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Пројекат
Назив

ПРОЈЕКАТ
Пројекат обухвата:

 Багеровање на пет
изабраних критичних
сектора и
 Изградњу
хидротехничких објеката
дуж три критична сектора

Врста радова

Стационажа од

до

критичног
сектора

Багеровање A

1285+000

1283+950

Багеровање Б

1282+650

1282+050

Багеровање

1266+400

1265+000

Неукорењени напер

1263+350

Шеврон

1262+700

Багеровање

1246+600

1245+300

Багеровање

1240+300

1239+350

Праг бр. 1

1237+700

Праг бр. 2

1237+150

Праг бр. 3а

1236+150

Праг бр. 3б

1236+000

Бешка

Багеровање

1229+600

Прелив

Шеврон бр. 1

1200+600

Шеврон бр. 2

1199+800

Сусек
Футог

Aранкина
Ада
Чортановци

1227+400

Пројекат
Сектор 18 - Сусек
Планирани радови:

 Багеровање

Пројекат
Сектор 19 - Футог

Планирани радови:
 Неукорењени напер
 Шеврон
 Багеровање

Пројекат
Сектор 21 – Аранкина Ада

Планирани радови:

 Багеровање

Пројекат
Сектор 22 – Чортановци

Планирани радови:

 2 прага
 1 праг са отвором
 Багеровање

Пројекат
Сектор 23 – Бешка

Планирани радови:

 Багеровање

Пројекат
Сектор 24 – Прелив

Планирани радови:

 2 шеврона

Мониторинг животне средине
током и након Радова

Разматрани параметри
Главни анализирани параметри
Мониторинг животне средине ће бити успостављен од тренутка започињања
радова (багеровање и регулациони радови), на свих шест критичних сектора али и
на додатним локацијама узводно и низводно од зоне извођења Радова - Бачка
Паланка (km 1295) и Земун (km 1270).
Параметри који ће бити праћени су исти као параметри који су одређивани у
току утврђивања нултог стања пре почетка Радова:







Хидроморфологија
Квалитет воде и наноса
Биологија
Macrozoobenthos,
Вегетација (Limosella aquatica)
Птице (Charadrius dubius and Riparia riparia)
Рибе (Acipenser ruthenus)
Заштићене зоне
Археолошко и културно наслеђе

План рада
Расподела задатака

Мониторинг животне средине ће бити документован Извештајима о мониторингу
животне средине у току и након извођења Радова, закључно са Финалним
извештајем о извршеном мониторингу.

Хидроморфологија
Климатске карактеристике
Основни подаци који ће се одређивати на мерним станицама
које ће бити инсталиране на свим критичним секторима од
стране Извођача радова:
 ниво воде
 температура ваздуха
 температура воде
 брзина ветра
 пружање и појава леда

Аутоматско снимање
и пренос поменутих
параметара

Праћење квалитета воде и наноса Дунава
 Мониторинг квалитета воде – методологија У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

 Мониторинг ће се изводити на исти начин као и мониторинг почетног стања





 Исти параметри, исти аналитички приступ, исте локације
Редовно систематско узорковање и анализа – на свака 3 месеца од почетка до
завршетка Радова на сваком од сектора (на критичним секторима и локацијама
на којима се изводи багеровање) и до почетка Периода за пријављивње
недостатака (на критичним секторима и локацијама на којима се изводе
регулационе грађевине)
Квалитет воде ће бити одређиван на три различите дубине дуж истог профила у
току извођења Радова
Такође, планиран је и додатни мониторинг квалитета воде на одређеним
локацијама
 У зависности од интензитета радова и локалних хидроморфолошких услова на
одређеним локацијама, може се јавити потреба за узорковањем воде и одређивањем
температуре, укупне суспендоване чврсте материје и уља и масти, најмање једном
недељно на одстојању од око 200 м низводно од локације на којој се изводи
багеровање или одлагање наноса, али само у периоду извођења Радова

 Биће праћени и званични подаци о квалитету воде на СЕПА-иним станицама
 Уколико се укаже потреба, биће извођено додатно праћење квалитета на датим
локацијама

Праћење квалитета воде и наноса Дунава
 Мониторинг квалитета наноса – методологија У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

 Мониторинг ће се изводити на исти начин као и мониторинг почетног стања
 Исти параметри, исти аналитички приступ, исте локације

