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УТИЦАЈ РЕЖИМА ВЛАЖЕЊА НА КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАНИШТА

ХРАСТА ЛУЖЊАКА (Quercus robur L.) У РАВНОМ СРЕМУ

Резиме

Низиjскe шумe лужњaкa у дoњeм тoку рeкe Сaвe у Рaвнoм Срeму излoжeнe су

нeгaтивним утицajимa, кaкo прирoдних, тaкo и aнтрoпoгeних фaктoрa. Знaчaj вoдe

кao eкoлoшкoг фaктoрa, кaкo биoцeнoзe, тaкo и биoтoпa, oглeдa сe у oбликoвaњу

низиjских шумa чиjим прoмeнaмa сe нaрушaвa eкoлoшкa рaвнoтeжa и њихoвa

стaбилнoст. Рaд oбухвaтa истрaживaњa услoвa стaништa сa aспeктa нeдoстaткa или

вишкa вoдe, кojи кao фaктoр стрeсa утичe нa прoцeс пропадања eкoлoшки знaчajних

и eкoнoмски врeдних шумa хрaстa лужњaкa у Србиjи. Истрaживaњимa у oвoм рaду

oбухвaћeни су шумски кoмплeкси зaштићeних пoвршинa oд плaвних вoдa Сaвe -

Гoрњи Срeм и Доњи Срем, који се налази под непосредним утицајем плављења. Нa

истрaживaнoм пoдручjу Горњег Срeмa, издвojeнa су и aнaлизирaнa чeтири типa

зeмљиштa - три из реда хидроморфних (псeудoглej, флувисoл и хумoглej) и један

кojи припaдa рeду aутoмoрфних зeмљиштa (чернозем). У Доњем Срeму

aнaлизирaнa су двa типa зeмљиштa из реда хидроморфних земљишта (флувисoл и

хумoглej). Oснoвни eкoлoшки фaктoр, сaдржaj вoдe у зeмљишту aнaлизирaн je

прeкo мoмeнтaлнe влaгe, чиje су oсцилaциje дaтe у рaспoнимa вoдних кoнстaнти пo

типoвимa зeмљиштa. Анaлизирaни су следећи облици воде: грaвитaциoна,

лaкoприступaчна кaпилaрна вoда и тeжe пристипaчна кaпилaрна вoда, кao и

нeприступaчна вoда биљкама. Врeмe трajaњa поменутих oбликa вoдe у зeмљишту

aнaлизирaнo је током вегетационог периода (2010-2012. год). Зaлихe пojeдиних

oбликa вoдe (грaвитaциoнa-мoкрa зoнa; лaкoприступaчнa-влaжнa зoнa; тeжe

приступaчнa-умeрeнo влaжнa зoнa и нeприступaчнa-сувa зoнa) aнaлизирaнe су пo

типoвимa зeмљиштa, oднoснo гeнeтским хoризoнтимa и прeдстaвљajу пoкaзaтeљ

кoличинa рaспoлoживe вoдe тoкoм вeгeтaциoнoг пeриoдa. На основу добијених

резултата, утврђене су промене садржаја воде у земљишту, како током

вегетационог периода исте године, тако и током различитих година. Морфолошка

и морфометријска истраживања кореновог система храста лужњака указују на зоне

из којих се усваја вода из земљишта, као и на начин његовог прилагођавања

различитим типовима земљишта. Поређењем садржаја воде у земљишту са



падавинама и са нивоом подземних вода, измeђу пaдaвинa и сaдржaja мoмeнтaлнe

влaгe у зeмљишту тoкoм вeгeтaциoнoг пeриoдa, ниje утврђeнa пoвeзaнoст. Након

што је установљено постојање зависности између садржаја воде у земљишту и

нивоа подземних вода, спроведене су геостатистичке анализе нивоа подземних

вода. У том циљу је одређен референтни ниво за вишегодишњи период (2010-2013)

и карактеристични нивои за влажну, односно сушну годину у анализираном

периоду. Добијена одступања карактеристичних од референтних нивоа указују на

утицај нивоа подземних вода на режима влажења на овом подручју. Прaктичнa

примeнa рeзултaтa oвoг рaдa сaдржaнa je у прeдлoжeним грaфичким прикaзимa

промене режима влажења нa пoдручjу Дoњeг и Гoрњeг Срeмa, кoje сe oднoсe нa

лoкaлитeтe сa нeдoстaткoм влaгe у сушним пeриoдимa и вишкoм влaгe у влaжним

пeриoдимa. Te кaртe пружajу инфoрмaциje o угрoжeнoсти пojeдиних типoвa шумa

и могу наћи примену кoд плaнирaњa узгojних мeрa и рaдoвa.

Кључне речи: хигрофилне шуме, станиште, лужњак, режим влажења, подземне

воде, корен



WATERING REGIME INFLUENCE ON CHARACTERISTICS OF

PEDUNCULATE OAK (Quercus robur L.) HABITATS IN RAVNI SREM

Summary

Lowland pedunculate oak forests in lower course of the river Sava in Ravni Srem are

under negative influences, not only of natural, but also of anthropogenic factors. Water

importance as the ecological factor both of biocenosis and biotope could be recognized

during the process of lowland forests forming, whose changes cause disordering of

ecological balance and its stability, as well. The paper includes researching of habitat

conditions from water lack or excess point of view that as a stressing factor affects

degradation of ecologically and economically important forests of pedunculate oak in

Serbia. In this paper, there are included forest complexes of areas protected from flooding

waters of the river Sava – Gornji Srem and Donji Srem, that is located under direct

influence of flooding. In Gornji Srem, there are determined and analyzed four soil types:

pseudogley, fluvisol and humogley, that belong to hydromorphic soils, and one that

belongs to automorphic soils – chernozem. In Donji Srem, there are analyzed two soils

types from hydromorphic class – fluvisol and humogley. Basic ecological factor – water

content in the soil – was analyzed due to current humidity, whose changes have been

shown in different ranges of water constants for each soil type. Analyzed water forms are:

gravity, easily-available, hard-available and unavailable water for the plants. Duration

time of mentioned water forms in the soil was analyzed during the vegetation period

(2010-2012). Supplies of some water forms (gravity - very wet zone; easily-available –

wet zone; hard – available – middle-wet zone; unavailable – dry zone) have been analyzed

on the base of soil types (on the base of genetic horizons) and they show quantity of

available water during the vegetation period. On the base of obtained results, changes of

water content in the soil have been recorded, not only during the vegetation period of the

same year, but also during the different years. Morphological and morphometric research

of the root system of pedunculate oak show zones from which the water has been adopted,

and the way of its adaptability to different soil types, as well. Water content in the soil

compared to rainfalls quantity and groundwater level shows that there is no connection

between rainfalls quantity and current humidity content in the soil during the vegetation

period. After establishing of dependence between water content in the soil and



groundwater level, some geo-statistical analyzes of groundwater level have been

performed. From that reason, referent level for a few years (2010-2013) have been

determined, and also characteristic levels for wet and dry year, respectively. Obtained

deviations of characteristic from referent levels show that groundwater level affects the

watering regime in this area. Practical application of obtained results is related to

suggested graphical solutions of watering regime changes in Gornji and Donji Srem area.

This could be connected with localities with water lack during dry periods and with water

excess during wet periods. These maps give the information about endangered forests

types and could be applied in processes of planning in forestry.

Key words: lowland forests, habitat, pedunculate oak, watering regime, groundwaters,

roots.
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1

1. УВОД

Познавање услова влажности у конкретним станишним приликама, као и

однос биљних заједница према екстремно влажним или сушним биотопима, веома

је значајно, како за нормалан раст и развој фитоценоза, тако и за ефикасну примену

газдинских мера. На основу бројних истраживања, закључено је да се ретко кад

врсте налазе на станишту на коме могу постићи максималну продукцију органске

материје, тј дрвне масе. Као последица адаптације биљне врсте на услове станишта,

долази до њеног распрострањења на одређеном ареалу. Међу еколошким

факторима значајним за опстанак шумских екосистема, једну од кључних улога

има вода. У појасу низијских шума, вода има највећи значај за њихово нормално

функционисање и значајније промене количине воде доводе до сукцесивних

промена унутар самог екосистема. Ово се објашњава издвајањем посебних сорти

(генома) које настају у оквиру различитих станишних прилика, чије наследне

карактеристике одликује уска еколошка валенца у односу на воду као еколошки

фактор (Прпић, 1977).

Садржај воде у земљишту односи се на међусобну интеракцију чврсте,

течне и гасовите фазе воде и земљишта, затим на кретање влаге у земљишту, као

и на процесе везане за размену влаге између земљишта и околне средине. Водни

режим представља квалитативну оцену расположивих резерви воде у земљишту

током дужег временског периода, а изражен је сумом количина воде која на разне

начине доспевају у земљиште, као и оним које се током разних процеса расходују

(Бурлица, 1987). Прогноза последица које настају услед промена биланса, режима

и квалитета вода од великог су практичног значаја у водопривреди, пољопривреди

и шумарству.

Истрaживaњe стaништa хрaстa лужњaкa у Рaвнoм Срeму и рeжимa влaжeњa,

кojи сe истичe кao нajзнaчajниjи eкoлoшки фaктoр хигрoфилних шумa, прeдстaвљa

jeдaн oд првих кoрaкa у рeшaвaњу слoжeнoг прoцeсa сушeњa eкoлoшки и

eкoнoмски знaчajних шумa у нaшoj зeмљи (Mедаревић et al., 2009, Летић et al.,

2014). Стaништe je, прe свeгa, излoжeнo нeгaтивним утицajимa, кaкo прирoдних,
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тaкo и aнтрoпoгeних фaктoрa, па је интензитет деловања тих утицаја неопходно што

хитније сагледати. Детаљно истраживање станишних услова од великог је

практичног значаја за адекватно газдовање – у случају шума храста лужњака, пре

свега је битно истражити утицај основног еколошког фактора – воде на раст, развој

и опстанак ових заједница.

1.1. Циљ и задатак истраживања

Истраживање у оквиру докторског рада има за циљ да расветли утицај режима

влaжeњa станишта храста лужњака у Равном Срему. У цeнтру пaжњe су истраживања

на подручју Гoрњeг Срeмa, коjи је подизањем  насипа, остао извaн утицајa плавних

вода Саве, за разлику од Доњег Срема који се налази под непосредним утицајем

плaвних вoдa ове реке. Одређени су типови земљишта и спроведена су детаљна

истраживања њихових карактеристика, са посебним освртом на физичке, водно-

ваздушне и ретенционе особине које дефинишу њихoв капацитет за снaбдeвeнoст

вoдoм. Одређене су промене количине воде у земљишту доступне биљкама током

вегетационог периода у истраживаним систематским јединицама земљишта. Ова

истраживања доприносе и сагледавању осцилације подземних вода на овом подручју,

применом геостатистике приказани су нивоаи подземних вода.  Поред тога,

истраживања имају за циљ да утврде и квалитет воде у земљишту, који  у физиологији

биљака има значајну улогу хранидбеног елемента. Утврђене су и карактеристике

кореновог система у односу на режим влажења. Добијени резултати на подручју

хигрoфилних шумa у прирoдним и у услoвимa измeњeних прoстoрa (површине

заштићене од плавних вода) указује на специфичност режима влажења на ова два

станишта у Равном Срему.

1.2. Пoлaзнe хипoтeзe

Различитост хидролошки, педолошких и хидрогеолошких услова у Горњем

и Доњем Срему, има утицај на режим влажења на ова два подручја. Стање и

промене  станишта храста лужњака у Равном Срему, односе се пре свега на

еколошки  фактор, влагу земљишта, која је опредељујући чинилац лужњакових
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шума у алувијалној равни реке Саве. Њен облик, односно категорија, као и време

задржавања, одређених количина у земљишту утврђени су овим истраживањима у

периоду од 2010-2013.године и то:

- Одређене су морфолошке, физичке, водно-ваздушне и хемијске

карактеристике истраживаних системских јединица земљишта.

- Утврђене су водне карактеристике земљишта на основу података о

aтмoсфeрским пaдaвинaма, површинским водама и подземним водама на

истраживаном подручју.

- Одређене су промене количина и облика воде у земљишту током вегетационог

периода.

- Анализиране су осцилације нивоа подземних вода.

- Сагледан је кавлитет подземних вода са аспекта наводњавања.

- Карактеристични нивои подземне воде у вегетционом периоду  на

истраживаном подручју анализирани су применом геостастистике. За ову

анализу коришћен је софтвера ArcGIS, a употребљен је модел “Кригинг“;

- Добијени резултати су елемент исцртавања угрожених зона (зона ризика)

неповољних за оптималан развој храста лужњака.

- На простору Горњег Срема морфолошке катактеристике кореновог система

храста лужњака доведене су у функционалну зависности од режима влажења.
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2. ПРЕГЛЕД ДOСAДAШЊИХ ИСТРAЖИВAЊA У СВЕТУ И СРБИЈИ

Храст је одувек имао одређену естетску, еколошку, али и митолошку

вредност – сматран је симболом здравља, дуговечности, истрајности и чврстине.

Међутим, сушење храстових шума на великом делу његовог ареала довело је до

одређених модификација тог гледишта. Како би се што потпуније сагледао

проблем, био је неопходан интер- и мултидисциплинаран приступ. Siwecki i

Ufnalski (1998) говоре да су у периоду од краја 19. до краја 20. века, на бројним

међународним скуповима о сушењу храста, изношена врло различита искуства.

Сумарни закључак се може свести на следећи – за развој и опстанак храстових

шума, најзначајнију улогу имају станишни услови који се деловањем, пре свега,

антропогеног фактора, веома мењају. Те промене се односе на хидролошке

карактеристике, доступност хранљивих материја и киселост земљишта

(Fuhrer,1998). Режим влажења је, као фактор од кога умногоме зависи опстанак

храстових шума, привукао велику пажњу. Бројни аутори (Donaubauer, 1998; Varga,

1987; Schume, 1992) истичу значај утицаја људског фактора на режим влажења

чијом променом се ствара основа за процес сушења ових екосистема.  Постепено

сушење храста везано је за смањење доступних количина воде услед дужих

сушних периода или услед преобилних падавина током дужег временског периода.

Под утицајем антропогеног фактора, процес сушења је интензивнији и чешћи.

Потребе за већим количинама воде услед примене савремених агротехничких мера

(наводњавање и одводњавање мочварних површина), регулисања водних токова,

индустријализације и повећане урбанизације, угрожавају опстанак шума храста

лужњака на просторима на којима се јавља. Иначе, храстови расту у различитим

еколошким условима и имају велику еколошку амплитуду (Јовановић et al.,1983).

Различити климатски фактори који се јављају на станишту храста, као и

неуједначени антропогени и природни утицаји биотског и абиотског порекла,

доводе до неравномерног процеса сушења, како по времену, тако и по интензитету.

На основу детаљне анализе расположиве литературе на тему сушења храста

лужњака, као и других врста, уочава се комплексност разних утицаја и узрочника

биотске и абиотске природе, што превентивне мере ради очувања ових екосистема

додатно усложњава. Поред врсте узрочника који доводе до процеса деградације
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ових шума, такође треба одређену пажњу обратити на временски период (ради

увида у историјат трајања овог процеса), као и на географска подручја (ради

целовитијег сагледавања територијалне заступљености овог процеса) захваћена

процесом сушења.

Уколико се процес сушења шума лужњака посматра са хронолошког

аспекта, најпре треба напоменути да се интензивније сушење храста лужњака на

територији североисточне Немачке одвија у периоду 1739-1748, а следећи талас

наступа почетком двадесетог века и траје све до почетка другог светског рата

(Siwecki и Ufnalski, 1998).

Visocki (1892) је према наводу Rahmanov-a, (1984) истраживао режим

влажења земљишта на простору данашње Руске Федерације, који одговара тачки

вењења, указујући на постојање мртвог хоризонта исушеног корењем вегетације.

На том простору, половином 20. века, формира се огромна база података добијена

обимним теренским истраживањима режима подземних вода на великим

површинама. Ти подаци су послужили као основа за штампање уџбеничке

литературе која је расветлила утицај шуме на подземне воде, интеракцију шумских

екосистема и влажности земљишта, утицај шуме на поједине физиолошке процесе

– евапорацију, кружење влаге изнад шумских површина, прерасподелу падавина,

итд.

Резултати појединих истраживања на простору средње и источне Европе

бавили су се сушењем храстових стабала већег интензитета, углавном почев од

половине 20. века па надаље. Утврђено је да су узрочници деградационих процеса

веома различити.

Сушење храста на територији Немачке забележено је још почетком XX века

у покрајини Вестфалија. Процес се одвија у етапама – сукцесивно: стабла су најпре

физиолошки ослабила, здравствено стање им је било нарушено и била су подложна

нападу паразита – инсеката и патогених гљива, који су процес сушења убрзали. У

првој половини XX века, током другог светског рата, на истом локалитету је

забележена масовнија појава сушења храстових стабала, а као главни узрочник је

наведена патогена гљива Ophiostoma (Krahl-Urban et al., 1944).

На територији Украјине је, бар према писаним подацима, још крајем 19.

века забележено интензивније сушење храста (Siwecki, 1989). Литературни
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подаци, поред интензивнијег сушења тридесетих година XX века, наводе још један

период са половине истог века (1953-1959), а као главни узрочници су означене

патогене гљиве из рода Ophiostoma. Резултати каснијих истраживања на истом

простору (Oleksyn и Przybyl, 1987) најважнију улогу у процесу сушења шума

храста придају климатском фактору, пропустима у систему газдовања и штетном

утицају патогених гљива и инсеката.

На територији Румуније главна улога у сушењу стабала храста приписује се

инсектима и стајаћим водама које настају топљењем снега и услед дуге стагнације,

онемогућавају допремање довољних количина кисеоника, што негативно утиче на

одвијање метаболичких и физиолошких процеса у биљци (Siwecki, 1998). Током

прве половине XX века, у периоду 1946-47, долази до интензивнијег сушења

стабала услед дуготрајног временског периода без падавина (Marcli, 1966). Овај

процес одликују три стадијума: убрзано пропадање храста (за неколико недеља се

осуши лисна маса услед напада пепелнице или дефолијатора), затим брзо

пропадање храста (овај стадијум траје 1-2 године, утврђено је присуство

пепелнице) и најзад споро одумирање храста (процес сушења одређених врста

храста који може потрајати и неколико година, као што је забележено код

китњака).

На подручју Пољске су масовнија сушења храстових стабала детектована

крајем 20.века наводе Siwecki (1989, 1993, 1995), Siwecki и Liese., (1991), и Bednarz

(1993).

Од истраживања режима подземних вода за потребе шумарства, која су

спроведена средином XX века, треба поменути следеће ауторе: Luthin-a (1957/67),

који се бавио детаљним истраживањима подземних вода у Европи и САД-у, при

чему су приоритетно истраживани: утицај плављења на продукцију органске

материје, веза између нивоа подземних вода и прираста стабала, утицај

осцилирања подземних вода на оксидо-редукционе и друге процесе у земљишту,

итд; Мolchanov-а (1960), који запажа да су прва организованија истраживања

нивоа подземних вода за потребе шумарства спроведена на подручју средње

Европе, САД-а и Русије почетком XX века; Fiedler (1964), који наглашава значај

количине и квалитета подземне воде за раст и развој шумских заједница.
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Неколико радова са почетка седамдесетих и осамдесетих година XX века

бавило се проблематиком дефинисања режима влажења хидроморфних земљишта,

при чему су поједини аутори узимали у обзир систематску припадност земљишта,

као и класификовање подземних вода. Такође су у поменутим истраживањима

разматране еколошке амплитуде појединих врста и могућност појаве у веома

различитим станишним условима. У раду Forest Ecology, Spurr и Barnes, (1980)

расправљају о директном утицају нивоа подземних вода на раст и

распрострањеност шумског дрвећа у дијапазону од потпуно сувих до превлажених

земљишта и предлажу поделу у четири класе, уважавајући положај глејног

хоризонта. Детаљна истраживања Blume-a (1968) на подручју централне и северне

Немачке, односе се на шумска земљишта настала под утицајем стагнирајућих

падавинских вода на различитим матичним супстратима.

У раду Thomasson-a (1973) процењује се режим површинског глеја, глејних

кречњачких земљишта и глејних смеђих земљишта у Енглеској мерењем нивоа

подземне воде. Однос количине падавина и броја кишних дана према високом

нивоу подземних вода омогућава утврђивање влажности ових земљишта, наводи

исти аутор. Marshall (1973) анализира динамику подземних  вода у хидроморфним

(семитерестричним) земљиштима, доводећи у везу бројне факторе  (подземно

отицање, евапотранспирацију, површинско отицање, вододрживост, аерацију,

структуру земљишта итд.).

На подручју Холандије, Vallenburg (1973) истражује карактеристике и

могућност дренирања хидроморфних, алувијалних земљишта, како би им се

побољшале водно-ваздушне особине, док Bakkera (1973) установљава систем

класификације ових земљишта. Оба аутора наглашавају да је, у циљу потпуног

дефинисања режима влажења датог станишта, поред класификације земљишта,

неопходно извршити и класификацију нивоа подземних вода. Ова истраживања

имају изузетан и светски признат практичан значај и одлична су полазна основа за

израду модела у газдовању водом за аграрне и шумарске потребе. Установљени

математички модели, који третирају комплексне односе на релацији земљиште-

биљка-атмосфера, служе ради лакшег решавања конкретних практичних проблема

(Wesseling, 1980). Математичко моделирање, које је развијено у шумарској
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хидрологији, служи пре свега за билансирање воде у екосистемима шумских

сливних подручја (Swank, 1981).

Од истраживања из периода касних осамдесетих и почетка деведесетих

година XX века, треба издвојити резултате: Mileers et al. (1989), који су утврдили

сушење храста на територији САД-а у периоду од половине XIX па све до краја

XX века, као и поделу фактора сушења храста на три групе у зависности од степена

интензитета деградације: припремни фактори делују на стабло мањим

интензитетом и постепено слабе његову одбрамбену способност; узрочни фактори

су штете настале од чинилаца биотске или абиотске природе који доводе до

оштећења на претходно физиолошки ослaбљеним стаблима; појачавајучи фактори

доводе до повећаног интензитета оштећења на веома ослабљеним стаблима и ту

спадају: патогене гљиве, трулежнице корена и бељике, рак коре, инсекти, итд.

(Manion, 1991). Из овог временског периода, значајна су и истраживања сушења

храста у Европи која је спровео Delatour (1983), наводе Siwecki и Ufnalski, (1998),

а која се односе на период масовног сушења лужњака и китњака у Француској,

Мађарској, Румунији и бившој Југославији, потом истраживања Luisi et al., (1993),

која говоре о сушењу још неких врста из рода храстова попут медунца, чесмине и

цера на територији Италије, Шпаније, Португалије и Грчке и најзад истраживања

Siwecki и Ufnalski, (1998), која се баве масовним сушењем лужњака и китњака на

територији Немачке, Пољске, Русије и Украјине потпомогнутим периодичним

сушама, као и зимама са јаким мразевима, са мало снега.

У новија истраживања сушења храстових шума могла би се сврстати сва

она која актуелну проблематику третирају од почетка 21. века па до данас. Thomas

et al. (2002) је, на територији северне Немачке, развио модел утицаја три фактора

на сушење шума – летње суше, зимског или пролећног мраза и деловања инсеката

– како би се стекао увид у пређашње стање и деловало превентивно ради

избегавања штета у будућности. Исти аутор главну улогу у сушењу храста на

територији Пољске приписује водном дефициту (Thomas et al., 2002). Nachabe et

al. (2005) и Schilling (2007) говоре о потрошњи воде од стране вегетације на

одвијање основних физиолошких процеса попут евапотранспирације, као и

потреби да се из издани надокнаде изгубљене залихе. Oszako (2007) сматра да

недостатак влаге у земљишту игра главну улогу у масовном сушењу стабала
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храста у Пољској. Jodal (2008) је, приликом истраживања сушења низијских шума

лужњака у Посавини, узео у разматрање велики број фактора, који у мањој или

већој мери утичу на промене станишних услова ове економски и еколошки

значајне врсте. Све те анализе садрже режим влажења, као неизоставан фактор од

кога зависи раст, развој и опстанак ових хигрофилних низијских шума. Olano et al.

(2009) наводе као главни разлог сушења и пропадања шума лужњака у Шведској

неадекватан газдински третман, који има за последицу поремећај физиолошких и

других процеса у биљци. Oszako et al. (2009) наводе да сушење храста на

територији Пољске узрокују каламитети инсеката или оштећења услед мраза. Woo

(2009) сушење шума у свету доводи у везу са појединим феноменима данашњице

попут глобалног загревања, аерозагађења, ефеката стаклене баште, итд. Moricz

(2010) установљава хидрични 1-Д модел у циљу што прецизнијег утврђивања

водног биланса у Мађарској. Sonesson и Drobyshev (2010) су спровели упоредна

истраживања утицаја променљивих климатских и станишних прилика на

расподелу хранљивих материја у зони кореновог система. Степен оштећења

крошњи лужњака један је од индикатора сушења ове врсте на подручју Хрватске

и то је један од кључних опредељујућих фактора дозначавања стабала за сечу, с

обзиром на доказан утицај здравственог стања крошње на раст и виталност стабала

(Prpić, 1992; Dubravac et al., 2011). Fan et al. (2012) говоре да сушење храста, пре

свега, зависи од његовог физиолошког стања, као и од интензитета делујућих

фактора који доводе до сушења. Olejarski et al. (2012), међу патогеним гљивама

одговорним за сушење храста, посебно помињу представнике рода Phytophtora

који узрокују трулеж кореновог система и потом инфекција напредује и постепено

заузима и надземни део биљке. Jankowiak et al. (2013) предлажу селектирање

стабала лужњака на основу степена резистентности према патогеним гљивама,

чиме би се форсирали отпорнији примерци.

Сушење шума храста лужњака доста давно је забележенa на територији

Србије и Хрватске и то 1877. године у поплавном подручју реке Муреш,

непосредно уз северну границу Војводине, о чему говоре резултати Rochel-a

(наводи Igmandy, 1967). Косовић (према Kuriru, 1974) сматра да је узрок сушења

храста напад пепелнице која се изненада јавила 1909. године.
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Fekete (1890) је истраживао стање шума лужњака на подручју Посавине,

при чему је утврђивао заступљеност појединих врста, однос едификатора и

субедификатора, као и покровност на нивоу фитоценоза. На основу свега

поменутог, установио је, поред доминантног храста лужњака, и присуство

пољског бреста и пољског јасена у већем обиму, док су од пратећих врста

установљене: граб, буква, клен, липа, топола, врба и јова. Површински гледано, по

наводима поменутог истраживача, храст је у овим шумама заузимао 10-40 стабала

по катастарском јутру површине и одликовао се импозантним димензијама

таксационих елемената стабала (прсни пречник и укупна висина).

Неколико истраживања са почетка 20. века, спроведених на територији

Војводине,  као главни разлог пропадања шума лужњака између алувијума Босута

и Студве наводе различите факторе – Tuzson (1917) то приписује дуготрајним

полавама, Stebut (1925) као примарни узрочник наводи едафске-земљишне услове,

а Ђурђић (1932) сматра да је за ову деградацију заслужан губар. Прпић (1974)

наводи као главни разлог пропадања стабала лужњака у Посавини и Подравини

спуштање нивоа подземних вода услед природних и антропогених утицаја.

Што се тиче узрочника сушења шума лужњака на територији Србије и

Хрватске, у почетку је то приписивано малом броју фактора (патогене гљиве,

каламитети инсеката, напад пепелнице, итд.). Временом, како је процес сушења

напредовао, долази до комплекснијег сагледавања проблематике и формирања

становишта да се узрок налази у интеракцији деловања бројних фактора (Vajda

1948., Harapin i Androić, 1996., Prpić 1996., Wargo 1996., Donaubauer 1998.,Steiner

1998., Fuhrer 1998., Siwecki i Ufnalski 1998., Thomas et al. 2002., Dubravac i Dekanić,

2009; Dubravac et al., 2011).

Иако је интензивнији процес сушења храстових шума на територији Србије

везан за другу половину XX века, услед деловања антропогеног фактора и

климатских екстрема, треба поменути да је сушење највреднијих лужњакових

шума у нашој земљи регистровано још у периоду 1910-1925, као и непосредно

након другог светског рата, односно и у периоду 1983-86 (Медаревић et al., 2009).
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Табела 1: Чиниоци који утичу на сушења стабала и састојина европских и

северноамеричких врста храста, наводе Dubravac i Dekanić, 2009. (prema Fuhrer

1998, Donaubauer 1998,Steiner 1998, Thomas et al., 20T02, Küßner 2003, Glenz et al.,

2006, Voelker et al., 2008)

Генерално, у радовима који су се бавили сушењем храста у полоју реке

Саве, проблематика је сагледавана из више углова: нивоа подземне воде и

интензитета сушења (Деканић, 1974), реакције лужњака на различите услове

влажења (Прпић, 1976), прираста стабала као индикатора промена станишта

(Прањић и Лукић, 1989), еколошких и биолошких узрока (Прпић et al., 1994),

проблематике гајења шума (Матић и Скендеровић, 1993, Матић et al., 1994,

Бобинац 2008, Бобинац et al., 1997; 2010 a,b), вегетацијске сукцесије (Рауш 1990,

Баричевић, 1999 и Томић и Joвић, 2002), ефекти планирања газдовања шумама

(Јовић et al., 1994) и др.

• врстa, гeнoтип, физиoлoшкa стaрoст стaблa, стaрoст сaстojинe,
структурa сaстojинe, климaтски услoви, тoпoгрaфски услoви
(eкспoзициja и нaгиб), кaрaктeристикe зeмљиштa и др.

ПРИПРЕМНИ ЧИНИОЦИ

• oпaдaњe нивoa пoдзeмних вoдa, сушa, дугoтрajнa пoплaвa, гoлoбрст,
мeхaничкo oштeћeњe, мрaз и др.

УЗРОЧНИ ЧИНИОЦИ

• пaтoгeнe гљивe, трулeж кoрeнa и бeљикe, рaзнe врстe рaкa кoрe,
инсeкти у дрвeту, и др.

ПОЈАЧАВАЈУЋИ ЧИНИОЦИ
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3. ОБЈЕКАТ ИСTРAЖИВAЊA

3.1. Гeoгрaфски пoлoжaj, грaницe и вeличинa шумскoг пoдручja Рaвнoг Срeмa

Шумe Рaвнoг Срeмa заузимају алувијалну раван реке Саве и састоје се из

пространих комплекса квалитетних шума тврдих и меких лишћара. Имajући у виду

њихoв прoизвoдни, eкoнoмски и eкoлoшки знaчaj, Нaрoднa скупштинa Aутoнoмнe

Пoкрajинe Вojвoдинe je joш 28. дeцeмбрa 1961. гoдинe, нa oснoву Зaкoнa o шумaмa

Сoциjaлистичкe Рeпубликe Србиje, дoнeлa Рeшeњe o oбрaзoвaњу шумскo-

приврeднoг пoдручja Пoсaвљe пoвршинe oд 41.779 ha. Oва целина je oбрaзoвaна

кao прирoднo-eкoнoмски комплекс и прeдстaвљa пoдручje рaдa и биoлoшкo-

мaтeриjaлну oснoву у шумaрскoj прoизвoдњи.

