
istoku do Šida na zapadu, i od Dunava severno do Ležimira južno. Fauna leptira je veoma
bogata i broji 113 vrsta. Ovo Odabrano područje za leptire nastanjuju ciljne vrste: Zerynthia
polyxena, Parnassius mnemosyne, Leptidea morsei, Colias myramidone, Lyceana dispar,
Pseudophilotes vicrama, Glaucopsyche alexis, Maculinea arion, Nymphalis xanthomelas,
Nymphalis vaualbum, Apatura metis i Erebia medusa. Druge važne vrste zabeležene na ovom
području su: Oryctes nasicornis, Cerambyx cerdo, Morimus funereus, Rosalia alpina,
Lucanus cervus, Carabus nemoralis, Carabus ulrichii, Calopteryx virgo, Sympecma fusca,
Platycnemis pennipes, Ichnura elegans, Enallogma cyathigerum, Coenagrion pulchellum,
Gomphus flavipes, Aechna

affinis,

Aeschna mixta, Orthetrum cancellatum, Orthetrum

brunneum, Sympetrum vulgatum, i dr.
Druga priobalna i vlažna staništa duž Dunava su uglavnom obrasla akvatičnom i
semiakvatičnom vegetacijom a vlažne livade su pogodne za insekte iz familija koje pripadaju
rodovima:

Coleoptera

(Carabidae,

Buprestidae,

Cerambycidae,

Chrysomelidae,

Coccinelidae, Curculionidae, Elateridae, Melolonthidae, Scolytidae, Dytiscidae, Gyrinidae,
Hydropilidae, Hydraenidae atc.), Diptera (Culicidae, Simuliidae, Tipulidae, Syrphidae,
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Tabanidae, Tachinidae, Muscidae, etc.), Hemiptera (Notonectidae, Nepidae, Corixidae,
Gerridae,

Veliidae),

Hymenoptera

(Symphyta),

Ephemeroptera

(Polymitarcidae,

Ephemeridae, Baetidae etc.) Odonata (Aeschnidae, Libellulidae, Calopterygidae, i dr.).
Insekatske vrste koje su životnim ciklusom vezane za niziske reke su brojne.
Posebno važna familija insekata su Syrfidae (osolike muve) čije stanište ima status strogo
zaštićenog (NATURA, 2000). Oni imaju karakteristike važne za očuvanje ravnoteže u
ekosistemu u celini. Syrfidae su polinatori i neki od njih jedu organsku materiju u raspadanju.
Larve nekih osolikih muva su predatori štetnih vrsta insekata.Uz Dunav ima dosta mezofilnih
livada koje su staništa na kojima se mogu očekivati vrste familije Syrfidae koje su akvatični
saprofagi i retke vrste vlažnih livada: Epistrophe melanostoma, Neoascia interrupta.
Syrfidae, koje se teško adaptiraju u izmenjenim uslovima staništa su: Cheilosia clama,
Cheilosia griseifacies, Brachiopa bicolor, Brachiopa insenillis, Neoascia interrupta,
Platycheirus angustatus i Eumerus sogdianus. Važne vrste koje naseljavaju ovo područje su
predstavnici roda Odonata. Među zaštićenim vrstama po Habitats direktivi 92/43 Aneks II i
IV su i Stylurus flavipes (Odonata) vrsta koja je pronađena u ovom području (Vujić, 1994).
Na listi retkih i ugroženih vrsta (IUCN) iz ovoga regiona su oba Anax imperator and
Crocothemis erythrea. Prva vrsta (A. imperator) se može pronaći u vlažnim staništima
(močvare, jezera i bare), dok je druga vrsta (C. erythrea) karakteristična za suvlja staništa.
Korisno bi bilo realizovati monitoring entomofaune u regionu koji je od interesa za Studiju
duž reke Dunav, u periodu maja, juna i jula kada je životna aktivnost insekata najizraženija.
Tabela 12. 1. IUCN Crvena lista ugroženih vrsta. 2. Zakon o zaštiti prirode –Regulativa o
zaštiti divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva. 3. Habitat direktiva 92/43 Aneks II i Habitat
direktiva 92/43 Aneks IV.

Taxa

1

2
*

Anex IV

LC

*

Anex II, IV

ORDO LEPIDOPTERA
Zerynthia polyxena

Lyacaena dispar
Glaucopsyche alexis
Euphydryas aurinia
Apatura metis
Parnassius mnemosyne
Leptidea morsei
Pseudophilotes vicrama

*
*
*
*
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3

Anex II
Anex IV
Anex IV
Anex II, IV

1

Taxa
Maculinea arion
Nymphalis xanthomelas
Nymphalis vaualbum
Apatura metis
Erebia medusa
ORDO COLEOPTERA
Cerambyx cerdo
Oryctes nasicornis
Morimus funereus
Rosalia alpina
Lucanus cervus
Carabus nemoralis
ORDO ODONATA
Anax parthenope
Anax imperator
Crocothemis erythraea
Orthetrum brunneum
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Stylurus flavipes
ORDO HYMENOPTERA
Formica rufa

LC
LC
LC
LC
VU
VU
VU

2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3
Anex IV
Anex II, IV
Anex IV
Anex IV
Anex II,IV
Anex II
Anex II,IV
Anex II

LC
LC
LC
LC
LC
LC
Anex II,IV
LR/NT

*

LC – Najmanja Briga; VU – Ranjiva vrsta; LR/NT – Skoro Ugrožena; SP - strogo zaštićena
vrsta

9.2.6 Ihtiof auna

Skorašnji izveštaji o ribljoj fauni reke Dunav (Janković et al., 1994; Simonović et al., 2010)
upućuju na listu od 71 vrste paklara (o. Petromyzontiformes) i riba (o. Acipenseriformes , o.
Salmoniformes, o. Cypriniformes, o. Siluriformes, o. Gadiiformes, o. Perciformes, o.
Syngnathiformes), (Tabela 1).
Neke od ovih ribljih vrsta, na primer deverika Brama sp, plavi i belooki balavac Ballerus spp,
som Silurus sp., balavac Gymnocephalus spp., luciperka (Sander spp.), su česte i formiraju
većinu ribljih zajednica koje se pojavljuju u složenom nizu staništa (u smislu brzine vodenih
struja, tipa dna, nivoa u odnosu na glavni rečni tok) i zajednice drugih biota
(makrobeskičmenjaci, potamoplankton, vodena trava) koji se nalaze u reci Dunav.
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Mnoge riblje vrste se sele između nekoliko tipova staništa (npr. šaran Cyprinus carpio, Idus
idus, balavac Brama spp.), u zavisnosti od njihovih unutrašnjih potreba (npr. sezona parenja,
dostupnost hrane, period aktivnosti, načina ishrane i orijentacije, zahteva za kiseonikom i
tipom dna), ili prirodnih i drugih spoljašnjih okolnosti (na primer poplava ili opadanja nivoa
vode, snažnog i naglog hlađenja ili zagrevanja vode, povećanja zamućenosti ili čistoće vode
itd.)
Određene riblje vrste su česte samo u specifičnim tipovima staništa, na primer:
•

jesetarske vrste Acipenser spp., naročito kečiga (Acipenser ruthenus), skobalj
Chondrostoma sp. i mrena Barbus spp., kao i veliki vretenar Zingel zingel, mali
vretenar Zingel streber i šrac Gymnocephalus schraetser uglavnom žive u dubokim
delovima sa brzom vodenom strujom (iznad 0.5 m/s pa sve do, i preko 1 m/s) u
glavnom toku koji ima stenovito, kamenito ili šljunčano dno;

•

glavoči Neogobius spp. i Proterorhinus semilunaris u plitkim priobalnim područjima
sa promenljivom strujom, plavnim (riparijalnim) oblastima i virovima blizu
obaloutvrda (rip-rap),

preferirajući pesak ili muljevito dno sa gustim pokrovom

vodenog bilja;
•

nekoliko vrsta krkuša Gobio spp., kao i balavci Gymnocephalus cernuus and G.
baloni žive u umereno dubokim priobalnim područjima sa umerenom rečnom strujom
(brzine manje od 0.5m/s, ali veće od 0.2 m/s) gde je dno peskovito ili šljunčano;

•

uklija

Alburnus

alburnus,

sabljarka

Pelecus

cultratus,

beli

tolstolobik

Hypophthalichthys mollitrix i Arystichthys nobilis, asp Aspius aspius i najčešće u
donjem toku Dunava u Srbiji obe vrste haringi Alosa spp. naseljavaju površinske
nivoe spore do umerene brzine vodene struje (0.2 – 0.5 m/s), bilo na otvorenoj vodi,
ili ispod pokrivača koji pružaju prirodna ili veštačka skrovišta;
•

crvenperka Scardinius erythrophthalmus, bodorka Rutilus rutilus, linjak Tinca tinca,
čikov Misgurnus fossilis i beli amur Ctenopharyngodon idella se pojavljuju u plitkim
i travnatim priobalnim područjimana ušćima pritoka, okuka i rukavaca sa sporo
protičućom vodom (brzine manje od 1 m/s) i muljevitim dnom;

•

štuka Esox lucius i grgeč Perca fluviatilis su česte u svim priobalnim područjima sa
stajaćom vodom i gustom travom, ili drugim vrstama prirodnih i veštačkih skrovišta.

86

Stoga, veoma je teško načiniti preciznu karakterizaciju (tj. tipologiju) ribljih zajednica reke
Dunav prema vrstama koje ih sačinjavaju. Naime, svaka od ovih zajednica je dinamičke
strukture koja zavisi od mnoštva prirodnih faktora koji se javljaju u ekosistemu reke Dunav u
određenom godišnjem dobu, ili dobu dana. Na primer, Simonović et al. (2010) je utvrdio da
postoje značajne razlike između struktura ribljih zajednica danju i noću na istom lokalitetu
(odnosno tipu staništa), što je najverovatnije povezano sa dnevnim aktivnostima i navikama
ishrane pojedinačnih ribljih vrsta koje se u njima pojavljuju.
Glavne hidrološke karakteristike reke Dunav u gornjem delu toka u Srbiji od 1433 rkm do
ušća reke Tise na 1214 rkm ukazuju na neke razlike u sastavu riblje faune između različitih
lokaliteta, u Drugom Zajedničkom Istraživanju Dunava – uzorkovanje koje se odvijalo u ranu
jesen 2007 (Simonović et al., 2010). Lokalitet Bačka Palanka se smatra granicom između
gornjeg toka sa lokalitetima Bezdan (rkm 1430) i Aljmaš (rkm 1380) i srednjeg toka
predstavljenog lokalitetima Petrovaradin (rkm 1253) i Belegiš (rkm 1202). Međutim, razlika
između lokaliteta u gornjem i srednjem toku i donjem toku reke Dunav u strukturi ribljih
zajednica je značajno veća (Slika 8).

Slika 8. Odnos lokaliteta na Dunavu po osnovu analize riblje zajednice
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Dve glavne biotičke odrednice rasprostranjenosti određenih ribljih vrsta u reci Dunav su
njihove karakteristike koje ih smeštaju u odgovarajuće grupe po načinu ishrane i
razmnožavanja. Grupa ishrane svake riblje vrste (Tabela 8), u odnosu na njihov period
aktivnosti u zavisnosti od njihove primarne senzorne orijentacije, određuje mesto i ulogu u
ribljoj zajednici kojoj pripadaju. Mnoge riblje vrste prolaze kroz nekoliko grupa ishrane,
tokom njihovog post-embrionog perioda ontogeneze.
Veći deo ribljih vrsta u larvalnom periodu je planktivorno, a one u juvenilnom i adultnom
periodu života su obično dominantno bentivorne, ali neke od njih se nikada ne prebace sa
planktona koji jedu u larvalnom periodu i ostaju plankivorne.
Postoji nekoliko planktovornih ili bentovornih ribljih vrsta koje prelaze u piscivornu ishranu
od mladosti do odraslog perioda njihovog života, na primer sabljarka i grgeč. Pravi i
ultimativni riblji predatori, kao što su štuka, bucov, som and luciperka prelaze na ishranu
ribom u ranom juvenilom periodu, ali se one retko pojavljuju u istim ribljim zajednicama, ili
su retko aktivne u isto vreme i na istom staništu koji nastanjuju njihove riblje zajednice.
Reproduktivna grupa je određena u odnosu na opštu strukturu zajednice (uključujući
abiotičke karakteristike staništa kao što su brzina rečne struje i tip dna) kojoj riblja vrsta
pripada (Tabela 8). Na primer, štuka i mnoge vrste šarana (uključujući karaša i šarana) i
glavoč trkač Neogobius gymnotrachelus karakteristični za staništa sa stajaćom vodom i
muljevitim dnom su fitofilni polagači (ležu jaja na vodenoj travi), kečiga i jesetra, kao i
glavoč glavaš Neogobius kessleri su litofilni polagači (ležu jaja ispod kamenja i u šljunak),
bodorke su filitofilne (ležu jaja bilo na vodenu travu ili ispod kamenja), glavoč peskar
Neogobius fluviatilis su psamofilni polagači koji ležu jaja u gnezdu iskopanom u pesku,
čuvari gnezda koji polažu jaja među korenjem vrba kao što su luciperka i som su lignofili,
bodonja Gasterosteus sp. i Pungitius sp. koji vezuju lišće i ostale delove biljaka u tubularno
gnezdo su ariadnofili itd.
Vrlo je retko za ribu koja se pojavljuje u ekosistemu reke Dunav da se mresti bilo gde, što
naglašava neophodnost očuvanja vodenih staništa u smislu i hranjenja i mrešćenja, koji bi
trebalo da obezbede stabilnost u dinamici određenih ribljih vrsta, i stoga stabilnosti zajednice
čiji su one deo.
Stoga, očuvanje prirodnih lokaliteta mrešćenja u zoni aktivnosti, bilo zvanično proglašenim
za Srbiju (Anonimus, 2002), npr Baračka (rkm 1427-1425), Stari Dunav (rkm 1418 – 1416),
Harčaš (rkm 1405 – 1403), rukavac Mišvald (rkm 1398 – 1394), rukavac Staklara (rkm 1385
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– 1383), Mladenovo (rkm 1314 – 1308), Tikvara (rkm 1308 - 1298), KoviljskoPetrovaradinski rit (rkm 1245 - 1236), za Hrvatsku, npr Kopački rit (rkm 1402 - 1383), ili
nezvanično, je primarna briga za sve one koji sprovode građevinske aktivnosti vezane za
rečni transport i inženjering u određenoj oblasti.
U vezi sa tim, režim održavanja nivoa vode, kao i temperature vode su faktori na šta bi
moralo da se obrati pažnja prilikom planiranja ovih aktivnosti, pošto su oba faktora
neophodna za uspešno mrešćenje ribljih vrsta u različitim periodima sezone mresta, koja
počinje obično krajem februara, kada severna štuka ulazi u mrest i traje do kasnog jula, kada
somovi završavaju sa mrestom, npr. uobičajeni termini za mrest određene vrste ribe važne za
ribolov se proglašavaju zabranjenim putem ukidanja sezone ribolova (Anonomus 2010a)

Za riblje vrste koje se mreste u Dunavu ti termini su sledeći:
•

kečiga od 1. aprila do 31. maja;

•

Dunavska jesetra i moruna od 30.marta do 30. septembra

•

moruna od 1. marta do 30. septembra;

•

mladica od 1. marta do 1. juna;

•

severna štuka od 1.marta do 31.marta;