 Усвојено је да се квалитет наноса одређује на узорцима узетим на 2-3 локације
равномерно распоређене у оквиру површине једне зоне за багеровање или на
сваких 10000 m3 избагерованог материјала плус 3 узорка равномерно распоређена
у оквиру површине зоне на коју се депонује избагеровани материјал, 2 пута
годишње тј. у току извођења багеровања

 Додатни мониторинг квалитета наноса
 У току извођења багеровања, релевантно је праћење промена у структури седимента и
садржају органске материја; ископавање седиментног материјала и извођење других
активности у кориту реке може довести до повећања концентрације суспендованих
честица у води

 Додатни програм праћења ће се бити одређен у складу са ситуацијом на терену
 Превасходно ће се базирати на гранулометријској анализи наноса и одређивању
садржаја органске материја у њему, евентуално и на одређивању концентрације уља
и масти у њима и суспендованом материјалу

Праћење квалитета воде и наноса Дунава
Planned construction works

Предложени мониторинг
у периоду извођења радова

Number of samples during
construction works

Location
Dredging

Traning

Water
sampling

Sediment
sampling

Bačka Palanka
yes

3

yes

6

3

Susek -18
yes

3

yes

6

yes

yes

yes

yes

3
3

Futog - 19
12

3

Novi Sad (upstream)
Novi Sad
(downstream)
yes

3

Arankina Ada - 21
yes

3

yes

yes

yes

yes

3
3

Čortanovci - 22

Оставља се могућност одређене измене
мониторинг плана у случају значајних промена
у динамици и врсти радова који се изводе, или
уколико ситуација на терену буде то захтевала.

Извештаји о резултатима мониторинга биће
припремани редовно и за сваки од сектора
посебно.

6

yes

3
3

Beška - 23
yes

6

3

12

6

51

42

Slankamen
(upstream from Tisa
confluence)
Tisa River
(1 km from
confluence)
Preliv - 24

yes

Zemun
TOTAL 1

Праћење квалитета воде и наноса Дунава
 Мониторинг квалитета воде и седимената – методологија за ПЕРИОД
НАКОН ЗАВРШЕТКА РАДОВА

 Комплетан мониторинг животне средине након завршетка радова изводиће се:
 до 3 месеца након завршетка багеровања (за критичне секторе на којима се изводи
само багеровање – Сусек, Аранкина Ада и Бешка);
 до краја Периода за пријављивње недостатака (12 месеци након потписивања Потврде
о преузимању радова) (за критичне секторе на којима се изводе само радови на
изградњи хидротехничких грађевина, без багеровања - Прелив);
 до 3 месеца након завршетка багеровања или до краја Периода за пријављивње
недостатака, у зависности од тога који од радова ће се касније завршити (за критичне
секторе на којима се изводе и багеровање и регулационе грађевине – Футог и
Чортановци)

 Квалитет воде би могао да се прати утврђивањем концентрације нутријената,




тешких метала и органске материје, у складу са Студијом процене утицаја на
животну средину
За додатну процену стања квалитета воде у оперативној фази након завршетка
Радова користиће се и званични подаци о квалитету са званичних мерних станица
Квалитет наноса би такође требало утврдити најмање једном након завршетка
Радова

Праћење квалитета воде и наноса Дунава
Предложени мониторинг у периоду након извођења Радова
Number of s amples after
works completion (DNP)
Cod 1

BP

Location
Water
s ampling

Sediment
s ampling

1

1

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

4

2

16

10

Bačka Palanka

SUS 1
SUS 2
Sus ek -18
SUS 3
SUS 4
FUT 1
Futog - 19
FUT 2
NS

Novi Sad (ups tream)

NS DOWN

Novi Sad
(downs tream)

AA 1
Arankina Ada - 21
AA 2
ČOR 1
Čortanovci - 22
ČOR 2
BEŠ 1
Beš ka - 23
BEŠ 2
SLAN

TISA

Slankamen
(ups tream from Tis a
confluence)
Tis a River
(1 km from
confluence)

PREL

Preliv - 24

ZEM

Zemun

TOTAL 1

TOTAL 1

Оставља се могућност одређене измене
мониторинг плана у случају значајних промена
у динамици и врсти радова који се изводе, или
уколико ситуација на терену буде то захтевала.

Извештаји о резултатима мониторинга биће
припремани редовно и за сваки од сектора
посебно.