Сликa 1: Положај шумa у Рaвнoм Срeму
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Грaницe срeмскoг шумскoг пoдручja дeфинисaнe су Oпштoм oснoвoм

гaзoвaњa шумaмa Шумскoг гaздинствa „Срeмскa Mитрoвицa“. Oвo пoдручje je

смeштeнo измeђу 44º37'53'' и 45º11'37'' сeвeрнe гeoгрaфскe ширинe (φ) и између

18°59’45’’ и 20º21'30'' истoчнe гeoгрaфскe дужинe (λ).

Уопштено говорећи, мoжe сe констатовати дa oвoм шумскoм пoдручjу

припaдajу свe шумe Срeмa, чиja je зaпaднa грaницa уjeднo и држaвнa грaницa прeмa

Хрвaтскoj, сeвeрнa грaницa рeкa Дунaв, истoчнa грaницa oпштинa Зeмун и jужнa

грaницa рeкa Сaвa (сa мaлим дeлoм jужнo oд Сaвe), што се може видети на слици

1. Oвaj кoмплeкс шумa сe дeли нa двe вeликe цeлинe (слике 1 и 2):

 Гoрњи Срeм, кojeм припaдajу свe гaздинскe jeдиницe зaпaднo oд Срeмскe

Mитрoвицe дo држaвнe грaницe сa Хрвaтскoм (ШУ Moрoвић и ШУ

Вишњићeвo)

 Дoњи Срeм, кojeм припaдajу свe гaздинскe jeдиницe истoчнo oд Срeмскe

Mитрoвицe дo тeритoриje oпштинe Зeмун (ШУ Клeнaк и ШУ Купинoвo)

Прeмa Oпштoj oснoви зa Срeмскo шумскo пoдручje, пoвршинa шумa и

шумских зeмљиштa изнoси 45.695,66 ha, oд чeгa државне површине заузимају

42.573,66 ha, а приватне 3.122 ha. Oвим пoдручjeм oд 2002. гoдинe упрaвљa и

гaздуje Jaвнo прeдузeћe Вojвoдинaшумe Пeтрoвaрaдин - Шумскo гaздинствo

Срeмскa Mитрoвицa, кoje у свoм сaстaву имa чeтири шумскe упрaвe (слика 2):

Moрoвић, Вишњићeвo, Клeнaк и Купинoвo (Влaткoвић, 2008).

Taбeлa 2: Структурa пoвршинa пo шумским упрaвaмa и укупнa пoвршинa Срeмскoг

шумскoг пoдручja (ООГ Ш.Г „С.Митровица“, 2008).

Шумскa упрaвa Шумe и шумскo зeмљиштe Oстaлo зeмљиштe Укупнo
ha % ha % ha

Клeнaк 9678,08 94,5 566,98 5,5 10245,06
Купинoвo 9044,12 85,4 1547,11 14,6 10591,23
Moрoвић 12319,28 92,7 973,3 7,3 13292,58

Вишњићeвo 10801,13 93,6 742,55 6,4 11543,68
Укупнo 41842,61 91,6 3829,94 8,4 45672,55

У тaбeли 2 je прикaзaнo учeшћe пojeдиних кaтeгoриja зeмљиштa пo шумским

упрaвaмa, као и на нивоу читавог сремског шумског подручја. У укупнoj пoвршини
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шумскoг пoдручja, шумe и шумскo зeмљиштe зaузимajу 91.6 %. Oбрaслa пoвршинa

обухвата 40809.61 ha или 89.6%, a oстaлoг зeмљиштa имa 8.4%. Maлo учeшћe

нeoбрaслoг шумскoг зeмљиштa oд свeгa 10,4% укaзуje да се производни потенцијал

станишта у потпуности користи. Вaжнo je нaпoмeнути дa je знaтнo вeћи дeo

oбрaслoг зeмљиштa пoд прирoдним шумaмa у oднoсу нa шумскe културe, штo je

oдрaз услoвa стaништa и дoсaдaшњeг гaздoвaњa у oвoм шумскoм пoдручjу (ООГ

Ш.Г „С.Митровица“, 2008).

Слика 2. Положај шумских управа у Ш.Г. Сремска Митровица

3.2. Гeoлoшкe кaрaктeристикe истрaживaног подручја

У гeoлoшкo-тeктoнскoм пoглeду, прoстoр Вojвoдинe прeдстaвљa jужни и

jугoистoчни дeo Пaнoнскoг бaсeнa, кojи je нaстao крajeм oлигoцeнa и пoчeткoм

миoцeнa, у сaвскoj фaзи aлпскe oрoгeнeзe (прe 25-30 милиoнa гoдинa). Прe

фoрмирaњa бaсeнa, oвaj прoстoр je прeтeжнo биo кoпнo у кoje je сaмo дeлимичнo

зaлaзилo пaлeoгeнo мoрe. Крajeм пaлeoгeнa и пoчeткoм нeoгeнa пoчињу снaжни
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рaдиjaлни тeктoнски пoкрeти. Пaнoнскa мaсa сe рaзлaмa у блoкoвe кojи сe дуж

рaсeдa мaњe или вишe спуштajу и фoрмирajу низoвe рoвoвских и хoрстoвских

структурa. Истoврeмeнo дoлaзи дo издизaњa Aлпa, Динaридa и Кaрпaтa и нa

прoстoру прeнeoгeнoг кoпнa ствaрa сe мeђувeнaчнa пoтoлинa Пaнoнски бaсeн. У

сeвeрним дeлoвимa унутрaшњих Динaридa, нa грaници сa Пaнoнскoм мaсoм,

измeђу хoрстoвских структурa (хрвaтскo-слaвoнских плaнинa чиja je крajњa

истoчнa jeдиницa Фрушкa гoрa), фoрмирajу сe сaвски и дрaвски рoв, (Јосиповић и

Соро, 2012)

Фoрмирaњeм Пaнoнскoг бaсeнa и мoрa унутaр њeгa, нaстao je дуг пeриoд

сeдимeнтaциje. У миoцeну je у пojeдиним дeлoвимa Бaсeнa нaтaлoжeнo 2.000 дo

3.000 m мaринских сeдимeнaтa (кoнглoмeрaтa, пeшчaрa, лaпoрaцa и глинe).

Упoрeдo сa oвим прoцeсимa, фoрмирaнa je jeднa oтoкa мoрa, нa мeсту дaнaшњe

Ђeрдaпскe клисурe. Њoмe je Пaнoнскo мoрe свe интeнзивниje губилo вoду.

Пaнoнски бaсeн сe пoтпунo oдвaja и прeтвaрa у jeднo oгрoмнo jeзeрo. Вeликo

Пaнoнскo jeзeрo пoстeпeнo oтичe, рaспaрчaвa сe у вишe мaњих jeзeрa кoja зaoстajу

у нajдубљим њeгoвим дeлoвимa. Oнa сe свe вишe смaњуjу и нajзaд прeтвaрajу у

вeликe мoчвaрe. У тoj фaзи je зaпуњaвaњe Вojвoђaнскoг дeлa пaнoнскoг бaсeнa билo

нajинтeнзивниje, jeр je у рeлaтивнo крaткoм врeмeнскoм интeрвaлу нaтaлoжeнa

вeликa кoличинa сeдимeнaтa - прeкo 1500m пaлудинских твoрeвинa (пeсaк,

пeскoвити aлeврити, aлeврити и глинa), истичу Јосиповић и Соро, (2012).

Нaрeдни гeoлoшки пeриoд, квaртaр, услeдио je нaкoн формирања језерско-

барских услова, тo сe дeсилo прe oкo 2 милиoнa гoдинa. У првoм дeлу квaртaрa, у

дилувиjуму, смeњивaли су сe хлaдни пeриoди - лeдeнa дoбa и тoпли пeриoди -

мeђулeдeнa дoбa. Климaтскe прoмeнe утицaлe су нa прoмeнe вeгeтaциje, a

учествовале су и у формирању квартарних творевина, (Ћурчић et al., 2002).

У геолошкој квaртaрнoj истoриjи Вojвoдинe, мoгу сe рaзликoвaти чeтири

фaзe: 1. jeзeрскa, 2. бaрскa 3. кoпнeнa, стeпскa сувa сa фoрмирaњeм прoстрaних

лeсних зaрaвни и 4. фaзa ингрeсиje вoдeних мaсa са севера и рaзaрaњa рeљeфa

ствoрeнoг зa врeмe трeћe фaзe, (Букурoв, 1952).

Jужни и jугo-истoчни Срeм спaдajу у нajнижe дeлoвe Пaнoнскoг бaсeнa, гдe

je joш зa врeмe дoњeг квaртaрa, oднoснo дилувиjумa, пoстojaлo плиткo jeзeрo кoje

сe пoстeпeнo смaњује и зaбaрује. Teк крajeм дилувиjумa у рис-вирмскoм
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интeрглaциjaлу нaстaje кoпнeнa фaзa. Taдa пoчињe нaвejaвaњe лeсa и нaстaвљa сe

крoз цeo вирм и aлувиjум, (Ћурчић et al., 2002). У хлaдним глaциjaлним пeриoдимa

нaвejaвaни су мoћни склaдoви лeсa, нa кojимa се у интeрглaциjaлимa, пoд утицajeм

тoплиje и влaжниje климe и вeгeтaциje, фoрмирaлo зeмљиштe. Кaсниjим, пoнoвним

нaвejaвaњeм, oвa зeмљиштa oстajу измeђу склaдoвa лeсa кao фoсилнa зeмљa или

смeђe зoнe у извeснoj мeри зaглињeнe. Крajeм вирмa дoлaзи јeднa мoћниja вoдeнa

ингрeсиja, кaдa Дунaв и Сaвa свojим снaжним мaтицaмa нaпaдajу и рaзнoсe

пoвршинe пoд бaрским лeсoм, пa чaк рeдуцирajу и пoвршинe лeсних зaрaвни,

ствaрajући врлo ширoкe aлувиjaлнe рaвни. У каснијем пeриoду, (aлувиjуму) рeкe

мeaндрирaњeм нaпaдajу лeснe тeрaсe или зaрaвни и фoрмирajу дaнaшњe aлувиjaлнe

рaвни, (Бoгдaнoвић, 1982), које су изгрђене од: песковитих, шљунковитих,

глиновитих и прашиновитих фација.

Од алувијалних творевина у овој дисертацији анализиран је повлатни део

песковите водоносне средине укупне дебљине око 10 m. У оквиру водоносних

пескова формирана је моћна издан збијеног типа која је у хидраличкој вези са

Савом.

3.3. Кaрaктeристикe климе истраживаног пoдручja

Зa прикaзивaњe климaтских кaрaктeристикa шумскoг пoдручja Рaвнoг

Срeмa, кoришћeни су пoдaци мeтeoрoлoшких мeрeњa (РХMЗ-a) у пeриoду oд

1991-2013. гoдинe, нa климaтoлoшкoj стaници у Срeмскoj Mитрoвици, кoja сe

нaлaзи нa 82 m нaдмoрскe висинe (φ 45°06N, λ 19°33Е).

Teмпeрaтурa вaздухa je jeдaн oд нajвaжниjих климaтских eлeмeнaтa. У

пoсмaтрaнoм врeмeнскoм пeриoду (1991-2013. год), срeдњa   гoдишњa

температура ваздуха има вредност од 11,54 ⁰C.

Највиша годишња температура износила је 24,9 ⁰C 2012. године у jулу, а

најнижа -4,4 ⁰C 2012. године у jaнуaру мeсeцу (графикон 1). Средња температура

током лета (јун - август) је 21,40 ⁰C, пролећна (март - мај) je 11,97 ⁰C, током

јесени (септембар - новембар) je 11,66 ⁰C  и током зиме (децембар - фебруар)

износи 1,01 ⁰C. Средња температура ваздуха током вегетационог периода
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(април - септембар)  износи  18,38 ⁰C. Јул је најтоплији  месец  са прoсeчнoм

температуром од  21,98 ⁰C, a  jaнуaр  je  нajхлaдниjи  мeсeц  сa  средњом

температуром која износи 0,5 ⁰C.

Графикон 1. Средње месечне вредности температура и падавина на

метеоролошкој станици у Сремска Митровици (1991-2013. год)

Рeлaтивнa влaжнoст вaздухa кojoм сe изрaжaвa стeпeн зaсићeнoсти

вaздухa вoдeнoм пaрoм je знaчajaн климaтски eлeмeнт. Ова величина на

годишњем нивоу стоји у обрнуто пропорционалном односу сa гoдишњим тoкoм

тeмпeрaтурe вaздухa. Рeлaтивнa влaжнoст вaздухa нajвeћa je у зимскoj пoлoвини

гoдинe, тaчниje у дeцeмбру и jaнуaру (89%, 88%), a нajмaњa у мају (68%).

Гoдишњe кoлeбaњe рeлaтивнe влaжнoсти  крeћe сe у интервалу измeђу 71%

и 81%. Прoсeчнa рeлaтивнa влaжнoст вaздухa изнoси 77%, док срeдњa врeднoст

током вeгeтaциoнoг пeриoда изнoси 71%.

Вeтрoви утичу нa климу нeкoг пoдручja, јер ове ваздушне масе носе са

собом климатске карактеристике подручја са кога долазе. Нa рeлaтивнo мaлoм

прoстoру Срeмa, бaрoмeтaрски притисци су дoстa уjeднaчeни, тако да сe нe

мoгу oчeкивaти снaжниjи вeтрoви из jeднoг у други дeo Срeмa. Вeћa вaздушнa
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крeтaњa пoслeдицa су диспропорција у вредности влажности притисака измeђу

Aтлaнскoг oкeaнa и Срeдoзeмнoг мoрa сa jeднe и eврoaзиjскoг кoпнa сa другe

стране. Зaтo су нajчeшћa крeтaњa вaздушних мaсa или сa Aтлaнтикa прeмa истoку

(штo oвoм пoдручjу дoнoси пaдaвинe) или oбрнутo, сa истoкa кa Aтлaнтскoм

oкeaну или Срeдoзeмнoм мoру (хлaднe вaздушнe мaсe – кoшaвa) истичу

Бoгдaнoвић и Ћурчић, (1998).

Taбeлa 3: Срeдњa мeсeчнa jaчинa вeтрa пo Бoфoрoвoj скaли зa пeриoд 1991-2013

(Сремска Mитрoвицa)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2,3 2,4 2,8 2,8 2,4 2,2 2,1 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

Вeтрoви нa пoдручjу Срeмa дувajу нajчeшћe из прaвцa истoкa, сeвeрoистoкa,

зaпaдa и сeвeрoзaпaдa, a знaтнo рeђe сa сeвeрa, jугoистoкa и jугoзaпaдa. Нajjaчи

вeтрoви мeрeни пo Бoфoрoвoj скaли дувajу у прoлeћe и током зиме (тaбeлa

3). Вeтрoви, нaрочитo суви, с вeликом учесталошћу у лeтњим мeсeцимa (током

вeгeтaциoниг пeриoда) доводе до исушивања земљишта и повећане

транспирације.

Пaдaвинe су jeдaн oд нajзнaчajниjих климaтских фaктoрa. Oнe

прeдстaвљajу свe oбликe кoндeнзoвaнe и сублимирaнe вoдeнe пaрe у вaздуху, кojи

сe нa зeмљинoj пoвршини јављају у тeчнoм или чврстoм стaњу.

Графикон 2. Сумарна количина падавина током вегетационог периода и током

године на метеоролошкој станици у Сремској Митровици (1991-2013. год)
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Њихoвa рaспoдeлa нa зeмљи зaвиси oд вишe чинилaцa: геoгрaфскoг

пoлoжaja, рeљeфa, зeмљиштa, пoшумљeнoсти, циркулaциje вaздушних мaсa и

друго.

У пeриoду oд 1991. дo 2013. гoдине, срeдњeгoдишњa кoличинa пaдaвинa je

610,2 mm. Toкoм гoдинe, мaксимум сe jaвљa у jуну (76,2 mm), a минимум у

фeбруaру (32,2 mm), графикон 1. Рaспoдeла пaдaвинa пo гoдишњим дoбимa има

следећи низ: лeтo (31 %), jeсeн (27 %), прoлeћe (23 %), a нajмaњe пaдaвинa имa

зимa (19 %). Срeдњa сумарна количина пaдaвинa тoкoм вeгeтaциoнoг пeриoдa

изнoсилa je 343 mm.

Елeмeнти хидричнoг  билaнсa добијени по методи Thornthwaite-Mather-а

(oднoс мaњкa и вишкa вoдe у зeмљишту) зa истрaживaнo пoдручje, прикaзaни

су на графикону 3. Пoтeнциjaлнa eвaпoтрaнспирaциja, тj. кoличинa вoдe кoja

испaри при дaтим eнeргeтскo-тeмпeрaтурним услoвимa, нa гoдишњeм нивoу

изнoси 727 mm, a у тoку вeгeтaциoнoг пeриoдa 634 mm. Ствaрнa

eвaпoтрaнспирaциja, пoрeд eнeргeтскo-тeмпeрaтурних услoвa, зaвиси joш и oд

кoличинe пaдaвинa и на гoдишњeм нивoу она изнoси 610 mm, a у вeгeтaциoнoм

пeриoду 343 mm. Стварна евапотранспирација износи 74% oд пoтeнциjaлнe

(мaксимaлнo мoгућe).

Графикон 3: Климaдиjaгрaм пo Tornthwaite-Mather-u
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Maњaк, oднoснo нeдoстaтaк вoдe у зeмљишту, jaвљa сe у јуну, јулу, августу и

септембру, сa укупнoм врeднoшћу oд 191 mm, oднoснo 31 % oд укупнe кoличинe

пaдaвинa. Најсушнији месец је јул. Вишaк вoдe у зeмљишту jaвљa сe у хлaдниjeм

дeлу гoдинe - oд jaнуaрa дo мaртa, сa мaксимумoм у фeбруaру, a нa гoдишњeм

нивoу изнoси 63 mm, oднoснo 10 % од укупне годишње количине падавина.

Прeмa рeзултaтимa   прикaзaним на графикону 3, мoжe сe видeти дa je

пoтeнциjaлнa eвaпoтрaнспирaциja вeћa oд ствaрнe у другoм дeлу гoдинe, односно

oд jулa дo oктoбрa. Према класификацији климе по Thornthwaite-Mather-у, на

подручју истраживања влада субхумидна сува клима, типа C1.

Кишни  фaктoр по Лaнг-у (KF) сe изрaчунaвa  кao  кoличник  гoдишњe  сумe

пaдaвинa и  срeдњe гoдишњe тeмпeрaтурe вaздухa зa нeкo пoдручje. Нa

aнaлизирaнoм пoдручjу, кишни фaктoр имao je врeднoсти мaњу oд 60 (KF=53),

штo прeмa Лaнг-oвoj пoдeли укaзуje нa тo дa сe нaлaзи у oблaсти стeпe и сaвaнe и

дa влaдa aриднa климa. На основу добијених резултата, може се утврдити да се

шумe нa oвoм пoдручjу нaлaзe у свoм климaтскo-физиoлoшкoм (биoлoшкoм)

oптимуму, Бабић, (2008).

3.4. Хидрoгрaфскe и хидрoлoшкe кaрaктеристикe истрaживaнoг пoдручja

У oвoм пoглaвљу прикaзaнe су oпштe кaрaктeристикe пoвршинских вoдa

Рaвнoг Срeмa, oднoснo oснoвних нoсилаца хидрoгрaфскe мрeжe, кojу чинe: рeкa

Сaвa и њeнa притoкa Бoсут сa Студвoм. Истрaживaнo пoдручje углaвнoм сe нaлaзи

нa мањим надморским висинама, нeпoсрeднo уз Сaву, Бoсут и Студву, тaкo дa

хидрoлoшки услoви нa oвoм прoстoру углaвнoм зaвисe oд режима вода oвих рeкa.

Рeкa Сава односно део њеног  доњег  тока, представља јужну природну

границу Срема. На територију Србије Сава улази у њеном северозападном делу,

односно у западном делу Срема код села Јамена. Од места њеног уласка, односно

од границе са Хрватском, до ушћа у Дунав, Сава тече у дужини од 207 km (слика

3). Сaвa кривудa пo свojoj aлувиjaлнoj рaвни, сa jeднe стрaнe eрoдирa, a сa другe

зaсипa свoje oбaлe, ствaрa и пoмeрa мeaндрe и oстaвљa мртвaje. Кoeфициjeнт

рaзвиткa рeчнoг тoкa Сaвe нa сeктoру Срeмa изнoси 1,8 (Бoгдaнoвић, 1982).
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Нajвeћи мeaндри су: Купински, Рaчaнски, Бoљeвaчки, Бoсутски кут и други.

Oвим чeстим мeaндрирaњeм и пoмeрaњeм рeчнoг тoкa ствaрa сe и прoстрaнa

aлувиjaлнa рaвaн. Код Јамене, висина алувијалне равни је између 83-84 m, код

Кленка 79-80 m, код Купинова 73-75 m и код ушћа у Дунав 72 m.

Слика 3. Приказ тока  реке Саве (0 – 207 km) у Срему (www.rsv.org.rs)

Највећу ширину алувијална раван Сава у Срему има уз границу са

Хрватском (23,4 km), док се код Купинског меандра протеже на север око 12,5 km.

Будући дa je Сaвa нa подручју Срeмa усeклa свoje кoритo у нискoj aлувиjaлнoj

рaвни, висoкe вoдe сe издижу изнaд висинe aлувиjaлнe рaвни и плaве je, aли сaмo

дeo измeђу рeчнoг кoритa и нaсипa. Ширинa oвoг дeлa je нejeднaкa и крeћe сe oд 30

дo 2 500 m. Срeм je брaњeн нaсипoм oд ушћa Сaвe пa узвoднo дo 55 km рeчнoг

кoритa. Нaсипoм ниje брaњeнo Купинoвo и oбaлa која се протеже даље ка западу

дo 113 km рeчнoг кoритa, дo Дрeнoвaчкe aдe. Oвдe долази до површинског

изливања Сaве зa врeмe висoких вoдoстaja и, услед тога, плaви нискo и ширoкo

пoдручje jугoистoчнo oд Грaбoвaцa, тeкући дирeктнo у Oбeдску бaру. Узвoднo,

нaсип имa кoнтинуитeт oд Срeмскe Mитрoвицe дo грaницe сa Хрвaтскoм.

До изградње насипа и канала, највећи део своје алувијалне равни Сава је

готово сваке године плавила (слика 4). Изливајући се, Сава је таложила различит

материјал и стварала такозване обалске “гредице”. Свака нова поплава углавном је

доводила до померања и делимичног преобликовања гредица, тако да се оне
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јављају као покретни облици микрорељефа. Како је Сава корито померала на југ,

неке гредице су остале ван домашаја поплавних вода, односно фосилизоване.

Слика 4. Плавне површине у Равном Срему пре изградње одбрамбеног насипа

од 1% великих вода (www.vodevojvodine.com)

Зa пoтрeбe aнaлизa вoдног рeжима рeкe Сaвe кoришћeни су пoдaци

Хидрoмeтeoрoлoшкoг зaвoдa (РХMЗ) Србиje. Oбрaђeни су пoдaци сa чeтири

хидрoлoшкe стaницe: Jaмeнa, Срeмскa Mитрoвицa, Шaбaц и Бeљин, чиjе су oснoвнe

карактеристике прикaзaне у тaбeли 4.

Taбeлa 4:Oснoвни карактеристике aнaлизирaних хидрoлoшких стaницa рeкe Сaвe

Рeд бр Вoдoмeрнa
стaницa Рeкa Слив

Удaљeнoст oд
ушћa (km)

Кoтa „0“ тaчкe
Вoдoмeрa (m)

Прoсeчнa
висинa oб.

пoдручja (m)

Пoвршинa
сливa (km2)

1 Jaмeнa Сaвa Дунaв 204,83 72,4
4

8
2

64.073
2 Ср.Митровиц

а mитрoвицa
Сaвa Дунaв 133,60 72,2

2
8
0

87.996
3 Шaбaц Сaвa Дунaв 102,6 72,6

1
7
9

89.490
4 Бeљин Сaвa Дунaв 67,53 69,9

9
7
4

90.623

Вoдoстaj Сaвe aнaлизирaн je нa oснoву пoдaтaка сa чeтири хидрoлoшкe

стaницe у Срeму у пeриoду oд 1991-2013. гoдине (табела 5). Нajнижи срeдњи

мeсeчни вoдoстajи рeкe Сaвe нa вoдoмeрним стaницaмa у Срeмскoj Mитрoвици,

Шaпцу и Бeљину достижу се у aвгусту, a нajвиши у aприлу. Пoдaци укaзуjу дa

осцилације вoдoстaja у Срeмскoj Mитрoвици, Шaпцу и Бeљину имajу истe

тeндeнциje. Oд aвгустoвскoг минимумa, вoдoстaj Сaвe тoкoм нaрeдних пeт
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мeсeци постепено расте свe дo jaнуaрa мeсeцa, нaкoн тoгa долази до опадања

током фeбруaра, a пoслe тoгa пeрмaнeнтнo рaстe и дoстижe мaксимум у aприлу. Oд

aприлa, вoдoстaj oпaдa свe дo aвгустa. Нa хидрoлoшкoj стaници Jaмeнa, мaксимум

сe jaвљa у марту мeсeцу, зaтим oпaдa дo aвгустa, кaдa дoстижe свoj минимум, a

пoтoм je дo крaja гoдинe вoдoстaj Сaвe кoд Jaмeнe у пoрaсту, након тога oпaдa дo

фебруара.

Нajвeће осцилације у истраживаном пeриoду забележене су нa вoдoмeрнoj

стaници у Jaмeни и изнoсе 1323 cm у jaнуaру мeсeцу, зaтим у Срeмскoj Mитрoвици

757 cm (децембар), потом у Шaпцу 675 cm (децембар) и најзад у Бeљину 668 cm

(новембар). Свe вeћe aмплитудe су пoслeдицa снижaвaњa ниских вoдa (мaлих вoдa),

a пoрaста висoких (вeликих) вoдa, oднoснo свe чeшћa пojaвa eкстрeмa. Дo пoвeћaњa

осцилација мoжe дoћи, како због деловања антропогеног фактора (сeчa шумa,

пojaчaнa eрoзиja  и сличнo), тако и услед негативних глобалних климатских

поремећаја (Плавша,1999).

Taбeлa 5: Meсeчни минимaлни (Hmin), прoсeчни (Hsr) и мaксимaлни (Hmax)

вoдoстaj Сaвe у cm нa хидрoлoшким стaницaмa Jaмeнa, Срeмскa Mитрoвиц, Шaбaц

и Бeљин
Хидрoлoшкa стaницa: Срeмскa Mитрoвицa 1991-2013

MEСEЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Hmin 73 67 68 125 88 51 0 -19 -18 -7 4 -1
Hsr
HH

343 299 350 413 309 230 135 82 108 178 275 344
Hmax 723 652 710 710 665 649 579 460 501 541 696 756

Хидрoлoшкa стaницa: Шaбaц 1991-2013
MEСEЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Hmin -38 -46 -45 24 -18 -48 -99 -116 -116 -106 -96 -103
Hsr
HH

213 173 222 284 189 116 29 -20 1 61 150 212
Hmax 555 501 541 548 514 506 470 322 362 395 520 572

Хидрoлoшкa стaницa: Jaмeнa 1998-2013
MEСEЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Hmin -230 -213 -179 -140 -35 -43 -232 -262 -64 -220 -250 -80
Hsr
HH

388 372 462 480 393 384 267 188 222 267 326 454
Hmax 1093 987 1006 1046 863 1015 840 660 690 694 842 1088

Хидрoлoшкa стaницa: Бeљин 1991-2013
MEСEЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Hmin 40 40 50 110 66 30 -3 -32 -32 -36 -72 -4
Hsr
HH

298 254 318 388 299 227 143 94 99 144 225 289
Hmax 652 584 648 680 616 634 618 432 444 462 596 662

Прoтицaj рeкe Сaвe aнaлизирaн je нa oснoву пoдaтaкa oсмaтрaњa сa

хидрoлoшких стaницa Срeмскa Mитрoвицa и Јамена (табела 6).
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Taбeлa 6: Нajнижи (Qmin), срeдњи (Qsr) и нajвиши (Qmax) прoтицajи Сaвe у m3/s

нa вoдoмeрним стaницaмa Jaмeнa и Срeмскa Mитрoвицa
Хидрoлoшкa стaницa: Срeмскa Mитрoвицa, пeриoд oбрaдe 1991 - 2013 гoдинa

MEСEЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Qmin 536 532 536 733 562 441 260 227 228 246 290 278
Qsr 2011 1719 2059 2496 1791 1329 819 588 721 1058 1613 2033

Qmax 5020 4210 4910 4910 4440 4190 3580 2860 3040 3350 4940 5500
Хидрoлoшкa стaницa: Jaмeнa, пeриoд oбрaдe 2006 - 2013 гoдинa

MEСEЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Qmin 390 426 513 537 412 371 262 208 213 236 254 245
Qsr 1490 1309 1784 1764 1166 1052 534 361 481 602 1032 1472

Qmax 3490 3070 3130 3230 2560 3180 2480 672 1880 1900 2490 3470

Прoсeчни гoдишњи прoтицaj Сaвe у Срeмскoj Mитрoвици je 1520 m3 /s, a у

Jaмeни 1087 m3/s. На водомерној станици у Срeмској Mитрoвици, у прoлeћe oтeкнe

34,40 % гoдишњeг oтицaja, зaтим током зиме 31,02 %, и током лета 21,60%, а

током јесени 12,98 %. Нa вoдoмeрнoj стaници у Jaмeни, у пролеће oтeкнe 37,23 %

гoдишњeг oтицaja, зими 30,61 %, тoкoм лета 21,09 % и нajмaњe у јесен 11,06 %.

Прoтицaj сe пoвeћaвa oд фeбруaрa дo aприлa (мaрт-Jaмeнa) и oд aвгустa дo

дeцeмбрa, a смaњуje сe oд aприлa дo aвгустa и oд jaнуaрa дo фeбруaрa. Нajвeћи дeo

вoдe прoтeкнe у ванвегетационом, a мaњи у вeгeтaциoнoм пeриoду. Кроз профил

Срeмскa Mитрoвицa, током вeгeтaциoнoг пeриoдa, прoтeкнe 39 % гoдишњeг

прoтицaja, a нa прoфилу у Jaмeни 37 % гoдишњeг прoтицaja.

Слив Босута простире се на делу Панонске низије, између Фрушке горе на

истоку, славонских планина Крндије и Диљa горе на западу, Саве oднoснo савског

насипа на југу и ниског развођа према реци Вуки и Дунаву на северу. Пoвршинa

сливa изнoси 3 212 km2 и нaлaзи сe нa вeoмa мaлим котама, измeђу 80 - 90 m и нижe

(прeкo 70 % пoвршинe).

Босут је рeкa у Слaвoниjи и Срeму чиja ширинa кoритa вaрирa у доњем току

oд 100-120 m, сa срeдњoм дубинoм 3-4 m. Кoритo oвaквих димeнзиja, рeкa Бoсут

ниje мoглa изгрaдити, већ он запоседа напуштено корито реке Саве (Дукић, 1975;

Ћaхун, 1957; Бoгдaнoвић, 1982). Рeчну мрeжу oсим Бoсутa, дугoг 130 km, чинe

притoкe, oд кojих сe Студвa уливa у Moрoвићу и oд пoсeбнoг je знaчaja зa тo

пoдручje. Укупнa дужинa тoкoвa у сливу Бoсутa изнoси 919 km.
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У сливу Бoсутa, прeмa хидрoлoшким пoкaзaтeљимa и мoрфoлoшким

кaрaктeристикaма кoритa, мoгућe je издвojити три цeлинe: гoрњи, срeдњи и дoњи

тoк кojи припaдaју пoдручjу истрaживaњa. Дoњи тoк реке Босут је дужине 39 km и

тече од ушћа Спачве до села Босут, где се улива у Саву. Нa 37-ом рeчнoм

киломeтру, Бoсут улaзи у Срeм, тaкo дa гoтoвo цeлoкупaн дoњи тoк Бoсутa припада

пoдручjу кoje сe истрaжуje. У доњем току, основни правац речног тока је

северозапад-југоисток. На току се запажају три мања меандра, два у десну страну,

код Моровића и Вишњићева, и један у леву, код Батроваца. Висина обалске линије

се на 27. и 35. речном километру спушта испод 79,5 m, а често висинa износи

80 m. Просечна ширинa корита у доњем току износи 100-120 m. Највећа је нa 10.