•

mrena od 1.maja do 15.jula;

•

Zlatni karaš od 1.maja do 31.maja;

•

karaš od 1.aprila do 31.maja;

•

linjak od 15.aprila do 30.juna;

•

som od 1.maja do 15.juna;

•

luciperka i Volga luciperka od 1.marta do 30.aprila;

•

mali i veliki vretenar od 1.marta do 15.maja;

•

velikousti bas od 15.marta do 15.juna.
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Takođe, primećeno je da u poslednje dve decenije klimatske promene izazivaju brojne i
iznenadne poplave i povlačenja vode sa poplavljenih područja koja se dešavaju su izmenili
osnovne šreme mresta. Naime, riba je bila primorana da prekine mrest bilo zbog iznenadnih
poplava hladne vode i pada njene temperature na lokalitetima mrešćenja, ili zbog brzog i
iznenadnog povlačenja vode i isušivanja poplavljenih područja. Stoga, odloženo mrešćenje
traje i ponekad do početka septembra, što je zabeleženo izlovljavanjem ribe veličine i uzrasta
sličnom onim iz legla nakon kraja sezone zabrane ribolova.
Posebnu pažnju bi trebalo obratiti na pojavu pojedinačnih stranih ribljih vrsta koje su uvezene
zbog njihove akvakulturalne, ukrasne, rekreacione ili komercijalne ribolovne svrhe, koje su
se postepeno prilagodile na uslove staništa u ekosistemu reke Dunav. Određene riblje vrste su
invazivne jer su se proširile širom celog toka reke Dunav u Srbiji, bez obzira da li su namerno
(npr. srebrni karaš Carassius gibelio, velikoglave šaranske vrste i sunčica Lepomis gibbosus)
ili slučajno uvežene (npr. amurski čebačok Pseudorasbora parva or glavoči Neogobius spp.).
Neke od njih, ipak, ostaju ne-invazivne, ograničene rasprostranjenosti, bilo zbog fizičkih
prepreka da se rašire dalje uz tok (npr. Polyodon spathula) ili zbog jake zavisnosti od
složenosti i stabilnosti strukture riblje zajednice u koju su dospele (npr. amurski spavač
Perccottus glenii), ili neke vrste prirodne neraznovrsnosti koja ih je ograničila na određeni tip
staništa (npr. velikousti bas Micropterus salmoides, ili šilce kratkokljuno Syngnathus
abaster), bez obzira na brojne prednosti njihovih karakteristika (npr visoka plodnost, briga o
leglu, plankton filter ili tačkasto hranjenje itd).
U ribljoj fauni reke Dunav živi 17 ribljih vrsta koje su striktno zaštićene i njih 10 su zaštićene
na nacionalnom zakonskom nivou (Tabela 13) (Anonimus 2010b) što čini ukupno 27 vrsta
odnosno 38% riblje faune reke Dunav. Utoliko je zvanična lista zaštićenih paklarnih i ribljih
vrsta upitna iz više razloga, neke od njih (npr jegulja, balonov balavac, šrac) čak nisu ni
tretirani ni u kakvim propisima trenutno važećim za reku Dunav, ili bilo gde drugde, čime je
njihov opstanak ugrožen rečnim transportom i inženjerskim aktivnostima.
Nacionalna lista zaštićenih vrsta je usaglašena sa listom ribljih vrsta nabrojanim u Stanišnoj
Direktivi (Anonimus 2007) i ugrubo se drži IUCN kategorizacije (Tabela 13). Riblje vrste sa
trenutno najužim arealom u Srbiji su crnka i karaš, kao i migracione vrste jesetre. Crnka i
karaš imaju vrlo ograničenu oblast rasprostiranja zbog pretnji koje trpe usled melioracije
močvarnih oblasti koje su u stvari poplavne zone i kao takve najbitnije za sektor upravljanja
pejzažom i vodama.
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Migratorne vrste jesetre (sim, pastruga i dunavska jesetra) su ograničene u rasprostranjenosti,
u donjem toku Dunava kod brane hidrocentrane “Đerdap 2”, i ugrožene su izgradnjom brane i
opstrukcijom reke Dunav. Međutim, a prirodna staništa ovih vrsta, koje nisu zatvorene
kopnom i aklimatizovane već one koje su prirodno prisutne u Dunavu, su u skorije vreme
ugrožena izgradnjom kanala, nasipa, zaštitnih bedema i drugih plovidbi namenjenih
konstrukciji i komercijalnom ribolovu.

Tabela 13. Lista vrsta riba i paklara za srpski deo Dunava
Species
Eudontomyzon danfordi (Regan, 1911)
Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833
Acipenser nudiventris Lowetzky, 1828
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Acipenser stellatus Pallas, 1771
Huso huso (Linnaeus, 1758)
Polyodon spathula (walbaum, 1792)
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Alosa caspia (Eichwald, 1838)
Alosa immaculata Bennet, 1835
Esox lucius Linnaeus, 1758
Umbra krameri Walbaum, 1792
Coregonus peled (Gmelin, 1758)
Hucho hucho (Linnaeus, 1758)
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
Salmo cf. trutta Linnaeus, 1758
Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782
Alburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772)
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Arystichthys nobilis (Richardson, 1844)
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758)
Ballerus sapa (Linnaeus, 1758)
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
Barbus balcanicus Kotlik, 1844
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Brama brama (Linnaeus, 1758)
Carassius gibelio (Bloch, 1783)
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes,
1844)
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Gobio albipinnatus Lukasch, 1933
Gobio gobio Linnaeus, 1758
Gobio kessleri Dybowski, 1862

Vernacular
name
Dunavska
paklara
ruska jesetra
Sim
Kečiga
pastruga
Moruna

N

i
Jegulja
Dunavska
haringa
crnomorski sleđ
Štuka
Crnka
peled ozimica
mladica
dužičasta
pastrmka
potočna
pastrmka
Pliska
Ukljeva
grey bighead
Bucov
plava deverika
belooka deverika
Mrena
potočna mrena
krupatica
deverika
Srebrni šaran
Karaš
Skobalj
bel amur
Šaran
belorepa krkuša
Krkuša
govedarka
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i
i

i

i

i

ZD

NP

CE

IUCN

FG

RG

SP

DD

DV

LF

PC
PC
CE
PC
PC
NA
EA
PC

SP
SP
P
SP
SP

VU
VU
VU
VU
EN
NE
LC
VU

BV
BV
BV
BV
PV
PV
PP
PV

LF
LF
LF
LF
LF
GF

PC
HA
PC
PA
SB
NA

SP
P
SP

VU
LC
EN
NE
VU
NE

PV
PP
IV
PV
PP
BV

GF
FF
FF
LF
LF

CE

P

NT

BV

LF

LC
DD
LC
NE
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NE
VU
LC
NE

IV
PV
PV
PV
PP
PV
PV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
HV

LF
LF
LF
PF
FF
FF
FF
LF
LF
FF
FF
FF
FF
LF
FF

LC
LC
LC
LC

OM
BV
BV
BV

FF
LF
LF
LF

CE
PC
CE
SB
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
SB
CE
CE
SB
CE
CE
CE
CE

HD

+

SP

P

SP

SP

+

GF

Species
Gobio uranoscopus Agassiz, 1828
Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844)
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842)
Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus,
1758)
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
Silurus glanis Linnaeus, 1758
Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819)
Ictalurus melas (Le Sueur, 1819)
Lota lota (Linnaeus, 1758)
Pungitius platygaster (Kessler, 1859)
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758
Gymnocephalus baloni Holčik & Hensel,
1974
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus,
1758)
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
Sander lucioperca Linnaeus, 1758
Sander volgensis Gmelin, 1788

Vernacular
name
tankorepa krkuša
beli
tolstolobik
Belica
Klen
Klenić
sabljarka
amurski čebačok
gaovica
bodorka
crvenperka
Linjak
Nosara
Čikov
Vijun
Som
cverglan
crni cverglan
Manić
ukrajinska
koljuška
trobodlja
koljuška
Balonov balavac

N

ZD

NP

CE
SB

i

i

i

i
i

PC
CE
CE
PC
SB
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
NA
NA
HA
PC

SP

SP

SP
SP
P
P

HA

HD

IUCN

FG

RG

LC
NE

BV
PV

LF
FF

DD
LC
LC
LC
NE
LC
LC
LC

PV
OV
BV
PP
IV
IV
PV
BV

FF
LPF
LPF
FF
FF
OF
LPF
FF

NT
LC
LC
LC
LC
NE
NE
LC
DD

BV
BV
DV
DV
PP
OV
OV
PP
IV

FF
LF
PF
LF
LGF
PF
PF
GLF
AF

DD

IV

AF

PC

SP

LC

BV

LPF

balavac
Šrac

CE
CE

P

LC
LC

BV
BV

LPF
LPF

PA
PA
PC

P
P
P

LC
LC
LC

PP
PP
PP

LPF
LGF
LPF

Zingel streber (Siebold, 1863)
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Micropterus salmoides (Lacepede, 1802)
Perccottus glenii (Dybowski, 1877)
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1811)
Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857)
Neogobius kessleri (Gunther, 1861)

Grgeč
luciperkar
Volgina
luciperka
mali vretenar
veliki vretenar
Sunčica
velikousti bas
Amur spavač
Glavoč peskar
Glavoč trkač
Glavoč glavaš

CE
CE
NA
NA
SB
PC
PC
PC

SP
SP

NT
NT
NE
NE
NE
NE
NE
NE

BV
BV
BV
PV
OV
BV
BV
BV

LF
LF
FF
PF

Neogobius melanostomus Pallas,
1811

glavoč
kruglak

Proterorhinus semilunaris Heckel, 1837
Syngnathus abaster Risso, 1826

Glavoč
Morska igla

i
i
i
i
i
i
i

PC

NE

BV

PF

i

PC
EM

LC
NE

IV
PV

FF
FF

PF
FF
LF

(N; neobeležene su autohtone, obeležene sa ”i” su alohtone), zogeografske odrednice (ZD:
CE, Centralno Evropski; HA, Holarktik; PA, Palearktik; PC, Ponto-kaspiski; EA, Istočni
Atlantik; EB, Istočni Balkan; EM, Istočno Mediteranski; SB, Sibir; WB, Zapadni Balkan),
status nacionalno zaštićenih vrsta (NP: P, Zaštićene vrste; SP, strogo zaštićene vrste),
Stanišna Direktiva (HD: +) i IUCN kategorizacija (IUCN: EN, ugrožene; VU, ranjive; NT,
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potencijalno ugrožene; LC, nisu ugrožene; DD, nedovoljno podateka; NE, nisu procenjene),
zajednice ishrane (FG:PV, planktivori; DV, detritivori; OV, omnivori; IV, insectivori; BV,
benthivori; PP, piscivorni predatri; HV, herbivori) i reproduktivne zajednice (GF, pelagofili;
PF, psamofili; FF, fitofili; LF, litofili, LPF, litofitofili; OP, ostrakofili; LGF, lignofili; AF,
ariadnofili; GLF, pelagolitofili; nije determinisan mrest u Dunavskom ekosistemu ili se ne
mreste)

9.2.7 Batrahofauna (klasa Amphibia)

Vlažna staništa duž Dunava u okviru područja na kome je planirano izvođenje radova su u
značajnoj meri zavisna od regularnog plavljenja koje se dešava usled periodičnih promena
vodostaja Dunava. Ova vlažna staništa prepoznata su kao značajni centri lokalne biološke
raznovrsnosti (Sommerwerk i sar., 2009). Životne zajednice vlažnih staništa su bogate
vrstama ali i veoma osetljive, na šta ukazuje činjenica da su mnogi članovi tih zajednica
barem delimično zavisni od dinamike i dužine trajanja perioda poplava.
Pregled diverziteta vrsta vodozemaca u okviru zadatog područja sastavljen je na osnovu
postojećih baza podataka koje se nalaze na zvaničnim internet stranicama zaštićenih područja
u

Vojvodini

vrste-u-rezervatu;

(http://www.gornjepodunavlje.info/index.php/flora-i-fauna/fauna/najvanijehttp://www.npfruskagora.co.rs/eng/natural-values/animals/rare-animal-

species.html), a i na osnovu opšteg poznavanja faune vodozemaca i gmizavaca Srbije,
lokalnog rasprostranjenja vrsta, njihovih ekoloških potreba i mogućih faktora ugrožavanja
(Radovanović, 1951; Crnobrnja-Isailović i Paunović, u štampi).
Spisak vrsta vodozemaca koje naseljavaju područje od interesa za ovu studiju predstavljen je
u Tabeli 1. Sve vrste vodozemaca koje su navedene u tom spisku razmnožavaju se isključivo
u stajaćim vodama. U svrhu uspešne reprodukcije nekima od ovih vrsta neophodne su
isključivo male plitke bare, dok su za druge to nešto veći vodeni baseni, stari rečni rukavci, ili
aktivni rečni rukavci, močvare, duboki vodeni baseni, pa čak i mirniji delovi rečnog toka.
Svaka vrsta preferira manje ili više specifična vodena staništa, bilo da se radi samo o jednoj
fazi ili o celom životnom ciklusu (Arnold i Owenden, 2002). Većina vrsta vodozemaca sa
pomenutog spiska ima potrebu za postojanjem specifičnih stajaćica samo tokom sezone
razmnožavanja i tokom prvih faza juvenilnog života, odnosno od oplođenja jajnih ćelija do
metamorfoze larve u suvozemni juvenilni oblik. Vodozemci koji naseljavaju ovo područje
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počinju svoje reproduktivne aktivnosti najranije u poslednjoj nedelji februara ili u prvoj
nedelji marta. Ovo se odnosi na običnu češnjarku (Pelobates fuscus), običnu krastaču (Bufo
bufo) i šumsku žabu (Rana dalmatina). Ove vrste se pare u tekućicama različitih dubina i
veličina. Završetak akvatične faze kod punoglavaca B. bufo i R. dalmatina dešava se krajem
maja ili početkom juna, i posle metamorfoze žabice nastavljaju život na kopnu.