Праћење квалитета воде и наноса Дунава
Методологија узорковања и анализе
Узорковање и анализа
узорака биће извођени
у складу са захтевима
законске регулативе
Републике Србије и
извођени од стране
акредитоване
лабораторије.
На терену:
- температура,
- мутноћа,
- pH вредност,
- кондуктивност,
- растворени кисеоник
У лабораторији: сви
остали параметри
Брод и одређени део опреме коришћене за узорковање воде и наноса (Новембар 2017)

Биологија
Теренска истраживања
Предложени
мониторинг током
извођења Радова

Једном у три месеца:
Фауна бескичмењака

Један узорак у непосредном узводном току у односу на Радове, један узорак на
сваких 500 m у зони Радова и један узорак непосредно низводно у односу на Радове

Фитопланктон

Један узорак око 500 m узводно у односу на Радове, један узорак на сваком
километру у зони Радова и један узорак око 500 m непосредно низводно у односу на
Радове, на сваком метру дубине полазећи од површине воде

Макро вегетација

Линијски трансект од 1 km на обе речне обале и 5 m у обалама од линије воде

Биљке

Линијски трансект од 1 km на обе речне обале и 2-3 m у обалама од линије воде

Птице

Линијски трансект од 1 km на обе речне обале и 3-4 m (у зависности од места
гнежђења и станишта ) у обалама од линије воде

Развој вегетације

Линијски трансект од 1 km на обе речне обале и 5 m у обалама од линије воде

Рибе

Око 500 m узводно од Радова и 500 m низводно од Радова, a у зони Радова мреже
ће бити постављене на сваких 500 m

Обална подручја

Линијски трансект од 1 km на обе речне обале и 5 m у обалама од линије воде

Биологија
Теренска истраживања
Предложени мониторинг
након извођења Радова
Три посете након извршења багерских
радова (једна посета месечно) или
шест посета до краја Периода за
пријављивање недостатака (једна
посета у два месеца), у зависности од
тога која се активност касније окончава
Фауна
бескичмењака

Један узорак у непосредном узводном току у односу на Радове, један узорак на сваких 500 m у зони Радова и један
узорак непосредно низводно у односу на Радове

Један узорак око 500 m узводно у односу на Радове, један узорак на сваком километру у зони Радова и један узорак
око 500 m непосредно низводно у односу на Радове, на сваком метру дубине полазећи од површине воде
Линијски трансект од 2-3 km (у зависности од обима радова на сваком сектору) на обе речне обале и 5 m у обалама од
Макро вегетација линије воде
Линијски трансект од 2-3 km (у зависности од обима радова на сваком сектору) на обе речне обале и 2-3 m у обалама
Биљке
од линије воде
Линијски трансект од 2-3 km (у зависности од обима радова на сваком сектору) на обе речне обале и 3-4 m (у
Птице
зависности од места гнежђења и станишта) у обалама од линије воде
Линијски трансект од 2-3 km (у зависности од обима радова на сваком сектору) на обе речне обале и 5 m у обалама од
Развој вегетације линије воде
Фитопланктон

Рибе

Око 500 m узводно од Радова и 500 m низводно од Радова, a у зони Радова мреже ће бити постављене на сваких 500 m
Линијски трансект од 2-3 km (у зависности од обима радова на сваком сектору) на обе речне обале и 5 m у обалама од
Обална подручја линије воде

Биологија
Мeтодологија – шкољке

Узорци ће бити узети из речног наноса коришћењем нерђајућих челичних "ручних
багера" (на моторном броду) до 7 m дубине. Након извлачења из воде, узорци ће бити
делимично осушени како би се смањила маса наноса, након чега ће јединке шкољки
бити одвојене и идентификоване.

Биологија
Методологија – биљке

Фитоценолошки мониторинг ће бити спроведен у складу са Braun-Blanquet
методологијом и LEAFPACS протоколом. Бележење података са терена ће бити
извршено у складу са LEAFPACS теренским протоколом (Willby и сар., 2009; Gunn и
сар., 2010), и у складу са Панeвропским стандардом за узорковање макрофитске
вегетације (15460: 2007 Квалитет воде - стандардни водич за испитивање
макрофитa) (CEN, 2007).
.У складу са теренском процедуром, биће спроведен обилазак целог речног
станишта дуж речних обала, с циљем да се стекне увид
у диверзитет и распрострањење врсте Limosella aquatica.
У складу са резултатима мониторинга
животне средине пре Радова, изабрани су
репрезентативни сектори дужине 100 m у
оквиру
којих
ће
бити
спроведен
мониторинг. Дуж сектора од 100 m, на
сваких 20 m ће се спровести бележење
података на површини од 1-9 m2 на
дубинама од 25, 50 и >75 cm.