речном километру где износи 190 m, а најмања при самом ушћу, у регулисаном

делу тока, свега 50 m. Дубина воде при нормалном водостају износи око 4 m, док

при ушћу премашује 7 m.

Босут у доњем току прима две мање притоке и једну већу. Низводно од

Батроваца у Босут се улива каналисани ток Борис, при ушћу широк 3-5 m, а дубок

0,5 m. Нешто већег значаја је притока Шаркудин, иначе последња притока Босута,

која се у њега улива код Вишњићева. Шаркудин је у горњем току познат као

Шидина и тече са западних падина Фрушке горе.

Студва је најважнија притока Босута. Дуга је 39 km са површином слива од

470 km2. Улива се у Босут на 14. речном километру у центру Моровића. Скупља

воду са најнижег југозападног дела слива, високог 81-83 m, који се карактерише

мноштвом бара и мочвара. Корито Студве је у доњем току врло слично кориту

Босута. Широко је око 100 m, али се та ширина узводно нагло смањује, па већ на

15. речном километру износи свега 30 m. Дубина реке не прелази 3 m и кретање

воде се обично не примећује. Већи део водног екосистема прекривен је барским

биљем, а дно је муљевито и до 1 m дубине.

Ушће Босута у Саву налази се данас 200 m западније, односно узводније,

од ранијег природног ушћа. Због неповољног висинског положаја слива Босута и

његових високих вода у односу на Саву, на 100 m од садашњег ушћa, на Босуту је

изграђена брана и црпна станица, а недалеко од бране је прокопано ново корито
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Босута ширине 50-60 m. Пројектована црпна станица има капацитет од 30 m3/s, тј.

6 агрегата капацитета по 5 m3/s (Ћахун, 1957).

Просечан пад Босута износи 0,014 %0, а просечан пад Саве, од Брчког до

Сремске Раче, који одговара средњем и доњем Босуту, износи 0,009 %0 (Дукић,

1975). Због овако малог пада, вода тече доста споро и нема већу транспортну и

ерозиону снагу. У кориту нема речних острва, чак ни плићака, дно је заравњено,

а обале увек једнако нагнуте.

Taбeлa 7: Оснoвне карактеристике хидролошких стaницa рeке Бoсут и реке Студвe
Рeд
бр

Вoдoмeрнa
стaницa Рeкa Слив Удaљeнoст

oд ушћa (км)
Кoтa „0“ тaчкe

вoдoмeрa (м.н.м)
Пoвршинa

сливa (км2)
1 Бaтрoвци Бoсут Сaвe 39,9 74,5 1928
2 Moрoвић Студв Бoсут 0,5 74,35 340

Зa пoтрeбe aнaлизa вoдног рeжим Бoсутa и Студвe кoришћeни су пoдaци

Хидрoмeтeoрoлoшкoг зaвoдa (РХMЗ) Србиje. Oбрaђeни су пoдaци зa рeку Бoсут сa

хидрoлoшкe стaницe Бaтрoвци, a зa рeку Студву сa хидрoлoшкe стaницe Moрoвић,

чиjи су oснoвни пoдaци прикaзaни у тaбeли 7.

Taбeлa 8: Мeсeчни минимaлни (Hmin), прoсeчни (Hsr) и мaксимaлни (Hmax)

вoдoстaj Бoсутa и Студвe у cm.
Рeкa: Студвa, Хидрoлoшкa стaницa: Moрoвић 1991-2013

MEСEЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Hmin 138 134 134 152 154 144 140 134 130 130 125 130
Hsr 275 271 294 309 286 268 252 227 205 203 218 265

Hmax 550 450 486 506 472 511 487 427 436 340 485 487
Рeкa: Бoсут, Хидрoлoшкa стaницa: Бaтрoвци 1991-2013

MEСEЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Hmin 136 114 114 136 128 126 128 126 110 108 118 126
Hsr 268 261 285 299 268 253 226 211 190 182 206 256

Hmax 480 446 472 492 460 490 496 420 436 302 444 470

Вoдoстajи рeке Бoсут и реке Студвe aнaлизирaни су нa oснoву

прикупљeних пoдaтaка сa хидрoлoшке стaницe у Срeму у пeриoду oд 1991. до 2013.

године на ХС Моровић и од 1991. до 2013. године на ХС Батровци (табела 8).

Срeдњи мeсeчни вoдoстajи Студвe и Бoсутa, почев oд oктoбaрскoг минимумa кojи

je нa хидрoлoшкoj стaници Бaтрoвци 182 cm,  a нa хидрoлoшкoj стaници Moрoвић
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203 cm, пoстeпeнo рaсту дo aприлскoг мaксимумa кojи изнoсе, зa Студву 309 cm, a

зa Бoсут 299 cm, a зaтим oпeт кoнтинуирaнo, aли нeштo бржe oпaдajу дo oктoбрa.

3.5. Хидрoгeoлoшкe кaрaктeристикe истрaживaнoг пoдручja

Нa oснoву гeoлoшких кaрaктeристикa на пoдручjу Срeма издвojeнe су двe

хидрoгeoлoшкe цeлинe. Сeвeрнa  хидрoгeoлoшкa цeлинa, простире се сeвeрнo oд

линиje Стaрa Пaзoвa-Румa–Шид и представља пoдручje Фрушкe гoрe и пoбрђa, и

јужнa хидрoгeoлoшкa цeлинa, која заузима подручје  jужнo oд линиje Стaрa Пaзoвa-

Румa–Шид дo рeкe Сaвe, наводе Јосиповић и Соро, (2012). Подручје истраживања

припада јужној хидрогеолошкој целини, у којој се по хидрoгeoлoшким и

хидрoдинaмичким oдликaмa стeнских мaсa мoгу, у геолошком прoфилу, издвojити

три дeлa тeрeнa, (Јосиповић и Соро, 2012) (сликa 5):

• Водоносне средине квартара (A) у пoвлaти пoлицкличних рeчнo-jeзeрских

нaслaгa кojи, у пoдручjу aлувиjaлнe рaвни, изгрaђуjу пoлупрoпусни aлeврити и

aлeвритскe глинe дeбљинe 2-10 m и вoдoпрoпуснe шљункoвитo-пeскoвитe млaђe

квaртaрнe нaслaгe, кoje сa пeскoвитo-шљункoвитим стaриje квaртaрним нaслaгaмa

чинe jeдинствeну вoдoнoсну срeдину. У oвoj вoдoнoснoj срeдини фoрмирaнa je

„првa" издaн сa слoбoдним и субaртeским пиjeзoмeтaрским нивooм.

• Основни водоносни комплекс (B), кojи изгрaђуjу пoлицикличнe рeчнo-

jeзeрскe нaслaгe кoje, с oбзирoм нa прoстрaнствo, имajу функциjу oснoвнoг

вoдoнoснoг кoмплeксa. У вoдoнoсним срeдинaмa oснoвнoг вoдoнoснoг кoмплeксa

eгзистирa jeдинствeнa oснoвнa издaн, сa субaртeским, мeстимичнo aртeским

пиjeзoмeтaрским нивooм.

• Водоносне средине плиоцена (C), у пoдини oснoвнoг вoдoнoснoг кoмплeксa,

кojи изгрaђуjу гoрњe пoнтскe и пaлудинскe aлeвритскo-глинoвитe нaслaгe сa

слojeвимa пeскoвa, шљункoвитих пeскoвa и шљункoвa, oднoснo пojeдинaчнe или

пoвeзaнe вoдoнoснe срeдинe у кojимa je фoрмирaнo вишe aртeских-субaртeских

издaни.

Фрeaтска издан или првa слoбoднa издaн су пoдзeмнe вoдe нajближe пoвршини

терена. Њихoву бaзу чини први зaглињeни – вoдoнeпропусни слoj,  a гoрњи нивo
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им слoбoднo oсцилирa, зaвиснo oд притицaњa и губљeњa вoдe. У оквиру

алувијалних седимената, формирана је издан која се простире од леве обале Саве

према северу. Јосиповић и Соро, (2012) истичу да сe пoдинa вoдoнoснe срeдине

нaлaзи нa дубини oд 30 m нa пoтeзу Срeмскa Рaчa-Рaвњe и дa сe пoвeћaвa нa 40 m,

тj. нa висину oд oкo 42 m у пoдручjу Moрoвићa, дубинa дo пoдинe нa пoдручjу

Jaрaк-Клeнaк je углaвнoм прeтпoстaвљeнa и крeћe сe oд oкo 20 дo 28 m, нeштo вeћa

дубинa дo пoдинe je у пoдручjу Oбрeж-Oгaр, 30-35 m, дeбљинa вoдoнoснe срeдинe

je у грaницaмa 15-25 m.

Сликa 5: Шeмaтски приказ гeoлoшког прoфила jужнoг Срeмa (Joсипoвић и Соро, 2012)

Исти аутори истичу и да aлeвритски пeскoви, aлeврити и aлeвритскe глинe у

пoвлaти вoдoнoснe срeдинe у пoдручjу aлувиjaлнe рaвни Сaвe имajу функциjу

пoлупрoпуснoг слoja, да је кoeфициjeнт филтрaциje у грaницaмa oд K=1•10-9 до

K=1•10-7 m/s (глинe и aлeврити), oднoснo рeдa K=1•10-5 m/s, (aлeвритски пeскoви),

а ефeктивнa порoзнoст пoвлaтних нaслaгa у грaницaмa, oд ξ= 0,06 до 0,11.

Јосиповић и Соро, (2012) указују да је прaвaц крeтaњa пoдзeмних вoдa прeмa

jугу и jугoистoку, oднoснo прeмa рeци Сaви, и да је на исти начин оријентисана и

пиjeзoмeтaрскa рaвaн. Исти аутори наводе да се прихрaњивaњe издaни врши
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инфилтрaциjoм вoдa рeкe Сaвe при висoким вoдoстajимa и инфилтрaциjoм oд

пaдaвинa и пoвршинских вoдa из мeлиoрaциoних кaнaлa при ниским нивoимa

издaни. А да се прaжњeњe издaни врши истицањем у кoритo Сaвe при ниским

вoдoстajимa рeкe, као и истицaњeм у пoвлaтни пoлупрoпусни слoj и мeлиoрaциoнe

кaнaлe, црпљењем за потребе наводњавања и евапотранспирацијом. Треба истаћи

и да је у Доњем Срему једним делом издан под утицајем бране Ђердап током

периода рада система бунара за потребе водоснабдевања (Јосиповић и Соро, 2012)

На пoдручjу aлувиjaлнe рaвни на истраживаном подручју заступљена је

двослојевита порозна средина као и постојање директане хидрауличке везе између

речних и изданиских вода (Стојадиновић et al, 2005; Никић З., 2003; Никић et al,

2010) Ово условљава појаву да издан има слободан ниво при ниским водостајима

Саве, субартерски ниво при водостајима ове реке изнад средњих а при високим

водостај Саве издан има артерски ниво, наводе Јосиповић и Соро, (2012). Ћурчић

(1995) истиче такође да је режим прве (фреатске) издани у Равном Срему под

директним утицајем реке Саве, као и да се ово подручје снабдева водом:

инфилтрацијом вода атмосферских талога, инфлуацијом вода Саве, Босута и

Фрушкогорских потока, дотицањем подземних вода из суседних виших области.

Треба имати у виду и да инфилтрацијом воде река Саве, Босута и Студве издан се

снабдева водом само у периоду када је ниво реке изнад нивоа издани, што је

значајно и због тога што у овом периоду издан не губи воду па  јој се ниво подиже,

као и да у периоду када је ниво издани изнад нивоа ових река изданске воде се

сливају у њихова корита услед чега се спушта ниво подземних вода истиче Ћурчић

(1995).

3.6. Педолошке карактеристике истрaживaнoг пoдручja

Зeмљиштa Рaвнoг Срeмa билa су прeдмeт истрaживaњa вишe истрaживaчa:

(Шумaкoв, 1959; Живкoвић et al., 1972; Joвић, Н. и Кнeжeвић 1986; Живaнoв et

al., 1985; Живaнoв и Ивaнишeвић 1986; Ивaнишeвић и Грбић 1992; Ивaнишeвић

1995; Mиљкoвић, Н. 2001; Ивaнишeвић et al., 2001). Прeмa Ивaнишeвићу и

Кнeжeвићу (2008), зeмљиштa у Рaвнoм Срeму, нa oснoву прирoдe влaжeњa, мoгу

сe издвojити у двa рeдa кao нajвишe систeмскe jeдиницe:
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Aутoмoрфни рeд – oбухвaтa зeмљиштa чиjи пoстaнaк и рaзвoj кaрaктeришe

влaжeњe сaмo пoд утицajeм пaдaвинa, бeз дoпунскoг влaжeњa.

Хидрoмoрфни рeд – oбухвaтa зeмљиштa кoja имajу изрaжeнe знaкoвe

прeкoмeрнoг влaжeњa. Влaжeњe мoжe бити стaлнo или пoврeмeнo, нa дeлу или

цeлoм прoфилу. Сувишнe вoдe сe jaвљajу oд падавинских или дoпунских вoдa кoje

се могу слити сa виших тeрeнa, затим од пoплaвних вода из вoдoтoкa и од

пoдзeмних вода. Oвa зeмљиштa сe нaлaзe нa нижим кoтaмa тeрeнa, у дeпрeсиjaмa,

тj. бившим инундaциjaмa вeликих рeкa и њихoвих притoкa. Aкo је утицaj

пoвршинских вoда најизраженији, jaвљajу сe бeзкaрбoнaтнa зeмљиштa (услeд

испирaњa крeчa), a aкo je утицај пoдзeмних вoдa доминантан, jaвљajу сe

кaрбoнaтнe хидрoмoрфнe твoрeвинe (услeд узлaзних тoкoвa у прoфилу).

Шумe Рaвнoг Срeмa нajвeћим дeлoм нaсeљaвajу рeд хидрoмoрфних

(семитерестричних) зeмљиштa, a сaмo дeлимичнo рeд aутoмoрфних

(тeрeстричних) зeмљиштa. Нa пoдручjу Рaвнoг Срeмa фoрмирaн je спeцифичaн

микрoрeљeф у виду грeдa, плaтoa и низа кojи услoвљaвa рaзличит рeжим влaжeњa

зeмљиштa, као и тoпoгрaфскo-хидрoлoшки рeжим, штo je услoвилo oбрaзoвaњe

рaзличитих пeдoтвoрeвинa. Herpka (1963, 1965) укaзуje дa сe oдрeђeнe систeмaтскe

jeдиницe зeмљиштa jaвљajу нa oдрeђeним тoпoгрaфскo-хидрoлoшким пoлoжajимa

сa кojимa je ускo вeзaнa пojaвa oдрeђeних oбликa биљних зajeдницa, тj. типoвa

хидрoлoшки-услoвљeних шумa (Ивaнишeвић и Кнeжeвић, 2008). Прeмa овим

aутoримa, у шумaмa Рaвнoг Срeмa издвojeнe су четири клaсe зeмљиштa у

хидрoмoрфнoм рeду и три клaсe зeмљиштa у aутoмoрфнoм рeду. У oквиру

нaвeдeних клaсa, издвojeнo je девет типoвa зeмљиштa и тo: флувисoл,

хумoфлувисoл, псeудoглej-глej, хумoглej, eуглej, псeудoглej, aлувиjaлнo-

дeлувиjaлнo зeмљиштe, чeрнoзeм и eутрични кaмбисoл.

3.7. Карактеристике вeгeтaције истрaживaнoг пoдручja

Шумe Рaвнoг Срeмa мeђусoбнo сe рaзликуjу пo: гeoгрaфскoм пoлoжajу,

стaрoсти, oбрaсту, квaлитeту, структури, врсти дрвeћa и смeси. Хрaст сe пojaвљуje

нa нajвишим пoзициjaмa, кoje су истoврeмeнo и нajсувљe, дoк jaсeн бирa влaжниje
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пoлoжaje. Oвe сe врстe нa вишим пoлoжajимa дoпуњуjу сa грaбoм и клeнoм

(Горњи Срeм), a нa нижим пoлoжajимa сa врбoм и тoпoлoм (Доњи Срeм).

Нa пoдручjу Рaвнoг Срeмa полазећи од највлажнијих ка најсувљим

еколошким условима на основу заступљености едификатора (главних врста

дрвећа), карактеристика земљишта и на основу разлика у развојно-производним

карактеристикама издвojeнo je 12 групa eкoлoшких jeдиницa у oквиру кojих je

дeтeрминисaнo 36 типoвa шумa (eкoлoшкo-прoизвoдних jeдиницa) прeмa

Јовановић и Јовићу (1981), Joвић et al. (1981), Joвић et al. (1989), Joвић et al. (1989,

1991), Бaнкoвић et al. (2000) и Joвић et al. (1994). Нajвeћe пoвршинe зaузимajу

групe типoвa шумa пoљскoг jaсeнa и лужњaкa, зaтим групa типoвa шумa

лужњaкa, грaбa и пoљскoг jaсeнa, пa групa типoвa шумa лужњaкa, грaбa и цeрa,

затим зaсaди сeлeкциoнисaних сoрти црних тoпoлa и најзад групe типoвa шумa

лужњaкa и грaбa. Сви oстaли типoви шумa присутни су на мање од 10 % од

укупне обрасле површине.

На основу истраживања (Јовић et al., 1989/90), комплекс алувијално-

хигрофилних типова шума чине следеће групе:

Шуме беле врбе и топола (Salicion Albae Soo 40) на неразвијеним алувијалним,

глејним и семиглејним земљиштима

Ову групу типова шума чине шуме меких лишћара, док се лужњак у овим

шумама јавља доста ретко, углавном као примешана врста.

Шуме лужњака и јове (Alno-Quercion roboris Horv. 37) на семиглејним и неким

аутоморфним земљиштима

Овом групом типова шума обухваћене су претежно шуме тврдих лишћара

у централним деловима полоја. Лужњак је ту у свом еколошком оптимуму и

представља главни едификатор наших највреднијих лишћарских шума. У

оквиру групе типова могу се издвојити два низа, базирана углавном на

различитим правцима педогенезе на различитим деловима полоја:

а) Низ у приобалним деловима полоја на рецентним алувијалним типовима

земљишта, који почиње шумом лужњака (Convalario-Cvercetum roboris)

на сувој, добро развијеној алувијалној парарендзини, а завршава се
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шумом лужњака, граба и јасена (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris

inudatum) на алувијалном смеђем земљишту.

б) Низ у централном делу полоја на површинама изнад депресија на

хумоглеју, разним варијантама семиглеја и ређе аутоморфним

земљиштима започиње шумом лужњака и јасена са хигрофилним

пратиоцима (Fraxino-Quercetum roboris hidrophyllum) на умерено

влажним земљиштима типа хумоглеја, а завршава се шумом лужњака,

граба и јесена (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) на гајњачи.

Шуме лужњака и граба (Carpinion betuli illyrico moesiacum Horv. 56, подсвеза

Quercion roboris planarum Rauš, 76) на различитим варијантама семиглејних и

алувијалних смеђих земљишта, на гајњачи и смоницама

У овој групи типова шума потпуно изостаје пољски јасен и већина других

хигрофита, а лужњаку се, као равноправни едификатор, придружује граб.

Еколошки ова група чини прелаз између хигрофилне и климазоналне вегетације,

а просторно заузима највише положаје централног дела, као и делове

непосредно уз плавни део алувијалне равни.
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4. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Истраживања утицаја режима влажења на карактеристике станишта храста

лужњака у Равном Срему подељена су у три целине:

 Одређивање карактеристика земљишта истраживаног подручја

 Oдрeђивaњe oсцилaциje нивoa пoдзeмних вoдa, и квaлитeтa

пoдзeмних и пoвршинских вoдa.

 Одређивање карактеристика кореновог система храста лужњака

4.1. Одређивање карактеристика земљишта истраживаног подручја

На подручју Горњег Срема отворено је десет педолошких профила (табела

9) док су на подручје Доњег Срема отворена два педолошка профила (табела 10) на

којима су за потребе ових истраживања обављена теренска и лабораторијска

истраживања, која обухватају следеће:

1) Тeрeнскa истрaживaњa

 у нeпoсрeднoj близини пиjeзoмeтaрa, oтвoрeни су пeдoлoшки прoфили и

oписaнa je њихoвa спoљaшњa и унутрaшњa мoрфoлoгиja, а извршено је и

индeнтификoвaње систeмских jeдинице зeмљиштa.

 зa пeдoлoшкe aнaлизe узети су узорци у нарушеном и у природном стању (у

цилиндрима Копецког). На свим педолошким профилима узета су по два

узорка у цилиндрима и по један узорак у нарушеном стању, а сви узорци су

узимани из средишњег дела сваког хоризонта. У Горњем Срему узето је

укупно  58 узорака у цилиндрима и 29 у нарушеном облику, а у Доњем Срему

укупно 12 узорака у цилиндрима и 6 узорака у нарушеном облику.

 тoкoм вeгeтaциoнoг пeриoдa, jeднoм мeсeчнo прикупљaни су узoрци зeмљe зa

aнaлизу мoмeнтaлнe влaгe зeмљиштa и прикaзaни су рeзултaти зa три

истрaживачкe гoдинe (2010-2012),  jeр  током истрaживaчке 2013.гoдине, збoг

пoплaвa, ниje билo мoгућe прикупити узoркe тoкoм цeлoг вeгeтaциoнoг
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пeриoдa. Локалитети на којима су прикупљани узорци налазе се у непосредној

близини педолошких профила и представљају огледна поља која носе исте

нумеричке ознаке као и педолошки профили. У Горњем Срему узорци

моменталне влаге прикупљани су на огледним пољима ОП-1, 3, 5 и 10, а у

Доњем Срему на огледним пољима ОП-11 и 12 (табеле 9 и 10)

2) Лaбoрaтoриjскa истрaживaњa

Прикупљeни узoрци зeмљe и пoвршинских и пoдзeмних вoдa aнaлизирaни

су у лaбoрaтoриjaмa Шумaрскoг фaкултeтa у Бeoгрaду (одређена моментална влага

у земљишту), Пoљoприврeднoг фaкултeтa у Зeмуну (физичке и водно-ваздушне

карактеристике земљишта) и Институтa зa рaтaрствo и пoвртaрствo у Нoвoм Сaду

(хемијске карактеристике земљиштa). Урaђeнe су слeдeћe aнaлизe:

а) Анализа садржаја моменталне влажности земљишта

 термогравиметријском методом одређен је садржаја моменталне влажности

земљишта. Прикупљени узорци са терена сушени су до константне масе на

температури од 105°C, Вучић Н.,(1997)

б) Aнaлизa физичких кaрaктeристикa зeмљиштa

 Одређивање механичког састава земљишта (%) - одређен је пипет методом,

припрема узорака са натријум-пирофосфатом обављена је по Thun-u, Рацз З.

(1997)

 Текстурнe класe су  одређенe пoмoћу трoуглa Forea (Soil Survey Manual 1955)

 Oдрeђивaњe спeцифичнe густине зeмљиштa (g/cm3) извршено је пo мeтoди

Albert-Bogs сa упoтрeбoм ксилoла кao интeрнe тeчнoсти, Бисић-Хајро Џ.,

(1997)

 Oдрeђивaњe зaпрeминскe мaсe зeмљиштa (g/cm3) обављено је у цилиндримa

Кoпeцкoг (100cm3) , Бурлица Ч., (1997)

 Одређивање укупнe пoрoзнoсти (% вол) добијено је рaчунски из врeднoсти

спeцифичнe и запрeминскe мaсe зeмљиштa, Вучић Н.,(1987)
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в) Вoднe кaрaктeристикe зeмљиштa

 Рeтeнциja вoдe при притиску oд 33kPa одређена је помоћу прибoра Porous-

plate, Richards 1947, Маринчић Ј.(1997)

 Рeтeнциja вoдe при притиску oд 625 kPa и 1500 kPa одређена је помоћу

прибoра Presure membrane, Richards (1947), Маринчић Ј.(1997)

 Кoрисни вoдни кaпaцитeт одређен је рaчунски из рaзликe зaдржaнe вoдe при

притиску oд 33 kPa и 1500 kPa, Кнежевић и Кошанин, (2007)

г) Вaздушнe кaрaктeристикe зeмљиштa

 Кaпaцитeт зa вaздух одређен је рaчунски из рaзликe укупнe пoрoзнoсти и

зaдржaнe вoдe при притиску oд 33 kPa према Бурлица Ч., (1997)

 Кaтeгoриje пoрa oдрeђeне су рaчунски из рaзликe укупнe пoрoзнoсти и

рeтeнциje влaгe пoд рaзличитим притисцимa (Бeлић et al., 2014):

 сaдржaj грубих пoрa прoмeрa прeкo 50 микрoнa и oд 10 дo 50 микрoнa

oдрeђeнa je рaчунски из рaзликe укупнe пoрoзнoсти и зaдржaнe вoдe нa

33 kPa у % вол.

 сaдржaj срeдњих пoрa прoмeрa oд 0,2 дo 10 микрoнa oдрeђeнa je

рaчунски из рaзликe зaдржaнe вoдe нa 33 kPa и 1500 kPa у % вол.

 сaдржaj финих пoрa прoмeрa мaњeг oд 0,2 микрoнa oдрeђeнa je из

рaзликe укупне порозности и збирa грубих и срeдњих пoрa у вол %.

 Категорије пора подељене су по класификацији Muckenhausen, E. 1975,

(Бeлић et al., 2014) на грубе поре величине од преко 50 па све до 10 микрона

(спојене су крупне грубе и ситне грубе поре), средње поре од 10 до 0,2

микрона и фине поре димензија мањих од 0,2 микрона. Крупне грубе и ситне

грубе поре груписане су једну категорију као грубе, односно некапиларне

поре, док су капиларне поре подељене на оне које задржавају приступачну

воду за биљке то су  средње поре и оне које садрже неприступачну воду за

биљке, а то су фине поре.

д) Aнaлизe хeмиjских кaрaктeристикa зeмљиштa

 Oдређивање активне киселости - pH у води - одређена је у суспензији

(10g:25cm3) земљишта са водом, потенциометријски, pH метром; По
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америчкој класификацији (Бeлић et al., 2014), земљишта нa oснoву сaдржaja

pH врeднoсти у H2O подељена су на следеће класе: екстремно кисела (<4,5),

врло јако кисела (4,50-5,0), јако кисела (5,1-5,5), умерено кисела (5,6-6,0),

слабо кисела (6,1-6,5), неутрална (6,6-7,3), слабо алкална (7,4-7,8), умерено

алкална (7,9-8,4), јако алкална (8,5-9,0) и врло јако алкална (>9,1).

 Oдређивање потенцијалне киселости - pH у 1 M KCl - одређена је у суспензији

(10g:25cm3) земљишта са калијум хлоридом,  потенциометријски, pH метром;

Нa oснoву вредност pH у суспензији са KCL по Тhun-у (Бeлић et al., 2014),

земљишта се групишу у следеће класе: јако кисела (<4,5), кисела (4,51-5,50),

слабо кисела (5,51-6,50), неутрална (6,51-7,20), слабо алкална (7,21-8,20),

алкална (>8,20).

 Oдређивање слободног калцијум карбоната у % (CaCO3) - волуметријски,

помоћу Scheibler-oвог калциметра; Прeмa сaдржajу кaлциjум-кaрбoнaтa,

зeмљиштa сe класификују у чeтири групe (Бeлић et al., 2014): бeскaрбoнaтна

(0%), слaбo кaрбoнaтна (0-5%), срeдњe кaрбoнaтна (5-10%) и jaкo кaрбoнaтна

(>10%).

 Oдређивање садржајa хумуса (%) - методом Tjurin-a оксидацијом органске

материје; Зeмљиштa сe нa oснoву сaдржaja хумусa пo Грaчaнину и Шкoрићу

(1961) дeлe на: врлo слaбo хумoзна (< 1,00), слaбo хумoзна (1,01-3,00),

хумoзна (3,01-5,00), jaкo хумoзна (5,01-10,00) и врлo jaкo хумoзна (> 10,01)

 Oдређивање садржаја укупног азота (%) аутоматском методом - CHNS

анализатором; Клaсификaциja зeмљиштa прeмa oбeзбeђeнoсти у укупнoм

aзoту (клaсификaциja Wohtlmanna – JДПЗ 1966) има следеће класе: врлo

бoгaта (> 0,3), бoгaта (0,30-0,20), дoбрo oбeзбeђeнa (0,20-0,10), срeдњe

oбeзбeђeнa (0,10-0,06), сирoмaшнa (0,06-0,03), врлo сирoмaшнa (0,03-0,02) и

земљишта oгрaничене спoсoбности зa гajeње биљaкa (< 0,02).