Tabela 14. Vrste vodozemaca na području Donjeg Podunavlja, Fruške gore i KoviljskoPetrovaradinskog rita.
IUCN –Crvena Lista Međunarodne Unije Očuvanja Prirode; BERN – Bernska Konvencija o
očuvanju živog sveta i prirodnih staništa Evrope; HABITAT – Evropska direktiva o
staništima; CITES – Konvencija o Međunarodnoj Trgovini Ugroženim Vrstama Divlje Faune
i Flore; SRBIJA – Uredba o proglašavanju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka,
životinja i gljiva. Službeni Glasnik RS 5/10.
Red

Porodica

Salamandridae

Vrsta
Salamandra
Salamandra
-Šareni daždevnjakLyssotriton
vulgaris
-Mali mrmoljak-

Urodela

Salamandridae

Salamandridae

Triturus
dobrogicus
-Podunavski mrmoljak-

IUCN

BERN

HABITAT

CITES

SRBIJA

LC

III

-

-

SZ
SZ

LC

III

-

SZ

Anura

Bufonidae
Bufonidae
Bombinatoridae

NT

II

II

-

LC

III

-

-

SZ

Bufo bufo
-Obična krastačaPseudolepidaea
viridis
-Zelena krastačaBombina
bombina
-Crvenotrbi mukač-

SZ
LC

II

IV

SZ

LC

II

II, IV

SZ

Pelobatidae
Hylidae
Ranidae
Ranidae

Pelobates
fuscus
-Obična češnjarkaHyla arborea
-KreketušaRana dalmatina
-Šumska žabaPhelophylax
kl.esculenta
-Zelene žabe-

LC

II

IV

-

LC

II

IV

-

LC

II

IV

-

LC

III

IV, V

-

SZ
SZ

Z

LC – Najmanja Briga, NT – Skoro Ugrožena; II, III, IV, V – Dodaci u okviru određene konvencije ili
uredbe; Z- zaštićena vrsta; SZ – strogo zaštićena vrsta (Anonymous 2010a,b,c)
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Ženke šarenog daždevnjaka (Salamandra salamandra) ulaze u vodena staništa zbog izleganja
larvi, dok odrasle jedinke podunavskog mrmoljka (Triturus dobrogicus) ulaze u vodena
staništa zbog odvijanja procesa reprodukcije. Obe vrste počinju da koriste vodena staništa
krajem marta ili u prvoj polovini aprila.. Postojanje aktivnih stajaćica njima je neophodno u
najmanju ruku do početka jula. Na žalost, ne postoji precizan podatak o dužini trajanja
larvalnog perioda ovih vrsta u okviru razmatranog područja. Odrasle jedinke malog mrmoljka
(Lyssotriton vulgaris) obično počinju period razmnožavanja u aprilu, ali napuštaju vodena
staništa relativno brzo posle polaganja oplođenih jaja.
Kreketuša (Hyla arborea) je pretežno suvozemna vrsta koja boravi u vodenom staništu samo
tokom razmnožavanja. Odrasle jedinke za polaganje jaja preferiraju plitke stajaćice bogate
vegetacijom. Zato je veoma važno prepoznati i označiti takve stajaćice u okviru plavnih zona
jer predložene mere regulacije vodotoka mogu narušiti njihovo postojanje tokom perioda
značajnog za razviće punoglavaca kreketuše, a koji može potrajati od kraja aprila – početka
maja do početka avgusta. Crvenotrbi mukač (Bombina bombina) počinje sa reproduktivnim
aktivnostima verovatno ranije, negde počev od sredine aprila.
Zelene žabe (Phelophylax kl. esculenta) naseljavaju vodena staništa počev od završetka
hibernacije, ali njihove reproduktivne aktivnosti počinju tek početkom maja. Punoglavci
pojedinih vrsta zelenih žaba, naročito P. ridibundus, mogu i prezimiti u vodenom staništu.

9.2.8 Herpetof auna (klasa Reptilia)
Po uzoru na vodozemce, pregled diverzita vrsta gmizavaca na analiziranom području
napravljen je na osnovu baza podataka postojećih na zvaničnim internet-prezentacijama
zaštićenih područja Vojvodine, a takođe i na osnovu opšteg poznavanja faune gmizavaca
Srbije, lokalnog rasprostranjenja vrsta, njihovih ekoloških potreba i potencijalnih faktora
ugrožavanja (Radovanović, 1951; Gasc et al., 1997).
Samo dve od ukupnog broja vrsta gmizavaca zabeleženih na analiziranom području mogle bi
direktno biti ugrožene promenom dinamike toka i vodostaja Dunava (potpuni prestanak
plavljenja je jedna od očekivanih posledica). To su barska kornjača Emys orbicularis i
ribarica Natrix tessellata. Barska kornjača je adaptirana na život u vodenoj sredini.Uprkos
činjenici da se i polaganje jaja i izleganje mladih dešavaju u suvozemnoj sredini, stajaćice su
neophodne kao izvor skrovišta i hrane. Nasuprot tome, glavni uzrok znatne vezanosti Natrix
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tessellata za vodena staništa je hrana. Ova vrsta se skoro isključivo hrani ribom. Naseljava
bočne delove reka kao i rukavce, stajaćice veoma blizu glavnog toka i poplavljena područja.
Porast brzine vodotoka mogao bi biti opasan za juvenlne i ubadultne ribarice, jer one
preferiraju delove reka gde je tok mnogo sporiji u odnosu na glavnu rečnu struju, verovatno
zbog toga što ne mogu da se izbore sa jakom rečnom strujom i/ili ne mogu uspešno da love u
tim okolnostima.
Druge dve vrste koje su povezane sa vlažnim staništima su belouška - Natrix natrix i šarka Vipera berus. Šarka je postala veoma retka vrsta u ovom delu Panonske nizije, zbog
intenzivnog uticaja poljoprivrede, pre svega isušivanje vlažnih staništa i pretvaranje velikih
delova prvobitnih vlažnih livada, močvara i šuma u poljoprivredna zemljišta. Belouška neće
obavezno postati direktno ugrožena pretpostavljenim izmenama staništa koje dovode do
smanjenja ukupne površine vlažnih staništa. Ona se hrani ne samo vodozemcima, već i
drugim malim beskičmenjacima, pa kao oportunista po pitanju ishrane neće obavezno biti
direktno ugrožena mogućim narušavanjem vlažnih staništa. Međutim, ako se dese strukturne
promene lokalnih životnih zajednica vodozemaca, tada belouška može pojačati predatorski
pritisak na neke druge grupe kičmenjaka – gmizavce, male sisare ili čak neke vrste ptica.

Tabela 15. Vrste gmizavaca na području Donjeg Podunavlja, Fruške gore i KoviljskoPetrovaradinskog rita.
IUCN –Crvena Lista Međunarodne Unije Očuvanja Prirode; BERN – Bernska Konvencija o
očuvanju živog sveta i prirodnih staništa Evrope; HABITAT – Evropska direktiva o
staništima; CITES – Konvencija o Međunarodnoj Trgovini Ugroženim Vrstama Divlje Faune
i Flore; SRBIJA – Uredba o proglašavanju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka,
životinja i gljiva. Službeni Glasnik RS 5/10.

Red

Porodica

Chelonia

Emydidae

Sauria

Anguidae

Vrsta

Lacertidae

Emys orbicularis
-Barska kornjačaAnguis fragilis
-SlepićLacerta agilis
-Livadski gušterLacerta viridis
-Zelembać-

Lacertidae

Podarcis muralis
-Zidni gušter-

Lacertidae
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IUCN

BERN

HABITAT

CITES

SRBIJA

NT

II

II

-

SZ

LC

III

-

-

-

LC

II

IV

-

SZ

LC

II

IV

-

-

LC

II

IV

-

-

Red

Porodica
Lacertidae
Scincidae

Ophidia

Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Viperidae

Vrsta
Podarcis tauricus
-Stepski gušter
Ablepharus kitaibelii
-Kratkonogi gušter-

IUCN

BERN

HABITAT

CITES

SRBIJA

LC

II

IV

-

SZ

LC

II

IV

-

SZ

LC

III

-

-

LC

II

IV

-

LC

II

IV

-

LC

II

IV

-

LC

II

IV

-

LC

III

-

-

SZ

Natrix natrix
-BelouškaNatrix tessellata
-RibaricaZamenis longissimus
-Obični smukDolichophis caspius
- Stepski smuk
Coronella austriaca
-SmukuljaVipera berus
-Šarka-

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ

LC – Najmanja Briga, NT – Skoro Ugrožena; II, III, IV, V – Dodaci u okviru određene konvencije ili
uredbe; Z- zaštićena vrsta; SZ – strogo zaštićena vrsta (Anonymous 2010a,b,c)

9.2.9 Ornitof auna (klasa Aves)

Fauna ptica obuhvata 211 vrsta. Veliki broj ovih vrsta (oko 130) se gnezdi u nacionalnom
parku. Zato je nacionalni park Fruška Gora jedno od najvažnijih područja ornitofaune u
panonskoj niziji. Orao krstaš (Aquila heliaca), koji se gnezdi u nacionalnom parku jedna je
od najugroženijih vrsta ptica i nalazi se na IUCN crvenoj listi ugroženih taksona. Fruška Gora
je jedino područje u Srbiji gde je zabeleženo gneždjenje ove vrste.
Istraživano područje je optimalno za gneždjenje, opstanak i rast populacija belorepana
(Haliaeetus albicilla) i crne rode (Ciconia nigra).
Grabljivice su najugroženija grupa ptica. Najznačajnije grabljivice ovog područja su Pernis
apivorus-jastreb osičar, Circaetus aeruginosus – orao zmijar, Accipiter nisus-kobac, Accipiter
gentilis- jastreb, Buteo buteo- mišar, Aquila heliaca –orao krstaš, Falco tinnunculus-vetruška,
Falco subbuteo-soko lastavičar, Falco peregrinus-sivi soko, Falco cherug-stepski soko, Otus
scops-ćuk, Tyto alba-kukuvija, Strix aluco-šumska sova, Athene noctua-ćuvekalo, Asio otusutina, Aquila pomarina orao kliktaš.
Najznačajnije vrste koje su vezane za močvarna staništa su Phalacrocorax carbo-veliki
vranac, Ardea cinerea-siva čaplja, Anas platyrhynchos-patka gluvara, Botaurus stellarisbukavac. Spisak vrsta koje naseljavaju istraživano područje daz je u Tabeli 16.
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Tabela 16. Ptice istraživanog područja

Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps grisegena
Podiceps cristatus
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax pygmaeus
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Egretta gularis
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Casmerodius albus
Ardeola ralloides
Nycticorax nycticorax
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas strepera
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Anas acuta
Anas querquedula
Anas crecca
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus albellus

Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Grus grus
Rallus aquaticus
Crex crex
Porzana parva
Porzana pusilla
Porzana porzana
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Eudromias morinellus
Vanellus vanellus
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Scolopax rusticola
Gallinago media
Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
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Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Strix aluco
Athene noctua
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Dendrocopos minor
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos major
Dryocopus martius
Picus canus
Picus viridis
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla flava flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor
Bombycilla garrulus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos

Mergus serrator
Mergus merganser
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Milvus migrans
Haliaeetus albicilla
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Buteo buteo
Aquila pomarina
Aquila heliaca
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco cherrug

Hippolais pallida
Sylvia nisoria
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Ficedula hypoleuca
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Remiz pendulinus
Parus palustris
Parus lugubris
Parus ater
Parus cristatus
Parus major
Parus caeruleus

Calidris alpina
Calidris ferruginea
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Larus canus
Larus cachinnans
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus minutus
Chlidonias hybridus
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Sitta europaea
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Miliaria calandra
Emberiza citrinella
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza pusilla
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Carduelis carduelis
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris
Carduelis cannabina
Pyrrhula pyrrhula
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Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Monticola saxatilis
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Panurus biarmicus
Locustella luscinioides
Locustella fluviatilis
Locustella naevia
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais icterina
Coccothraustes
coccothraustes
Passer domesticus
Passer montanus
Sturnus roseus
Sturnus vulgaris
Oriolus oriolus
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus corax

9.2.10

Teriof auna (klasa Mammalia)

Fauna sisara u istraživanom području je izuzetno bogata (Tabela 17). Od manjih sisara,
svakako su najinteresantnije vrste Spermophilus citelhis (tekunica) i Spalax leucodon (slepo
kuče).
Od krupnijih sisara, na ovom području je zabeleženo prisustvo šakala (Canis aureus), divlje
mačke (Felis silvestris), srne (Capreolus capreolus). Šumski ekosistemi ovog područja, pre
svega u Karadjordjevu, su optimalni za populacije jelena (Cervus elaphus), divlje svinje (Sus
scrofa), kuna (Martes martes, Martes foina), vidre (Lutra lutra) i drugih vrsta sisara.
Tabela 17. Fauna sisara u ekosistemima istraživanog područja

Vrsta

narodni naziv

Red Erinaceomorpha
Erinaceus concolor
Red Soricomorpha
Sorex minutus
Sorex araneus
Neomys anomalus
Crocidura suaveolens
Talpa europaea
Red Rodentia
Sciurus vulgaris
Spalax leucodon
Myodes glareolus
Arvicola amphibius
Ondatra zibethicus
Microtus subterraneus
Microtus arvalis
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Mus musculus
Glis glis
Muscardinus
avellanarius
Red Lagomorpha
Lepus europaeus
Red Carnivora

ježevi
belogrudi jež
rovčice
mala rovčica
šumska rovčica
obalska rovčica
vrtna rovčica
evropska krtica
glodari
veverica
slepo kuče
riđa voluharica
vodena voluharica
bizamski pacov
podzemna voluharica
poljska voluharica
žutogrli miš
šumski miš
crni pacov
domaći miš
Puh
puh lešnikar
zečevi
zec
zveri
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IUCN
Evropa

Bern

Srbija

LC

III

Z

LC
LC
LC
LC
LC

III
III
III
III
III

Z
Z
Z
Z
Z

LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

III

Z(L)
SZ

III
III

Z(L)
SZ

LC

III

Z(L)

Z

Vrsta

narodni naziv

Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Mustela putorius
Vormela peregusna
Martes martes
Martes foina
Meles meles
Lutra lutra
Felis silvestris
Red Artiodactyla
Sus scrofa
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Red Chiroptera **
Rhinolophus
ferrumequinum
Myotis mystacinus
Pipistrellus nathusi
Nyctalus noctula
Miniopterus schreibersii

lisica
riđa lasica
mrki tvor
šareni tvor
kuna zlatica
kuna belica
jazavac
vidra
divlja mačka
papkari
divlja svinja
srna
jelen
slepi miševi
veliki potkovičar
crni brkati večernjak
šumski slepi mišić
srednji noćnik
dugokrili ljiljak

IUCN
Evropa
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
NT
LC

Bern

Srbija

II
III
III
III
II
II

Z(L)
Z
Z
SZ
Z(L)
Z(L)
Z(L)
SZ
Z(L)

LC
LC
LC

III
III
III

Z(L)
Z(L)
Z(L)

NT

II

SZ

LC
LC
LC
NT

II
II
II
II

SZ
SZ
SZ
SZ

Z- zaštićena vrsta
SZ- strogo zaštićena vrsta
Z(L)- vrste koje se mogu izlovljavati, ali u uslovima koji su precizirani Uredbom o lovstvu

9.3

Alohtone vrste - sažetak

Pošto alohtone vrste predstavljaju ozbiljnu pretnju za biodiverzitet neke oblasti, a imajući u
vidu činjenicu da veštačka i znatno izmenjena staništa doprinose širenju ovih organizama,
Studija obuhvata kratak pregled stanja u pogledu ovoga pitanja.
Prema podacima AISSIC baze (baza podataka pripremljena u Institutu za Biološka
istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu, u okviru aktivnosti na ALARM
projektu – European Commission 6th Framework Programme Integrated Project ALARM,
contract GOCE-CT-2003-506675), duž južnog invazivnog koridora zabeleženo je 142 strane
i kriptogene vrste (41 riba, 68 makrobeskičmenjaka, 24 vodene makrofite, 1 gmizavac i 8
parazita riba). Do sada, AISSIC baza sadrži podatke o 55 alohtonih i kriptogenih vrsta
glavnog toka Dunava. Oko 50 vrsta zabeleženo je, ili se očekuje prisustvo, za sektor na kome
se planiraju regulacioni radovi i produbljivanje korita reke.
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10 Kvalitet vode i ocena statusa
Ocena statusa u ovoj Studiji zasnovana je uglavnom na podacima za period 2007-2010, ali su
za biološku procenu razmatrani i podaci za 2011.

10.1 Ocena statusa na osnovu bioloških parametara
Po osnovu analize dostupnih podataka o biološkim elementima, status u okviru područja
planiranih radova ocenjen je kao dobar do umeren, za srednjim nivoom pouzdanosti.
Slično, po rezultatima analize pratećih parametara (fizičko-hemijski parametri), status je
ocenjen kao dobar do umeren.