Биологија
Методологија – рибе
За испитивање фауне риба коришћене су
мреже 10 x 3 m и мреже са ситнијим промером
(30 mm). Пет мрежа је постављено у обалној
зони реке, чинећи приближну површину од
150 m2. Део станишта где се примењује овај
тип излова варира у зависности од величине
станишта.

Време узорковања се мери у секундама
(максимално 1000). Истовремено, забележене
су географске одлике (координате), еколошке,
као и физичке и хемијске карактеристике
постојеће водене животне средине (укључујући
фотографске снимке).
Пронађене кечиге ће бити пребројане,
након чега ће све јединке бити враћене у
воду.

Биологија
Методологија – птице
Линијски трансект укључује обилазак терена ходањем и бележење врста са обе стране
спроведеног трансекта. Са циљем да се идентификује што више карактеристичних
типова станишта, потребно је издвојити одређени број трансеката по терену, имајући у
виду да су различита места обитавања птица приближно подједнако присутна.
У областима богатим птицама, могу бити
изабрани трансекти дужине до 100 m, све до
1000 m у сиромашнијим областима. Важно je
да трансекти буду довољно удаљени један од
другог (најмање 150-200 m), да птице које су
биле узнемирене у првом не буду бројане
поново у другом трансекту, и да сваки
трансект буде обиђен приближно истом
брзином за приближно исто време.

Биологија
Методологија – фитопланктон
Узорковање ће се вршити Рутнеровом боцом запремине 1 L. Свежи узорци и узорци
фиксирани Луголовим раствором се посматрају на светлосном микроскопу са
дигиталном камером и одговарајућим програмом. Идентификација таксона биће
урађена коришћењем стандардних кључева за идентификацију алги. Квантитативни
аспект биће изражен у броју ћелија алги по литру. Биомаса алги биће израчуната
геометријским апроксимацијама и стандардним математичким формулама. Биће
коришћене средње вредности ћелијских димензија, мерењем најмање 25 различитих
јединки одређеног таксона из истог узорка.

Формула која се користи је:
V укупна = Ʃ (Ni x Vi)
V укупна – укупна биомаса фитопланктона
(µm3/L)
Ni – број ћелија i-врсте
Vi – просечна запремина ћелија i–врсте (µm3/L)
Нарочита пажња биће посвећена саставу алги у подручјима са смањеним
протоком.

Биологија
Методологија – макро вегетација

Макро вегетација ће бити визуелно праћена
на обе речне обале, нарочито у речним
рукавцима и бочним токовима где је речни
ток променљив. Главни типови вегетације
биће регистровани на сваком сектору на
основу
репрезентативних
врста.
Биће
дефинисане и типичне врсте станишта.

Макро вегетација ће бити
посматрана
у
линијском
трансекту дужине од 1 km до 2-3
km (у зависности да ли се ради о
мониторингу за време или
после радова) на обе речне
обале и 5 m у обалама од линије
воде.

Биологија
Методологија – развој вегетације

Развој вегетације ће нарочито бити праћен на
насипима где се могу појавити промењени физички
услови. Радови на заштити обала могу угрозити обалну
вегетацију у смислу да могу оштетити станишта и
земљишне услове или смањити проценат осенчености,
што је битно зе неке врсте.
Развој вегетације ће бити посматран у
линијском трансекту дужине од 1 km
до 2-3 km (у зависности да ли се ради
о мониторингу за време или после
радова) на обе речне обале и 5 m у
обалама од линије воде.

Биологија
Методологија – обална подручја
Обална подручја ће бити посматрана с циљем да се одреди утицај Радова на обалну
вегетацију и организме осетљивих кичмењака везаних за воду (жабе, даждевњаци)
услед промењена у водостају или могућих поплава које могу узнемирити њихове
популације.
Обална подручја ће бити посматрана у линијском трансекту дужине од 1 km до 2-3 km
(у зависности да ли се ради о мониторингу за време или после радова) на обе речне
обале и 5 m у обалама од линије воде.