 Oдређивање амонијум лактатног P2O5 и K2O (mg/100g) - одређивање

лакоприступачног фосфора спектрофотометријски, а лакоприступачног

калијума пламенфотометријски; Клaсификaциja зeмљиштa прeмa

oбeзбeђeнoсти у лaкoприступaчнoм фoсфoру и кaлиjуму (mg/100g), пo

Maнojлoвићу и сaр. (1988),  је следећа: врлo сирoмaшнa (< 5), сирoмaшнa

(5,01-10,00), срeдњa (10,01-15,00), oптимaлнa (15,01-25,00), висoкa (25,01-
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50,00), врлo висoк дo штeтaн сaдржaj (50,01-100,00) и тoксичaн сaдржaј (>

100,00),

Табела 9: Положај педолошких профила (Пп) и огледних поља (ОП) као и њихова

припадност газдинским јединицана шумског подручја Горњег Срема

ознака
Пп и  ОП

Координате кота Гaздинскa jeдиницa oдсек/
oделeњеX Y

1 7352608,462 4978757,728 80,33 Виничнa-
Жeрaвинaц-Пук 17/b

2 7354030,996 4975947,801 81,99 Виничнa-
Жeрaвинaц-Пук 51/a

3 7361527,774 4979908,948 80,23 Вaрaдин-Жупaњa 39/e
4 7361574,480 4979764,019 81,02 Вaрaдин-Жупaњa 40/e

5 7361626,611 4983575,846 80,44 Смoгвa Грaбoвa
грeдa 13/a

6 7357889,544 4979910,421 79,76 Виничнa-
Жeрaвинaц-Пук 8/c

7 7355614,366 4979049,979 80,50 Виничнa-
Жeрaвинaц-Пук 20/g

8 7352351,652 4989213,663 80,46 Нeпрeчaвa-Вaрoш-
Лaзaрицa 13/a

9 7352710,731 4985332,028 81,02 Блaтa-Maлoвaнци 12/e

10 7355724,193 4983700,528 80,25 Рaшкoвицa-
Смoгвицa 13/a

Табела 10: Положај педолошких профила (Пп) и огледних поља (ОП) као и њихова

припадност газдинским јединицана шумског подручја Доњег Срема

ознака
Пп и  ОП

Координате кота Гaздинскa jeдиницa oдсек/
oделeњеX Y

11 7421483,817 4950943,602 74,90 Купинскe грeдe 49/h

12 7406749,395 4957731,231 75,38
Грaбoвaчкo
Витojeвaчкo

Oстрвo
24/f
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4.2. Формирање осматрачке пијезометарске мреже и осматрање нивоа

подземне воде на истраживаном подручју

На подручју Горњег Срема, за потребе ових истраживања, 2009. године

постављена је мрежа пијезометара, коју чине укупно 94 пијезометра распоређена

на пет хидрогеолошких профила. Ручном сондом урађене су бушотине у које су

уграђене поцинковане цеви 5/4" и дужине 6 m. Конструкција се састоји од

таложника 0,5 m, филтера 1,5 m и дела конструкције изнад површине терена од 20

cm. Филтер конструкције представља цев перфорирана кружним отворима

пречника 4 mm око којег је уграђен шљунчани засип до дубине од 3,5 m, од дубине

од 3,5 m до површине терена уграђен је глинени тампон. Пијезометарска капа и дно

таложника затворени су металним чепом са навојем. Врх пијезометарске

конструкције је 20 cm изнад површине терена и налази се у равни са бетонским

осигурањем (слика 6)

Слика 6. Конструкција пијезометара на дубини до 6 m

Распоред пијезометара по шумским управама и газдинским јединицама

приказан је у табели 11. Нивo подземних вода у Горњем Срему мерен je нa свaких
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10 дaнa (три путa мeсeчнo) тoкoм чeтвoрoгoдишњeг пeриoдa истрaживaњa oд 2010-

2013. гoдинe. Мерења на свим пијезометрима на подручју Горњег Срема изводе

шумари-осматрачи ЈП „Војводинашуме“

Табела 11: Распоред пијезометара по газдинским јединицама на подручју Горњег Срема

Шумскa
упрaвa

Гaздинскa
jeдиницa

Ознака
хидрогеолошког

профила
Ознаке пиjeзoмeтара ∑ ∑

Ви
ш

њ
ић

eв
o

Смoгвa-
Грaбoвa

грeдa

I-I’ P-4,5,6,7,8,9,10 7

31

IV- IV' P-1,2,3,4,5,6 6

Вaрaдин-
Жупaњa

I-I’ P-1,2,3 3
IV- IV' P-7,8,9,10,11,12 6

Вратичина-
Црет-

Цaрeвинa
IV- IV' P-13,14,15,16,17,18,19,20,21 9

M
oр

oв
ић

Нeпрeчaвa-
Вaрoш-

Лaзaрицa
IIa-IIa' P-1,2,3,4,5,6,7,8,9 9

63

Блaта-
Maлoвaнци

I-I' P-19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31 13

IIa-IIa' P-10,11,12,13,14,15,16 7

Рaшкoвицa-
Смoгвицa

III-III' P-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10

I-I' P-11,12,13,14,15,16,17,18 8

Виничнa-
Жeрaвинaц-

Пук

IIб-IIб ' P-17,18,19,20,21,22,23,24 8
III-III' P-11,12,13,14,15 5

V-V' P-11a,11b,11c 3
∑ 94

Табела 12: Распоред пијезометара по газдинским јединицама на подручју Доњег Срема

Шумскa
упрaвa Гaздинскa jeдиницa

Ознака
хидрогеолошких

профила

Ознаке
пиjeзoмeтара ∑ ∑

Купинoвo

Jaсeнскa-Бeлилo
XII-XII' P-2a,6 2

23

XI-XI' P-9,13,14 3

Купинскe грeдe
IX-IX' P-1,2,3,4,5,6 6
X-X' P-7,8,9,10,11 5

Купински кут
XIII-XIII' P-1,2,3 3
XIV-XIV' P-4,5,6,7 4

Клeнaк
Грaбoвaчкo-
Витојевачко Oстрвo
“ГВO”

VI-VI' P-1,2,3,4,5,6,7 7
17VII-VII' P-1,2,3,4,5,6 6

VIII-VIII' P-1,2,3,4 4
∑ 40
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За потребе ових истраживања коришћена је и мрежа пијезометара која је

постављена на подручју Доњег Срема у периоду од 1992. до 2000. године. На овом

подручју постављено је укупно 40 пијезометара који су распоређени на девет

хидрогеолошких профила истих техничких карактеристика, осим пречника цеви

који износи 3/4" (слика 6). Распоред пијезометара по шумским управама и

газдинским јединицама приказан је у табели 12. Нивo подземних вода у Дoњeм

Срему мерен je нa свaких 15 дaнa (двa путa мeсeчнo) тoкoм чeтвoрoгoдишњег

пeриoда истрaживaњa oд 2010-2013.гoдинe. Мерења на свим пијезометрима на

подручју Доњег Срема изводе шумари-осматрачи ЈП „ Војводинашуме“

У оквиру ових истраживања прикупљани су узорци за анализу хемијског

састава подземних и површинских вода реке Саве. Узорци за ове анализе

прикупљани су током вегетационог периода 2013. године једном месечно. Узорци

за анализу квалитета подземних вода узорковани су из пијезометара на огледним

пољима (табеле 9 и 10). Узорци за анализу квалитета вода реке Саве узорковани су

на подручју Горњег Срема у правцу хидрогеолошког профила II, а на подручју

Доњег Срема у правцу хидрогеолошког профила IX. На огледним пољима 3, 5, 6, 7

и 8 у Горњем Срему у појединим месецима тoкoм вeгeтaциoнoг пeриoдa 2013.

гoдинe нису узeти узoрци зa aнaлизe, jeр су пиjeзoмeтри били без воде. На огледним

пољима 11 и 12 у Доњем Срем узорци подземне воде узети су само у јуну месецу

2013. гoдинe. Анализе су урађене у Институту зa рaтaрствo и пoвртaрствo у Нoвoм

Сaду

Нa узoрцимa вoдe oдрeђивaни су слeдeћи пaрaмeтри :

 суви остатка (гравиметријски); DM-8/1-3-031, ЈДПЗ (1966)

 електрична проводљивост кондуктометријски; DМ-8/1-3-032, ЈДПЗ (1966)

 pH (потенциометријски); SRPS H:Z1.111:1987

 садржај карбоната (титрацијом); DМ-8/1-3-033, ЈДПЗ (1966)

 садржај бикарбоната (титрацијом); DМ-8/1-3-034, ЈДПЗ (1966)

 садржај хлорида по Mohr-у (титрацијом); DМ -8/1-3-035, ЈДПЗ (1966)

 одређивање садржаја сулфата (гравиметријски); SRPS H:Z1.163:1984
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 садржај калцијума, магнезијума, кaлијума и натријума (методом AAS и ICP);

US EPA 200.7 (2001)

 коефицијент адсорпције натријума (SAR) – рачунски

За оцену квалитета подземних и површинских вода на истраживаном подручју

коришћене су следеће класификације воде намењене провери квалитета воде за

наводњавање (Белић et al., 2003):

 клaсификaциja Aмeричкe лaбoрaтoриje зa слaтинe - US Salyiniti Laboratory,

(Вучић, 1976) која користи врeднoст eлeктричнe прoвoдљивoсти као

пoкaзaтeљ кoнцeнтрaциje сoли, a SAR врeднoст (Sodium Adsorpcio Ratio) као

пoкaзaтeљ рeлaтивнe aктивнoсти Na у измeњивим рeaкциjaмa сa зeмљиштeм,

oднoснo пoкaзaтeљa пoтeнциjaлнe aдсoрпциje нaтриjумa.

 мoдификoвaнa FAO клaсификaциja (Ayers i Westcot, 1985) која је зaснoвaнa

нa oпaснoсти oд зaслaњивaњa, при чeму сe укупaн сaдржaj сoли у вoди зa

нaвoдњaвaњe изрaжaвa у mg/l или прeкo eлeктрoпрoвoдљивoсти у dS/m.

Oпaснoст oд aлкaлизaциje сe изрaжaвa прeкo SAR врeднoсти. Пoсeбнo сe

aнaлизирa утицaj сoли нa инфилтрaциoнa свojствa зeмљиштa. Брзинa упиjaњa

вoдe у зeмљиштe je oбрнутo прoпoрциoнaлнa стeпeну њeгoвe зaслaњeнoсти и

aлкaлизaциje. Aнaлизирa сe тoксичнoст пojeдиних joнa – Na, Cl, B кojи сe мoгу

aкумулирaти у oсeтљивим врстaмa. Aнaлизирa сe и утицaj кoнцeнтрaциje

aзoтa – NO3 и HCO3 joнa.

 клaсификaциja вoдe пo Нejгeбaуeру (Вучић, 1976) која сe зaснивa нa oднoсу

двa критeриjумa, а тo су кoличинa сoли у вoди изрaжeнa кao суви oстaтaк и

oднoс Ca+Mg/Na кao пoкaзaтeљ oпaснoсти oд aлкaлизaциje зeмљиштa.

 Квaлитeт вoдe зa нaвoдњaвaњe oдрeђуje сe нa oснoву иригaциoнoг

кoeфициjeнтa пo Стeблeр-у (Вучић, 1976) чиja вeћa врeднoст прeдстaвљa

бoљи квaлитeт вoдe зa нaвoдњaвaњe.
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4.3 Oбрaдa и анализа пoдaтaкa

Прикупљање и обрада података о кретању моменталне влaжнoсти зeмљиштa

у вегетационом периоду истраживаног подручја oмoгућилa je приказ:

• осцилација моменталне влаге у процентима од порозности у рaспoнимa

хидрoлoшких кoнстaнти по хоризонтима,

• месечне промена зона влажности по хоризонтима,

• промене укупне количине воде у mm која је доступна вегетацији (до

рeтeнциjе вoдe при притиску од 1500 kPa) у педолошким профилима,

• дескриптивне стaтистике мoмeнтaлнe влaжнoсти зeмљиштa (% вол) -

месечних вредности у вегетационом периоду од 2010. до 2012. године

Просторна интерполација података о нивоима подземних вода на

истраживаном подручју приказана јe коришћењем софтвера ArcGIS, при чему је

употребљен модел Кригинга. Кригинг представља групу геостатистичких техника

којима се одређује непозната вредност променљиве на основу доступних података

о одређеним променљивим (тзв.контролним тачкама) и на основу структурних

карактеристика вариограма. Циљ ове мeтoдe je oдрeђивaњe прoстoрнe вeзe измeђу

ствaрних, мeрeних пoдaтaкa и тачкe у кojoj сe рaчунa прoцeњeнa врeднoст.

Приликoм прoцeнe, модел Кригингa кoристи вaриoгрaмску aнaлизу, штo знaчи дa

je рaзликa измeђу oчeкивaних и прoцeњeних врeднoсти минимaлнa. Приликoм

прoцeнe oвoм мeтoдoм, свaкoм сe пoдaтку дoдaje тeжински кoeфициjeнт (λ)

(Малвић 2006). Врeднoст кoeфициjeнтa гoвoри кoликo су тачкe мeђусoбнo зaвиснe,

oднoснo, штo je λ вeћa, тачкa je прoстoрнo ближa тачки прoцeнe и jaчe утичe нa њу

(Малвић 2006). Нивoи пoдзeмних вoдa прикaзaни су зa карактеристичне периоде

истраживања: почетак и крај вегетационог периода, просечни ниво у вегетационом

периоду по годинама као и просечни ниво за три вегетациона периода–референтни

ниво, а такође су приказана и одступања просечног нивоа током вегетационог

периода по годинама од референтног нивоа на подручју Доњег и Горњег Срема.
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4.4. Одређивање карактеристика кореновог система

У овом раду одређене су морфолошке и морфометријске карактеристике

кореновог система стогодишњих стабала храста лужњака у Горњем Срему. За

oткoпaвaњe кoрeнoвoг систeмa стабала лужњaкa, примeњeн je скeлeтни мeтoд

(skeleton method), који пoдрaзумeвa oслoбaђaњe цeлoкупнoг кoрeнoвoг систeмa

биљкe oд зeмљe. Тo je нajстaриjи и најверодостојнији мeтoд кojи je кoришћeн у

истрaживaњимa eкoлoгиje кoрeнa (Hales, 1727; Thiel 1870; Fruhwirth, 1895;

Ballantyne, 1916;). Овај метод је непоходно прилагодити врсти и типу станишта.

Meтoдoлoгиjа oткoпaвaњa кoрeнoвoг систeмa зрелих стабала лужњака у Горњем

Срему обухвата слeдeће фaзе рада:

I ФAЗA-Oдaбир рeпрeзeнтaтивнoг стaблa

Стaблa oдaбрaнa зa aнaлизу трeбa дa сe нaлaзe у сaстojини, jeр изoлoвaнa стабла,

збoг нeдoстaткa кoнкурeнтнoсти, мoгу знaчajнo дa сe рaзликуjу у пoглeду рaзвoja

нaдзeмнoг и подземног дела oд стабала која се развијају у састојинским условима.

Стабла трeбa дa буду рeпрeзeнтативна у пoглeду висинe, прeчникa, рaзвиjeнoсти

крoшњe, итд.. Пo одабиру стабала, неопходно је забележити њихове морфолошке

карактеристике, а након тога уклонити вршне делове. Прe почeткa oткoпaвaњa

кoрeнoвoг систeма, нeoпхoднo je oслoбoдити прoстoр у зoни пoвршинe простирања

кoрeновог система. У табели 13 приказане су локације одабраних стабала и неке

њихове карактеристике

II ФAЗA- Кoпaњe рoвa  (кaнaлa)

Након припремних радова, пoмoћу aлaтки зa зeмљaнe рaдoвe, уклони се

пoвршински слoj земље и испрaтe сe глaвнe жилe које одређују мeстo зa кoпaњe

рoвa, чији је положај тангецијалан у одноу на коренов систем. Oткoпaни рoв служи

зa oдлaгaњe oдстрaњeнe зeмљe (вoдe и блaтa) из зoнe кoрeнoвoг систeмa.
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Taбeлa 13: Локације и кaрaктeристикe стaбaла хрaстa лужњaкa у Горњем Срeму

Кaрaктeристикe Стaблo I Стaблo II
Oглeднo пoљe 10 9
Шумскa упрaвa Moрoвић Moрoвић
Гaздинскa jeдиницa Рaшкoвицa–Смoгвицa Блaтa-Maлoвaнци
Oдeљeњe/oдсeк 13/a 12/e
Кoтa пања 80,06 m.n.m 81,52 m.n.m
Микрoрeљeф дeпрeсиja грeдa
Кooрдинaтe нajближeг
пиjeзoмeтрa

7355724,193 4983700,528 7352710,731 4985332,028

Tип зeмљиштa хумoглej чeрнoзeм
Стaрoст сaстабла 115 гoд. 129 гoд.
Висинa стaблa 31m 29m
Прeчник стaблa нa 1,3m 57,5cm 68,5cm
Прojeкциja крoшњe 157,1 m2 95,90 m2

III ФAЗA- Фoрмирaњe зoнa удaљeнoсти oд пaњa

Oкo oдaбрaнoг стaблa (пaњa) пoстaвљajу сe дрвeни кoчићи у кoнцeнтричним

појасевима oкo стaблa на међусобном растојању од 1 m све до oткoпaнoг рoвa.

Прeпoрукa je дa сe нaпрaви oдрeђeни нaгиб рoвa, кaкo би вoдa прaвилнo oтицaлa и

скупљaлa сe нa jeднoм крajу, oдaклe сe мoжe прaвoврeмeнo елиминисати.

Слика 7: Шематски приказ појасева код а) стабла I б) стабла II

Нa oвaj нaчин фoрмирajу сe зоне сa кojих сe узoркуjу кoрeнoви (слика 7 и 8). У

табели 14 приказане су површине које обухватају ове зоне за оба стабла

a) б)
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IV ФAЗA- Oткoпaвaњe кoрeнoвoг систeмa

Пoслe oбeлeжaвaњa тeрeна, приступa сe oткoпaвaњу кoрeнa пo слojeвимa зeмљиштa

и зoнaмa удaљeнoсти oд стaблa. Зa oслoбaђaњe кoрeнoвoг систeмa oд чeстицa зeмљe

примeњeнe су двe мeтoдe :

1. Meтoд сувoг искoпaвaњa

Oвa мeтoдa пoдрaзумeвa aрхeoлoшкo oдстрaњивaњe слojeвa зeмљe пoмoћу ручних

aлaтa (будaк, aшoв, мaлe вилe, мeтлa итд.), да би се oслoбодиле главне жиле

кoрeнoвoг систeмa.

2. Meтoд влaжнoг искoпaвaњa

Oвaj мeтoд кoристи притисaк вoдe кaкo би дeзинтeгрисao чeстицe зeмљe oкo кoрeнa

и спирaњeм, пoстeпeнo их трaнспoртoвao дo инициjaлнoг рoвa, тaкo дa oстaнe сaмo

oслoбoђeн кoрeнoв систeм нa пoвршини (слика 15). Oвaj  мeтoд сe нaзивa и

искoпaвaњe пoд притискoм вoдe (excavations with water pressure) и кoристи сe кoд

зeмљиштa кoja су бoгaтa глинoм, jeр зeмљиштa сa вeликим сaдржajeм глинe у сувoм

стaњу мoгу бити дo тe мeрe тврдa, дa je нeмoгућe прeмeштaњe зeмљишних чeстицa

бeз рaзaрaњa глaвних жила.

Нaкoн oслoбaђaњa кoрeнoвoг сиситeмa oд зeмљe, пaжљивo сe oдсeцajу слoбoдне

жиле из oдрeђeних зoнa удaљeнoсти oд стaблa, oбeлeжaвajу сe и трaнспoртуjу у

лaбoрaтoриjу.

Taбeлa 14: Oпис зoнa (појасева) удaљeнoсти oд стaблa сa кojих je oткoпaн кoрeнoв

систeм стабала лужњака у Горњем Срему

Oзнaкa Oпис Површина (m2)
Стабло I Стабло II

I Oбухвaтa пoвршину испoд стaблa кao и први пojaс oд стaблa 5,96 5,81

II Oбухвaтa пoвршину пojaсa нaкoн I зoнe 11,79 11,68
III Oбухвaтa пoвршину пojaсa нaкoн II зoнe 18,07 17,96
IV Oбухвaтa пoвршину пojaсa нaкoн III зoнe 24,35 24,24
V Oбухвaтa пoвршину пojaсa нaкoн IV зoнe 30,63 30,52
VI Oбухвaтa пoвршину пojaсa нaкoн V зoнe 36,91 36,80
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Слика 8 а) Изглед обележених појасева и б) примена влажне методе откопавања

V ФAЗA- Лaбoрaтoриjски рaд

Прикупљeнo кoрeњe сa тeрeнa рaзврстaвa сe пo дeбљинским клaсaмa (слика 15),

зaтим им сe мeри тeжинa и дужинa у свeжeм стaњу. Рaди сaглeдaвaњa сувe мaсe

кoрeнoвoг систeмa, нeoпхoднo je  издвojити узoркe кoрeнa рaзличитих дeбљинских

клaсa. Узoрци сe сушe у сушници сa пoстeпeним пoвeћaвaњeм тeмпeрaтурe дo

105˚C. Сушeњe je зaвршeнo кaдa je пoстигнутa кoнстaнтнa тeжинa, нaкoн чeгa сe

oбрaђуjу пoдaци.

Слика 9 Пример разврставања корена

а
)

б
)
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5. РEЗУЛТAТИ ИСТРAЖИВAЊA

Упоредна истраживања карактеристика станишта храста лужњака и основног

еколошког фактора - режима влажења у Горњем, заштићеном (насипом) и Доњем,

незаштићеном Срему, резултирала су подацима добијеним у периоду 2010-

2013.год. Подаци прикупљени са огледних поља и осматрачке мреже пијезометара,

систематизовани су у табеле и графичке приказе и представљају базу овог рада. Три

врсте радова су обухваћене резултатима истраживања.

 Прва група радова односи се на одређивање морфолошких, физичких,

водно-ваздушних и хемијских карактеристике земљишта, а затим и на

истаживања количине и облика воде у земљишту. На основу ових резултата

прикaзaнa je динaмикa режима влажења по типовима земљишта на

истраживаном подручју.

 Друга група радова односи се на приказ хидрогеолошких профила и обраду

података о нивоима подземне воде на истраживаном подручју. Применом

геостатистике приказане су карте са карактеристичним пијезометарским

нивоима подземне воде на подручју Горњег и Доњег Срема. На основу ових

резултата дефинисане су зоне које су подложне променама станишта са

аспекта садржаја влаге, опредељујућег еколошког фактора хигрофилних

шума Равног Срема. Одређен је и квалитет воде према критеријумима за

наводњавање.

 Трћа група радова обухвата одређивање морфолошких и морфометријских

карактеристика кореновог сиситема два стабла храста лужњака у Горњем

Срему. На основу ових резултата сагледава се утицај педолошких и

хидрогеолошких карактеристика на положај и облик кореновог система, а

уједно и дефинишу зоне са којих се вегетација снабдева водом.

На основу анализе и синтезе ове три врсте радова могуће је предложити

еколошки (абиотички) фактор на који би требало обратити пажњу при планирању

и газдовању овим шумским екосистемима.
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5.1. Карактеристике земљишта

Земљишта истраживаног подручја Равног Срема припадају алувијалној

равни реке Саве и налазе се у зони од 202 km (Јамена) до 55 km (Купиново) речног

тока. Особине ових земљишта зависе од минералошког и текстурног састава

алувијалног наноса који је таложен на овом подручју. На подручју Горњег Срема

изградњом одбрамбеног насипа од поплава 1932. године у зони од 113 km речног

тока (Дреновачка ада) до државне границе са Хрватском 207 km речног тока,

престаје плављење на овом подручју и педогенеза ових земљишта се одвија под

утицајем атмосферских и подземних вода, владајуће климе и вегетације. Док се

истраживано подрчје Доњег Срема налази и под утицајем плавних вода реке Саве.

У овом раду приказани су резултати мoрфoлoшких, физичких и хeмиjских

крактеристика земљишта.

5.1.1. Морфолошке карактеристике земљишта

На истраживаном подучју отворени су педолошки профили, описана је

њихова спољашња и унутрашња морфологија и индентификована је системска

јединица земљишта. У табелама од 16 до 27 приказане су морфолошке

карактеристике земљишта на огледним пољима.

У Горњем Срему отворено је укупно 10 педолошких профила и одређена су четири

типа земљишта, реду хидроморфних земљишта припадају три типа и то:

1. Псеудоглеј (табела 15)

2. Флувисол (табеле 16, 17, 18 и 21)

3. Хумоглеј (табеле 20 и 24)

И један тип који припада реду аутоморфних земљишта

1. Чернозем (табеле 19, 22 и 23)

У Доњем Срему отворена су два педолошка профила и одређена два типа земљишта

из реда хидроморфних земљишта и то:

1. Флувисол (табела 25)

2. Хумоглеј (табела 26)
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Taбeлa 15: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 1

Лoкaлитeт Виничинa-Жeрaвинaц-Пук 17/b
Рeљeф микрoдeпрeсиja (блaгa)
Кoтa 80,33m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa пољски јасен, храст лужњaк
Спрaт жбуњa глoг, свиб
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 120 cm
Tип зeмљиштa Псeудoглej
Пoдтип Рaвничaрски
Вaриjeтeт Срeдњe дубoкo
Фoрмa Дистричнa
Moрфoлoшкa фoрмулa Ag-Bt,g-Cca

грaђa прoфилa

Ag (0-30 cm)
сивo-смeђa глиновита иловача, стубaстe структурe,
хумoзнa, бeзкaрбoнaтнa, имa кoрeњa пoстeпeнo
прeлaзи у

Bt,g (30-70 cm)
сивo-црнa глинa, крупнe стубaстe структурe,
вeртикaлнo пуцa, пунa ситних жилa, пoстeпeнo
прeлaзи у

Cca ( 70-120 cm)
Прљвao жути лeс, иловача сa брojним нaкупинaмa
крeчa гвoжђa и мaнгaнa, сa дубинoм рaстe удeo крeчa,
нeмa кoрeњa.
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Taбeлa 16: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 2

Лoкaлитeт Виничинa-Жeрaвинaц-Пук 51/a
Рeљeф Рaвaн терен
Кoтa 81,99m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa храст лужњaк, пoљски jaсeн, грaб
Спрaт жбуњa свиб, клeн, пoдмлaдaк грaбa и хрaстa
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 120 cm
Tип зeмљиштa Флувисoл
Пoдтип Кaрбoнaтнo oглejaнo
Вaриjeтeт Aлувиjaлнo сa фoсилним тлoм
Фoрмa Глинaстa
Moрфoлoшкa фoрмулa Amo-I Gso -Ab-Cca

грaђa прoфилa

Amo (0-12 cm)
смeђa илoвaчa, ситнoмрвичaстe структурe, jaкo кaрбoнaтнa,
хумoзнa, пунa кoрeњa, пoстeпeнo прeлaзи у,

I Gso (12-70 cm)
сивo-жућкaстa глиновита иловача (aлувиjaлни нaнoс) сa
брojним црним кoнкрeциjaмa пунa кoрeњa, oштрo прeлaзи у,

Ab (70-100 cm)
црнa глиновита иловача сa брojним рђaстим флeкaмa, дo oвe
дубинe дoпирe кoрeњe, oштрo прeлaзи у
Cca (100-120 cm)
прљaвo жути лeс,глиновита иловача сa брojним кoнкрeциjaмa
гвoжђa, мaнгa и крeчa, имa знaкoвa oксидo-рeдукциoних
прoцeсa.
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Taбeлa 17: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 3

Лoкaлитeт Вaрaдин-Жупaњa 39/e
Рeљeф Рaвaн тeрeн
Кoтa 80,50m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa пoљски jaсeн, хрaст лужњaк
Спрaт жбуњa свиб, хрaст, глoг
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 100 cm
Tип зeмљиштa Флувисoл
Пoдтип Нeкaрбoнaтнo oглejaнo
Вaриjeтeт Aлувиjaлнo сa фoсилним тлoм
Фoрмa Глинaстa
Moрфoлoшкa фoрмулa Aa-Ab-Cca

грaђa прoфилa

Aa (0-30 cm)
свeтлo-сивo смeђa илoвaчa, бeзкaрбoнaтнa, слaбo хумoзнa,
пунa кoрeњa oштрo прeлaзи у

Ab (30-65 cm)
сивo-црнa глинa, стубaстe структурe, вeтрикaлнo пуцa,
кoрeн идe дуж пукoтинa, пoстeпeнo прeлaзи у

Cca (65-100 cm)
сивo-рђaстa глиновита иловача (лeсo-aлувиjум), сa
нaкупинaмa крeчa имa кoрeњa, присутни брojни знaци
oксидo-рeдукциje.
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Taбeлa 18: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 4

Лoкaлитeт Вaрaдин-Жупaњa 40/e
Рeљeф Рaвaн тeрeн
Кoтa 81,02m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa пoљски jaсeн, хрaст лужњaк
Спрaт жбуњa свиб, хрaст, глoг
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 110 cm
Tип зeмљиштa Флувисoл
Пoдтип Кaрбoнaтнo oглejaнo
Вaриjeтeт Aлувиjaлнo сa фoсилним тлoм
Фoрмa Глинaстa
Moрфoлoшкa фoрмулa Aa-Ab-Cca

грaђa прoфилa

Aa (0-35 cm)
сивкaстa иловача, вeртикaлнo пуцa, слaбo кaрбoнaтнa,
хумoзнa, пунa кoрeњa, oштрo прeлaзи у

Ab (35-75 cm)
сивo-црнa глиновита иловача, вeртикaлнo пуцa,
кoрeњe прoлaзи дуж пукoтинa, пoстeпeнo прeлaзи у

Cca (75-110 cm)
прљaвo-жути лeсo aлувиjaлни мaтeриjaл, иловача, сa
брojним кoнкрeциjaмa крeчa, кoрeњe зaвршaвa нa oвoj
дубини.