10.2 Hidromorf ološki status
Hidromorfologija je novi termin ustanovljen nakon stupanja na snagu WFD (WFD, 2000), sa
značenjem „karakteristike oblika, granica i sadržaja vodnog tela“. Za hidromorfološku ocenu
ekološkog statusa/potencijala (prilozi V, 1.1 i 1.2, WFD) koriste se sledeći elementi: (a)
hidrološki režim: kvantitet i dinamika toka i povezanost sa podzemnim vodama; (b)
kontinuitet toka; (c) morfološki uslovi – variranje dubine i širine, struktura i karakteristike
podloge i struktura obodne vegetacije. Uvođenje hidromorfološkog kvaliteta, kao dela ocene
ekološkog statusa (koji je opet deo ukupnog statusa), zahteva promenu shvatanja ocene
statusa vodnih tela.
WFD (WFD, 2000), proopisuje da zemlje članice moraju da identifikuju značajne
hidromorfološke promene vodnih

tela.

Za

sliv

Dunava,

identifikacija značajnih

hidromorfoloških pritisaka izvršena je u okviru aktivnosti Međunarodne komisije za zaštitu
reke Dunav (the International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR).
U izveštaju vezanom za srpski deo Dunava (SCG ICPDR Roof report, 2004), podvlači se da
ocena hidromorfoloških promena predstavlja novi pristup, koji se, kao pomoćni element uz
biološke elmemente kvaliteta, koristi za ocenu ekološkog statusa. Iako se podaci o hidrologiji
i morfologiji beleže u mnogim državama, zavisnost hidromorfološke degradacije i ekološkog
statusa još uvek nije dovoljno razmatrana. Samo je nekoliko zemalja razvilo system ocene
ekološkog statusa koji potpuno uključuje i hidromorfološku procenu. S toga se često
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abiotički/fizički efekti hidromorfološke degradacije prikazuju odvojeno od bioloških
pritisaka.
Rezultati istraživanja pokazuju da je morfološki reka Dunav u srpskom sektoru, u delu
uzvodno od ušća reke Save, još uvek u granicama zadovoljavajućeg hidromorfološkog statusa
(blaga do umerena modifikacija).
U srpskom sektoru Dunava, obale su potpuno utvrđene samo u delu toka oko Novog Sada,
dok su u ostalim deonicama, obale blago do umereno modifikovane.
Samo nekoliko dektora duž Dunava imaju relativno neizmenjene plavne zone, od čega su dve
zone na teritoriji R. Srbije: Park prirode “Gornje Podunavlje” (zajedno sa Kopačkim ritom u
Hrvatskoj zauzima površinu od oko 40.00 ha) i poplavna šuma uzvodno od ušća Tise (~20.00
ha). Duž akumulacija “Đerdap 1 i 2”, značajan deo plavne zone je sada ispod površine vode.
Na uzvodnim sektorima i duž celog rumunsko-bugarskog dela Dunava, većina plavnih
područja je odvojena od reke izgradnjom nasipa za odbranu od poplava, koji su locirani u
blizini reke.
Rezultati ocene hidromorfološkog statusa prikazani su u tabeli 18 i na slici 9.

Tabela 18. Ocena hidromorfološkog statusa za vodna tela u okviru područja planiranih
radova
rkm

dužina sektora korito Obale plavno područje ukupno

1480-1400
1400-1382
1382-1308

80
18
74

3
2
2

4
2
2

2
1
3

3
2
2

1308-1297
1297-1260

11
37

3
2

3
2

3
3

3
2

1260-1251
1251-1215

9
36

3
2

4
3

4
2

4
2

1215-1170

45

3

2

3

3
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opis
umereno
modifikovan
blago modifikovan
blago modifikovan
umereno
modifikovan
blago modifikovan
značajno
modifikovan
blago modifikovan
umereno
modifikovan

D6
D7

D8

bentosni makrobeskičmenjaci

fitobentos i vodene makrofite

ukupno – biološki status

nivo pouzdanosti – biološki elementi

prateći parametric bioloških elemenata
specifični zagađivači

nivo pozdanosti za specifične
zagađivače
ukupni ekološki status

nivo pouzdanosti – ekološki status
hemijski status

nivo pouzdanosti – hemijski status
ukupni status

ZIVT
ZIVT
ZIVT
kandidat
ciljna klasa

status - izmenjenost

WB

Slika 9. Ukupni hidromorfološki status za ciljno područje

10.3 Hemijski status

Analiza parametara hemijskog statusa indikuje umeren status i lošiji (Tabela 19).

Tabela 19. Ocena ekološkog i hemijskog statusa ciljnog područja

3
3

3
3

3
3

3
3

M
M

2
2

2
2

M
M

3
3

M
M

3
3

M
M

3
3

3

2

2

2

M

2

2

M

2

M

3

M

3

D9

ZIVT
kandidat

3

2

2

2

M

2

2

M

2

M

3

M

3

D10

ZIVT
kandidat

3

2

2

2

M

2

2

M

2

M

3

M

3
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10.4 Ukupni status
Prema prikazanim rezultatima, ukupan status područja ispitivanja može se oceniti kao
umeren.

11 Nedostajući podaci i pouzdanost analize

Na osnovu analize stanja biološke raznovrsnosti (vrste i staništa), kao i na osnovu
razmatranja ostalih podataka koji mogu uticati na biodiverzitet nekog područja (kvalitet vode,
aktivnosti na zaštiti životne sredine u Srbiji, istraživanja itd.), mogu se izdvojiti sledeće
činjenice vezane za nedostatke podataka i pouzdanost analize:
•

pouzdani podaci o ugroženim i zaštićenim vrstama nisu dovoljni da se proceni uticaj
radova na svaku pojedinačnu vrstu. S toga je potrebno vršiti imonitoring pre, za
vreme i nakon vršenja radova. Monitoringom se mogu prikupiti dodatni podaci za
definisanje adekvatnih mera ublaženja uticaja radova na biološku raznovrsnost;

•

izrada registra i opisa zaštićenih i drugih područja značajnih sa stanovišta zaštite
životne sredine u Srbiji je proces koji je u toku, a posebno vezano za popis NATURA
staništa, koji nije izvršen u skladu sa zahtevanom procedurom;

•

iako su podaci o insektima delimično dostupni, posebno za zaštićena područja, ova
komponenta još uvek nije dovoljno istražena za područje na kome se planiraju radovi.
Kako je područje ocenjeno kao potencijalno značajno za biodiverzitet insekata, jasno
je da podaci nisu kompletni. Potencijalni uticaj radova može biti ocenjen samo na
osnovu prisustva staništa značajnih za konzervaciju insekata;

•

podaci o zajednicama u dubljim zonama Dunava su oskudni, što je posledica široko
prihvaćenog pristupa istraživanju i monitoring velikih reka, gde se aktivnosti
usresređuju na obalni, plići region. Iako se obalna zona odlikuje najvećom
raznovrsnošću, ni raznovrsnost dubljih zona ne sme se zanemariti. To je potrebno
podvući posebno u slučaju riba i makrobeskičmenjaka.;
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•

Registar reproduktivnih centara vodozemaca u okviru analiziranog područja ne
postoji, pa je neophodno organizovati monitoring počev od početka naredne
reproduktivne sezone;

•

Podaci o postojećim vrstama gmizavaca i staništima koje oni naseljavaju nisu
dovoljno tačni za preciznu procenu uticaja planiranih radova na određene vrste.
Populacioni status nekih od taksona koji su značajni sa aspekta očuvanja nije dobro
proučen;

•

podaci o vrstama i staništima za gmizavce nisu dovoljno pouzdani da bi se precizno
ocenio uticaj predviđenih radova na pojedine vrste. Status populacija pojedinih vrsta
koje su od značaja sa stanovišta zaštite životne sredine nije dovoljno proučen;

•

imajući u vidu da je u toku adaptacija sistema rutinskog monitoring kvaliteta vode u
Srbiji prema zahtevima Zakona o vodama i WFD, nisu još uvek dostupni svi podaci
potrebni za pouzdanu ocenu statusa svih vodnih tela u zoni predviđenih radova.
Podaci o biološkim elementima kvaliteta (alge, vodene makrofite, vodeni
makrobeskičmenjaci i ribe) nisu dovoljni za pouzdanu ocenu uticaja, po obimu i
trajanju, značajnih radova koji se predlažu za područje od interesa. Podaci su,
većinom, dostupni iz istraživačkih projekata, što ukazuje da podaci mogu imati
izvesna ograničenja – manja učestalost istraživanja, različit prostorni raspored podata
itd. S druge strane, istraživački podaci imaju bolju taksonomsku rezoluciju u
poređenju sa podacima rutinskog monitoringa;

•

iako je, načelno, procenjeno da se neće beležiti značajne promene nivoa površinskih i
podzemnih voda kao posledica predviđenih radova, mišljenja smo da ovo pitanje
posebno treba da bude razmatrano tokom narednih koraka ostvarenja poslova vezanih
za poboljšanje uslova navigacije na Dunavu. Dovoljnoo pouzdane informacije o
potencijalnoj promeni nivoa površinskih i podzemnih voda koja se može javiti kao
posledica planiranih radova nije moguće dobiti modeliranjem. Kao što je na više
mesta u tekstu napomenuto, vodeni system koji je predmet razmatranja je izuzetno
složen. Dinamika ogromnog rečnog sistema kao što je Dunav, u uslovima stalnog
antropogenog pritiska, takođe je kompleksno pitanje. Imajući u vidu nedostatke
podataka o promeni nivoa voda koji su dostupni, kao i činjenicu da obodni ekosistemi
u velikoj meri zavise od nivoa voda (posebno vlažna staništa i periodično plavljeni
šumski ekosistemi, kao značajna prirodna staništa karkteristična za područje), postoji
potreba za ustanovljavanjem edekvatnog monitoring nivoa površinskih i podzemnih
voda i praćenja zavisnih ekosistema u oblasti predviđenih radova. Potrebno je
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naglasiti da i vodosnabdevanje područja na kome se predviđaju radovi zavisi od nivoa
podzemnih voda, što dodatno doprinosi postavljanju obaveze monitoring nivoa voda..
Ukratko, sledeći nedostaci vezano za dostupne podatke su identifikovani:
•

nedovoljno podataka o kvalitetu voda (statusu voda);

•

nisu dostupni metodi ocene statusa za sve biološke elemente koji su obavezni po
Zakonu o vodama RS i WFD, uglavnom zahvaljujući rkompleksnosti velikih reka i
trenutnoj fazi rekonstrukcije monitoring sistemaq u Srbiji;

•

nema dovoljno informacija vezano za odnos zajednica vodenih organizama i faktora
okruženja za složeni system kao što je Dunav. Nije dokazana uu potpunosti statistička
korelacija između bioloških elemenata i fizičko-hemijskih i hemijskih parametara
statusa;

•

podaci o hidromorfološkim elementima kvaliteta/statusa nisu sistematizovani; i

•

nema dovoljno podataka da se pouzdano oceni promena nivoa površinskih i
podzemnih voda u potencijalnoj zoni uticaja radova.

•

Registar reproduktivnih centara vodozemaca u okviru analiziranog područja ne
postoji, pa je neophodno organizovati monitoring počev od početka naredne
reproduktivne sezone;

•

Podaci o postojećim vrstama gmizavaca i staništima koje oni naseljavaju nisu
dovoljno tačni za preciznu procenu uticaja planiranih radova na određene vrste.
Populacioni status nekih od taksona koji su značajni sa aspekta očuvanja nije dobro
proučen;

12 Potencijalni uticaji radova na diverzitet staništa i
vrsta

U prilogu 1 data je zbirna tabela procene potencijalno negativnih uticaja planiranih radova po
izabranim sektorima, kao i predlog neophodnih mera za njihovo ublaženje.
Predviđeni radovi na regulaciji glavnog kanala reke Dunav, u cilju poboljšavanja uslova za
vodeni transport, koji bi obuhvatali izbacivanje mulja, rekonstrukciju i prilagođavanje napera,
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uzdužnih nasipa, bočnih pregrada, kao i izgradnju obaloutvrda, mogu imati kako negativne,
tako i pozitivne efekte na strukturu zajednice riba.
Načelno, pozitivni efekti rečne regulacije su oni koji uspešno čuvaju izvorni diversitet
ekosistema i vrsta, koliko god je to moguće.
Kanalisnje i konstrukcija lukobrana, čime se reka razdvaja na priobalni deo i glavni kanal u
kome je brži tok vode, povećava eroziju i dubinu u glavnom kanalu, što je nautički pozitivan
efekat. Međutim, ovim dolazi i do smanjenja sveukupnog diverziteta staništa, kao posledica
gubitka raznovrsnosti u regulisanim delovima. Primer za to je gubitak riparijalnih staništa
(plavna područja oko reke), jer se delimično ili potpuno sprečava prelivanja reke u periodima
viših vodostaja, odnosno vraćanje vode u glavno korito, pri nižem vodostaju. Na taj način
dolazi do pada produktivnosti vodenih ekosistema, (uključujući smanjenje produkcije riba)
kao i formiranja mrtvih rukavaca sa smanjenim diverzitetom i produktivnošću naročito riblje
zajednice. Zbog toga je neophodno graditi nizvodno orjentisane lukobrane (umesto klasičnih
poprečno/normalno orjentisanih), čiji bi vrhovi usmeravali vodenu struju ka sredni kanala,
omogućavajući plovidbu pri svim vodostajima, a opet obezbeđujući dovoljnu količinu vode i
uz obalu, koja je neophodna za opstanak riblje zajednice. Odnosno, pri vodostajima koji su
viši od vrha lukobrana, obezbeđuje se održanje i stabilnost strukture zajednice riba. Sem toga,
otvor u priobalnom delu lukobrana dozvoljava da voda bogata kiseonikom protiče i uz obalu
čime se smanjuje sedimentacija iza lukobrana, obezbeđujući odlično odmorište za uzvodno
migrirajuće ribe.
Prilikom zatvaranje rukavaca (zatvarajući nasipi), zbog održavanja plovnog dela glavnog
kanala, treba imati u vidu potrebu opstanka odn. snabdevanja vodom plavnih zona, što je
neophodno za nesmetano funkcionisanje ekosistema nizijskih reka. To odgovara ne samo
životinjama koje polažu jaja na biljke (fitofili), povećavanjem biljne produkcije u zonama
polaganja jaja u usporenim, gotovo stajaćim delovima reke, već i onima koji polažu jaja u
rečnom koritu (litofili), održavanjem optimalne brzine vodene struje, čime se sprečava
ispiranje ikre položene na dnu kamenitog ili peskovitog rečnog dna. Istovremeno, ova
optimalna brzina vodene struje olakšava i uzvodnu plovidbu.
Iskopavanje sedimenta, kao (re)konstruktivna aktivnost, može oštetiti ili čak uništiti zone
polaganja jaja (zone mresta) litofilnih i psamofilnih polagača. Zbog navedenog je neophodno
ovu aktivnost minimizovati u blizini pomenutih zona, kao i u sezoni mresta riba (proleće i
rano leto).
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Štaviše, povećani turbiditet i sedimentacija finih frakcija suspendovanog materijala, može
imati štetan uticaj na položenu ikru, naročito onu u zatravljenim obalnim područjima, gde je
struja slaba, a sedimentacija najveća, dolazeći tako do smanjenje produkcije riba. Zbog toga
sva iskopavanja, kako ona prilikom gradnje, tako i ona prilikom održavanja, bi se trebalo
izbegavati u sezoni ribljeg mresta.