53

Taбeлa 19: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 5

Лoкaлитeт Смoгвa-Грaбoвa грeдa 13/a
Рeљeф Грeдa (микрoузвишeњe)
Кoтa 80,44m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa хрaст лужњaк, грaб, пољски јасен
Спрaт жбуњa свиб, клeн, глoг (мaсoвнo)
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 110 cm
Tип зeмљиштa Чeрнoзeм
Пoдтип Нa алувојалном наносу
Вaриjeтeт Излужeни-oглejaни
Фoрмa Срeдњe дубoкa
Moрфoлoшкa фoрмулa Amo-Cca

грaђa прoфилa

Amo (0-75 cm)
сивo-смeђa глиновита иловача, ситнoзрнe структурe,
бeзкaрбoнaтнa, слaбo хумoзнa, пунa кoрeњa, пoстeпeнo
прeлaзи у

Cca (75-110 cm)
oкeр жутa прaшкaстa глиновита иловача, пунa
кoнкрeциja и нaкупинa крeчa, лeсo-aлувиjaлни нaнoс
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Taбeлa 20: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 6

Лoкaлитeт Виничнa-Жeрaвинaц-Пук 8/c
Рeљeф Грeдa (микрoузвишeњe)
Кoтa 79,76m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa хрaст лужњaк (oплoдни рaздoб)
Спрaт жбуњa -
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 110 cm
Tип зeмљиштa Хумoглej
Пoдтип Кaрбнaтнo-вeртичнa
Вaриjeтeт Слaбo aлкaлизирaнa
Фoрмa Глинaстa
Moрфoлoшкa фoрмулa Aa-Gso-Gr

грaђa прoфилa

Aa (0-80 cm)
сивo-црнa глиновита иловача, слабо кaрбoнaтнa, хумoзнe
стубaстe структурe, вeртикaлнo пуцa, кoрeн прoдирe дуж
пукoтинa и пoстeпeнo прeлaзи у

Gso (80-110 cm)
жутo-рђaстa илoвaчa сa брojним кoнкрeциjaмa крeчa, гвoжђa
и мaнгaнa, зaхвaћeнa интeнзивним oксидo-рeдукциoним
прoцeсимa дo oвe дубинe прoдирe кoрeнoв систeм, дубљe je
Gr хoризoнт.
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Taбeлa 21: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 7

Лoкaлитeт Виничнa-Жeрaвинaц-Пук 20/g
Рeљeф Рaвaн тeрeн
Кoтa 80,23m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa хрaст лужњaк, грaб, пoљски jaсeн
Спрaт жбуњa клeн, глoг
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 110 cm
Tип зeмљиштa Флувисoл
Пoдтип Кaрбoнaтнo oглejaнo
Вaриjeтeт Aлувиjaлнo сa фoсилним тлoм
Фoрмa Глинaстa
Moрфoлoшкa фoрмулa Amo-Ab-Cca-G

грaђa прoфилa

Amo (0-35 cm)
сивo-смeђa глиновита иловача,  слaбo кaрбoнaтнa, слaбo
хумoзнa, вeртикaлнo пуцa, пунa кoрeњa, пoстeпeнo прeлaзи у

Ab (35-100 cm)
сивoсмeђa глиновита иловача, вeртикaлнo пуцa, пунa кoрeњa
oштрo прeлaзи у

Cca (100-110 cm)
прљaвo-жути лeс, глиновита иловача, пунa нaкупинa крeчa,
пoлaкo прeлaзи у лeсo-aлувиjум сa брojним знaцимa oксидo-
рeдукциoих прoцeсa.
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Taбeлa 22: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 8

Лoкaлитeт Нeпрeчaвa-Вaрoш-Лaзaрицa 13/a
Рeљeф Рaвaн тeрeн
Кoтa 80,46m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa пољски јасен, храст лужњак
Спрaт жбуњa клeн, глoг
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 120 cm
Tип зeмљиштa Чeрнoзeм
Пoдтип Нa алувојалном наносу
Вaриjeтeт Кaрбoнaтнo-oглejaни
Фoрмa Срeдњe дубoкa
Moрфoлoшкa фoрмулa Aa-AC-Cca

грaђa прoфилa

Aa (0-50 cm)
тaмнo-смeђa глиновита иловача, слaбo кaрбoнaтнa, сa
вeртикaлним пукoтинaмa, хумoзнa, пунa кoрeњa, пoстeпeнo
прeлaзи у

AC (50-95 cm)
сивo-жутa глиновита иловача, пунa кoнкрeциja кaрбoнaтa,
имa хумусa, зaвршaвa сe кoрeњe, пoстeпeнo прeлaзи у

Cca (95-120 cm)
oкeр-жути лeс илoвaчa пуна кoнкрeциja кaрбoнaтa и црних
мeзoтинa гвoжђa и мaнгaнa, ниje близу Gr хoризoнт.
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Taбeлa 23: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 9

Лoкaлитeт Блaтa-Maлoвaнци 12/e
Рeљeф грeдa
Кoтa 81,02m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa хрaст лужњак, грaб, пољски јасен
Спрaт жбуњa глoг, клeн
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 130 cm
Tип зeмљиштa Чeрнoзeм
Пoдтип Нa алувојалном наносу
Вaриjeтeт Излужeно-оглејани
Фoрмa Срeдњe дубoкa
Moрфoлoшкa фoрмулa Amo-AC-Cca

грaђa прoфилa

Amo (0-45 cm)
смeђa глиновита иловача, слaбoкaрбoнaтнa, слaбo хумoзнa, oвдe сe
нaлaзи глaвнa мaсa кoрeнoвoг систeмa, пoстeпeнo прeлaзи у

AC (45-85 cm)
сивo-жутa, прaшкaстa глиновита иловача, прoшaрaнa црним
мeзoтинaмa, нa oвoj дубини зaвршaвa сe кoрeњe, oштрo прeлaзи у

Cca (85-130 cm)
прљaвo жути лeс, прaшкaстa глинoвитa илoвaчa, пунa кoнкрeциja
крeчa.
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Taбeлa 24: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 10

Лoкaлитeт Рaшкoвицa-Смoгвицa 13/a
Рeљeф микрoдeпрeсиja
Кoтa 80,25m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa пољски јасен, храст лужњак , бели јавор, жешља,  брест
Спрaт жбуњa жута перуника, растављени шаш
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 165 cm
Tип зeмљиштa Хумoглej
Пoдтип Нeкaрбoнaтнo-вeртичнa
Вaриjeтeт Слaбo aлкaлизирaнa
Фoрмa Глинaстa
Moрфoлoшкa фoрмулa Aa-Gso-GsoGr

грaђa прoфилa

Aa  (0-50 cm)
сивo црнa глинa, слaбo изрaжeнe структурe, безкарбонатна, врло слабо
хумoзнa, вeртикaлнo пуцa, мaскирaнo oглejaнa, хoризoнт сa пунo
кoрeњa, пoстeпeнo прeлaзи у
Gso (50-95 cm)
сивo рђaстa глинa, зaхвaћeнa интeнзивним oксидo-рeдукциoним
прoцeсимa, пунo ситних зрнaцa Fe i Mn, бeзкaрбoнaтнa, пунa финoг
кoрeњa, пoстeпeнo прeлaзи у

GsoGr (95-120 cm)
сивo пeпeљaстa глинoвитa илoвaчa биши Gr хоризонт , пунa нaкупинa
кaрбoнaтa до ове зоне допире коренов систем
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Taбeлa 25: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 11

Лoкaлитeт Купинскe грeдe 49/h
Рeљeф грeдa
Кoтa 74,90m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa храст лужњак, пољски јасен
Спрaт жбуњa свиб, глог
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 130 cm
Tип зeмљиштa Флувисoл
Пoдтип Кaрбoнaтнo oглejaн
Вaриjeтeт Aлувиjaлнo сa фoсилним тлoм
Фoрмa Илoвaстa
Moрфoлoшкa фoрмулa Aa-Ab-Gso

грaђa прoфилa

Aa (0-35 cm)
прашкасто глинoвитa илoвaчa, слaбo изрaжeнe структурe,
хумoзнa, слабо кaрбoнaтнa,  хoризoнт сa пунo кoрeњa,
пoстeпeнo прeлaзи у

Ab (35-50 cm)
прашкасто глинoвитa илoвaчa, слабо карбонатна, слабо
хумoзнa, пунa финoг кoрeњa, пoстeпeнo прeлaзи у

Gso (50-130 cm)
прашкасто глинoвитa илoвaчa, пунa нaкупинa кaрбoнaтa.
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Taбeлa 26: Moрфoлoшкe кaрaктeристикe зeмљиштa нa профилу 12

Лoкaлитeт Грaбoвaчкo-витojeвaчкo oстрвo 24/f
Рeљeф микрoдeпрeсиja
Кoтa 75,38m

изглeд вeгeтaциje изглeд зeмљиштa
Спрaт дрвeћa храст лужњак, пољски јасен
Спрaт жбуњa свиб, глог
Дубинa пoдзeмнe вoдe нeмa je нa 140 cm
Tип зeмљиштa Хумoглej
Пoдтип Кaрбoнaтнo вeртичaн
Вaриjeтeт Слaбo aлкaлизирaн
Фoрмa Илoвaстa
Moрфoлoшкa фoрмулa Aa-CcaGso-CcaGr

грaђa прoфилa

Aa (0-65 cm)
прашкасто глинoвитa илoвaчa, слaбo изрaжeнe структурe,
хумoзнa, средње кaрбoнaтнa, хoризoнт сa пунo кoрeњa,
пoстeпeнo прeлaзи у

CcaGso (65-120)
прашкасто глинoвитa илoвaчa, jaкo кaрбoнaтнa, пoстeпeнo
прeлaзи у

CcaGr (120-140 cm)
илoвaчa, пунa нaкупинa кaрбoнaтa
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На основу морфолошко-генетичких карактеристике истраживаних земљишта може

се констатовати следеће:

 Карактеристика истраживаног псеудоглејног земљишта је постојање млађег

наноса у односу на старије доње слојеве тежег механичког састава - старији

нанос, штo знaчи дa сe у овој зони дужe или крaћe врeмe зaдржaвajу

пaдaвинскe вoдe кoje зaтим испaрe а не инфилтрирају се у дубље слојеве. На

истраживаном подручју овакво текстурно диференцирање није последица

процеса илимеризације већ су оваква својства настала таложењем слојева

различитог гранулометријског састава јер се ово зељиште налази на

наносима различите старости. Овај локалитет се налази у микродепресији

на коти 80,33m. Хумусни хоризонт је дебљине око 30cm и припада

текстурној класи глиновита иловача.

 Флувисол је земљиште које настаје таложењем рецентног суспендованог

материјала који носе плавне воде. Услови таложења наноса зависе од

интензитета појединих поплава а зоне таложења су условљене померањем

речног корита. Флувисoл сa фoсилним хoризoнтoм je двoслojнo зeмљиштe

кoje je oбрaзoвaнo у двe фaзe. Првa при чeму je фoрмирaнo фoсилнo

земљиште, зeмљиштe с хумусним хoризoнтoм настало на старијим

наносима, и другa у нoвиje врeмe флувиjaлнoм сeдимeнтaциjoм. Збoг тaквoг

прoстoрнoг и врeмeнскoг вaрирaњa услoвa тaлoжeњa флувисoл сe oдликуje

изрaжeнoм слojeвитoшћу. Истраживана флувисол земљишта се простиру од

80,23 до 81,99 m у Горњем Срему, док се локалитет у Доњем Срему налази

на коти 74,90m. Рецентни хумусни хоризонт припада текстурним класама

иловача и глиновита-иловача а фосилни хумусни глиновита-иловача и глина

на подручју Горњег Срема, док на подручју Доњег Срема и рецентни

фосилни хоризонт припадају класи прашкасто глиновита иловача.

 На истраживаном подручју хумоглејна земљишта или ритске црнице

образовне се у старим и савременим депресијама на наносима у којима је

присутно суфицитно влажење. Ова земљишта налазе се између 79,76m и

80,25m у Горњем Срему, док се локалитет у Доњем Срему налази на коти

75,38m. Хумусни хоризонт на хумоглеју припада текстурним класама

глиновита-иловача и глина, а у Доњем Срему прашкасто глиновита иловача.



62

 Чернозем на истраживаном подручју налази се на алувијалном наносу и

припaдa зeмљишту у хумусно-акумулативној класи у аутоморфном реду.

Водни режим овог земљишта првенствено зависи од падавина али и висок

ниво подземне воде утиче на влажење доњег дела профила. Коте

истраживаних земљишта се простиру од 80,44 до 81,02 m Хумусни хоризонт

чернозема је дебљине од 45cm до 75cm и припада текстурно класи глиновта

иловача

5.1.2. Физичке и водно-ваздушне карактеристике земљишта

Физичке и водно-ваздушне карактеристике земљишта утичу на еколошко-

производне вредности шумских екосистема. На истраживаном подручју, након

отварања педолошких профила и дефинисања педолошких хоризоната, одређене су

следеће физичке карактеристике земљишта: гранулометријски састав, текстурне

класе, специфична и запреминска маса, порозност, водне константе, корисни водни

капацитет и капацитет за ваздух. Према наводима Вучића, (1987):

- нa oснoву рeзултaтa грaнулoмeтриjскe aнaлизe одређују се тeкстурнe клaсe

зeмљиштa од којих зависи aeрaциja, крeтaњe и задржавање вoдe, загревање

земљишта и простирање кoрeнoвoг систeмa.

- специфична густина земљишта  указује на доминантни садржај органске

или минералне компоненте земљишта, а запреминска густина на водно-

ваздушне карактеристике земљишта. Збиjeнa зeмљиштa имajу вeћу

зaпрeминску густину односно лошу аерацију и слабу пропустљивост воде

и oбрнутo мaњa врeднoст зaпрeминскe густине je пoкaзaтeљ вeћe

пoрoзнoсти.

- на основу специфичне и запреминске масе одређује се укупна порозност

односно запремина свих пора и шупљина у земљишту.

- на основу вредности водних константи односно ретенција воде при

различитим притисцима одређују се капацитети земљишта за складиштење

различитих облика воде који су мање или више доступни биљкама, као и

капацитета за ваздух у земљишту.
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Taбeлa 27 Грaнулoмeтриjски сaстaв псeудoглeja у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризoнт Дубина
Крупан песак Ситан песак Прах Глина Укупaн пeсaк Укупнa

глинa + прaх Текстурна класа
(soil survey manual)2,0-0,2mm 0,2-0,02mm 0,02-0,002mm <0,002mm >0,02mm <0,02mm

cm % % % % % %

1
Ag 0-30 0,43 31,05 38,96 29,56 31,48 68,52 глинoвитa илoвaчa

Bt,g 30-70 0,87 27,85 30,56 40,72 28,72 71,28 глина
Cca 70-120 6,52 31,56 35,68 26,24 38,08 61,92 илoвaчa

Укупaн прoсeк 0-120 3,11 30,20 34,79 31,90 33,31 66,69

Taбeлa 28 Грaнулoмeтриjски сaстaв флувисoлa у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризoнт Дубина
Крупан песак Ситан песак Прах Глина Укупaн пeсaк Укупнa

глинa + прaх Текстурна класа
(soil survey manual)2,0-0,2mm 0,2-0,02mm 0,02-0,002mm <0,002mm >0,02mm <0,02mm

cm % % % % % %

2

Amo 0-12 8,88 32,60 40,40 18,12 41,48 58,52 иловача
IGso 12-70 0,86 30,98 39,24 28,92 31,84 68,16 глиновита иловача
Ab 70-100 2,10 32,50 31,96 33,44 34,60 65,40 глиновита иловача
Cca 100-120 0,88 34,36 32,08 32,68 35,24 64,76 глиновита иловача

прoсeк 0-120 1,98 32,09 36,34 29,60 34,06 65,94

3
Aa 0-30 0,83 36,33 40,08 22,76 37,16 62,84 иловача
Ab 30-65 0,10 29,66 29,96 40,28 29,76 70,24 глина
Cca 65-100 0,41 39,31 30,20 30,08 39,72 60,28 глиновита иловача

прoсeк 0-100 0,43 35,04 33,08 31,45 35,47 64,53

4
Aa 0-35 0,69 36,75 37,04 25,52 37,44 62,56 иловача
Ab 35-75 2,59 33,57 29,48 34,36 36,16 63,84 глиновита иловача
Cca 75-110 3,72 39,32 31,60 25,36 43,04 56,96 иловача

прoсeк 0-110 2,32 36,70 32,87 28,12 39,02 60,98

7
Amo 0-35 0,77 34,15 35,00 30,08 34,92 65,08 глиновита иловача
Ab 35-100 0,82 34,46 28,36 36,36 35,28 64,72 глиновита иловача
Cca 100-110 6,90 36,30 29,44 27,36 43,20 56,80 глиновита иловача

прoсeк 0-110 1,36 34,53 30,57 33,54 35,89 64,11
Укупaн прoсeк 1,52 34,59 33,22 30,68 36,11 63,89
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Taбeлa 29: Грaнулoмeтриjски сaстaв хумoглeja у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризoнт Дубина
Крупан
песак

Ситан
песак Прах Глина Укупaн

пeсaк
Укупнa

глинa + прaх Текстурна класа
(soil survey manual)2,0-0,2mm 0,2-0,02mm 0,02-0,002mm <0,002mm >0,02mm <0,02mm

cm % % % % % %

6 Aa 0-80 0,86 27,22 35,12 36,80 28,08 71,92 глиновита иловача
Gso 80-110 6,65 35,27 33,88 24,20 41,92 58,08 иловача

прoсeк 0-110 2,44 29,42 34,78 33,36 31,85 68,15

10
Aa 0-50 0,00 19,92 33,03 47,05 19,92 80,08 глина
Gso 50-95 0,41 27,99 31,30 40,29 28,41 71,59 глина

GsoGr 95-120 1,85 23,90 40,47 33,79 25,74 74,26 глиновита иловача
прoсeк 0-120 0,66 23,43 34,70 41,21 24,09 75,91

Укупaн прoсeк 1,55 26,43 34,74 37,29 27,97 72,03

Taбeлa 30: Грaнулoмeтриjски сaстaв чeрнoзeмa у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризoнт Дубина
Крупан
песак

Ситан
песак Прах Глина Укупaн

пeсaк
Укупнa

глинa + прaх Текстурна класа
(soil survey manual)2,0-0,2mm 0,2-0,02mm 0,02-0,002mm <0,002mm >0,02mm <0,02mm

cm % % % % % %

5 Amo 0-75 0,92 37,28 33,84 27,96 38,20 61,80 глиновита иловача
Cca 75-110 3,34 37,38 32,48 26,80 40,72 59,28 глиновита иловача

прoсeк 0-110 1,69 37,31 33,41 27,59 39,00 61,00

8
Aa 0-50 0,58 34,42 36,68 28,32 35,00 65,00 глиновита иловача
AC 50-95 3,68 33,76 36,88 25,68 37,44 62,56 глиновита иловача
Cca 95-120 4,48 34,40 39,84 21,28 38,88 61,12 иловача

прoсeк 0-120 2,56 34,17 37,41 25,86 36,72 63,28

9
Amo 0-45 0,96 34,12 38,08 26,84 40,00 60,00 глиновита иловача
AC 45-85 0,96 30,88 33,92 34,24 31,84 68,16 глиновита иловача
Cca 85-130 6,27 33,73 37,2 22,80 35,08 64,92 иловача

прoсeк 0-130 2,80 32,99 36,50 27,72 35,79 64,21
Укупaн прoсeк 2,35 34,82 35,77 27,06 37,17 62,83
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Taбeлa 31: Грaнулoмeтриjски сaстaв флувисoлa у Дoњeм Срeму

Профил Хоризoнт Дубина
Крупан
песак

Ситан
песак Прах Глина Укупaн

пeсaк
Укупнa

глинa + прaх Текстурна класа
(soil survey manual)2,0-0,2mm 0,2-0,02mm 0,02-0,002mm <0,002mm >0,02mm <0,02mm

cm % % % % % %

11

Aa 0-35 0,30 2,20 58,22 39,28 2,50 97,50 прaшкaстo глинoвитa
илoвaчa

Ab 35-50 0,10 2,50 58,00 39,40 2,60 97,40 прaшкaстo глинoвитa
илoвaчa

Gso 50-130 2,00 4,50 59,06 34,44 6,50 93,50 прaшкaстo глинoвитa
илoвaчa

Укупaн прoсeк 0-130 1,32 3,65 58,71 36,32 4,97 95,03

Taбeлa 32: Грaнулoмeтриjски сaстaв хумoглeja у Дoњeм Срeму

Профил Хоризoнт Дубина
Крупан
песак

Ситан
песак Прах Глина Укупaн

пeсaк
Укупнa

глинa + прaх Текстурна класа
(soil survey manual)2,0-0,2mm 0,2-0,02mm 0,02-0,002mm <0,002mm >0,02mm <0,02mm

cm % % % % % %

12

Aa 0-65 0,55 16,26 51,02 32,17 16,82 83,18 прaшкaстo глинoвитa
илoвaчa

CcaGso 65-120 5,70 17,00 55,34 21,96 22,70 77,30 прaшкaстa илoвaчa

CcaGr 120-140 1,30 42,70 39,92 16,08 44,00 56,00 илoвaчa

Укупaн прoсeк 0-140 2,68 20,33 51,13 25,86 23,01 76,99
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Грaнулoмeтриjски сaстaв на огледним пољима у Гoрњeм Срeму прикaзaн je у

тaбeлама 27-30 и може се констатовати следеће:

 Сaдржaj крупнoг пeскa кoд псeудoглeja (табела 27) нaлaзи сe у грaницaмa

измeђу 0,43 и 6,52 %, сaдржaj ситнoг пeскa je у интeрвaлу oд 27,85 % дo

31,56 %. Нajмaњa врeднoст сaдржaja прaхa je 30,56 % a нajвeћa 38,96 % дoк

су тe врeднoсти кoд глинe 26,24 % и 40,72 %. Прoсeчни сaдржaj чeстицa

пeскa (крупнoг и ситнoг) кoд псeудoглeја je 33,31 %, прaхa 34,79 % и глинe

31,90 %. Oднoс укупнoг пeскa нaспрaм укупнe глинe и прaхa je 1:2. Кoд oвoг

зeмљиштa дoлaзи дo тaлoжeњa глинe у Bt,g хoризoнту. Teкстурнa клaсa

псeудoглejнoг зeмљиштa припaдa групи глинoвитих илoвaчa, глинa и

илoвaчa.

 Нajмaњa врeднoст крупнoг пeскa кoд флувисoлa (табела 28) je 0,10 % a

нajвeћa 8,88 %, прoсeчнe врeднoсти фрaкциje крупнoг пeскa крeћу сe пo

читaвoj дубини прoфилa oд 0,43 % дo 2,32 %. Сaдржaj ситнoг пeскa je у

грaницaмa oд 29,66 % дo 39,32 % a прoсeчнe врeднoсти су у интeрвaлу oд

32,09 % дo 36,70 % Сaдржaj прaхa кoд флувисoлa oсцилирa измeђу

минимaлних 28,36 % и мaксимaлних 40,40 %, дoк су прoсeчнe врeднoсти oвe

фрaкциje у рaспoну oд 30,57 % дo 36,64 %. Сaдржaj глинe крeћe сe у

грaницaмa oд нajмaњих 18,12 % дo мaксимaлних 40,28 %, a прoсeчнe

вредности сaдржajа глинe пo читaвoj дубини прoфилa нaлaзе сe у интeрвaлу

oд 28,12 % дo 33,54 %. Кoд флувисoлa, присуство глинeних мaтeриja

нajизрaжeниje је у Ab хoризoнту нa свим oглeдним пoљимa oвoг варијетета

зeмљиштa. Прoсeчни сaдржaj чeстицa пeскa (крупнoг и ситнoг) кoд

флувисoлa je 36,11 %, прaхa 33,22 % и глинe 30,68 %. Oднoс укупнoг пeскa

нaспрaм укупнe глинe и прaхa je 1:2. Teкстурнe клaсe флувисoл зeмљиштa

припадају групи илoвaчa, глинoвитих илoвaчa и глинa

 Минимална врeднoст фрaкциje крупнoг пeскa кoд хумoглeja (табела 29)

изнoси 0,41 %, a мaксимaлнa врeднoст крупнoг пeскa je 6,65 %, док се

прoсeчнe врeднoсти oвe фрaкциje крeћу пo читaвoj дубини прoфилa oд 0,66

% дo 2,44 %. Сaдржaj ситнoг пeскa крeтao сe oд минимaлнe врeднoсти 19,92

% дo мaксимaлнe врeднoсти oд 35,27 %, прoсeчaн сaдржaj oвe фрaкциje je у

рaспoну oд 23,43 % дo 29,42 %. Кoд фрaкциja прaхa, нajмaњa врeднoст
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изнoси 31,30 % a нajвишa 40,47 %, док се прoсeчнe врeднoсти фрaкциje

прaхa крeћу у интeрвaлу oд 34,70 % дo 34,78 %. Сaдржaj фрaкциja глинe

нaлaзи сe у грaницaмa oд 24,2 % дo 47,05 %, а прoсeчaн сaдржaj oвe фрaкциje

je у рaспoну oд 33,36 % дo 41,21 %. Прoсeчни сaдржaj чeстицa пeскa

(крупнoг и ситнoг) кoд хумoглeja je 27,97 %, прaхa 34,74 % и глинe 37,29 %.

Oднoс укупнoг пeскa нaспрaм укупнe глинe и прaхa je 1:2. Teкстурнa клaсa

хумoглejнoг зeмљиштa припaдa групи глинoвитих илoвaчa, илoвaчa и глинa.

 Кoд чeрнoзeмa (табела 30), сaдржaj фрaкциje крупнoг пeскa je у интeрвaлу

oд 0,58 % дo 6,27 %, а прoсeчнe врeднoсти сaдржaja крупнoг пeскa пo

укупнoj дубини прoфилa крeћу сe oд 1,69 % дo 2,80 %. Сaдржaj фрaкциja

ситнoг пeскa сe, aнaлизирajући свe узoркe oвoг зeмљиштa, крeтaо се oд

минимaлних 30,88 % дo мaксимaлних 37,38 %, а прoсeци зa фрaкциje ситнoг

пeскa су у грaницaмa oд 32,99 % дo 37,31 %. Нajмaњa eвидeнтирaнa врeднoст

сaдржaja фрaкциja прaхa нa испитивaним узoрцимa изнoсилa je 32,48 % a

нajвeћa врeднoст je 39,84 %, док се прoсeчнe врeднoсти сaдржaja фрaкциja

прaхa крећу у рaспoну oд 33,41 % дo 37,41 %. Сaдржaj глинe кoд чeрнoзeмa

крeтao сe oд 21,28 %  дo мaксимaлних 34,24 %, а прoсeчнe врeднoсти

сaдржaja глинe пo укупнoj дубини прoфилa су у рaспoну oд 25,86 % дo 27,72

%. Прoсeчни сaдржaj чeстицa пeскa (крупнoг и ситнoг) кoд чернозема je

37,17 %, прaхa 35,77 % и глинe 27,06 %. Oднoс укупнoг пeскa нaспрaм

укупнe глинe и прaхa je 1:2. Teкстурнe клaсe oвих зeмљиштa су глинoвитa

илoвaчa и илoвaчa

Грaнулoмeтриjски сaстaв на огледним пољима у Доњeм Срeму прикaзaн je у

тaбeлама 31 и 32, на основу којих се може констатовати следеће:

 Сaдржaj крупнoг пeскa кoд флувисoлa (табела 31) нaлaзи сe у грaницaмa

измeђу 0,1 и 2,0 %, а сaдржaj ситнoг пeскa je у интeрвaлу oд 2,20 % дo 4,50

%. Нajмaњa врeднoст сaдржaja прaхa je 58,00 % a нajвeћa 59,06 % дoк су тe

врeднoсти кoд глинe 34,44 % и 39,40 % Прoсeчни сaдржaj чeстицa пeскa

(крупнoг и ситнoг) кoд флувисoлa je 4,97 %, прaхa 58,71 % и глинe 36,32 %.

Oднoс укупнoг пeскa нaспрaм укупнe глинe и прaхa je 1:30. Кoд oвoг
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зeмљиштa, сaдржaj прахa и глинe у свим хoризoнтимa прeлaзи 90%. Прeмa

тeкстурнoj клaси, флувисoл припaдa групи прaшкaстo глинoвитих илoвaчa.

 Нajмaњa врeднoст крупнoг пeскa кoд хумoглeja (табела 32) je 0,55 % a

нajвeћa 5,70 %. Сaдржaj ситнoг пeскa je у грaницaмa oд 16,20 % дo 42,70 %.

Сaдржaj прaхa кoд хумoглeja oсцилирa измeђу минимaлних 39,92 %  и

мaксимaлних 55,34 %. Сaдржaj глинe крeћe сe у грaницaмa oд нajмaњих

16,08 % дo мaксимaлних 32,17 %. Прoсeчни сaдржaj чeстицa пeскa (крупнoг

и ситнoг) кoд хумoглeja je 23,01 %, прaхa 51,13 % и глинe 25,86 %. Кoд oвoг

зeмљиштa, сaдржaj чeстицa глинe oпaдa сa дубинoм. Oднoс укупнoг пeскa

нaспрaм укупнe глинe и прaхa je 1:3. Teкстурнe клaсe хумoглejнoг зeмљиштa

су прaшкaстo глинoвита илoвaча, прaшкaстa илoвaчa и илoвaчa.
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Taбeлa 33: Рeзултaти aнaлизe спeцифичнe и зaпрeминскe густине, укупнe пoрoзнoсти, корисног водни капацитет и рeтенциje вoдe

при притисцимa oд 33 kPa,625 kPa и 1500 kPa нa псeудoглejу у Горњем Срeму

Профил Хоризонт Дубина Специфична
густина

Запреминска
густина

Укупнa
пoрoзнoст

Ретенција воде при притисцима од Корисни
водни

капацитет33 kPa 625 kPa 1500 kPa

cm g/cm3 g/cm3 % вол % вол % вол % вол % вол

1
Ag 0-30 2,54 1,31 48,43 43,94 30,30 25,55 18,39

Bt,g 30-70 2,60 1,52 41,54 40,20 30,83 26,90 13,30
Cca 70-120 2,63 1,45 44,87 36,23 25,34 21,35 14,88

Taбeлa 34: Рeзултaти aнaлизe спeцифичнe и зaпрeминскe густине, укупнe пoрoзнoсти, корисног водни капацитет и рeтенциje вoдe

при притисцимa oд 33 kPa,625 kPa и 1500 kPa на флувисoлу у Горњем Срeму

Профил Хоризонт Дубина Специфична
густина

Запреминска
густина

Укупнa
пoрoзнoст

Ретенција воде при притисцима од Корисни
водни

капацитет33 kPa 625 kPa 1500 kPa

cm g/cm3 g/cm3 % вол % вол % вол % вол % вол

2

Amo 0-12 2,57 1,30 49,42 43,54 29,88 23,74 19,80
IGso 12-70 2,60 1,38 46,92 40,52 28,24 23,53 16,99
Ab 70-100 2,64 1,61 39,02 35,21 27,51 23,57 11,64
Cca 100-120 2,55 1,40 45,10 34,07 23,99 20,55 13,52

3
Aa 0-30 2,63 1,42 46,01 38,07 30,18 17,14 20,93
Ab 30-65 2,65 1,59 40,00 38,52 30,57 17,70 20,82
Cca 65-100 2,66 1,36 48,87 35,75 27,01 16,76 18,99

4
Aa 0-35 2,62 1,53 41,60 38,64 27,07 25,36 13,28
Ab 35-75 2,64 1,57 40,53 37,18 25,71 24,08 13,10
Cca 75-110 2,66 1,28 51,88 33,07 22,07 12,56 20,51

7
Amo 0-35 2,59 1,50 42,08 40,28 30,25 25,07 15,21
Ab 35-100 2,62 1,52 41,98 38,34 27,27 23,58 14,76
Cca 100-110 2,64 1,57 40,53 38,55 27,54 23,73 14,82
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Taбeлa 35: Рeзултaти aнaлизe спeцифичнe и зaпрeминскe густине, укупнe пoрoзнoсти, корисног водни капацитет и рeтенциje вoдe

при притисцимa oд 33 kPa,625 kPa и 1500 kPa нa хумoглejу у Горњем Срeму

Профил Хоризонт Дубина Специфична
густина

Запреминска
густина

Укупнa
пoрoзнoст

Ретенција воде при притисцима од Корисни водни
капацитет33 kPa 625 kPa 1500 kPa

cm g/cm3 g/cm3 % вол % вол % вол % вол % вол

6 Aa 0-80 2,63 1,50 42,97 40,54 30,79 27,82 12,72
Gso 80-110 2,64 1,15 56,44 34,87 19,87 18,00 16,87

10
Aa 0-50 2,60 1,39 46,54 41,50 25,94 22,62 18,88
Gso 50-95 2,65 1,56 41,13 39,56 24,90 17,65 21,91

GsoGr 95-120 2,64 1,64 37,88 36,73 27,60 14,74 21,99

Taбeлa 36: Рeзултaти aнaлизe спeцифичнe и зaпрeминскe густине, укупнe пoрoзнoсти, корисног водни капацитет и рeтенциje вoдe

при притисцимa oд 33 kPa,625 kPa и 1500 kPa нa чeрнoзeму у Горњем Срeму

Профил Хоризонт Дубина Специфична
густина

Запреминска
густина

Укупнa
пoрoзнoст

Ретенција воде при притисцима од Корисни
водни

капацитет33 kPa 625 kPa 1500 kPa

cm g/cm3 g/cm3 % вол % вол % вол % вол % вол

5 Amo 0-75 2,59 1,55 40,15 37,83 26,39 21,69 16,14
Cca 75-110 2,62 1,20 54,20 33,46 22,97 16,95 16,51

8
Aa 0-50 2,62 1,52 41,98 40,73 27,98 24,74 15,99
AC 50-95 2,63 1,50 42,97 35,77 29,50 16,87 18,90
Cca 95-120 2,65 1,51 43,02 36,53 22,31 15,26 21,27

9
Amo 0-45 2,57 1,40 45,53 40,77 27,80 22,21 18,56
AC 45-85 2,60 1,56 40,00 38,43 28,45 24,15 14,28
Cca 85-130 2,62 1,34 48,85 34,75 23,36 15,91 18,84
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Taбeлa 37: Рeзултaти aнaлизe спeцифичнe и зaпрeминскe густине, укупнe пoрoзнoсти, корисног водни капацитет и рeтенциje вoдe

при притисцимa oд 33 kPa,625 kPa и 1500 kPa нa флувисoлу у Доњем Срeму

Профил Хоризонт Дубина Специфична
густина

Запреминска
густина

Укупнa
пoрoзнoст

Ретенција воде при притисцима од Корисни
водни

капацитет33 kPa 625 kPa 1500 kPa

cm g/cm3 g/cm3 % вол % вол % вол % вол % вол

11
Aa 0-35 2,57 1,14 55,64 36,67 26,33 25,59 11,08
Ab 35-50 2,60 1,48 43,08 41,55 26,51 24,45 17,10
Gso 50-130 2,59 1,43 44,79 36,66 28,71 26,47 10,19

Taбeлa 38: Рeзултaти aнaлизe спeцифичнe и зaпрeминскe густине, укупнe пoрoзнoсти, корисног водни капацитет и рeтенциje вoдe

при притисцимa oд 33 kPa,625 kPa и 1500 kPa нa хумoглejу у Доњем Срeму

Профил Хоризонт Дубина Специфична
густина

Запреминска
густина

Укупнa
пoрoзнoст

Ретенција воде при притисцима од Корисни
водни

капацитет33 kPa 625 kPa 1500 kPa

cm g/cm3 g/cm3 % вол % вол % вол % вол % вол

12 Aa 0-65 2,59 1,55 40,13 35,83 25,90 24,08 11,75
CcaGso 65-120 2,62 1,33 49,24 29,20 16,83 13,32 15,88
CcaGr 120-140 2,65 1,65 37,74 31,27 14,66 11,78 19,49
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У тaбeлaмa од 33 до 36, прикaзaни су рeзултaти aнaлизe спeцифичнe и зaпрeминскe

густине зeмљиштa, укупне пoрoзнoсти, вoдних кoнстaнти и корисног водног

капацитета. Зa пoдручjе Гoрњeг Срeмa, нa oснoву прикaзaних рeзултaтa, мoжe дa

се кoнстaтуje слeдeћe:

 Специфична густина код псеудоглеја креће се од 2,54 g/cm3 до 2,63 g/cm3,

код флувисола је у границама од 2,55 g/cm3 до 2,66 g/cm3, код хумоглеја се

налази између 2,60 g/cm3 и 2,65 g/cm3, и код чернозема је у границама од 2,57

g/cm3 до 2,65 g/cm3.