13 Mere za ublaženje uticaja i alternativna rešenja

U ovom poglavlju fokusiraćemo se na mere zaštite diverziteta. Ideja je da se doprinese izradi
jedinstvenog/zajedničkog poglavlja mera ublaženja, koje će uključiti i ostale aspekte,
zahtevane od nadležnog državnog zakonodavstva – socio-ekonomski uslovi, opšti pritisci na
rečni sistem.

Celoviti planski pristup je neophodan za poboljšanje plovidbe i zaštite rečnog sistema u
ciljnom području. Interdisciplinarni pristup mora uključiti zaštitu okoline, upravljanje
vodama, saobraćaj, rečnu regulaciju, ekologiju, prostorno planiranje, turizam i ekonomiju.
Uključivanje svih zainteresovanih strana je od ključnog značaja za uspešno planiranje i
izvršavanje. Protokol o plovidbenom režimu iz okvirnog dogovora o basenu Save daje dobru
osnovu za integralno planiranje, uzimajući u obzir
Joint Statement on Guiding Principles on the Development of Inland Navigation and
Environmental Protection in the Danube River Basin, naročito ekološke mere neophodne za
dostizanje i održavanje sredinske homeostaze.
Strategija EU za dunavski region, prva zona prioriteta, “unaprediti mobilnosti i
multimodalnost” je odličan podsticaj za integralno planiranje, koje se tiče unutrašnje plovidbe
i zaštite okoline.
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Mere
Za planirane strukture koristiti kameni materijal različitih veličina, da bi se obezbedilo
stanište za različite taksone.
Izgradnja i regulacija glavnog korita Dunava za plovidbu koja uključuje izvlačenje mulja,
rekostrukciju i modifikaciju napera, uzdužnih nasipa, bočne pregrade, kao i izgradnju nasipa,
može imati negativan i pozitivan uticaj na strukturu riblje zajednice, sastav vrsta i njihovu
brojnost.
Uopšteno, pozitivni efekti izgradnje i regulacije su oni koji uspešno odžavaju nativne vrste i
ekosistemsku raznolikost što je više moguće.
Izgradnja kanala i obaloutvrda koje razdvajaju glavni tok reke od obala glavnog kanala
povećavaju brzinu vode, intenzivirajući eroziju i dubinu vode u glavnom kanalu, što je
poželjno za plovidbu. Međutim, to vodi smanjenju sveukupne raznolikosti staništa obzirom
na gubitak varijacija određenih područja, npr. ograničeni, ili potpuno onemogućen priliv vode
u plavnu zonu pri visokim vodostajima, ili voda ne može da se vrati u glavno korito prilikom
opadanja nivoa vode. Na taj način može doći do opadanja produktivnosti vodenog ekosistema
(uključujući smanjenje riblje produkcije), ili do formiranja mrtvaja sa niskim diverzitetom i
produkcijom riblje zajednice. Zbog toga je neophodno omogućiti izgradnju nizvodnousmerenih napera (umesto dosad uobičajenih normalno-usmerenih), sa visokim vrhovima
koji bi usmeravali vodni tok ka sredini rečnog kanala u meri koja bi bila dovoljna za plovidbu
na svim vodnim nivoima, takođe obezbeđujući dovoljnu količinu vode u priobalnim
područjima koja snabdeva riblja staništa koja se tu nalaze najveći deo vremena, tj. pri
nivoima vode većim od vrha napera, omogućavajući dugovečnost riblje zajednice koja se tu
nalazi i stabilnost njene strukture. Pored toga, otvor u priobalnom delu napera bi dozvolio
vodi da teče i duž njenog priobalnog kraja i smanjio bi nagomilavanje mulja iza njih,
obezbeđujući resting place visokog kvaliteta za uzvodnu migraciju riba, sa svežom vodenom
strujom bogatom kiseonikom.
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Zatvaranje rečnih rukavaca zbog održavanja vode za plovidbu u glavnom kanalu treba
ublažiti zbog potrebe za snabdevanje vodom plavne zone koja se tu nalazi i omogućava
funkcionisanje ekosistema ravničarkse reke održavajući svoj uobičajeno visok nivo
produktivnosti ( uključujući i riblju produkciju). To nije korisno samo za fitofilne ribe u
odnosu na mrest kojima bi povećalo biljnu produkciju na mestima mresta u mirnim vodnim
područjima, ni za litofilne ribe koje se mreste na dnu rečnog korita kojima bi državalo
dovoljno umerenu (tj. odgovarajuću) brzinu vodene struje koja sprečava spiranje ikre
položene na kamenom ili šljunkovitom dnu, već je korisno i za plovidbu, naročito uzvodno,
obzirom da bi ublažavanje sačuvalo optimalnu brzinu vodnog toka. Zbog toga je potrebno da
se modeluju i konstruišu oni zatvrači veličine i nivoa koji će obezbediti ublaženje.
Bagerovanje kao (re)konsruktivna aktivnost mogla bi da uništi ili ošteti mrestilišta litofilnih i
fitofilnih vrsta u odnosu na mrest, zato bi ti radovi trebalo da se umanje u blizini prirodnih
mrestilišta, kao i za vreme sezone mresta ribe (na proleće i rano leto). Takođe, povećan
turbiditet i taloženje finih frakcija suspendovanih čestica može da ima štetan uticaj na
položenu ikru, naročito u zatravljenim priobalnim delovima sporih vodenih struja, gde je
taloženje najveće, što bi dovelo do pada produktivnosti riba. Iz tog razloga bi sve aktivnosti
vezane za begerovanje, i konstuisanje i održavanje, za vreme sezone mresta riba trebalo da
budu zaustavljene.
Održavanje optimalne dinamike vodostaja Dunava je od suštinskog značaja za očuvanje
postojećeg diverziteta vodozemaca u okviru analiziranog područja. Simulacija periodičnog
plavljenja koje prati prirodno postojeću dinamiku očuvaće lokalne populacije od izumiranja i
tako preduprediti disbalans ekosistema. Treba imati na umu da početak i trajanje
reproduktivne sezone vodozemaca može biti podložno variranju od godine do godine kao
rezultat klimatskih fluktuacija, odnosno oscilacija temperature spoljašnje sredine.
Vrstama vodozemaca koje naseljavaju analizirano područje neophodne su aktivne stajaćice
od kraja februara do kraja avgusta. Tokom ovog dela godine, dinamika plavljenja područja u
neposrednoj blizini obala Dunava ne sme biti narušena. Međutim, postoji nekoliko vrsta sa
spiska kojima je vodeno okruženje neophodno tokom celog života. One pripadaju zelenim
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žabama Phelophylax kl. esculenta kompleksa vrsta (P.ridibundus, P. esculentus i P.
lessonae). Phelophylax ridibundus čak i zimski san provodi u vodenom staništu.. Neophodno
je istaći da, za vrste kao što je podunavski mrmoljak (Triturus dobrogicus), održavanje
postojeće povezanosti delova rečnog sistema je presudno za očuvanje protoka gena na
odgovarajućem nivou. Ova vrsta je takođe veoma akvatična, često naseljava sporo tekuće
rečne rukavce i kanale bogate vegetacijom i provodi mnogo vremena u vodi.
Mere ublažavanja negativnih efekata izmene staništa moraju obuhvatiti održavanje
izolovanih delova vlažnih staništa povezanih koridorima, koji mogu predstavljati pogodna
staništa za šarku. Dodatno, za ribarice je veoma važno prepoznati i očuvati prirodne “jaslice”,
to jest plitke delove reke raspoređene duž obala koji su bogato naseljeni jatima veoma sitnih
ribica ili ribljom mlađi.

14 Potencijalni pozitivni efekti

Iako se rečna regulacija obično smatra značajnim faktorom narušavanja structure i funkcije
vodenih ekosistema, što jeste istina, radovi, ukoliko su dobro planirani, mogu dovesti i do
povećanja biodiverziteta u oblastima koje su već hidromorfološki degradirane.
U slučaju ciljnog područja, izgradnja nasipa, ukoliko su izgrađeni u skladu sa principima
očuvanja reke, može doprineti diverzitetu staništa i tako posredno i biodiverzitetu. Na taj
način diverzifikacija staništa povećava broj taksona. (videti prilog 1).
Dobro isplanirani radovi, dostupna mehanizacija i ostali resursi mogu biti platforma za
poboljšanje stanja riparijskih staništa, među kojima mogu biti i ona od posebnog značaja u
zaštiti životne sredine. U skladu sa time, u tekstu je dat registar oblasti od važnosti.
Lokalno povećanje brzine struje kao mera poboljšanja rečne plovidbe, preciznije kao mera
koja sprečava intenzivnu sedimentaciju u određenim delovima toka, može imati pozitivan
efekat na biodiverzitet i rečni sistem, naročito u zoni uspora, odnosno pšrotočne akumulacije
(između Beograda i Starog Slankamena/ušća Tise). Na taj način, povećanje brzine rečne
struje vraća uslove koji su bili prisutni pre izgradnje brane na Đerdapu.
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15 Monitoring

Monitoring strukture riblje zajednice će se sprovesti standardnom metodologijom. Ista
metodologija mora biti korišćena u oba slučaja, pre početka radova izgradnje sa ciljem da se
proceni inicijalni status zajednica riba i, takođe, nakon završetka ovih aktivnosti i mora trajati
pet godina. Procena početnog statusa služiće kao refereca za evaluciju efekata izgradnje na
vodenu životnu sredinu, naročito dela koji ribe naseljavaju. Pošto su ribe značajan i lako
procenjiv deo ekosistema, rezultati monitoringa bi omogućili procenu celokupnih efekata na
čitav ekosistem sa svim njegovim komponentama. Neophodno je da se prati oporavak ribljih
zajednica na više tačaka radova izgradnje. Stoga, neophodno je da se sa monitoringom počne
za kratko vreme (tj. odmah) nakon završetka radova i da se uzorkovanje vrši na svaka dva
meseca tokom prve godine od početka uzorkovanja.

Nakon toga, jednogodišnja

uzorkovanja, u narednih četiri godine od završetka radova izgradnje, na svakoj tački
izgradnje bilo bi dovoljno za praćenje efekata konstrukcije. Standardizovane vrednosti UPJN
(Ulov-Po-Jedinici-Napora) sa obe opreme uzorkovanja za sve riblje vrste će se uporediti
longitudinalno u vreme koristeći standardnu statistiku za diskretne vrednosti..
Da bi se prikupile informacije o zajednici riba iz dubljih delova reke Dunav, potrebni su
dodatni podaci. To bi trebalo uraditi na dva načina:
•

Uzorkovanjem u dubljem delu sa različitim ribarskim mrežama;

•

Prikupljanjem podataka od kompetentnih autora, lokalnih ribara i preduzeća koja su
zadužena za upravljanje u određenoj ribolovnoj zoni, izradom naročitih uputnika.

Pošto rasprostranjenje reproduktivnih centara vodozemaca u okviru analiziranog područja
nije detaljno zabeleženo niti mapirano, a dinamika njihovog vodostaja nije praćena, bilo bi
neophodno organizovati monitoring od početka naredne reproduktivne sezone.
Predložena dinamika monitorinka morala bi da obuhvati preglede vodenih staništa na
mesečnom nivou, od početka februara do kraja avgusta. Promena ovog pristupa omogućiće
prepoznavanje najranjivijih reproduktivnih centara vodozemaca, tj. onih koji u potpunosti
presušuju usled nedostatka periodičnog plavljenja. Beleženje kompozicije vrsta vodozemaca
koje se pare u pojedinačnim stajaćicama pomoći će prepoznavanju onih reproduktivnih
centara kojima je neophodno aktivno održavanje putem snabdevanja vodom radi
predupređivanja isušivanja.
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Predložen monitoring staništa gmizavaca trebao bi da se obavlja dva puta godišnje – u
proleće i ranu jesen. Važno je organizovati dva obilaska tokom proleća, jedan u prvoj
polovini aprila i drugi krajem maja, pošto se pojedine vrste gmizavaca pare odmah nakon
topljenja snežnog pokrivača (šarka), dok neke druge počinju period parenja krajem proleća
(obični smuk).

16 Zaključci

Na osnovu nekoliko međunarodnih sporazuma i, relevantnih EU Direktiva i inicijativa
(takođe diskutovanih u tekstu), stalno podržavanje i unapređenje uslova plovidbe duž Dunava
treba razmatrati uz saradnji sa zainteresovanim strana zemalja Dunavskog sliva koje su
takođe saglasne da relevantni hidrotehnički radovi i bagerovanje treba da bude sprovedeno sa
ciljem korišćenja najboljih mogućih rešenja koja neće izazvati dodatne značajne pritiske na
biodiverzitet nativne faune u reci i okolnih ekosistema.
Ekosistemi koji su raspoređeni duž velikih reka, često razmatrani kao podređeni/zavisni) (što
je pogrešno, odnos među njima je uzajaman, isto tako reka u velikoj meri zavisi od
funkcionisanja riparijalnih staništa) bi mogli biti naročito osetljivi na hidromorfološke i
hidrološke promene reke.
Da bi mogli da predlože efikasna rešenja koja neće značajno uticati na biodiverzitet Dunava i
riparijalnih ekosistema, Studija sadrži pregled raznovrsnosti taksona i staništa u okviru
sektora na kome su planirani radovi sa ciljem poboljšanja plovidbe na srpskom delu toka. Isto
tako, postoje i podaci o prisutnim i ugroženim tipovima staništa, kao i o bogatstvu vrsta i
ugroženosti ali i o zaštićenim vrstama u okviru algi, vodenih makrofita, vodenih
makroinvertebrata, insekata (kao odvojene od vodenih makroinvertebrata, jer mnogi
terestrični taksoni zavise od riparijalnih staništa), fauni riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica i
sisara.
Na osnovu analize podataka, istraživani sektor bi mogao biti okarakterisan kao važno
područje za očuvanje prirode, ne samo na lokalnom nivou, već i za biodiverzitet celog
srednjeg sektora Dunava. Prisustvo plavnog područja koje je, u poređenju sa drugim
sektorima Dunava, značajno (ICPDR 2010), močvare, brojna rečna ostrva, rukavci i
mrestilišta ukazuju na efikasno značajan sektor.
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U procesu procene uticaja različitih hidrotehničkih radova u prirodi, naročiti problem sa
velikim rečnim sistemima, kao što je Dunav, je zadržavanje funkcionalnost čak i nakon
uticaja intezivnih, različitih antropogenih pritisaka, što je očigledno ako se uzme u obzir
status relevantnih vodnih tela u okviru sektora.
U tom smislu, mnogo više iskustva je dostupno u manjim, manje složenim sistemima, gde je
uticaj mnogo lakše izmeriti. U isto vreme, u malim vodnim telima, je manje komplikovano
osmisliti mere i pratiti njihovu efikasnost.
Naime, na osnovu analize bioloških elemenata kvaliteta, i podacima koji podupiru biološke
elemente kvaliteta, isto tako i na osnovu procene hemijskog statusa, opšte stanje Dunava u
ciljnoj oblasti je još uvek zadovoljavajuće u odnosu na procenu ekološkog statusa (dobar i
veoma dobar u sektoru iznad Novog Sada i umeren za vodna tela između Novog Sada i
Beograda, ciljna klasa III) duž ispitivanog sektora.
To podrazumeva da, mada su pritisci duž sektora očigledni i u uzvodnom sektoru (ICPDR
2010), reka je još uvek u dobrom stanju. U tom pogledu, treba imati na umu da je antropogeni
pritisak konstantan, ponekad deluje sinergistički, i da postoji mogućnost da reakcija sistema
na pritiske bude viša u trenutku kada udruženi intezitet nadmaši graničnu vrednost
funkcionisanja sistema. Takođe treba imati na umu da metodologija proučavanja velikih
ravničarskih reka još uvek nije zadovoljavajuća, tako ne postoji mogućnost efektivne
detekcije svih promena u tako kompleksnom staništu.
U suprotnosti sa ekološkim statusom/potencijalom vodnih tela u okviru istraživanog dela
toka, hemijski status nije zadovoljavajući. Za ceo sektor hemijski status ne zadovoljava
ciljeve životne sredine.
Trebalo bi naglasiti da, na osnovu analize pritisaka (ICPDR 2010, RS River Basin
Management Plan 2012) ceo sektor koji je planiran za radove u cilju poboljšanja plovidbe je
već pod značajnim uticajem hidromorfološke degradacije. Dodatni radovi, ukoliko se ne
isplaniraju pravilno, mogu predstavljati pritisak i imati uticaj na biološku raznovrsnost
Dunava, uključujući i obodne ekosisteme.
Imajući u vidu kvalitet i kvantitet dostupnih podataka, ocena uticaja radova na životnu
sredinu nije moguće izvršiti sa visokim nivoom pouzdanosti. Zato se predlažu dodatna
istraživanja i monitoring na području na kome se predviđaju radovi. Dodatno, moraju se
predvideti mehanizmi za efikasnu reakciju u slučaju da se utvrde značajniji uticaji.
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Neophodan