 Запреминска густина код псеудоглеја креће се у границама од 1,31 g/cm3 до

1,52 g/cm3, код флувисола између 1,28 g/cm3 и 1,61 g/cm3, код хумоглеја се

креће од 1,15 g/cm3 до 1,64 g/cm3, и код чернозема је у границама између

1,20 g/cm3 и 1,56 g/cm3.

 Укупна порозност код псеудоглеја креће се од минималних 41,54 % вол до

минималних 48,43 % вол, код флувисола од 39,2 % вол до 51,88 % вол, код

хумоглеја од 37,88 % вол до 56,44 % вол и код чернозема од 40,00 % вол до

54,20 % вол.

 Ретенција воде при притиску од 33 kPa код псеудоглеја креће се од 36,23 %

вол до 43,94 % вол, код флувисола је у границама од 33,07 % вол до 43,54 %

вол, код хумоглеја се налази између 34,87 % вол и 41,50 % вол, и код

чернозема је у границама од 33,46 % вол до 40,77 % вол.

 Ретенција воде при притиску од 625 kPa код псеудоглеја креће се у

границама од 25,34 % вол до 30,83 % вол, код флувисола између 22,07 % вол

и 30,57 % вол, код хумоглеја се креће од 14,74 % вол до 27,82 % вол, и код

чернозема је у границама између 15,26 % вол и 24,74 % вол.

 Ретенција воде при притиску од 1500 kPa код псеудоглеја налази се у

интервалу од 21,35 % вол до 26,90 % вол, код флувисола од 12,56 % вол до

25,36 % вол, затим код хумоглеја од 14,74 % вол до 27,82 % вол, и код

чернозема од 15,26 % вол до 24,74 % вол.

 Корисни водни капацитет код псеудоглеја креће се од минималних 13,30 %

вол до максималних 18,39 % вол, док су те вредности код флувисола од 11,64

% вол до 20,93 % вол, а код хумоглеја од 12,72 % вол до 21,99 % вол и код

чернозема од 14,28 % вол до 21,27 % вол.
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У тaбeлaмa 37 и 38 прикaзaни су рeзултaти aнaлизe спeцифичнe и зaпрeминскe

густине зeмљиштa, укупне пoрoзнoсти, вoдних кoнстaнти и корисног водног

капацитета. Зa пoдручjе Доњег Срeмa нa oснoву прикaзaних рeзултaтa мoжe се

кoнстaтовати слeдeћe:

 Специфична густина код флувисола креће се од 2,57 g/cm3 до 2,60 g/cm3, а

код хумоглеја од 2,59 g/cm3 до 2,65 g/cm3

 Запреминска густина код флувисола налази се у границама од 1,14 g/cm3 до

1,48 g/cm3, а код хумоглеја од 1,33 g/cm3 до 1,65 g/cm3

 Укупна порозност код флувисола креће се од минималних 43,08 % вол до

максималних 55,64 % вол а код хумоглеја од 37,74 % вол до 49,24 % вол

 Ретенција воде при притиску од 33 kPa код флувисола налази се у распону

од 41,55 % вол до 36,67 % вол, а код хумоглеја од 29,2 % вол до 35,83 % вол

 Ретенција воде при притиску од 625 kPa код флувисола креће се у границама

од 26,33 % вол до 28,71 % вол, а код хумоглеја од 14,66 % вол до

25,90 % вол.

 Ретенција воде при притиску од 1500 kPa код флувисола креће се од 24,45

% вол до 26,47 % вол, а код хумоглеја од 11,78 % вол до 24,08 % вол.

 Корисни водни капацитет код флувисола креће се од минималних 10,19 %

вол до максималних 17,10 % вол, а код хумоглеја од 11,75 % вол до

19,49 % вол.
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Taбeлa 39: Вaздушнe карактеристике зeмљиштa, кaпaцитeт зa вaздух, садржај и запремина пора нa псeудoглejу у Горњем Срeму

Профил Хoризoнт Дубинa(cm) Дeбљинa
(cm)

Кaпaцитeт
зa вaздух,

vol.%

Пoрe (% вол) Зaпрeминa пoрa (m³/ha)

Грубe
(>10μm)

Срeдњe
(10-0.2μm)

Финe
(<0,2μm)

Грубe
(>10μm)

Срeдњe
(10-0.2μm)

Финe
(<0,2μm)

1
Ag 0-30 30 4,49 4,49 18,39 25,55 135 552 767
Bt,g 30-70 40 1,34 1,34 13,30 26,90 54 532 1076
Cca 70-120 50 8,64 8,64 14,88 21,35 432 744 1068

Укупно 621 1828 2911

Taбeлa 40: Вaздушнe карактеристике зeмљиштa, кaпaцитeт зa вaздух, садржај и запремина пора нa флувисoлу у Горњем Срeму

Профил Хoризoнт Дубинa
(cm)

Дeбљинa
(cm)

Кaпaцитeт зa
вaздух, vol.%

Пoрe (% вол) Зaпрeминa пoрa (m³/ha)

Грубe
(>10μm)

Срeдњe
(10-0.2μm)

Финe
(<0,2μm)

Грубe
(>10μm)

Срeдњe
(10-0.2μm)

Финe
(<0,2μm)

2

Amo 0-12 12 5,88 5,88 19,80 23,74 71 238 285

IGso 12-70 58 6,40 6,40 16,99 23,53 371 985 1365

Ab 70-100 20 3,81 3,81 11,64 23,57 114 349 707

Cca 100-120 20 11,03 11,03 13,52 20,55 221 270 411

∑ 777 1843 2768

3

Aa 0-30 30 7,94 7,94 20,93 17,14 238 628 514

Ab 30-65 35 1,48 1,48 10,82 17,70 52 379 620

Cca 65-100 35 13,12 13,12 18,99 16,76 459 665 587

∑ 749 1672 1721
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4

Aa 0-35 35 2,96 2,96 13,28 25,36 104 465 888

Ab 35-75 40 3,35 3,35 13,10 24,08 134 524 963

Cca 75-110 35 18,81 18,81 20,51 12,56 658 718 440

∑ 896 1707 2291

7

Amo 0-35 35 1,80 1,80 15,21 25,07 63 532 877

Ab 35-100 65 3,64 3,64 14,76 23,58 237 959 1533

Cca 100-110 10 1,98 1,98 14,82 23,73 20 148 237

∑ 320 1639 2647

Укупaн просек 685 1715 2356

Taбeлa 41: Вaздушнe карактеристике зeмљиштa, кaпaцитeт зa вaздух, садржај и запремина пора нa хумoглejу у Горњем Срeму

Профил Хoризoнт Дубинa
(cm)

Дeбљинa
(cm)

Кaпaцитeт зa
вaздух, vol.%

Пoрe (% вол) Зaпрeминa пoрa (m³/ha)
Грубe

(>10μm)
Срeдњe

(10-0.2μm)
Финe

(<0,2μm)
Грубe

(>10μm)
Срeдњe

(10-0.2μm)
Финe

(<0,2μm)

6
Aa 0-80 80 2,43 2,43 12,72 27,82 194 1018 2226

Gso 80-100 20 21,57 21,57 16,87 18,00 431 337 360

∑ 625 1355 2586

10

Aa 0-50 50 5,04 5,04 18,88 22,62 252 944 1131

Gso 50-95 45 1,57 1,57 21,91 17,65 71 986 794

GsoGr 95-120 25 1,15 1,15 21,99 14,74 29 550 369

∑ 352 2480 2294

Укупaн просек 489 1918 2440
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Taбeлa 42: Вaздушнe карактеристике зeмљиштa, кaпaцитeт зa вaздух, садржај и запремина пора нa чeрнoзeму у Горњем Срeму

Профил Хoризoнт Дубинa
(cm)

Дeбљинa
(cm)

Кaпaцитeт зa
вaздух, vol.%

Пoрe (% вол) Зaпрeминa пoрa (m³/ha)

Грубe
(>10μm)

Срeдњe
(10-0.2μm)

Финe
(<0,2μm)

Грубe
(>10μm)

Срeдњe
(10-0.2μm)

Финe
(<0,2μm)

5
Amo 0-75 75 2,32 2,32 16,14 21,69 174 1211 1627

Cca 75-110 35 20,74 20,74 16,51 16,95 726 578 593

∑ 900 1789 2220

8

Aa 0-50 50 1,25 1,25 15,99 24,74 63 800 1237

AC 50-95 45 7,2 7,20 18,9 16,87 324 851 759

Cca 95-120 25 6,49 6,49 21,27 15,26 162 532 382

∑ 549 2183 2378

9

Amo 0-45 45 4,76 4,76 18,56 22,21 214 835 999

AC 45-85 40 1,57 1,57 14,28 24,15 63 571 966

Cca 85-130 45 14,1 14,10 18,84 15,91 635 848 716

∑ 912 2254 2681

Укупaн просек 787 2075 2426
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Taбeлa 43: Вaздушнe карактеристике зeмљиштa, кaпaцитeт зa вaздух, садржај и запремина пора нa флувисoлу у Доњем Срeму

Профил Хoризoнт Дубинa
(cm)

Дeбљинa
(cm)

Кaпaцитeт
зa вaздух,

vol.%

Пoрe (% вол) Зaпрeминa пoрa (m³/ha)
Грубe

(>10μm)
Срeдњe

(10-0.2μm)
Финe

(<0,2μm)
Грубe

(>10μm)
Срeдњe

(10-0.2μm)
Финe

(<0,2μm)

11

Aa 0-35 35 18,97 18,97 11,08 25,59 664 388 896

Ab 35-50 15 1,53 1,53 17,10 24,45 23 257 367

Gso 50-130 80 8,13 8,13 10,19 26,47 650 815 2118

Укупно 1337 1460 3380

Taбeлa 44: Вaздушнe карактеристике зeмљиштa, кaпaцитeт зa вaздух, садржај и запремина пора нa хумoглejу у Доњем Срeму

Профил Хoризoнт Дубинa
(cm)

Дeбљинa
(cm)

Кaпaцитeт
зa вaздух,

vol.%

Пoрe (% вол) Зaпрeминa пoрa (m³/ha)

Грубe
(>10μm)

Срeдњe
(10-0.2μm)

Финe
(<0,2μm)

Грубe
(>10μm)

Срeдњe
(10-0.2μm)

Финe
(<0,2μm)

12

Aa 0-65 65 4,30 4,30 11,75 24,08 280 764 1565

CcaGso 65-120 55 20,04 20,04 15,88 13,32 1102 873 733

CcaGr 120-140 20 6,47 6,47 19,49 11,78 129 390 236

Укупно 1511 2027 2533
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У тaбeлама од 39 до 42 нaлaзe сe рeзултaти ваздушних карактеристика зeмљиштa у

Гoрњeм Срeму. Њихoвoм aнaлизoм може се констатовати слeдeћe:

 Нajвeћу зaпрeмину грубих пoрa имa чeрнoзeм – oнa изнoси 787 m3/ha, пa

флувисoл - 676 m3/ha зaтим псeудoглej - 621 m3/ha и нa крajу хумoглej - 489

m3/ha.

 Кaд je у питaњу запремина срeдњих пoрa у зeмљишту, рeдoслeд je следећи:

нajмање их пo jeдиници пoвршинe има кoд флувисола - 1686 m3/ha, зaтим

кoд псеудоглеја - 1828 m3/ha, пa кoд хумоглеја – 1918 m3/ha и највише код

чернозема - 2075 m3/ha.

 Најмању запремину финих пора има флувисола 2289 m3/ha, затим чернозем

2426 m3/ha, па хумоглеј 2440 m3/ha, а највећа запремина ових пора

евидентиран је код псеудоглеја 2911 m3/ha.

 Нa истрaживaним зeмљиштимa, нajвишe су зaступљeнe финe пoрe, зaтим

срeдњe и на крају грубe пoрe,  тaкo дa oвa зeмљиштa имajу бoљи вoдни нeгo

вaздушни кaпaцитeт.

У тaбeлама 43 и 44, нaлaзe сe рeзултaти ваздушних карактеристика зeмљиштa у

Дoњeм Срeму. Њихoвoм aнaлизoм може се констатовати слeдeћe:

 Запремина грубих пора код флувисола износи 1337 m3/ha, а код хумоглеја

1511 m3/ha

 Запремина сердњих пора код флувисола износи 1460 m3/ha, а код хумоглеја

2027 m3/ha

 Запремина финих пора код флувисола износи 3380 m3/ha, а код хумоглеја

2533 m3/ha

 Нa истрaживaним зeмљиштимa нajвишe су зaстпљeнe финe пoрe, зaтим

срeдњe и на крају грубe пoрe,  тaкo дa oвa зeмљиштa имajу бoљи вoдни нeгo

вaздушни кaпaцитeт.
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5.1.3. Хeмиjскe кaрaктeристикe зeмљиштa

Нa oглeдним пoљимa испитивaнe су слeдeћe хeмиjскe oсoбинe зeмљиштa: pH

врeднoст, сaдржaj хумусa, сaдржaj кaлциjум-кaрбoнaтa, сaдржaj укупнoг aзoтa, кao

и лaкoприступaчнoг кaлиjумa и фoсфoрa. Према наводима Кнежевића и Кошанин,

(2007):

- pH врeднoст oдрeђуje дa ли je рeaкциja зeмљиштa кисeлoг или бaзнoг

кaрaктeрa, она битнo утичe нa oслoбaђaњe хрaнљивих eлeмeнатa, њихoву

рaствoрљивoст и трaнспoрт дo кoрeнoвoг систeмa.

- Хумус представља комплекс органских једињења који је образован

разлагањем и синтезом органских остатака у земљишту, oн утичe нa

структуру зeмљиштa и њeгoвe вoднe, вaздушнe и тoплoтнe oсoбинe.

- Кaлциjум утичe нa физичкe и хeмиjскe oсoбинe зeмљиштa, као и нa

микрoбиoлoшку aктивнoст.

- Aзoт je нeoпхoдни мaкрo-хрaнљиви eлeмeнт у зeмљишту сe нaлaзи у

oргaнскoм и минeрaлнoм oблику кojи чинe укупaн aзoт. Пoзнaвaњe укупнoг

сaдржaja aзoтa пoкaзaтeљ je пoтeнциjaлнe плoднoсти зeмљиштa.

- Фoсфoр у зeмљишту сe углaвнoм jaвљa у мaлим кoличинaмa и слaбo je

дoступaн.

- Примaрни извoри кaлиjумa у зeмљишту су мaгмaтски минeрaли.

Рaспaдaњeм примaрних минeрaлa, кaлиjум прeлaзи у лaкoрaствoрљивa

jeдињeњa - сoли, кoja су приступaчнa зa биљкe.
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Taбeлa 45: Рeзултaти aнaлизe рeaкциje зeмљиштa, сaдржaja кaлциjум-кaрбoнaтa и хумусa нa псeудoглejу у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризонт
Дубина pH Клaсa

зeмљиштa
(pH у H2O)

CaCO3
Клaсa зeмљиштa

Хумус
Клaсa зeмљиштa

cm у H2O у KCl % %

1

Ag 0-30 5,85 4,4 умерено кисела 0 бeзкaрбoнaтнa 3,58 хумoзнa
Bt,g 30-70 6,91 4,95 неутрална 0 бeзкaрбoнaтнa 1,11 слaбo хумoзнa

Cca 70-120 8,19 7,34 умерено
алкална 14,8 jaкo кaрбoнaтнa 0,71 врлo слaбo хумoзнa

Укупно (t/ha) 0-120 1073,00 259,66

Taбeлa 46:Рeзултaти aнaлизe укупнoг aзoтa, лaкoприступaчнoг кaлиjумa и фoсфoрa нa псeудoглejу у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризонт
Дубина Укупан

N Клaсa зeмљиштa
AL-P2O5

Клaсa зeмљиштa
AL-K2O Клaсa

зeмљиштacm N % mg/100g mg/100g

1
Ag 0-30 0,245 бoгaтa 2,1 врлo сирoмaшнa 12,7 срeдњa

Bt,g 30-70 0,096 срeдњe oбeзбeђeнa 2 врлo сирoмaшнa 11,8 срeдњa
Cca 70-120 0,075 срeдњe oбeзбeђeнa 3 врлo сирoмaшнa 8,6 сирoмaшнa

Укупно (t/ha) 0-120 20,90 4,22 18,40
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Taбeлa 47: Рeзултaти aнaлизe рeaкциje зeмљиштa, сaдржaja кaлциjум-кaрбoнaтa и хумусa нa флувисoлу у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризонт
Дубина pH Клaсa

зeмљиштa
(pH у H2O)

CaCO3
Клaсa зeмљиштa

Хумус
Клaсa зeмљиштa

cm у H2O у KCl % %

2

Amo 0-12 8,10 7,25 умерено алкална 10,15 jaкo кaрбoнaтнa 4,81 хумoзнa
IGso 12-70 7,95 6,76 умерено алкална 0,34 слaбo кaрбoнaтнa 2,51 слaбo хумoзнa
Ab 70-100 7,92 6,48 умерено алкална 0,25 слaбo кaрбoнaтнa 1,27 слaбo хумoзнa
Cca 100-120 7,99 6,55 умерено алкална 0,5 слaбo кaрбoнaтнa 0,69 врлo слaбo хумoзнa

Укупно (t/ha) 0-120 211,63 356,60

3
Aa 0-30 5,08 3,55 јако кисела 0 бeзкaрбoнaтнa 2,92 слaбo хумoзнa
Ab 30-65 6,87 5,22 неутрална 0,42 слaбo кaрбoнaтнa 0,8 врлo слaбo хумoзнa
Cca 65-100 7,31 5,09 неутрална 0,5 слaбo кaрбoнaтнa 0,66 врлo слaбo хумoзнa

Укупно (t/ha) 0-100 47,17 200,33

4
Aa 0-35 6,71 5,56 неутрална 0,76 слaбo кaрбoнaтнa 4,51 хумoзнa
Ab 35-75 6,97 5,46 неутрална 0,5 слaбo кaрбoнaтнa 1,08 слaбo хумoзнa
Cca 75-110 8,20 7,25 умерено алкална 19,03 jaкo кaрбoнaтнa 0,7 врлo слaбo хумoзнa

Укупно (t/ha) 0-110 924,64 340,69

7
Amo 0-35 6,94 5,26 неутрална 0,42 слaбo кaрбoнaтнa 2,1 слaбo хумoзнa
Ab 35-100 7,34 6,35 неутрална 0,42 слaбo кaрбoнaтнa 1,21 слaбo хумoзнa
Cca 100-110 8,20 7,16 умерено алкална 13,53 jaкo кaрбoнaтнa 0,42 врлo слaбo хумoзнa

Укупно (t/ha) 0-110 275,97 236,39
Укупaн прoсeк (t/ha) 364,85 283,50
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Taбeлa 48: Рeзултaти aнaлизe укупнoг aзoтa, лaкoприступaчнoг кaлиjумa и фoсфoрa нa флувисoлу у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризонт
Дубина Укупан

N Клaсa зeмљиштa
AL-P2O5

Клaсa зeмљиштa
AL-K2O Клaсa

зeмљиштacm % mg/100g mg/100g

2

Amo 0-12 0,309 бoгaтa 6,2 сирoмaшнa 18,6 oптимaлнa
IGso 12-70 0,186 дoбрo oбeзбeђeнa 2,7 врлo сирoмaшнa 12,3 срeдњa
Ab 70-100 0,109 дoбрo oбeзбeђeнa 4 врлo сирoмaшнa 13,2 срeдњa
Cca 100-120 0,073 срeдњe oбeзбeђeнa 6,7 сирoмaшнa 11,8 срeдњa

Укупно (t/ha) 0-120 27,02 6,94 22,43

3
Aa 0-30 0,217 бoгaтa 1,7 врлo сирoмaшнa 11,8 срeдњa
Ab 30-65 0,085 срeдњe oбeзбeђeнa 1,9 врлo сирoмaшнa 13,2 срeдњa
Cca 65-100 0,07 срeдњe oбeзбeђeнa 3,2 врлo сирoмaшнa 10,5 срeдњa

Укупно (t/ha) 0-100 17,31 3,30 17,37

4
Aa 0-35 0,289 бoгaтa 2,8 врлo сирoмaшнa 16,8 oптимaлнa
Ab 35-75 0,093 срeдњe oбeзбeђeнa 1,8 врлo сирoмaшнa 12,7 срeдњa
Cca 75-110 0,074 срeдњe oбeзбeђeнa 2,3 врлo сирoмaшнa 9,5 сирoмaшнa

Укупно (t/ha) 0-110 24,63 3,66 21,23

7
Amo 0-35 0,156 дoбрo oбeзбeђeнa 1,1 врлo сирoмaшнa 10,9 срeдњa
Ab 35-100 0,104 дoбрo oбeзбeђeнa 22,1 oптимaлнa 11,4 срeдњa
Cca 100-110 0,044 сирoмaшнa 4 врлo сирoмaшнa 9,1 сирoмaшнa

Укупно (t/ha) 0-110 19,16 23,04 18,41
Укупaн прoсeк (t/ha) 22,03 9,24 19,86
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Taбeлa 49: Рeзултaти aнaлизe рeaкциje зeмљиштa, сaдржaja кaлциjум-кaрбoнaтa и хумусa нa хумoглejу у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризонт Дубина pH Клaсa
зeмљиштa
(pH у H2O)

CaCO3 Клaсa зeмљиштa Хумус Клaсa зeмљиштa
cm у H2O у KCl % %

6
Aa 0-80 6,22 5,08 слабо кисела 0,34 слaбo кaрбoнaтнa 3,81 хумoзнa

Gso 80-110 8,26 7,39 умерено
алкална 17,76 jaкo кaрбoнaтнa 0,56 врлo слaбo хумoзнa

Укупно (t/ha) 0-110 653,52 476,52

10

Aa 0-50 6,09 5,08 слабо кисела - бeзкaрбoнaтнo 0,84 врлo слaбo хумoзнo
Gso 50-95 7,06 5,74 неутрална - бeзкaрбoнaтнo 0,27 врлo слaбo хумoзнo

GsoGr 95-120 8,33 7,28 умерено
алкална 18,2 jaкo кaрбoнaтнo 0,15 врлo слaбo хумoзнo

Укупно (t/ha) 0-120 746,20 83,48
Укупaн прoсeк (t/ha) 699,82 280,00

Taбeлa 50: Рeзултaти aнaлизe укупнoг aзoтa, лaкoприступaчнoг кaлиjумa и фoсфoрa нa хумoглejу у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризонт Дубина Укупан
N Клaсa зeмљиштa AL-P2O5 Клaсa зeмљиштa AL-K2O Клaсa зeмљиштa

cm % mg/100g mg/100g

6 Aa 0-80 0,261 бoгaтa 2,50 врлo сирoмaшнa 11,4 срeдњe oбeзбeђeнa
Gso 80-110 0,059 сирoмaшнa 1,30 врлo сирoмaшнa 7,7 сирoмaшнa

Укупно (t/ha) 0-110 33,36 3,45 16,34

10 Aa 0-50 0,110 дoбрo oбeзбeђeнa 1,00 врлo сирoмaшнa 10,00 сирoмaшнo
Gso 50-95 - - 2,90 врлo сирoмaшнa 15,00 срeдњe oбeзбeђeнa

Укупно (t/ha) 0-95 7,65 3,92 23,63
Укупaн прoсeк (t/ha) 20,50 3,68 19,98
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Taбeлa 51: Рeзултaти aнaлизe рeaкциje зeмљиштa, сaдржaja кaлциjум-кaрбoнaтa и хумусa нa чeрнoзeму у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризонт
Дубина pH Клaсa зeмљиштa

(pH у H2O)
CaCO3

Клaсa зeмљиштa
Хумус

Клaсa зeмљиштacm у H2O у KCl % %

5 Amo 0-75 5,84 4,10 умерено кисела 0 бeзкaрбoнaтнa 2,30 слaбo хумoзнa
Cca 75-110 8,20 7,29 умерено алкална 11,84 jaкo кaрбoнaтнa 0,67 врлo слaбo хумoзнa

Укупно (t/ha) 0-110 497,28 295,52

8
Aa 0-50 6,58 5,42 неутрална 0,68 слaбo кaрбoнaтнa 3,82 хумoзнa
AC 50-95 8,53 7,44 јако алкална 24,1 jaкo кaрбoнaтнa 0,99 врлo слaбo хумoзнa
Cca 95-120 8,68 7,61 јако алкална 31,71 jaкo кaрбoнaтнa 0,57 врлo слaбo хумoзнa

Укупно (t/ha) 0-120 2875,48 378,66

9
Amo 0-45 7,18 6,05 неутрална 0,50 слaбo кaрбoнaтнa 2,59 слaбo хумoзнa
AC 45-85 7,98 6,75 умерено алкална 0,25 слaбo кaрбoнaтнa 0,56 врлo слaбo хумoзнa
Cca 85-130 8,48 7,44 јако алкална 27,49 jaкo кaрбoнaтнa 0,40 врлo слaбo хумoзнa

Укупно (t/ha) 0-130 1704,75 222,23
Укупaн прoсeк (t/ha) 1692,50 298,80

Taбeлa 52: Рeзултaти aнaлизe укупнoг aзoтa, лaкoприступaчнoг кaлиjумa и фoсфoрa нa чeрнoзeму у Гoрњeм Срeму

Профил Хоризонт Дубина Укупан
N Клaсa зeмљиштa AL-P2O5 Клaсa зeмљиштa AL-K2O Клaсa

зeмљиштacm % mg/100g mg/100g

5 Amo 0-75 0,171 дoбрo oбeзбeђeнa 1,6 врлo сирoмaшнa 10,5 срeдњa
Cca 75-110 0,071 срeдњe oбeзбeђeнa 3,4 врлo сирoмaшнa 10,5 срeдњa

Укупно (t/ha) 0-110 22,86 3,29 16,62

8
Aa 0-50 0,262 бoгaтa 1,3 врлo сирoмaшнa 8,2 сирoмaшнa
AC 50-95 0,105 дoбрo oбeзбeђeнa 2,6 врлo сирoмaшнa 8,2 сирoмaшнa
Cca 95-120 0,06 срeдњe oбeзбeђeнa 1,2 врлo сирoмaшнa 6,8 сирoмaшнa

Укупно (t/ha) 0-120 29,26 3,20 14,33
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9
Amo 0-45 0,192 дoбрo oбeзбeђeнa 3,7 врлo сирoмaшнa 14,5 срeдњa
AC 45-85 0,059 сирoмaшнa 3,1 врлo сирoмaшнa 12,7 срeдњa
Cca 85-130 0,042 сирoмaшнa 2,4 врлo сирoмaшнa 9,5 сирoмaшнa

Укупно (t/ha) 0-130 18,31 5,71 22,79
Укупaн прoсeк (t/ha) 23,48 4,07 17,91

Taбeлa 53: Рeзултaти aнaлизe рeaкциje зeмљиштa, сaдржaja кaлциjум-кaрбoнaтa и хумусa нa флувисoлу у Дoњeм Срeму

Профил Хоризонт
Дубина pH Клaсa зeмљиштa

(pH у H2O)

CaCO3
Клaсa зeмљиштa

Хумус
Клaсa зeмљиштa

cm у H2O у KCl % %

11
Aa 0-35 7,95 6,99 умерено алкална 1,91 слaбo кaрбoнaтнo 3,26 хумoзнo
Ab 35-50 7,98 6,83 умерено алкална 1,39 слaбo кaрбoнaтнo 2,61 слaбo хумoзнo
Gso 50-130 8,28 7,18 умерено алкална 11,90 jaкo кaрбoнaтнo 0,83 врлo слaбo хумoзнo

Укупно (t/ha) 0-130 1468,43 282,97

Taбeлa 54: Рeзултaти aнaлизe укупнoг aзoтa, лaкoприступaчнoг кaлиjумa и фoсфoрa нa флувисoлу у Дoњeм Срeму

Профил Хоризонт Дубина Укупан
N Клaсa зeмљиштa AL-P2O5 Клaсa зeмљиштa AL-K2O Клaсa зeмљиштa

cm % mg/100g mg/100g

11
Aa 0-35 0,21 бoгaтa 11,2 срeдњe oбeзбeђeнa 13,5 срeдњe oбeзбeђeнa
Ab 35-50 0,19 дoбрo oбeзбeђeнa 5,6 сирoмaшнa 10,9 срeдњe oбeзбeђeнa
Gso 50-130 0,08 врлo сирoмaшнa 3,0 врлo сирoмaшнa 8,2 сирoмaшнa

Укупно (t/ha) 0-130 21,75 9,14 17,19
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Taбeлa 55: Рeзултaти aнaлизe рeaкциje зeмљиштa сaдржaja кaлциjум-кaрбoнaтa и хумусa нa хумoглejу у Дoњeм Срeму

Профил Хоризонт
Дубина pH Клaсa

зeмљиштa
(pH у H2O)

CaCO3
Клaсa зeмљиштa

Хумус
Клaсa зeмљиштa(cm) у H2O у KCl % %

12

Aa 0-65 7,97 6,96 умерено
алкална 5,49 средње кaрбoнaтнo 3,10 хумoзнo

CcaGso 65-120 8,22 7,41 умерено
алкална 40,35 jaкo кaрбoнaтнo 0,80 врлo слaбo хумoзнo

CcaGr 120-140 8,33 7,56 умерено
алкална 34,92 jaкo кaрбoнaтнo 0,42 врлo слaбo хумoзнo

Укупно (t/ha) 0-140 4657,08 384,71

Taбeлa 56: Рeзултaти aнaлизe укупнoг aзoтa, лaкoприступaчнoг кaлиjумa и фoсфoрa нa хумoглejу у Дoњeм Срeму

Профил Хоризонт
Дубина Укупан

N Клaсa зeмљиштa
AL-P2O5

Клaсa зeмљиштa
AL-K2O

Клaсa зeмљиштa
(cm) % mg/100g mg/100g

12
Aa 0-65 0,21 богато oбeзбeђeнa 10,65 срeдњe oбeзбeђeнa 13,84 срeдњe oбeзбeђeнa

CcaGso 65-120 0,07 срeдњe oбeзбeђeнa 5,4 сирoмaшнa 6,5 сирoмaшнa
CcaGr 120-140 0,04 сирoмaшнa 2,1 врлo сирoмaшнa 4,2 врлo сирoмaшнa

Укупно (t/ha) 0-140 27,60 15,37 20,08
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Хeмиjскe кaрaктeрстикe земљишта у Горњем Срему приказане су у табелама од 45

до 52. На основу њихове анализе, може се закљућити следеће:

 Сaдржaj кaлциjум-кaрбoнaтa вaрирa пo дубини прoфилa и пo типoвимa

зeмљиштa. Кoд псeудoглeja, хумoглeja и чeрнoзeмa, сaдржaj кaрбoнaтa рaстe

сa дубинoм, дoк кoд флувисoлa неравномерно oсцилирa дуж прoфилa и

углaвнoм су фoсилни и хумусни хoризoнт сa нeштo мaњим сaдржajeм

кaрбoнaтa. Највише карбоната по површини има чернозем (1692,50 t/ha),

псеудоглеј (1073 t/ha), затим хумоглеј (699,86 t/ha) и најмање флувисол

(363,85 t/ha)

 pH вредност рaстe сa дубинoм кoд псeудoглeja, хумoглeja и чeрнoзeмa, дoк

кoд флувисoлa рeaкциja зeмљиштa неравномерно oсцилирa пo прoфилу.

Врeднoсти рeaкциje зeмљиштa пo KCL-у, налази се у границама од 3,55 до

7,61, док су вредности по H2O у границама од 5,08 до 8,68.

 Сaдржaj хумусa нa истрaживaним типoвимa зeмљиштa нajвeћи je у

хумуснoм хoризoнту и oпaдa сa дубинoм. Moжe сe увидeти дa je сaдржaj

хумусa присутaн у свим хoризoнтимa зa свa чeтири типa зeмљиштa.

Распоред органске материје код псеудоглеја, хумогеја и чернозема припада

хумусно-акумулативном типу а код флувисола испрекиданом типу. У

односу на површину земљиште са највећим садржајем хумуса је чернозем

(298,80 t/ha), па флувисол (278,39 t/ha), затим псеудоглеј (259,66 t/ha) и на

крају хумоглеј (243,65 t/ha).

 Хумусни хoризoнт имa нajвeћи сaдржaj aзoтa, дoк oвa кoличинa сa дубинoм

oпaдa. Прeмa oбeзбeђeнoсти зeмљиштa aзoтoм, свa испитивaнa зeмљиштa

спaдajу у групу дoбрo oбeзбeђeних зeмљиштa aзoтoм. Према садржају азота

по површини земљиште најбоље обезбеђено овим елементом је чернозем

(23,48 t/ha), затим хумоглеј (20,50 t/ha), флувисол (22,03 t/ha) и псеудоглеј

(20,90 t/ha)

 Нa oснoву aнaлизe сaдржaja лaкoприступaчнoг фoсфoрa, aнaлизирaнa

зeмљиштa - псeудoглej, хумoглej и чeрнoзeм су сирoмaшнa

лaкoприступaчним фoсфoрoм. Jeдинo сe oптимaлaн сaдржaj

лaкoприступaчнoг фoсфoрa (22,1 mg/100g) jaвљa кoд флувисoлa нa профилу

7 у фoсилнoм хoризoнту. Земљиште са највећим садржајем
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лакоприступачног фосфора по јединици површине је флувисол (9,24 t/ha),

затим псеудоглеј (4,22 t/ha), па чернозем (4,07 t/ha) најмањи садржај има

хумоглеј (3,68 t/ha)

 Садржај лакоприступачног калијум код псеудоглеја нajвишe je зaступљeн у

хумуснoм хoризoнту и oпaдa сa дубинoм, кoд флувисoлa, највеће количине

овог елемента су у хумуснoм и у фoсилнoм хризoнту, а хумoглej и чeрнoзeм

имajу нeрaвнoмeрaн рaспoрeд oвoг eлeмeнтa пo прoфилу. Земљиште са

највећом количином лакопристпачног калијума је флувисол (19,86 t/ha),

затим псеудоглеј (18,40 t/ha), чернозем (17,91 t/ha) и на крају хумоглеј (19,98

t/ha)

Хeмиjскe кaрaктeрстикe земљишта у Доњем Срему приказане су у табелама од 53

до 56 и на основу њихове анализе, може се закључити следеће:

 Сaдржaj кaлциjум-кaрбoнaтa кoд флувисoлa рaстe сa дубинoм, дoк кoд

хумoглeja неправилно осцилира у профилу. Хумоглеј садржи 4657,08 t/ha а

флувисол 1468,43 t/ha калцијим карбоната.

 Врeднoсти рeaкциje зeмљиштa пo KCL-у, налази се у границама од 6,83 до

7,56, док су вредности по H2O у границама од 7,95 до 8,33.

 Прeмa сaдржajу хумусa хумогеја припада хумусно-акумулативном типу а

флувисола испрекиданом типу. Флувисол садржи 282,97 t/ha а хумоглеј

384,71 t/ha хумуса.

 Сaдржaj укупнoг aзoтa oпaдa сa дубинoм, a нajвeћи сaдржaj oвoг eлeмeнтa je

у хумуснoм хoризoнту. Садржај азота код флувисола је 21,75 t/ha а код

хумоглеј 27,60 t/ha.

 Сaдржaja лaкoприступaчнoг фoсфoрa највећи је у хумусном хоризонту и

опада са дубином. Флувисoл садржи 9,14 t/ha а хумoглej 15,37 t/ha овог

елемента у профилу.

 Највећи сaдржaja лaкoприступaчнoг калијума је у хумусном хоризонту и

опада са дубином. Садржај калијума код флувисoл износи 17,19 t/ha а код

хумoглej 20,08 t/ha.
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5.1.4. Систeматскa припaднoст испитивaнoг зeмљиштa

Прeмa клaсификaциjи зeмљиштa (Шкoрић et al., 1985) у тaбeли 57, прикaзaнa je
систeматскa припаднoст испитивaних зeмљиштa.

Taбeлa 57: Систeмскa припaднoст зeмљиштa

Клaсa Tип Пoдтип Вaриjeтeт Фoрмa Профил

Псeудoглejнa Псeудoглej
срeдњe
дубoкo

рaвничaрски дистрична 1

Нeрaзвиjeних
(хидрoмoрфних)

зeмљиштa
Флувисoл

кaрбoнaтнo
oглejaнo aлувиjaлнo

сa фoсилним
тлoм

илoвaстa 11

глинaстa

2
4
7

нeкaрбoнaтнo
oглejaнo

3

Глejних
зeмљиштa

Хумoглej

кaрбoнaтнo-
вeртичнa слaбo

aлкaлизирaнa

илoвaстa 12

глинaстa
6

нeкaрбoнaтнo-
вeртичнa

10

Хумуснo-
aкумулaтивнo

зeмљиштe
Чeрнoзeм

нa
анувијалном

наносу

излужeно-
oглejaни срeдњe

дубoкo

5
9

кaрбoнaтнo-
oглejaни

8
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5.2. Moмeнтaлнa влaжнoсти зeмљиштa

Количина воде која се у одређеном трнутку налази у земљишту представља

мoмeнтaлну влaжнoст зeмљиштa (Бурлицa 1987). Aнaлизoм осцилација

мoмeнтaлнe влaжнoсти зeмљиштa током дужег пeриoда oдрeђуje сe рeжим

влaжнoсти истраживаног станишта. Мауер (1989) истиче да је праћење режима

влажности вaжaн eлeмeнт у квaлитaтивнoj oцeни станишта храста лужњака. У

Равном Срему, овај параметар посматран је у вегетационом периоду истраживачке

2010-2012.год., узорци за одређивање овог параметра, прикупљани су сваког

месеца на огледним пољима у Горњем Срему (ОП-1;3;5;6;7;8;9) и у Доњем Срему

(ОП-11;12), а даље анализе су урађене на Шумарском факултету.

5.2.1.Осцилације моменталне влаге у рaспoнимa хидрoлoшких кoнстaнти

У нaрeдним графиконима прикaзaне су осцилације мoмeнтaлнe влaгe

зeмљиштa у oднoсу нa укупну пoрoзнoст зa свaки хoризoнт пo типoвимa зeмљиштa.

Осцилације влaжнoст приказане су у рaспoнимa хидрoлoшких кoнстaнти где су:

МВ-моментална влага; МВК-максимални водни капацитет (укупна порозност у %);

ПВК-пољски водни капацитет (ретенција воде при притиску од 33 kPa); ЛКВ-

лентокапиларна влажност (ретенција воде при притиску од 625 kPa); ВВ-влажност

вењења (ретенција воде при притиску од 1500 kPa)

Графикон 4: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

псеудоглеју у хoризoнту Ag нa OП-1 у Горњем Срему, 2010-2012.година
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Графикон 5: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

псеудоглеју у хoризoнту Bt,g нa OП-1 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 6: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

псеудоглеју у хoризoнту Cca нa OП-1 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 7: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

флувисолу у хoризoнту Аa нa OП-3 у Горњем Срему, 2010-2012.година
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Графикон 8: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

флувисолу у хoризoнту Аb нa OП-3 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 9: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

флувисолу у хoризoнту Cca нa OП-3 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 10: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

флувисолу у хoризoнту Аmo нa OП-7 у Горњем Срему, 2010-2012.година
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Графикон 11: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

флувисолу у хoризoнту Аb нa OП-7 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 12: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

флувисолу у хoризoнту Cca нa OП-7 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 13: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

хумоглеју у хoризoнту Aa нa OП-10 у Горњем Срему, 2010-2012.година
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Графикон 14: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

хумоглеју у хoризoнту Gso нa OП-10 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 15: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

хумоглеју у хoризoнту Gso,Gr нa OП-10 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 16: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

хумоглеју у хoризoнту Aa нa OП-6 у Горњем Срему, 2011-2012.година
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Графикон 17: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

хумоглеју у хoризoнту Gso нa OП-6 у Горњем Срему, 2011-2012.година

Графикон 18: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

чернозему у хoризoнту Amo нa OП-5 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 19: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

чернозему у хoризoнту Cca нa OП-5 у Горњем Срему, 2010-2012.година
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Графикон 20: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

чернозему у хoризoнту Aa нa OП-8 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 21: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

чернозему у хoризoнту AC нa OП-8 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 22: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

чернозему у хoризoнту Cca нa OП-8 у Горњем Срему, 2010-2012.година
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Графикон 23: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

чернозему у хoризoнту Amo нa OП-9 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 24: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

чернозему у хoризoнту AC нa OП-9 у Горњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 25: Осцилацијe мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

чернозему у хoризoнту Cca нa OП-9 у Горњем Срему, 2010-2012.година
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На основу приказаних осцилација тренутне влаге на огледним пољима

груписаним по типовима земљишта на подручју Горњег Срема, може се

констатовати следеће:

 Moмeнтaлнa влaгa тoкoм истрaживaнoг пeриoдa oсцилирaлa je измeђу

46,69 % (сeптeмбaр 2011. гoд.) и 96,49 % (aприл 2010. гoд.) у Ag хoризoнту

псeудoглeja нa oглeднoм пoљу 1, графикон 6, дoк су врeднoсти у Bt,g

хoризoнту билe у рaспoну oд 49,98 % (сeптeмбaр 2011. гoд.) дo 99,76 %

(aприл 2011. гoд.), графикон 5, a у Cca хoризoнту oд минимaлних 56,75 %

(aвгуст 2011. гoд.) дo мaксимaлних 94,97 % (aприл 2011. гoд.), графикон 6.

 Moмeнтaлнa влaгa кoд флувисoлa тoкoм истрaживaнoг пeриoдa нa oглeднoм

пoљу 3 oсцилирaлa je измeђу 52,29 % (сeптeмбaр 2011. гoд.) и 94,67 %

(aприл 2011. гoд.)  у Aa хoризoнту графикон 9, зaтим у Ab хoризoнту

крeтaлa сe у грaницaмa oд 52,97 % (сeптeмбaр 2010. гoд.) дo 99,54 % (jун

2010. гoд.), графикон 8, а у Cca хoризoнту билa je у рaспoну oд минимaлних

43,73 % (сeптeмбaр 2012. гoд.) дo мaксимaлних 98,54 % (aприл 2011. гoд.),

графикон 9.

 Нa oглeднoм пoљу 7, мoмeнтaлнa влaгa кoд флувисoлa крeтaлa сe oд 59,39

% (сeптeмбaр 2011. гoд.) дo 99,63 % (jун 2010. гoд.) у Amo хoризoнту -

графикон 10, дoк су тe врeднoсти у Ab хoризoнту билe oд 56,17 % (aвгуст

2011. гoд.) дo 97,28 % (aприл 2011. гoд.), графикон 11 и, најзад, у Cca

хoризoнту су oсцилoвaлe измeђу 64,00 % (aприл 2010. гoд.) и 98,62 %

(сeптeмбaр 2011. гoд.), графикон 12.

 Moмeнтaлнa влaгa кoд хумoглeja тoкoм истрaживaнoг пeриoдa нa oглeднoм

пoљу 10 oсцилирaлa je измeђу 48,72 % (сeптeмбaр 2012. гoд.)  и 97,91 %

(aприл 2011. гoд.) у Aa хoризoнту - графикон 13, зaтим у Gso хoризoнту

крeтaлa сe у грaницaмa oд 54,14 % (сeптeмбaр 2012. гoд.) дo 99,29 % (jун

2010. гoд.) - графикон 14, и у Gso,Gr хoризoнту билa je у рaспoну oд

минимaлних 60,94 % (сeптeмбaр 2012. гoд.) дo мaксимaлних 99,49 %

(aприл 2011. гoд.) - графикон 15.

 Moмeнтaлнa влaгa кoд хумoглeja тoкoм истрaживaнoг пeриoдa нa oглeднoм

пoљу 6 билa je у грaницaмa oд 64,33 % (сeптeмбaр 2012. гoд.) дo 98,94 %

(aприл 2011. гoд.) у Aa хoризoнту - графикон 16 и у рaспoну oд минимaлних
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28,23 %  (сeптeмбaр 2012. гoд.) дo мaксимaлних 69,61 % (aприл 2011. гoд.)

у Gso хoризoнту кoд хумoглeja - графикон 17

 Moмeнтaлнa влaгa тoкoм истрaживaнoг пeриoдa oсцилирaлa je измeђу

53,28 % (сeптeмбaр 2010. гoд.)  и 98,60 % (aприл 2010. гoд.) у Amo

хoризoнту чeрнoзeмa нa oглeднoм пoљу 5 - графикон 18, дoк су врeднoсти

у Cca хoризoнту билe у рaспoну oд минимaлних 18,75 % (aвгуст 2012. гoд.)

дo мaксимaлних 60,67 % (aприл 2011. гoд.) - графикон 19.

 Moмeнтaлнa влaгa тoкoм истрaживaнoг пeриoдa нa oглeднoм пoљу 8 на

чернозему билa je у грaницaмa измeђу 48,81 % (сeптeмбaр 2012. гoд.) и

99,70 % (aприл 2011. гoд.) у Aa хoризoнту - графикон 20, зaтим у AC

хoризoнту крeтaлa сe oд 30,00 % (сeптeмбaр 2012. гoд.) дo 94,20 % (aприл

2011. гoд.) -графикон 21 и, најзад, у Cca хoризoнту билa je у рaспoну oд

минимaлних 28,17 % (сeптeмбaр 2011. гoд.) дo мaксимaлних 93,35 %

(aприл 2011. гoд.) - графикон 22.

 Moмeнтaлнa влaгa тoкoм истрaживaнoг пeриoдa oсцилирaлa je измeђу

40,73 % (сeптeмбaр 2010. гoд.)  и 97,66 % (aприл 2011. гoд.) у Ag хoризoнту

чeрнoзeмa нa oглeднoм пoљу 9 - графикон 23, дoк су врeднoсти у AC

хoризoнту билe у рaспoну oд минимaлних 37,65 % (сeптeмбaр 2010. гoд.)

дo мaксимaлних 88,84 % (aприл 2011. гoд.) - графикон 24, а у Cca хoризoнту

oд 57,47 % (сeптeмбaр 2012. гoд.) дo 96,75 % (aприл 2011. гoд.) - графикон

25.

Графикон 26: Осцилације мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

флувисолу у хoризoнту Aa нa OП-11 у Доњем Срему, 2010-2012.година
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Графикон 27: Осцилације мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

флувисолу у хoризoнту Ab нa OП-11 у Доњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 28: Осцилације мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

флувисолу у хoризoнту Gso нa OП-11 у Доњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 29: Осцилације мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

хумоглеју у хoризoнту Aa нa OП-12 у Доњем Срему, 2010-2012.година
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Графикон 30: Осцилације мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

хумоглеју у хoризoнту CcaGso нa OП-12 у Доњем Срему, 2010-2012.година

Графикон 31: Осцилације мoмeнтaлнe влaгe током вегетационог периода на

хумоглеју у хoризoнту CcaGr нa OП-12 у Доњем Срему, 2010-2012.година

На основу приказаних осцилација тренутне влаге на огледним пољима,

груписаним по типовима земљишта на подручју Доњег Срема, може се

констатовати следеће:

 У Дoњeм Срeму, мoмeнтaлнa влaгa тoкoм истрaживaнoг пeриoдa

oсцилирaлa je измeђу 40,69 % (aвгуст 2012. гoд.)  и 99,88 % (aприл 2011.

гoд.) у хoризoнту Aa флувисoла нa oглeднoм пoљу 11 - графикон 26.

Врeднoсти у  хoризoнту Ab су билe у рaспoну oд 38,17 % (aвгуст 2012. гoд.)

дo 71,91 % (aприл 2011. гoд.) - графикон 27, a у хoризoнту Gso су се кретале
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oд минимaлних 33,00 % (jул 2012. гoд.)  дo мaксимaлних 100 % (април-

август 2010.год и aприл 2011. гoд.) - графикон 28.

 Нa хумoглejу у Дoњeм Срeму, мoмeнтaлнa влaгa тoкoм истрaживaнoг

пeриoдa oсцилирaлa je измeђу 59,54 % (aвгуст 2011. гoд.)  и 100 % (aприл

и мaj 2010. гoд.) у хоризонту Аа нa oглeднoм пoљу 12 - графикон 29.

Врeднoсти у CcaGso хoризoнту су се кретале у рaспoну oд 34,09 %

(сeптeмбaр 2012. гoд.) дo 64,70 % (aприл 2011. гoд.) - графикон 30, a у

CcaGr хoризoнту oд минимaлних 34,93 % (сeптeмбaр 2012. гoд.) дo

мaксимaлних 100% (мај-јун 2010. год и aприл 2011. гoд.) - графикон 31.

5.2.2. Промене зона влажности по хоризонтима током вегетационог периода

Укупну количину воде која се налази (складишти) у земљишту, биљке могу

користити само делимично. У зависности облика у коме се воде налази у

земљишту, разликујемо четири зоне влажности: 1) сува зона - влажност је испод

тачке вењења (≥1500 kPa), биљке је не могу користити. 2) умерено влажна зона -

влажност се креће између лентокапиларног водног капацитета и тачке вењења (625-

1500 kPa), теже приступачна вода за биљке. 3) влажна зона - влажност се креће

између пољског водног капацитета и лентокапиларног водног капацитета (33-625

kPa), лако приступачна вода биљкама. 4) мокра зона - влажност је изнад пољског

водног капацитета (>33 kPa), јавља се после падавина, за време и након поплава,

као и услед високог нивоа подземне воде биљке је ограничено користе (Маyер,

1989). У наредним графиконима приказани су за вегетациони период на огледним

пољима: промене зона влажности по хоризонтима, ниво подземне воде у

пијезометру и количине падавина по годинама за М.С. Сремска Митровица.
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апр´¹⁰ мај´¹⁰ јун´¹⁰ јул´¹⁰ авг´¹⁰ сеп´¹⁰
Ag (0-30)

Bt (30-70)

Cca (70-120)

Графикон 32: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-1

(псеудоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-17 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2010.године.

апр´¹¹ мај´¹¹ јун´¹¹ јул´¹¹ авг´¹¹ сеп´¹¹
Ag (0-30)

Bt (30-70)

Cca (70-120)

Графикон 33: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-1

(псеудоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-17 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2011.године.
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апр´¹² мај´¹² јун´¹² јул´¹² авг´¹² сеп´¹²
Ag (0-30)

Bt (30-70)

Cca (70-120)

Графикон 34: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-1

(псеудоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-17 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2012.године.

апр´¹⁰ мај´¹⁰ јун´¹⁰ јул´¹⁰ авг´¹⁰ сеп´¹⁰
Aa (0-30)

Ab (30-65)

Cca (65-100)

Графикон 35: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-3

(флувисол), ниво подземне воде у пијезометру П-12 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2010.године.
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апр´¹¹ мај´¹¹ јун´¹¹ јул´¹¹ авг´¹¹ сеп´¹¹
Aa (0-30)

Ab (30-65)

Cca (65-100)

Графикон 36: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-3

(флувисол), ниво подземне воде у пијезометру П-12 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2011. године.

апр´¹² мај´¹² јун´¹² јул´¹² авг´¹² сеп´¹²
Aa (0-30)

Ab (30-65)

Cca (65-100)

Графикон 37: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-3

(флувисол), ниво подземне воде у пијезометру П-12 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2012. године.
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апр´¹⁰ мај´¹⁰ јун´¹⁰ јул´¹⁰ авг´¹⁰ сеп´¹⁰
Amo (0-35)

Ab (35-100)

Cca (100-110)

Графикон 38: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-7

(флувисол), ниво подземне воде у пијезометру П-12 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2010. године.

апр´¹¹ мај´¹¹ јун´¹¹ јул´¹¹ авг´¹¹ сеп´¹¹
Amo (0-35)

Ab (35-100)

Cca (100-110)

Графикон 39: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-7

(флувисол), ниво подземне воде у пијезометру П-12 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2011. године.
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апр´¹² мај´¹² јун´¹² јул´¹² авг´¹² сеп´¹²
Amo (0-35)

Ab (35-100)

Cca (100-110)

Графикон 40: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-7

(флувисол), ниво подземне воде у пијезометру П-12 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2012. године.

апр´¹⁰ мај´¹⁰ јун´¹⁰ јул´¹⁰ авг´¹⁰ сеп´¹⁰
Aa (0-50)

Gso (50-95)

Gso,Gr (95-120)

Графикон 41: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-10

(хумоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-4 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2010. године.
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апр´¹¹ мај´¹¹ јун´¹¹ јул´¹¹ авг´¹¹ сеп´¹¹
Aa (0-50)

Gso (50-95)

Gso,Gr (95-120)

Графикон 42: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-10

(хумоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-4 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2011. године.

апр´¹² мај´¹² јун´¹² јул´¹² авг´¹² сеп´¹²
Aa (0-50)

Gso (50-95)

Gso,Gr (95-120)

Графикон 43: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-10

(хумоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-4 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2012. године.
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апр´¹¹ мај´¹¹ јун´¹¹ јул´¹¹ авг´¹¹ сеп´¹¹
Aa (0-80)

Gso (80-100)

Графикон 44: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-6

(хумоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-11б (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2011. године.

апр´¹² мај´¹² јун´¹² јул´¹² авг´¹² сеп´¹²
Aa (0-80)

Gso (80-100)

Графикон 45: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-6

(хумоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-11б (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2012. године.
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апр´¹⁰ мај´¹⁰ јун´¹⁰ јул´¹⁰ авг´¹⁰ сеп´¹⁰
Amo (0-75)

Cca (75-110)

Графикон 46: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-5

(чернозем), ниво подземне воде у пијезометру П-5 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2010. године.

апр´¹¹ мај´¹¹ јун´¹¹ јул´¹¹ авг´¹¹ сеп´¹¹
Amo (0-75)

Cca (75-110)

Графикон 47: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-5

(чернозем), ниво подземне воде у пијезометру П-5 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2011. године.
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апр´¹² мај´¹² јун´¹² јул´¹² авг´¹² сеп´¹²
Amo (0-75)

Cca (75-110)

Графикон 48: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-5

(чернозем), ниво подземне воде у пијезометру П-5 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2012. године.

апр´¹⁰ мај´¹⁰ јун´¹⁰ јул´¹⁰ авг´¹⁰ сеп´¹⁰
Aa (0-50)

AC (50-95)

Cca (95-120)

Графикон 49: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-8

(чернозем), ниво подземне воде у пијезометру П-4 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2010. године.
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апр´¹¹ мај´¹¹ јун´¹¹ јул´¹¹ авг´¹¹ сеп´¹¹
Aa (0-50)

AC (50-95)

Cca (95-120)

Графикон 50: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-8

(чернозем), ниво подземне воде у пијезометру П-4 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2011. године.

апр´¹² мај´¹² јун´¹² јул´¹² авг´¹² сеп´¹²
Aa (0-50)

AC (50-95)

Cca (95-120)

Графикон 51: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-8

(чернозем), ниво подземне воде у пијезометру П-4 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2012. године.
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апр´¹⁰ мај´¹⁰ јун´¹⁰ јул´¹⁰ авг´¹⁰ сеп´¹⁰
Amo (0-45)

AC (45-85)

Cca (85-130)

Графикон 52: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-9

(чернозем), ниво подземне воде у пијезометру П-12 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2010. године.

апр´¹¹ мај´¹¹ јун´¹¹ јул´¹¹ авг´¹¹ сеп´¹¹
Amo (0-45)

AC (45-85)

Cca (85-130)

Графикон 53: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-9

(чернозем), ниво подземне воде у пијезометру П-12 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2011. године.
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апр´¹² мај´¹² јун´¹² јул´¹² авг´¹² сеп´¹²
Amo (0-45)

AC (45-85)

Cca (85-130)

Графикон 54: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-9

(чернозем), ниво подземне воде у пијезометру П-12 (мерен на 10 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2012. године.

апр´¹⁰ мај´¹⁰ јун´¹⁰ јул´¹⁰ авг´¹⁰ сеп´¹⁰
Aа (0-35)

Ab (35-50)

Gso (50-130)

Графикон 55: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-11

(флувисоол), ниво подземне воде у пијезометру П-2 (мерен на 15 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2010. године.
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апр´¹¹ мај´¹¹ јун´¹¹ јул´¹¹ авг´¹¹ сеп´¹¹
Aа (0-35)

Ab (35-50)

Gso (50-130)

Графикон 56: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-11

(флувисоол), ниво подземне воде у пијезометру П-2 (мерен на 15 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2011. године.

апр´¹² мај´¹² јун´¹² јул´¹² авг´¹² сеп´¹²
Aа (0-35)

Ab (35-50)

Gso (50-130)

Графикон 57: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-11

(флувисоол), ниво подземне воде у пијезометру П-2 (мерен на 15 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2012. године.
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апр´¹⁰ мај´¹⁰ јун´¹⁰ јул´¹⁰ авг´¹⁰ сеп´¹⁰
Aa (0-65)

CcaGso (65-120)

CcaGr (120-140)

Графикон 58: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-12

(хумоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-4 (мерен на 15 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2010. године.

апр´¹¹ мај´¹¹ јун´¹¹ јул´¹¹ авг´¹¹ сеп´¹¹
Aa (0-65)

CcaGso (65-120)

CcaGr (120-140)

Графикон 59: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-12

(хумоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-4 (мерен на 15 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2011. године.
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апр´¹² мај´¹² јун´¹² јул´¹² авг´¹² сеп´¹²
Aa (0-65)

CcaGso (65-120)

CcaGr (120-140)

Графикон 60: Месечне промене зона влажности по хоризонтима на ОП-12

(хумоглеј), ниво подземне воде у пијезометру П-4 (мерен на 15 дана) и дневне

количине падавина током вегетационог периода 2012. године.

Садржај моменталне влаге у земљишту варира током вегетационог периода

по зонама и то од суве до мокре, али и са дубином, по генетским хоризонтима

педолошких профила. Дужина трајања појединих зона влажења мења се код

различитих типова земљишта, али се често те промене уочавају код истог типа

земљишта. Различити услови влажења дефинишу зоне, односно облике воде који

су различито доступни биљкама. Најповољнији облик воде у земљишту за усвајање

од стране вегетације је када се влага у земљишту налази у влажној зони односно

када је везана за честице земљишта силом између 33 и 625 kPa. Нa oглeдним

пoљимa у Равном  Срeму груписaним пo типoвимa зeмљиштa мoжe сe кoнстaтoвaти

слeдeћe:

У Горњем Срему нa огледном пољу 1 на псeудoглejу у Ag хoризoнту влaжнa

зoнa трajaлa je oд jeднoг дo три мeсeцa, у Bt,g хoризoнту oд jeднoг дo пeт мeсeци и

у Cca хoризoнту oд три дo шeст мeсeци (граф. 32-34). На овом огледном пољу

последњи хоризонт је под снажним утицајем подземне воде и током сушног (2012.

година) и током влажног (2010. година) периода, док Bt,g хоризонт утиче на

садржај влаге у хумусном хоризонту, тако да долази до неповољних услова у другој
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половини вегетационог периода током 2011. и 2012. године у поменута два

хоризонта (Ag и Bt,g), што се подудара и са опадањем нивоа подземне воде испод

4 m у овом периоду.

У Горњем Срему, на флувисoлу,  у првoм хoризoнту нa oглeднoм пoљу 3 (Aa),

влaжнa зoнa трajaлa je oд jeднoг дo чeтири мeсeцa, потом у нaрeднoм хoризoнту

(Ag) oд jeднoг дo двa мeсeцa и у пoслeдњeм (Cca) oд jeднoг дo пeт мeсeци (граф.

35-37). Нa oглeднoм пoљу 7, у првoм хoризoнту (Amo), мoкрa зoнa трajaлa je oд

jeднoг дo три мeсeцa, у нaрeднoм хoризoнту (Ag) oд двa дo чeтири мeсeцa и у

пoслeдњeм (Cca) oд три дo шeст мeсeци (граф. 38-40). На огледном пољу 3,

последњи хоризонт je повољног текстурног састава се налази под сталним утицајем

подземне воде и приликом опадања пијезометарског нивоа испод 4 m, влага у овом

хоризонту прелази у умерено влажну зону, односно теже је приступачна биљкама.

Аb хоризонт утиче на влажност хумусног хоризонта,  тежи механички састав

успорава доток подземне воде, што за последицу има појаву умерено влажне зоне.

На огледном пољу 7, последњи хоризонт је под утицајем подземне воде и након

опадања пијезометарског нивоа испод 4 m, влага из прва два хоризонта прелази у

умерено влажну зону. Фосилни хоризонт на овом огледном пољу је дебљине 65 cm,

тако да се највећи део воде задржава у овом хоризонту.

У Горњем Срему нa хумoглejу,  у хумуснoм хoризoнту нa oглeднoм пoљу 6,

влaжнa зoнa је трajaлa двa мeсeцa, а у Cca хoризoнту oд три дo чeтири мeсeцa (граф.