je

monitoring

svih

komponenti

biote

(alge,

vegetacija,

vodeni

makrobeskičmenjaci, terestrični insekti, ribe, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari), kao i
monitoring područja koja su ključna za zaštitu životne sredine (zaštićena područja, plavne
zone, mrestilišta, rečne ade, bočni rukavci, dublji delovi glavnog toka Dunava, plavne šume i
prirodne travnate zajednice). Ažuriranje registra i monitoring naročito su značajni za
ekosisteme plavnih šuma i livada. Iako je većina šumskih područja duže predmetnog sektora
Dunava manje više devastirana, sa dominacijom semi-naturalne vegetacije, postoje područja
koja su, sa stanovišta zaštite životne sredine od posebnog značaja, kao na pr. Quercus robur
(detaljno razmatrano u tekstu). Psamofilna vegetacija, takođe, treba da bude predmet
sistematskog monitoring, jer su peščana staništa od značaja za očuvanje specifičnih biljnih
zajednica.
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Сектор #22 - Поље брзина при MWL (разлика између пројектованог
стања - Опција 5 и постојећег стања)

Слика X.30

Сектор #22 - Поље брзина при DLNL (разлика
пројектованог стања - Опција 5 и постојећег стања)
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Слика X.31.

Сектор #24 - Поље брзина при протицају 100 годишње велике воде
(постојеће стање)
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Слика X.32.

Сектор #24 - Поље брзина при DHNL (постојеће стање)

Слика X.33.

Сектор #24 - Поље брзина при MWL (постојеће стање)
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Сектор #24 - Поље брзина при DLNL (постојеће стање)
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Слика X.35

Figure X.36
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Сектор #24 - Поље брзина при протицају 100 годишње велике воде
(Опција 5)

Sector #24 - Поље брзина при DHNL (Опција 5)

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније
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Сектор #24 - Поље брзина при MWL (Опција 5)

Слика X.38.

Сектор #24 - Поље брзина при DLNL (Опција 5)
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Слика X.39.

Сектор #24 - Поље брзина при протицају 100 годишње велике воде
(разлика између пројектованог стања - Опција 5 и постојећег стања)

Слика X.40.

Сектор #24 - Поље брзина при DHNL (разлика
пројектованог стања - Опција 5 и постојећег стања)
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Сектор #24 - Поље брзина при MWL (разлика између пројектованог
стања - Опција 5 и постојећег стања)

Figure X.42.

Sector #24 - Поље брзина при DLNL (разлика између пројектованог
стања - Опција 5 и постојећег стања)
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Сектор #19 - Нивои воде у постојећем стању и непосредан
краткорочан утицај на промене нивоа воде, km 1263,8

Слика X.44.

Сектор #22 - Нивои воде у постојећем стању и непосредан
краткорочан утицај на промене нивоа воде, km 1238,1
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Сектор #24- Нивои воде у постојећем стању и непосредан
краткорочан утицај на промене нивоа воде, km 1201,5
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Сектор #19 - Нивои воде у постојећем стању и дугорочан утицај на
промене нивоа воде, km 1263,8

Слика X.47.

Сектор #22 - Нивои воде у постојећем стању и дугорочан утицај на
промене нивоа воде, km 1238,1
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Сектор #24 - Нивои воде у постојећем стању и дугорочан утицај на
промене нивоа воде, km 1201,5
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Слика X.49.A Сектор #19 - Симулиране промене нивоа речног корита после једне
године (A) и после две године (B) након изградње
A

B
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Слика X.49.B Сектор #19 - Симулиране промене нивоа речног корита после 3 (C)
и 5 година (D) након изградње
C

D
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Слика X.50.A Сектор #22 - Симулиране промене нивоа речног корита после 1 (A)
и 2 године (B) након изградње
A

B
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Слика X.50.B Сектор #22 - Симулиране промене нивоа речног корита после 3 (C)
и 5 година (D) након изградње
C

D
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Слика X.51.A Сектор #24 - Симулиране промене нивоа речног корита после 1 (A)
и 2 године (B) након изградње
A

B
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Слика X.51.B Сектор #24 - Симулиране промене нивоа речног корита после 3 (A)
и 5 година (B) након изградње
C

D
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Слика X.52. Сектор #19 - Симулиране промене нивоа корита у попречном
пресеку после 1, 2 и 3 године након изградње
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Слика X.53. Сектор #22 - Симулиране промене нивоа корита у попречном
пресеку после 1, 2 и 3 године након изградње
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Слика X.54. Сектор #24 - Симулиране промене нивоа корита у попречном
пресеку после 1, 2 и 3 године након изградње
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ПРИЛОГ XI

КРАТАК ПРЕГЛЕД ПОСТУПКА ОДАБИРА РЕШЕЊА
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1.

УВОД
Током треће фазе, идејни пројекти (за критичне секторе 18, 19, 21, 22, 23, 24) су даље
развијени употребом 2D морфолошког модела. Ово је условило промене решења
идејних пројеката из следећих разлога:
- Резултати добијени кроз хидродинамичко моделовање нису се увек поклапали са
резултатима морфолошког моделовања;
- На појединим местима предложене хидротехничке грађевине узроковале су
проблеме за пловидбу на низводним деоницама;
- Број грађевина је разматран у вези са расположивим буџетом за извођење
радова (за сектор 23).
У Табели 1.1 приказан је преглед одабраних решења за фазе 2D хидродинамичког и
морфолошког моделовања. Решења за 5 критичних сектора усвојена током фазе
хидродинамичког моделовања подразумевају примену хидротехничких грађевина, а
на 1 сектору ради се о комбинацији грађевина и багеровања (Сектор 23). Током фазе
морфолошког моделовања, за три сектора усвојена је опција багеровања, за два
сектора комбинација хидротехничких грађевина и багеровања (Сектори 19 и 22), а за
1 сектор усвојено је решење које се састоји од хидротехничких грађевина.
Табела 1.1 Преглед одабраних опција
морфолошког моделовања

током

фаза

хидродинамичког

Сектор

Фаза хидродинамичког моделовања

Фаза морфолошког моделовања

18. Сусек

узводно: 3 прага

узводно: багеровање

низводно: усмеравајућа грађевина и 2

низводно: багеровање

и

шеврона
19. Футог

узводно: 2 шеврона и 2 прага

узводно: багеровање

низводно: 2 шеврона

низводно: неукорењени напер и шеврон

21. Араника ада

4 прага

багеровање

22. Чортановци

узводно: 3 прага

узводно: багеровање

низводно: 2 прага

низводно: 3 прага

23. Бешка

2 шеврона и багеровање

багеровање

24. Прелив

2 шеврона

2 шеврона

Извор: Конзорцијум

У току фазе морфолошког моделовања, развијен је и тестиран велики број
морфолошких симулација. Сценарио 1 представља морфолошку симулацију решења
одабраног током фазе хидродинамичког моделовања, као неку врсту полазне основе.
Наредни сценарији су нумерисани као сценарио 2, сценарио 3, итд.
У поглављу 2 овог додатка представљени су резултати морфолошког моделовања, а
у поглављу 3 приказани су различити симулирани сценарији који се састоје од:
- Сценарија 1, као полазне основе на бази
решења добијеног кроз
хидродинаммичко моделовање;
- Накнадно развијени и симулирани сценарији (одабир релевантних сценарија).
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2. ПРИМЕНА МОРФОЛОШКОГ МОДЕЛА
2.1. Примена морфолошког модела
Иако је образац ерозије и засипања симулиран веома добро кроз морфолошки
модел, резултате моделовања требало би узимати са резервом. Стога, само
„изазване промене“ су релевантне да би се надокнадили недостаци и несавршености
модела. Изазване промене су релативне промене између симулација без (почетна
вредност) и са хидротехничким грађевинама. Апсолутне промене кота дна корита су
израчунате преклапањем изазваних промена са батиметријом из 2012. године.
Сви сценарији су симулирани уз употребу 3-годишњег хидрограма који се састоји од:
године са средњим протоцима (година 1), године са великим протоцима (година 2) и
године са малим протоцима (година 3), као што је приказано на Слици 2.1.

Discharge (m3/s)

Слика 2.1.

Симулирани хидрограм (3 године)
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2.2. Пример вредновања једног сценарија
На Слици 2.2 представљене су изазване батиметријске промене након симулације уз
употребу хидрограма приказаног на Слици 2.1, за један од развијених сценарија. На
слици је приказана симулирана разлика између кота дна речног корита након 3
године са хидротехничким грађевинама (сценарио) и симулираног речног корита без
хидротехничких грађевина након 3 године (почетна вредност). Црвена боја означава
повећање кота дна речног корита, док плава боја означава смањење кота дна речног
корита, тј. ерозију.
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Слика 2.2.

Симулација промене кота дна речног корита за Сценарио-02

Да би се проверило да ли сценарио даје резултате, којима се обезбеђују дубине у
складу са препорукама Дунавске комисије, обрачун се врши у два корака:
1. Изазвне промене након 3 године се преклапају са батиметријом из 2012. године
да би се израчунала апсолутна промена кота дна речног корита уз утицај
симулираног датог сценарија;
2. Дубина испод DLNL је добијена одузимањем кота дна речног корита након
симулираног сценарија од DLNL.
Резултат након ова два корака приказан је на Слици 2.3. Овде зелена боја означава
дубину већу од 2.5 m (препоруке Дунавске комисије) док црвена боја означава дубину
између 2.5 m и 0 m испод DLNL. Ћелије мреже модела где је дубина већа од DLNL,
тзв. суве ћелије, су сиве боје. Након морфолошке симулације, ради се провера
расположивих дубина у смислу дефинисаних препорука Дунавске комисије. Уколико
сценаријо не даје дубине у складу са препорукама Дунавске комисије, развијени су
други сценарији, уз понављање претходно изложених корака. Овај процес је
настављан све док ћелије мреже модела које се налазе у оквиру пловног пута не
постану зелене, тј. док се не добије решење које одговара препорукама Дунавске
комисије у погледу дубине пловног пута.

A-156

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Слика 2.3.

Пример – Област у којој су након 3 године испуњене препоруке
Дунавске комисије у виду габарита пловног пута
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3. РАЗВИЈЕНИ И СИМУЛИРАНИ СЦЕНАРИЈИ ЗА КРИТИЧНЕ СЕКТОРЕ
3.1.

СЕКТОР 18 - СУСЕК

Сценарио-01
Решење на бази хидродинамичког модела узето је као полазна основа у
морфолошком моделу и извршена је симулација на бази 3-годишњег хидрограма. На
Слици 3.1 приказане су изазване промене кота дна речног корита након 3 године.
Уочено је следеће:
1. Засипање се јавља узводно и између прагова, док се ерозија јавља у кривини где
се налази пешчани спруд;
2. Низводно од кривине на km 1,283.6 ток прелази са десне обале ка левој обали
што резултира обимним засипањем у оквиру пловног пута на km 1,283.0. Дуж
леве обале изражена је ерозија од 3.5 m;
3. Долази до засипања у пловном путу низводно од шеврона.
Слика 3.1.

Сектор 18 (Сценарио-01) – Симулација промене кота дна речног
корита након 3 године
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На Слици 3.2 приказане су области где се након 3 године упоставља дубина у складу
са препорукама Дунавске комисије. Постоје 3 области у оквиру пловног пута где ове
препоруке нису испуњене, тј. где не постоји довољна дубина и/или ширина пловног
пута. Ово је приказано на Слици 3.2. Последично, развијен је велики број додатних
сценарија уз симулацију различитих хидротехничких грађевина, како би се добило
решење које је у складу са препорукама Дунавске комисије. Кратак опис ових
сценарија дат је у Додатку IV.
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Слика 3.2.

Сектор 18 (Сценарио-01) - Области у којима су испуњене препоруке
Дунавске комисије
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Сценарио-02
Кривина, у којој је анализирана примена прагова, претрпела је значајне морфолошке
промене у периоду 2011-2012. године. Дошло је до ерозије спруда, док је засипање
настало на спољном делу кривине. Такође, дошло је до померања критичног сектора
низводно. Прагови из Сценарија-01 померени су даље низводно у кривини, тачно на
месту где је спруд улазио у пловни пут у 2012. години. Коте круна прагова су смањене
на 66, 66 и 65 m.n.m., док усмеравајућа грађевина и шеврони имају сличну висину.
Закључак: Прагови су побољшали пловидбене услове у кривини, али још увек постоји
део спруда који је улази у пловни пут. Низводно је узрокован додатни проблем за
пловидбу због промене смера тока, као последице постојања прагова.
Сценарио-03
Основа за овај сценарио је Сценарио-02, али је кота круне прагова повећана на 68
m.n.m. да би остатак спруда који улази у пловни пут, еродирао. Да би спруд на km
1,282.4 еродирао, шеврон 1 је померен у правцу пловног пута.
Закључак: Проблем у кривини није решен, док је додатни проблем настао низводно,
чак израженији него код Сценарија-02.
Сценарио-05
Извршено се смањење броја предложених грађевина на овом сектору. Број прагова
је смањен са 3 на 2. Низводно, из симулације су уклоњене усмеравајућа грађевина и
шеврони. Два прага су постављена на km 1285.2 и km 1284.85, са котом круне од 68
m.n.m.
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Закључак: Критични део од km 1284.2 до km 1284.8 није решен, док је дошло до
нових проблема на km 1283.0. Такође, критична деоница од km 1282.6 – km 1282.2
није решена.
Сценарио-06
Моделован је сценарио са 3 прага у кривини:
- Праг 1: km 1285.25 са котом круне на 67 m.n.m.;
- Праг 2: km 1284.85 са котом круне на 67 m.n.m.;
- Праг 3: km 1284.50 са котом круне на 67 m.n.m..
Прагови су снижени на 67 m.n.m., јер је закључено да су грађевине са котом круне од
68 m.n.m. предимензионисане (Сценарија 3 и 5). Према Сценарију-05, прагови са
котом круне од 68 m.n.m. преусмеравају главни ток преко спруда уз конвексну обалу,
са котама дна речног корита које су ниже од кота круна прагова. Ово није пожељно.
Закључено је да прагови са котом круне од 68 m.n.m. не би били ефикасни у кривини.
Закључак:
- Сценарио-06 не води решењу пловидбених проблема.
- Прагови са котом круне од 67 m.n.m. си у даље превисоки, јер делују тако да се
ток одбија о спруд. Из тог разога ове висине грађевина нису одговарајуће.
Сценарио-07
Основа за Сценарио-07 је Сценарио-06 уз следеће промене:
- Додата је усмеравајућа грађевина на km 1,283.0;
- Прагови моделовани у Сценарију-06 су били превисоки, па су стога у овој
симулацији снижени на 65 m.n.m. (са 67 m.n.m.).
Закључак:
- У кривини на сектору Сусек долази до понављања обрасца за све коте круне
прагова: прагови стварају пречицу за ток преко спруда, што је веома непожељан
ефекат. Не би требало планирати прагове који сувише изравнавању коте дна
речног корита у попречном пресеку с обзиром на то да се тиме увек формира ток
преко спруда уз конвексну обалу;
- Ситуација на км 1283.0 се у побољшала.
Сценарио-09
Полазна основа за Сценарио-9 је Сценарио-07, уз додатак шеврона на km 1284.5. У
кривини на сектору Сусек постоји тенденција стварања пречице за ток, што постаје
још израженије применом прагова.
Закључак: Напери/шеврони делују ефективније у решавању пловидбених проблема у
кривини на сектору Сусек, али спруд који се ствара иза шеврона улази у пловни пут и
смањује габарите пловног пута.
Закључци на бази моделованих сценарија
Ниједан од моделованих сценарија није решио пловидбене проблеме, а чак је дошло
до стварања нових пловидбених проблема низводно од грађевина. У том смислу,
багеровање пловног пута се наметнуло као најбоља опција за овај компликовани
критични сектор.
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3.2.

СЕКТОР 19 - ФУТОГ

Сценарио-01
Решење на бази хидродинамичког модела узето је као полазна основа у
морфолошком моделу и извршена је симулација на бази 3-годишњег хидрограма. На
Слици 3.3 приказане су изазване промене нивоа речног корита након 3 године.
Уочено је следеће:
1. Засипање се јавља низводно од два шеврона, што ограничава габарите пловног
пута;
2. Засипање се јавља између два прага, док долази до ерозије постојећег спруда уз
леву обалу;
3. Еродирани нанос са спруда се таложи низводно у пловном путу;
4. Долази до таложења наноса у пловном путу због промењеног обрасца течења.
Слика 3.3.

Сектор 19 (Сценарио-01) – Симулиране промене кота дна речног
корита након 3 године
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На Слици 3.4 представљене су области у којима су након 3 године успостављене
дубине пловног пута у складу са препорукама Дунавске комисије. У оквиру пловног
пута постоје 3 области у којима препоруке Дунавске комисије нису задовољене, тј. где
пловни пут није довољно дубок и/или широк. Ово је приказано на Слици 3.4.
Последично, развијен је велики број додатних сценарија уз симулацију различитих
хидротехничких грађевина, како би се добило решење које је у складу са
препорукама Дунавске комисије. Кратак опис ових сценарија дат је у Додатку IV.
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Слика 3.4.

Сектор 19 (Сценарио-01) - Област у којима су испуњене препоруке
Дунавске комисије
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Сценарио-05
Сценарио-01 је изазвао озбиљне морфолошке промене у оквиру критичног сектора,
као и низводно од њега. Стога је, одлучено да се иде у правцу смањења броја
предложених грађевина на овом сектору. Код овог сценарија, фокус је на прелазу код
km 1267 и нестабилном низводном делу сектора. Сценарио се састоји од следећег:
- три напера на km 1267.2, km 1266.8 и km 1266.4 са котом круне од DLNL+1m;
- напер на km 1263.3 са котом круне која одговара DLNL +1 m;
- шеврон на km 1262.7 са котом круне која одговара DLNL.
Закључак:
- Долази до засипања основног корита тачно код km 1266.6. Ово резултује
дубинама мањим од 2.5 m испод DLNL;
- Грађевине низводно (напер и шеврон) доприносе стабилизацији речног корита на
овом сектору.
Сценарио-08
Основа за овај Сценарио је Сценарио-07, али без напера на km 1267. Даље узводно,
спруд који сужава пловни пут би био избагерован. Стога, Сценарио-08 се састоји од
следећег:
- Напер на km 1263.3 са котом круне која одговара DLNL+1 m;
- Шеврон на km 1262.7 са котом круне која одговара DLNL
Не би требало сметнути са ума је сврха ових грађевина да осигурају да основно
корито остане у стању у каквом се тренутно налази. Да би се то остварило, потребно
је применити такве грађевине које ће смањити протицај са десне стране реке.
Закључак:
- Опција са грађевинама је одбачена, јер доводи до стварања малих дубина испод
DLNL;
- Хидротехничке грађевине могу бити примењене на низводном делу сектора Футог
како би се осигурало одржавање остојећег стања основног корита. Симулиране
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опције дале су добре резултате, тј. није дошло до било каквих негативних
ефеката у пловном путу.
Сценарио-15
Овај сценарио се састоји од багеровања на узводном делу сектора и два
неукорењена напера на km 1263.3 и km 1262.8. Кота круне грађевина одговара нивоу
DLNL +1 m.
Закључак:
- Долази до таложења наноса (0.3 m) између напера и низводно од напера (до 0.5
m);
- Долази до мањег таложења од 0.2-0.3 m у оквиру пловног пута (км 1,262 – км
1,260.9);
- За моделовани перод времена постоји довољна дубина у пловном путу;
- Грађевине утичу на стабилизацију речног корита у низводном делу сектора.
Сценарио-16
Сценарио се састоји из багеровања на узводном делу сектора, неукорењеног напера
на km 1263.3 и шеврона на km 1262.75. Кота круне неукорењеног напера је на нивоу
од DLNL+1m, док је кота круне шеврона на нивоу DLNL. Шеврон је широк око 130 m.
Закључак:
− Таложење између напера и шеврона је ограничено, а опажена је и извесна
ерозија. Непосредно низводно од шеврона јавља се таложење, док се ерозија од
0.5 m јавља на низводном крају спруда;
− Шеврон дели ток на два дела. Развија се ток између напера и десне стране
шеврона, што је пожељно са аспекта заштине животне средине;
− За моделовани перод времена постоји довољна дубина у пловном путу;
− Грађевине утичу на стабилизацију речног корита у низводном делу сектора.
Сценарио-17
Овај сценарио је базиран на Сценарију-16, али уз смањење ширине шеврона са 130
m на 100 m и уз промену коте круне грађевине са DLNL на DLNL+1 m. Повећано је
растојање од ивице пловног пута до шеврона са 100 m (из Сценарија-16) на 130 m.
Закључак:
- Образац јављања ерозије/таложења наноса је сличан као и код шеврона са котом
круне на нивоу DLNL (Сценарио-16). Непосредно низводно од шеврона таложење
је израженије (max 2.3 m).
- Ток који се развија са десне стране шеврона је дубљи у поређењу са Сценаријом16;
- За моделовани перод времена постоји довољна дубина у пловном путу;
- Грађевине утичу на стабилизацију речног корита у низводном делу сектора.
Закључци на бази моделованих сценарија
Закључено је следеће:
Као најбоља опција одабран је Сценарио-17, који се састоји од:
⋅ Багеровања на km 1266.377 – km 1265.011;
⋅ Неукорењеног напера окренутог низводно на km 1263.35;
⋅ Шеврона на km 1262.75;
Као што се може видети са Слике 3.5, изазване промене кота дна речног корита биле
би веома ограничене (мање од 1.5 m);
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Грађевине изазивају промене у морфологији, ток је преусмерен ка левој обали у делу
где су лоциране две грађевине, што је праћено растом спруда у кривини. У суштини,
генерисан је пертурбациони талас са веома малим морфолошким амплитудама. Не
долази до појаве области у оквиру пловног пута без довољне дубине, јер деоница
низводно од овог сектора има дубину од већу од 4 m.
Таложење се јавља иза шеврона, док се дуж страна шеврона јавља ерозија. Шеврон
је позициониран тако да имобилизује постојећи спруд на постојећој локацији, а у исто
време омогућава проток дуж десне стране спруда. Може се очекивати мања ерозија
десне обале у близини шеврона.
Неукорењени напер осигурава ток дуж десне обале у перидима малих вода (DLNL 1m) за потребе животне средине.
Грађевине ће утицати на стабилизацију реке на овом сектору без изазивања великих
морфолошких промена нити ограничавања услова повезаности реке и постојећих
рукаваца.
Део који је означен као критичан на Слици 3.6 на узводном делу сектора биће
уклоњен багеровањем.
Слика 3.5.

Сектор 19 (Сценарио-17) - Симулиране промене кота дна речног
корита након 3 године

2
4

3

2
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Слика 3.6.

Сектор 19 (Сценарио-17) - Област у којима су испуњене препоруке
Дунавске комисије

Напомена: област предвиђена за багеровање је означена розе бојом
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3.3.

СЕКТОР 21 – АРАНКИНА АДА

Сценарио-01
Решење на бази хидродинамичког модела узето је као полазна основа у
морфолошком моделу и извршена је симулација на бази 3-годишњег хидрограма. На
Слици 3.7 приказане су изазване промене кота дна речног корита након 3 године.
Уочено је следеће:
1. Таложење наноса се јавља низводно у делу између прагова;
2. Основно корито дуж десне стране острва еродира од 0.5 - 1.5 m;
3. Главни ток је концентрисан дуж десне обале и долази до преусмеравања ка левој
обали уз стварање спруда који сужава пловни пут полазећи од острва као десној
обали.

Слика 3.7.

Сектор 21 (Сценарио-01) - Симулиране промене кота дна речног
корита након 3 године

1
2

3

На Слици 3.8 представљене су области у којима су након 3 године успостављене
дубине пловног пута у складу са препорукама Дунавске комисије. У оквиру пловног
пута постоје 2 области у којима препоруке Дунавске комисије нису задовољене, тј. где
пловни пут није довољно дубок и/или широк. Ово је приказано на Слици 3.8. Примена
прагова не би у потпуности решила проблем који постоји дуж десне стране острва
Последично, развијен је велики број додатних сценарија уз симулацију различитих
хидротехничких грађевина, како би се добило решење које је у складу са
препорукама Дунавске комисије. Кратак опис ових сценарија дат је у Додатку IV.
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Слика 3.8.

Сектор 21 (Сценарио-01) - Област у којима су испуњене препоруке
Дунавске комисије

1

2

Сценарио-02
Овај Сценарио је базиран на Сценарију-04 уз различите коте круна грађевина:
- Праг 1 (лево корито) на km 1246.6 са котом круне од 66 m.n.m.;
- Праг 2 (лево корито) на km 1246.2 са котом круне од 68 m.n.m.;
- Праг 3 (лево корито) на km 1246.8 са котом круне од 68 m.n.m.;
- Праг 4 (лево корито) на km 1246.4 са котом круне од 67 m.n.m.
Извршено је снижавање кота круна прагова да би се избегло стварање великих
морфолошких промена. Резултати су слични резултатима Сценарија-01, иако мање
изражени. Смањен је број прагова да би се додатно умањиле морфолошке промене,
опције која је анализирана у Сценарију-04.
Закључак:
Резултати су слични резултатима Сцнарија-01, мада мање изражени.;
Пловидбени проблеми у критичниом сектору нису решени.
Сценарио-04
Овај сценарио се састоји од 2 прага на km 1246.6 и km 1246 са котом круне од 69
m.n.m. У овом сценарију долази до великих морфолошких промена. До ерозије
долази у области која је била критична у 2012. години, али уједно долази до обимног
таложења наноса низводно од овог сектора што резултира појавом дубина мањих од
2.5 m испод DLNL.
Закључак: пловидбени проблеми су скоро решени у овом сектору, али долази до
појаве додатног прблема низводно од сектора, за шта би било потребно додатно
решење.
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Сценарио-05
У Сценарију-05 по 4 прага су постављена у лево и десно/основно корито:
- У левом кориту: кота круне на 68 m.n.m.; Сврха: преусмерити ток на десну страну;
- У десном/основном кориту: кота круне на 66 m.n.m.; Сврха: преусмерити ток ка
десној ивици осртва.
Овај Сценарио је развијен да би се преусмерио део тока ка десном кориту, како би се
узроковала ерозија десне стране острва. Кота круне прагова у левом каналу је виша
од кота круна прагова у десном кориту, како би се осигурало да десно/основно корито
остане доминантно. Уколико би прагови били постављени само у левом кориту,
долазило би до тенденције скретања превише тока у десно/основно корито, што би
утицало на раст десне стране острва.
Закључак:
- Десна ивица острва и даље је подложна таложењу на узводном крају;
- Тенденција реке да створи доминантно корито са десне стране острва праћена је
стварањем спруда што резултира појавом пловидбених проблема низводно.
Сценарио-06
У Сценарију-05 по 4 прага су постављена у лево и десно/основно корито:
- У левом кориту: кота круне на 69 m.n.m.; Сврха: преусмерити ток на десну страну;
- У десном/основном кориту: кота круне на 66 m.n.m.; Сврха: преусмерити ток ка
десној ивици острва.
Образац ерозије/таложења наноса је сличан као код Сценарија-05.
- Прагови очигледно преусмеравају ток ка десном/основном кориту; лево корито
слаби, док прагови у десном/основном кориту узрокују ерозију спруда.
- Низводни проблем очигледно није решен са овом модификацијом Сценарија-05.
Закључак:
- Сценарио-06 не решава пловидбени проблем.
- Употреба хидротехничких грађевина на овом сектору узрокује нестабилност
корита низводно, због концентрације тока у основном кориту.
- Багеровање би узроковало мање морфолошке промене, а можда је могуће
померање пловног пута у десно да би се искористио дубок део тока дуж десне
обале.
Сценарио-07
Овај Сценарио је базиран на Сценарију -04:
- Праг 1 (лево корито) на km 1246.6 са котом круне на 69 m.n.m.;
- Праг 2 (лево корито) на km 1246.0 са котом круне на 69 m.n.m.;
- Праг 3 (десно корито): на km 1246.0 са котом круне на 67 m.n.m. да би се
спречила концентрација тока дуж десне обале.
Сценарио-07 решава велики део пловидбених проблема, али десна ивица острва и
даље сужава пловни пут. Праг 3 је додат у покушају да се спречи ерозија основног
корита испод 67 m.n.m. Са прагом у левом кориту, чија је кота круне 69 m.n.m. и
прагом у десном/основном кориту, чија је кота круне 67 m.n.m., десно корито је и
даље доминантно.
Закључак:
- Пловидбени услови се побољшавају овим грађевинама, али и даље постоји
проблем са локацијом додатног трећег прага.
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-

-

Различити сценарији за сектор Аранкина ада са различитим димензијама прагова
имају сличан тренд, пловидбени проблеми се могу у многоме решити, али остаје
део који није решен на истој локацији у сваком сценарију.
Резултати моделованих опција сугеришу да је могуће постићи решење применом
хидротехничких грађевина. Такође, јасно је да би морфолошке промене низводно
од сектора Араника ада биле значајне, без обзира на висину и број прагова који
би био примењен.

Сценарио-10:
Овај Сценарио је базиран на Сценарију-04 уз повећање коте круне два прага на 68
m.n.m.
Резултати морфолошког моделовања за Сценарио-10 су следећи:
- Повећање коте круне прагова даје боље резултате, али проблем није у
потпуности решен;
- Опет се јављају значајне морфолошке промене низводно од сектора, и постаје
извесно да ове промене није могуће избећи.
Закључак:
- Остварено је одређено унапређење кроз повећање коте круне прагова, али
проблем није у потпуности решен;
- Уочен је значајан утицај на морфологију низводно од овог сектора.
Закључци на бази моделованих сценарија
- Прагови у левом кориту преусмеравају превише тока у десно корито (основно
корито), што подстиче раст узводног краја острва.
- Разматрано је да ли је могуће решити проблем применом прагова у оба корита:
1. Преусмерити ток у основно корито праговима у левом кориту да би основно
корито било доминантно;
2. Изазвати ерозију десне ивице острва праговима у основном кориту. Да би се ово
постигло, прагови у соновном кориту морају бити нижи од прагова у левом кориту.
- У свим сценаријима примена хидротехничких грађевина је узроковала драстичне
морфолошке промене низводно од овог сектора, превасходно због концентрације
тока у основном кориту, што је резултирало ерозијом у соновном кориту и
таложењем наноса (спруд дуж десне обале) даље низводно. Уочени морфолошки
ефекти сугеришу да би моделоване грађевине имале превише јак утицај и
драстично измениле природне услове течења.
- Додатна опција која је анализирана подразумевала је багеровање речног наноса
дуж десне ивице пловног пута. Утицај багеровања наморфологију реке је
драстично мањи него утицаји симулирани кроз сценарија са хидротехничким
грађевинама.
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3.4.

СЕКТОР 22 - ЧОРТАНОВЦИ

Сценарио-01
Решење на бази хидродинамичког модела узето је као полазна основа у
морфолошком моделу и извршена је симулација на бази 3-годишњег хидрограма. На
Слици 3.9 приказане су изазване промене кота дна речног корита након 3 године.
Уочено је следеће:
1. Таложење наноса се јавља у области између прагова;
2. Дуж леве стране прагова у пловном путу долази до ерозије речног корита од 0.5 1.5 m док је ерозија спруда око 0.5 m;
3. Еродирани нанос се таложи низводно и долази до формирања великог спруда на
средини пловног пута;
4. Низводни прагови узрокују ерозију постојећег спруда и таложење у пловном путу;
5. Долази до таложења иза првог низводног прага.

Слика 3.9.

Сектор 22 (Сценарио-01) - Симулиране промене кота дна речног
корита након 3 године

1

2
3
4
5

На Слици 3.10 представљене су области у којима су након 3 године успостављене
дубине пловног пута у складу са препорукама Дунавске комисије. У оквиру пловног
пута постоје 2 области у којима препоруке Дунавске комисије нису задовољене, тј. где
пловни пут није довољно дубок и/или широк. Ово је приказано на Слици 3.10.
Примена прагова на узводном делу сектора не би у потпуности решила проблем који
постоји у кривини. Уз то, долази до стварања новог критичног сектора низвоно.
Последично, развијен је велики број додатних сценарија уз симулацију различитих
хидротехничких грађевина, како би се добило решење које је у складу са
препорукама Дунавске комисије. Кратак опис ових сценарија дат је у Додатку IV.
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Слика 3.10. Сектор 22 (Сценарио-01) - Области у којима су испуњене препоруке
Дунавске комисије

1

2

Сценарио-15
Одлучено је да се одустане од примене прагова на узводном делу јер пловидбени
проблем није толико изражен, а прагови генеришу веома изражене морфолошке
промене на низводном делу сектора. Уместо грађевина, овај део спруда који сужава
пловни пут на узводном делу сектора биће уклоњен багеровањем.
Низводно, праг број 1 је померен даље низводно до km 1237.6 (са km 1240.2) док је
праг број 2 померен на 1237.0 (са km 1237.2). Два додатна прага 3a и 3b су
позиционирани између острва и десне обале на такав начин да постоји отвор између
ова два прага. На Слици 3.11 представњене су позиције грађевина. Кота круна
прагова је на нивоу од DLNL -2 m да би се осигурао ток воде преко грађевина и током
малих вода, из разлога заштите животне средине.
Уочено је да низводни део сектора карактерише нестабилно речно корито, али да
овај сектор није био критичан 2011. године. Стога главни циљ прагова је повећање
отпора у рукавцу што доприноси стабилизацији реке у овом сектору, без узроковања
већих морфолошких промена.

A-172

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Слика 3.11. Сектор 22 (Сценарио-15) – Локације грађевина

Sill 1
Sill 2
Sill 3a
Sill 3b

Симулиране промене кота дна речног корита након 3 године приказане су на Слици
3.12. У суштини, морфолошке промене су минималне (мање од 1 m). Уочено је
следеће:
1. Долази до таложења наноса у области између прагова;
2. Речно корито на сесној ивици пловног пута еродира око 0.2 m.
На Слици 3.13 представљене су области у којима су након 3 године успостављене
дубине пловног пута у складу са препорукама Дунавске комисије. Не постоје области
у пловном путу где нису задовољене препоруке Дунавске комисије у погледу
габарита пловног пута, осим узводног дела сектора који ће бити решен багеровањем
речног наноса.
Слика 3.12. Сектор 22 (Сценарио-15) - Симулиране промене кота дна речног
корита након 3 године

1
2
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Слика 3.13. Сектор 22 (Сценарио-15) - Области у којима су испуњене препоруке
Дунавске комисије

1
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3.5.

СЕКТОР 23 - БЕШКА

Сценарио-01
Решење на бази хидродинамичког модела узето је као полазна основа у
морфолошком моделу и извршена је симулација на бази 3-годишњег хидрограм. На
Слици 3.14 приказане су изазване промене кота дна речног корита након 3 године.
Уочено је следеће:
1. Долази до таложења наноса низводно од шеврона;
2. Долази до ерозије са обе стране шеврона;
3. У оквиру пловног пута долази до спорадичне ерозије/таложења наноса.

Слика 3.14. Сектор 23 (Сценарио-01) - Симулиране промене кота дна речног
корита након 3 године

3
2
1
2

На Слици 3.15 представљене су области у којима су након 3 године успостављене
дубине пловног пута у складу са препорукама Дунавске комисије. У оквиру пловног
пута постоје 2 области у којима препоруке Дунавске комисије нису задовољене, тј. где
пловни пут није довољно дубок и/или широк. Ово је приказано на Слици 3.15.
Примена шеврона не би у потпуности решила пловидбене проблеме на две локације
у оквиру овог критичног сектора. Последично, развијен је велики број додатних
сценарија уз симулацију различитих хидротехничких грађевина, како би се добило
решење које је у складу са препорукама Дунавске комисије. Кратак опис ових
сценарија дат је у наредном делу.
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Слика 3.15. Сектор 23 (Сценарио-01) - Области у којима су испуњене препоруке
Дунавске комисије

1

2

Сценарио-08
Сценарио-08 је базиран на Сценарију-01, уз померање шеврона ближе пловном путу
и уз увођење усмеравајуће грађевине на km 1231.4. Овај сценарио резултира
одређеном ерозијом у основном кориту, али и типичним таложењем наноса низводно
од шеврона.
Закључак:
- Комбинација два шеврона и усмеравајуће грађевине не решава пловидбени
проблем на овом сектору.
Сценарио-09
Уз шевроне из Сценарија-08, додата су два прага у основном кориту да би се
подстакло проширивање. Кота круне прагова је на 65 m.n.m., а локације прагова су
спедеће:
Праг 1: km 1,228.5;
Праг 2: km 1,228.2;
Праг 3: km 1228.0.
Закључак:
- Употреба прагова би поправила ситуацију, али не довољно да би се пловидбени
проблем у потпуности решио;
- Угаоно таложење узроковано шевронима је и даље проблематично.
Сценарио-11
У односу на Сценарио-09, додат је још један праг на km 1229.2 са котом круне на 67
m.n.m.
Закључак:
- Долази до интензивних морфолошких промена низводно од грађевина;
- Сценарио-11 је корак ближе решењу пловидбених проблема на овом сектору у
односу на претходне сценарије;
- Угаоно таложење наноса узроковано шевронима је о даље проблематично. Даље
блокирање десне стране основног корита би могло бити размотрено.
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-

Изазвана ерозија на десној страни која је у вези са праговима је забрињавајућа.
Не би требало пројектовати грађевине које воде даљем преусмеравању тока на
десну страну основног корита. Потребне су даље модификације.

Сценарио-27
Овај Сценарио подразумева комбинацију багеровања наноса и одређених грађевина
Као први корак, врши се багеровање од km 1229.6 до 1227.8 да би се успоставили
минимални параметри пловног пута у складу са препорукама Дунавске комисије.
Након тога, постављају се четири прага у пловном путу да би се спречило таложење
наноса у оквиру пловног пута, у комбинацији са усмеравајућом грађевином да би се
преусмерио део тока у правцу пловног пута. Овај сценарио приказан је на Слици 3.16.
Резултат симулације након три године је готово потпуно решење пловидбених
проблема у овом критичном сектору, па се ово решење показало као ефектно. Ипак,
трошкови ове опције су изразито високи и прелазе 5 милиона евра.
Слика 3.16. Сектор 23 - Сценарио-27 – Приказ локације грађевина и области за
багеровање

Извор: Конзорцијум

Закључци на бази моделованих сценарија
- Шеврони узрокују проблематично угаоно таложење наноса низводно (закључак
који важи за све шевроне моделоване у оквиру овог пројекта). Разлог за ово је у
скретању тока од шеврона низводно, што подстиче стварање спруда.
- Са употребом прагова би требало бити опрезан, јер и они преусмеравају више
тока на десну страну на сектору Бешка; може бити неопходно даље слабљење
десне стране корита да би се спречио њен раст и да би се у исто време подстакао
јачање основног корита.
- Само је Сценарио-27 дао добар резултат, али је ова опција одбачена због
високих трошкова;
Анализирана је опција која укључује искључиво багеровање речног нансоа на две
локације. Ова опција ће узроковати далеко мање морфолошке утицаје него све
опцоје које су укључивале употребу хидротехничких грађевина.
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3.6.

СЕКТОР 24 - ПРЕЛИВ

Сценарио-02
Кореспондира решењу из хидродинамичког модела, и ова опција је узета као полазна
основа у морфолошком моделу и извршена је симулација на бази 3-годишњег
хидрограма. На Слици 3.17 приказане су изазване промене кота дна речног корита
након 3 године. Уочено је следеће:
1. Долази до таложења наноса низводно од шеврона. Пешчани спрудови иза
шеврона се спајају у један велики спруд;
2. Долази до развоја тока између десне обале и шеврона. Рукавац ће бити доступан
за рекреативна пловила;
3. Шеврони преусмеравају ток у основно корито што резултира ерозијом унутрашње
стране кривине и таложењем на спољашњој страни кривине, разултирајући
повећаним попречним нагибом.
Слика 3.17. Сектор 24 (Сценарио-02) - Симулиране промене кота дна речног
корита након 3 године

2
1
3

На Слици 3.18 представљене су области у којима су након 3 године успостављене
дубине пловног пута у складу са препорукама Дунавске комисије. У оквиру пловног
пута не постоје области у којима препоруке Дунавске комисије нису задовољене, тј.
где пловни пут није довољно дубок и/или широк. Овај сектор карактерише
нестабилно речно корито; у прошлости основно корито било на месту садашњег
рукавца, што је стварало неповољне пловидбене услове. Стога су шеврони
пројектовани на начин да обезбеде очување постојећег стања, тј. да спрече да
рукавац постане доминантан и прерасте у основно корито. Током фазе морфолошког
моделовања извршена је оптимизација димензија и локације шеврона. Оптимизирана
опција дата је у наредном делу.
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Слика 3.18. Сектор 24 – Пловидбени услови за Сценарио-02

Сценарио-18
На Слици 3.19 представљен је Сценарио-18 након оптимизације локације и димензија
грађевина. Узводни шеврон је померен још узводно до km 1200.8 да би очувао
постојећи спруд дуж леве обале. Локација другог шеврона је оптимизована да био се
ограничио утицај на острво, уз задржавање адекватне удаљености од ивице пловног
пута.
На Слици 3.20 представљене су изазване промене нивоа речног корита након 3
године. Уочено је следеће:
1. Долази до таложења наноса иза шеврона;
2. Развија се ток између десне обале и узводног шеврона, пружајући довољну
дубину да рекреативна пловила могу да уђу у рукавац;
3. Систем разноликих спрудова и канала се развија иза шеврона;
4. Дубина пловнопг пута код шеврона се повећава, што побољшава пловидбене
услове;
5. Долази до различите дистрибуције тока у кривини што резултира таложењем
наноса и ерозијом, али ово не утиче на пловидбене услове.
На Слици 3.21 представљене су области у којима су након 3 године успостављене
дубине пловног пута у складу са препорукама Дунавске комисије. У оквиру пловног
пута не постоје области у којима препоруке Дунавске комисије нису задовољене, тј.
где пловни пут није довољно дубок и/или широк. Пловидбени услови су унапређени у
области са леве стране узводног шеврона.
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Слика 3.19. Сектор 24 (Сценарио-18) – Локације грађевина

Chevron 1

Chevron 2

Слика 3.20. Сектор 24 (Сценарио-18) - Симулиране промене кота дна речног
корита након 3 године
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Слика 3.21.

Сектор 24 (Сценарио-18) - Области у којима су испуњене
препоруке Дунавске комисије
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ПРИЛОГ XII ФОРУМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА - ОПШТА
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РАДА ФОРУМА И ЗАПИСНИЦИ СА ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА
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A-185

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-186

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-187

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-188

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-189

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-190

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-191

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-192

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-193

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-194

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-195

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-196

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-197

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-198

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-199

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-200

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-201

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-202

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-203

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-204

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-205

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-206

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-207

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-208

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-209

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-210

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-211

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-212

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-213

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-214

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-215

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-216

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-217

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-218

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-219

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-220

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-221

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-222

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-223

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-224

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-225

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-226

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-227

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-228

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-229

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-230

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-231

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-232

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-233

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-234

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-235

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-236

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-237

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-238

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-239

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-240

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-241

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-242

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-243

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-244

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-245

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-246

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-247

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-248

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-249

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-250

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-251

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-252

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-253

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-254

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-255

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-256

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-257

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-258

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-259

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-260

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-261

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-262

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-263

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-264

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-265

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-266

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

ПРИЛОГ XIII ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЕШТАВАЊУ ЈАВНОСТИ

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-267

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-268

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-269

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-270

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-271

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-272

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-273

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-274

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-275

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-276

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-277

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-278

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-279

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

A-280

Kонзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

Припрема документације за хидротехничке и багерске редове на критичним секторима на Дунаву
Пројекат финансиран од стране Европске уније

Конзорцијум Witteveen+Bos, Студија процене утицаја на животну средину

A-281