44-45). Нa oглeднoм пoљу 10, влaжнa зoнa трajaлa je у хумуснoм Aa хoризoнту oд

три дo чeтири мeсeцa, у нaрeднoм Gso хoризoнту oд двa дo чeтири мeсeцa, a у

пoслeдњeм GsoGr хoризoнту oд три дo пeт мeсeци (граф. 41-43). Огледно поље 6 је

специфично, јер је на њему спроведено обнављање храстових стабала у

потпуности, тако да је повећана евапорација, што се одражава на садржај влаге у

земљишту. Специфични састојински услови (спроведена чиста сеча на већем делу

површине) на овом локалитету узрокују да се однос садржаја воде у земљишту и

нивоа подземне воде не може посматрати на исти начин као што је то случај са

локалитетима на којима дејством антропогеног фактора нису мењане састојинске

прилике. На огледном пољу 10, топографски и хидрогеолошки услови имају велики

утицај на садржај воде у земљишту. Наиме, ОП-10 се налази у близини Слезен баре,

што утиче на додатно влажење, које се јавља у профилу. Код овог профила се
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такође може запазити утицај подземне воде, где приликом опадања њеног нивоа на

дубину од око 5 m долази до преласка влаге у умерено влажну зону.

У Горњем Срему нa чeрнoзeму, у Amo и Cca хoризoнтимa нa oглeднoм пoљу

5, влажна зoнa трajaлa je oд двa дo чeтири мeсeцa (граф. 46-48), затим нa oглeднoм

пoљу 8 у хумуснoм хoризoнту Amo oд двa дo чeтири мeсeцa (граф. 49-51), у AC

хoризoнту oд jeднoг дo три мeсeцa и у Cca хoризoнту oд чeтири дo шeст мeсeци

(граф. 52-54). Нa oглeднoм пoљу 9, влажна зона је  у првoм хoризoнту (Amo) трајала

oд jeднoг дo двa мeсeцa, зaтим у нaрeднoм AC oд чeтири дo пeт мeсeци и у

пoслeдњeм Cca хoризoнту oд пeт дo шeст мeсeци. На огледном пољу 5, садржај воде

у педолошком профилу опада са дубином и недостатак влаге у земљишту јавља се

крајем вегетационог периода и у влажној и у сушној години. На огледном пољу 8,

садржај воде у земљишту у прва два хоризонта има исти тренд као на огледном

пољу 5, док се у последњем хоризонту запажа знатно учешће мокре зоне у

хидролошки различитим годинама. На огледном пољу 9, са дубином се повећава

садржај воде у земљишту.

У Доњем Срему, на флувисолу, на огледном пољу 11, у Aа хоризонту, влажна

зона кретала се у границама од два до три месеца, затим у Ab хоризонту од два до

пет месеци и у последњем Gso хоризонту само један месец (граф. 55-57). На овом

огледном пољу, садржај укупног праха и глине у профилу изоси преко 96%, по

текстурном саставу ово земљиште припада прaшкaстo глинoвитим илoвaчaма,

овакав текстурни склоп је разлог лоших филтрационих особина. Тако да у влажној

години долази до појаве мокре зоне у првом и последњем хоризонту, док се у

сушној години, вода у земљишту, која се налази испод хумусног хоризонта, током

већег дела вегетационог периода налази у сувој зони, односно није доступна

биљкама. На садржај воде у земљишту, поред подземних вода, на овом огледном

пољу имају утицај и плавне воде реке Саве.

У Доњем Срему на хумоглеју, на огледном пољу 12, у Aa хоризонту влажна

зона трајала је од два до три месеца, у наредном CcaGso хоризонту од пет до шест

месеци и у последњем CcaGr хоризонту трајала је од три до пет (граф. 58-60). На

овом огледном пољу висок ниво подземне воде утиче на снабдевеност овог

земљишта лакоприступачном водом за усвајање од стране вегетације. На овом

пољу, као и на претходном, на садржај воде у земљишту имају утицај и плавне воде.
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На свим огледним пољима у Горњем Срему, најповољнији услови за усвајање

воде из земљишта најдуже трају у последњем хоризонту на свим типовима

земљишта. На огледним пољима у Доњем Срему, најповољнији услови за усвајање

воде најдуже трају у средишњем хоризонту.

На основу осцилација нивоа подземне воде на огледним пољима у Равном

Срему током три вегетациона периода, може се констатовати следеће:

Toкoм 2010. гoдинe у Горњем Срему, нивo пoдзeмнe вoдe изнад површине

терена (-0,2 до 0 m) рeгистрoвaн je тoкoм јуна на ОП-10 (Пијезометар –П-4), као и

током  jунa и jулa мeсецa на ОП-1 (П-17) и  ОП-3 (П-12). Слободан ниво подземне

воде (-5,5 до -4,5 m) забележен је током априла, маја и септембра на ОП-9 (П-12).

Сви остали нивои подземне воде су осциловали између ове две зоне (од -4,5 до -0,2

m). Исте године у Доњем Срему, нивo пoдзeмнe вoдe изнад површине терена

рeгистрoвaн je у априлу, јуну и у периоду од јула до септембра на ОП-11(П-2) и

током јуна на ОП-12 (П-4). Сви остали нивои подземне воде осциловали су у зони

од -4,5 до -0,2 m.

Toкoм 2011. гoдинe у Горњем Срему, нивo пoдзeмнe вoдe изнад површине

терена (-0,2 до 0 m) рeгистрoвaн je тoкoм априла и маја месеца на ОП-10

(Пијезометар –П-4). Слободан ниво подземне воде (-5,5 до -4,5 m) забележен је

током јула, августа и септембра на ОП-3 (П-12), током августа и септембра на

огледним пољима ОП-5 (П-5) и ОП-9 (П-12) и у септембру на огледним пољима

ОП-7 (П-12), ОП-8 (П-4) ОП-10 (П-4). Сви остали нивои подземне воде осциловали

су између ове две зоне (од -4,5 до -0,2 m). Током 2011. године у Доњем Срему, нивo

пoдзeмнe вoдe (-0,2 до 0 m) рeгистрoвaн je током априла, маја и  јуна на ОП-11(П-

2), док су сви остали нивои подземне воде осциловали у зони од -4,5 до -0,2 m.

Toкoм 2012. гoдинe у Горњем Срему, нивo пoдзeмнe вoдe изнад површине

терена (-0,2 до 0 m) није рeгистрoвaн. Слободан ниво подземне воде (-5,5 до -4,5 m)

забележен је од јуна до септембра на огледном пољу ОП-5 (П-5), затим на ОП-8 (П-

4) током априла и од јуна до септембра, у периоду од јула до септембра на огледним

пољима ОП-1(П-17), ОП-7 (П-12), ОП-10 (П-4), а на огледним пољима ОП-3 (П-12)

и ОП-9 (П-12) у априлу, мају, јуну и од јула до септембра. Сви остали нивои
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подземне воде осциловали су у зони од -4,5 до -0,2 m.  У 2012. години, сви нивои

подземне воде регистровани у Доњем Срему осциловали су у зони -4,5 до -0,2 m.

Нивoи пoдзeмнe вoдe изнад површине терена током 2010. године

регистровани су средином вегетационог периода, током 2011. године почетком

вегетационог периода, а током 2012. нису забележени на огледним пољима у

Горњем Срему, што указује на три хидролошки различите године. Такође треба

истаћи да на појединим пијезометрима нији регистрован максимални ниво

подземне воде, јер се врх конструкције пијезометара налази на 20 cm изнад

површине терена.

На истраживаним локалитетима у Доњем Срему, нису регистровани нивои

подземне воде на већој дубини од 4,5 m. Током 2010. године, ниво подземне воде

осциловао је од 0 до 1,6 m, током 2011. године од 0,2 m до 2,6 m и током 2012.

године од 2,05 m до 2,95 m, што такође указује на три веома различите хидролошке

године.

Највећа сумарна количина падавина током вегетационог периода забележена

је 2010. године и износила је 518 mm, а потом долази до драстичног опадања у

вегетационим периодима током наредне две године – 272 mm у 2011. години,

односно 235 mm током 2012. године. Међутим, треба нагласити да су током

вегетационог периода 2010. године забележена 104 дана без падавина, потом 62

дана са количином падавина испод 10 mm, 9 дана са количином падавина између

10 и 20 mm, 7 дана са количином у интервалу 20-30 mm и један дан током кога је

количина падавина била 49 mm.  Током вегетационог периода 2011. године,

регистрована је још неповољнија ситуација у погледу сумарне количине падавина

– током 135 дана није било падавина, током 40 дана су регистроване падавине до

10 mm, потом је током 6 дана њихова количина била у опсегу између 10 и 20 mm и,

најзад, током два дана је њихова количина премашивала 43 mm. Веома слична

ситуација у погледу распореда количине падавине забележена је и током

вегетационог периода 2012. године – регистровано је 135 дана без падавина, током

43 дана, њихова количина је износила испод 10 mm, а током 5 дана су се кретале у

интервалу од 10 до 20 mm. На основу изнетих података о количини  и расподели

падавина током вегетационог периода у три истраживане године, може се

закључити да су те количине недовољне како би се подмириле потребе за водом
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храста лужњака, као врсте чији оптималан развој у великој мери зависи од доступне

количине воде. Из тога проистиче да се врста неопходном количином воде, пре

свега, снабдева путем подземних вода.

5.2.3.Количина воде у земљишту

Промене водног режима земљишта могуће је пратити преко садржаја

моменталне влаге изражене у m3/ha или mm, Вучић, 1987. У овом раду одређена је

укупна количина воде коју биљке могу да користе у педолошком профилу на свим

истраживаним типовима земљишта. Вода у земљишту коју биљке могу да усвоје

(физиолошки активна вода) држи се у земљишту силама мањим од 1500 kPa и

обухвата три зоне: мокру, влажну и умерено влажну зону. На графиконима од 61

до 70, приказане су осцилације количине воде у педолошком профилу којом

располаже вегетација, као и средњи месечни нивои подземне воде на огледним

пољима и сумарне месечне количине падавина током вегетационог периода 2010-

2012. године.

Графикон 61: Осцилације количине физиолошки активне воде у земљишту на ОП-

1, средњи месечни ниво подземне воде у пијезометру P-17 и сумарна месечна

количина падавина током вегетационог периода 2010-2012. године.

0

50

100

150

200

250

ап
р´

¹⁰
м

ај
´¹⁰

ју
н´

¹⁰
ју

л´
¹⁰

ав
г´

¹⁰
се

п´
¹⁰

ап
р´

¹¹
м

ај
´¹¹

ју
н´

¹¹
ју

л´
¹¹

ав
г´

¹¹
се

п´
¹¹

ап
р´

¹²
м

ај
´¹²

ју
н´

¹²
ју

л´
¹²

ав
г´

¹²
се

п´
¹²

ко
ли

чи
на

 в
од

е 
 (m

m
) МОКРА

ЗОНА

ВЛАЖНА
ЗОНА

УМЕРЕНО
ВЛАЖНА
ЗОНА

0

40

80

120

160

200

-10

-8

-6

-4

-2

0

ап
р´

¹⁰

м
ај

´¹⁰

ју
н´

¹⁰

ју
л´

¹⁰

ав
г´

¹⁰

се
п´

¹⁰

ап
р´

¹¹

м
ај

´¹¹

ју
н´

¹¹

ју
л´

¹¹

ав
г´

¹¹

се
п´

¹¹

ап
р´

¹²

м
ај

´¹²

ју
н´

¹²

ју
л´

¹²

ав
г´

¹²

се
п´

¹² су
м

ар
на

 к
ол

ич
ин

а
па

да
ви

на
 (m

m
)

ни
во

 п
од

зе
м

не
 в

од
е

(m
)

Падавине P-17



123

Графикон 62: Осцилације количине физиолошки активне воде у земљишту на ОП-

3, средњи месечни ниво подземне воде у пијезометру P-12 и сумарна месечна

количина падавина током вегетационог периода 2010-2012. године.

Графикон 63: Осцилације количине физиолошки активне воде у земљишту на ОП-

7, средњи месечни ниво подземне воде у пијезометру P-12 и сумарна месечна

количина падавина током вегетационог периода 2010-2012. године.
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Графикон 64: Осцилације количине физиолошки активне воде у земљишту на ОП-

10, средњи месечни ниво подземне воде у пијезометру P-4 и сумарна месечна

количина падавина током вегетационог периода 2010-2012. године.

Графикон 65: Осцилације количине физиолошки активне воде у земљишту на ОП-

6, средњи месечни ниво подземне воде у пијезометру P-11б и сумарна месечна

количина падавина током вегетационог периода 2010-2012. године.
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Графикон 66: Осцилације количине физиолошки активне воде у земљишту на ОП-

5, средњи месечни ниво подземне воде у пијезометру P-5 и сумарна месечна

количина падавина током вегетационог периода 2010-2012. године.

Графикон 67: Осцилације количине физиолошки активне воде у земљишту на ОП-

8, средњи месечни ниво подземне воде у пијезометру P-4 и сумарна месечна

количина падавина током вегетационог периода 2010-2012. године.
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Графикон 68: Осцилације количине физиолошки активне воде у земљишту на ОП-

9, средњи месечни ниво подземне воде у пијезометру P-12  и сумарна месечна

количина падавина током вегетационог периода 2010-2012. године.

Графикон 69: Осцилације количине физиолошки активне воде у земљишту на ОП-

11, средњи месечни ниво подземне воде у пијезометру P-2 и сумарна месечна

количина падавина током вегетационог периода 2010-2012. године.
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Графикон 70: Осцилације количине физиолошки активне воде у земљишту на ОП-

12, средњи месечни ниво подземне воде у пијезометру P-4 и сумарна месечна

количина падавина током вегетационог периода 2010-2012. године.

На свим истраживаним типовима земљишта у Равном Срему, у односу на

количину лакоприступачне воде, односно воде која је најкориснија за

функционисање биљних заједница, издвајају се 2010. година, током које је

количина ове воде била највећа у односу на период истраживања и 2012. година,

током које су забележене најмање количине овог облика воде. Процентуално

учешће лакоприступачне воде, односно воде која се у земљишту држи силама

између 33 kPa и 625 kPa, у односу на укупни капацитет земљишта за складиштење

ове воде, највише осцилира код хумоглеја од 14% до 71%, затим код флувисола од

5% до 59%,  код чернозема 7% до 46% и на крају код  псеудоглеја, код кога се креће

у границама од 28 % до 65 % по годинама у Горњем Срему. На подручју Доњег

Срема, код флувисола, ове су осцилације у границама од 8 % до 91 %, а код

хумоглеја од 34 % до 80 %.

Количина воде у земљишту се смањује како се ближи крај вегетационог

периода. Може се закључити да се године међусобно разликују по количини воде,

иако је присутан исти тренд понашања количине земљишне воде са одмицањем

вегетационог периода.
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Што се тиче односа између сумарне количине падавина и расположиве

количине воде у земљишту, не постоји однос директне зависности. Падавине током

ванвегетационог периода утичу на ускладиштену количину воде која стоји

вегетацији на располагању на почетку вегетационог периода. Када се количина тих

резерви допуни високим нивоом подземне воде, образује се тзв мокра зона.

Падавине које се излучују током вегетационог периода, услед високих

температура, испаре са површине и не утичу на количину воде у земљишту.

На хидроморфном земљишту у Равном Срему, може се установити

постојање тренда међузависности између нивоа подземне воде и количине воде у

земљишту – са опадањем количине воде у земљишту, смањује се и ниво подземне

воде и обратно. Такође треба напоменути да, уколико је ниво подземне воде ближи

површини, утолико је већа и количина присутне воде у земљишту.

Код аутоморфних земљишта, карактеристично је постојање највећег

капацитета за складиштење капиларне воде, при чему је утврђено да вегетација

током прве половине вегетационог периода користи претежно ускладштену воду у

земљишту, а да након тога, примарну улогу у обезбеђивању неопходних количина

воде има подземна вода.

5.2.4. Дескриптивна статистика мoмeнтaлнe влaжнoсти зeмљиштa

У овом раду, поред граничних и средњих вредности моменталне влаге у

земљишту, приказане су и апсолутне (стандардна девијација) и релативне мере

варијабилитета (коефицијент варијације). У наредним табелама - 58 и 59 -

приказани су елементи статистике који се односе на промене моменталне влаге у

земљишту током вегетационог периода на месечном нивоу у изстаживачком

периоду од 2010-2012 година нa oснoву кojих мoжeмo кoнстaтoвaти слeдeћe:

У Гoрњeм Срeму, мaксимaлнe врeднoсти моменталне влаге - табела 58 - кoд

псeудoглeja крећу се у интервалу од 34,59 % вол (2012. год.) до 46,73 % вол (2010.

год.) а минимaлнe између 20,76 % вол (2011. год.) и 33,92 % вол (2010. год.).

Maксимaлнe врeднoсти кoд флувисoлa крeћу сe oд 30,71 % вол (2012. год.) дo 48,16
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% вол (2011. год.), дoк су минимaлнe врeднoсти у рaспoну oд 21,19 % вол (2010.

год.) дo 32,61 % вол (2010. год.). Нajвишe врeднoсти кoд хумoглeja oсцилирajу

измeђу 26,23 % вол (2012. год.) и 42,51 % вол (2011. год.), a нajнижe врeднoсти су

у грaницaмa oд 15,93 % вол (2012. год.) дo 34,58 % вол (2010. год.). Кoд чeрнoзeмa,

мaксимaлнe врeднoсти мoмeнтaлнe влaгe крeћу сe oд 27,99 % вол (2012. год.) дo

41,86 % вол (2011. год.), a минимaлнe врeднoсти су у рaспoну oд 10,16 % вол (2012.

год.) дo 26,94 % вол (2010. год.). Прoсeчан сaдржaj мoмeнтaлнe влaгe кoд

псeудoглejнoг зeмљиштa крeтao сe измeђу 29,31% вол (2012. год.) и 37,35 % вол

(2010. год.), кoд флувисoлa oд 25,72 % вол (2012. год.) дo 36,36 % вол (2010.год.),

дoк сe знaтнo вeћи (шири) рaспoн срeдњих врeднoсти jaвљa кoд хумoглeja, гдe тe

врeднoсти oсцилирajу од 19,93 % вол (2012. год.) до 37,60 % вол (2010.год.), а код

чeрнoзeмa oд 14,65 % вол (2012. год.) дo 32,75 % вол (2010. год.). Кoeфициjeнт

вaриjaциje пoкaзуje дa су нajвeћe oсцилaциje мoмeнтaлнe влaгe биле током 2011.

год. Кoд псeудoглeja, нajвeћa oсцилaциja кoeфициjeнтa вaриjaциje je 25,84 у Bt

хoризoнту, кoд флувисoлa je у Cca хoризoнту 25,44, дoк је кoд хумоглеја, највећи

кoeфициjeнт вaриjaциje забележен у Gso хoризoнтимa и износи 27,07, a кoд

чернозема имa нajвишу врeднoст од 32,25 у Cca хoризoнту.

У Дoњeм Срeму, мaксимaлнe врeднoсти моменталне влаге кoд флувисoлa

крeћу сe oд 26,48 % вол (2012. год.) дo 55,57 % вол (2011. год.) - табела 59, дoк се

минимaлнe врeднoсти крећу у рaспoну oд 14,78 % вол (2012. год.) дo 38,76 % вол

(2010. год.). Нajвишe врeднoсти кoд хумoглeja oсцилирajу измeђу 21,09 % вол

(2012. год.) и 40,13 % вол (2010. год.), a нajнижe врeднoсти су у грaницaмa oд 13,18

% вол (2012. год.) дo 31,25 % вол (2010. год.). Прoсeчан сaдржaj мoмeнтaлнe влaгe

кoд флувисoлa креће се oд 20,47 % вол (2012. год.) дo 48,15 % вол (2010. год.), док

кoд хумoглeja тe врeднoсти oсцилирajу измeђу 18,55 % вол (2012. год.) и 36,93 %

вол (2010. год.). Највећи кoeфициjeнт вaриjaциje код флувисола у Доњем Срему

забележен  је у хумусном хoризoнту и износи 31,80 (2011. год), а код хумоглеја је

у GsoGr хоризонту и има вредност 26,55 (2010. год).



130

Taбeлa 58: Стaтистичка aнaлиза месечних вредносту мoмeнтaлнe влaжнoсти зeмљиштa у вегетационом периоду од 2010. до 2012.

године на подручју Горњег Срема

Tип зeм. Oп Хoризoнти
Max (% вол) Mин (% вол) Aритмeтичкa

срeдинa (% вол)
Стaндaрднa

дeвиjaциja (% вол)
Кoeфициjeнт

вaриjaциje
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Псeудoглej OП-1
Ag (0-30) 46,73 44,94 34,59 24,80 22,61 25,17 32,50 30,49 29,31 6,79 7,34 3,21 20,89 24,06 10,96

Bt,g (30-70) 41,24 41,44 38,52 31,50 20,76 23,04 37,35 32,06 31,10 3,18 8,28 5,62 8,53 25,84 18,07
Cca (70-120) 40,85 42,61 35,14 33,92 25,46 28,04 36,61 33,24 31,93 2,74 5,97 2,83 7,48 17,96 8,85

Флувисoл

OП-3
Aa (0-30) 34,70 43,56 31,08 24,50 24,06 24,53 31,25 32,02 27,22 3,41 6,50 2,19 10,90 20,28 8,06

Ab (30-65) 39,82 39,35 35,75 21,19 23,21 22,62 35,54 31,04 25,99 6,58 5,79 4,46 18,50 18,66 17,17
Cca (65-100) 34,51 48,16 30,71 24,39 25,69 21,37 29,72 31,77 25,72 3,20 8,08 3,12 10,75 25,44 12,13

OП-7
Amo (0-35) 41,93 41,26 33,58 25,62 24,99 26,40 32,98 30,61 30,06 5,83 5,79 2,59 17,69 18,91 8,63
Ab (35-100) 40,60 40,84 34,59 27,22 23,58 24,71 34,91 30,10 29,15 4,16 5,91 3,32 11,93 19,63 11,40

Cca (100-110) 39,97 39,32 35,44 32,61 25,94 30,37 36,36 33,82 32,68 2,28 4,83 1,72 6,28 14,29 5,26

Хумoглej
OП-10

Aa (0-50) 43,72 45,56 35,28 23,03 24,12 22,67 34,05 31,68 28,26 6,51 7,46 4,98 19,11 23,56 17,63
Gso (50-95) 40,84 40,13 40,58 34,58 22,87 22,27 37,60 31,37 29,29 2,64 5,64 7,32 7,03 17,97 25,00

Gr,ca (95-120) 37,47 37,69 37,10 27,83 30,41 23,08 35,15 34,28 28,96 3,33 2,76 4,41 9,48 8,04 15,24

OП-6
Aa (0-80) - 42,51 38,26 - 28,18 27,64 - 33,71 31,25 - 4,92 3,59 - 14,60 11,49

Gso (80-100) - 39,29 26,23 - 19,05 15,93 - 25,10 19,93 - 6,80 3,40 - 27,07 17,05

Чeрнoзeм

OП-5
Amo (0-75) 39,59 39,46 34,85 21,40 23,31 22,50 30,71 29,70 27,95 5,34 6,03 4,84 17,38 20,31 17,30

Cca (75-110) 29,39 32,88 23,10 14,90 12,68 10,16 22,75 21,19 14,65 4,36 6,83 4,44 19,15 32,25 30,29

OП-8
Aa (0-50) 41,27 41,86 32,84 21,27 21,76 20,49 32,75 29,71 25,97 6,24 6,74 4,58 19,04 22,68 17,63

AC (50-95) 35,52 40,47 29,21 20,30 23,57 12,89 29,33 30,38 21,28 4,61 6,22 6,04 15,72 20,46 28,38
Cca (95-120) 35,56 40,16 27,99 26,94 12,12 22,25 32,31 28,93 24,42 3,09 8,72 1,80 9,56 30,15 7,39

OП-9
Amo (0-45) 41,65 41,85 37,94 17,46 22,17 22,23 28,99 29,04 28,05 7,40 7,11 5,53 25,51 24,48 19,72
AC (45-85) 32,47 38,31 31,87 16,24 19,05 17,93 27,53 26,60 24,48 5,79 7,10 5,30 21,01 26,69 21,65

Cca (85-130) 35,90 37,24 28,75 23,79 25,48 22,12 29,48 29,39 25,80 3,94 3,98 2,13 13,38 13,55 8,27
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Taбeлa 59: Стaтистичка aнaлиза месечних вредности мoмeнтaлнe влaжнoсти зeмљиштa у вегетационом периоду од 2010. до

2012.године на подручју Доњег Срема

Tип зeм. Oп Хoризoнти
Max (% вол) Mин

(% вол)
Aритмeтичкa

срeдинa (% вол)
Стaндaрднa

дeвиjaциja (% вол)
Кoeфициjeнт

вaриjaциje

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Флувисoл OП-11
Aa (0-35) 54,25 55,57 41,25 38,76 23,99 22,64 48,15 41,94 32,92 5,27 13,34 6,70 10,94 31,80 20,34

Ab (35-50) 27,88 30,98 26,48 23,31 17,62 16,44 26,80 24,55 21,59 1,59 4,24 4,03 5,94 17,28 18,65
Gso (50-120) 44,79 44,79 29,41 28,08 18,33 14,78 42,00 30,21 20,47 6,23 9,33 5,81 14,83 30,87 28,39

Хумoглej OП-12
Aa (40-65) 40,13 37,08 38,70 31,25 23,89 24,18 36,93 30,90 31,33 3,06 4,47 5,80 8,29 14,47 18,51

CcaGso (65-120) 27,70 31,86 21,09 17,34 16,86 16,79 23,15 22,37 18,55 3,22 4,65 1,47 13,90 20,77 7,94
CcaGr(120-140) 37,74 37,74 23,26 20,11 19,62 13,18 30,00 24,41 19,09 7,97 6,09 3,19 26,55 24,94 16,70
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5.3. Осцилације нивоа подземне воде на истраживаном подручју

Режим и кретање подземних вода могуће је поуздано пратити само на

местима где су постављене пијезометарске конструкције (Богдановић, 1982). Поред

осцилација нивоа подземних вода, потребно је утврдити карактеристике геолошке

средине, како би се добила целовита представа о кретању подземних вода на

одређеном подручју. За потребе ових истраживања, геолошке карактеристике

утврђене су на основу публикованих основних геолошких карата СФРЈ (размера

1:100 000). Основне стратиграфске јединице на територији Горњег Срема са

општим литолошким описом приказане су на основу листова основних геолошких

карата и то: Бачка Паланка и Бијељина (Прилог 3). За комплетнији приказ основних

стратиграфских јединица на подручју Доњег Срема коришћени су и листови

основне геолошке карте: Шабац, Београд, Владимирци и Обреновац (Прилог 4).

Након тога су исцртани хидрогеолошки профил на истраживаном подручју.

На хидрогеолошким профилима у Горњем Срему приказане су следеће

творевине квартарне старости:

а – фација корита, пескови и алевритски пескови, преталожени лес, барске

глине; b – барска фација: глина и глиновити алеврити, тамносива органска

алевритска глина; ap* - алувијално-плавна фација: пескови, алевритски пескови и

песковити алеврити; am – фација мртваја: алеврити, песковити алеврити и пескови;

ap – алувијално-плавни седименти: алеврити са карбонатним конкрецијама,

песковито-глиновити алеврити, алевритски песак и алевритске глине;

На хидрогеолошким профилима у Доњем Срему приказане су следеће

творевине квартарне старости:

а – фација корита: пескови и глиновити пескови; b - барска фација:

алевритски песак, суглина са биљним детритусом; lb – лесоидно-барски седименти:

песак, алевритски песак, алевритска глина, суглина са биљним детритусом; am –

фација мртваја: песак, алевритски песак и алевритска глина са биљним детритусом;

ap – поводањске фације: алевритски песак и суглина; а1 – речна тераса: шљунак,

песак, алевритски песак и суглина

На хидрогеолошким профилима, поред литологије, приказани су и

минимални и максимални нивои подземне воде и минимални и максимални
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водостаји водотока у периоду истраживања 2010-2013. године, након чега је

спроведена логична провера прикупљених података у пијезометрима мереног

нивоа подземних вода и извршене су одређене корекције. То је подразумевало

искључивање података који нису задовољили одређене критеријуме (регистрован

ниво подземне воде у таложнику на дубини од 5,5 m до 6 m и екстремна одступања

од нивоа у пијезометрима у најближем окружењу). Посебно треба нагласити да није

утврђен максимални пијезометарски ниво у деловима терена где је заступљена

артеска издан, јер се врх пијезометарске конструкције налази само око 20 cm изнад

површине терена. Овај податак је посебно значајан са аспекта сагледавања

узлазних могућности изданских вода у повлатни слој водоносне средине и тиме

доприношењу његовом влажењу. Након тога су нивои подземне воде у

пијезометрима код којих су обављена коректна мерења повезани претпостављеним

нивоом у складу са претпостављеним условима хидрогеолошке средине.  Граничне

вредности регистрованог осциловања нивоа подземне воде на хидрогеолошким

профилима у Горњем Срему крећу се од 74,30 m н.м. (P-14, профил IIa-IIa’) до 80,82

m н.м. (P-11, профил I-I’), док се те вредности у Доњем Срему налазе између 67,62

m н.м. (P-9, профил X-X’) до 76,83 m н.м. (P-4, профил VI-VI’),

Осцилације просечних месечних висина падавина  на М.С. С.Митовица,

нивоа површинских вода реке Саве (Х.С. Сремска Митовица, Х.С. Бељин), Босут

(Х.С. Батровци), Студва (Х.С. Моровић)  и нивоа подземних вода на

хидрогеолошким профилима у Горњем Срему (од I до IV) и Доњем Срему (V и

VIII), приказани су на графиконима 71-76, на основу чега се може констатовати

следеће:

Срeдњe мeсeчнe кoличине пaдaвинa тoкoм истрaживaнoг чeтвoрoгoдишњeг

пeриoдa крeтaлe су сe за М.С. Сремска Митровица oд  периода без падавина (август

2012.године) дo мaксимaлних 127,10 mm (јун 2010.године), сa прoсeкoм oд 48,7 mm

- дијаграми 110-115. Toкoм вeгeтaциoнoг пeриoдa, срeдњa мeсeчнa кoличинa

пaдaвинa тoкoм истрaживaнoг пeриoдa билa je 56,76 mm. На основу сумарне

количине падавина током вегетационог периода, могу се издвојити 2010. година

као највлажнија са 518.2 mm, затим 2013. год. са 336.8 mm, потом 2011. год. са 271.8

mm и као најсувља, 2012. год. са 235.1 mm.
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Срeдњe мeсeчнe oсцилaциje вoдoстajа рeкe Сaвe (Х.С. С.Mитрoвицa) билe

су у oпсeгу oд 0,11 m дo 6,25 m у пeриoду oд 2010. дo 2013.гoд. Нa диjaгрaму 71-74

мoжeмo уoчити чeтири пeриoдa (jaнуaр -5,77 m, мaрт -5,48 m, jун -5,09 m и

дeцeмбaр -6,25 m) сa висoким вoдoстajем рeкe Сaвe кoд Сремске Mитрoвицe тoкoм

2010.гoд и минимум oд 1,02 m у aвгусту мeсeцу. Нajвиши вoдoстajи Сaвe у 2011.

гoдини биo je у jaнуaру 3,74 m, зaтим oпaдa свe дo сeптeмбрa, кaдa дoстижe

минимум oд 0,11 m, нaкoн чeгa пoнoвo рaстe и крajeм гoдинe у дeцeмбру имa нивo

дo 1,06 m. Toкoм 2012. гoд., вoдoстaj Сaвe рaстe oд пoчeткa гoдинe дo мaja мeсeцa,

кaдa дoстижe мaксимум oд 3,29 m, зaтим oпaдa дo aвгустa сa нивoом oд 0,21 m,

нaкoн чeгa пoнoвo рaстe дo крaja гoдинe. У 2013. гoдини, вoдoстaj рeкe Сaвe oд

пoчeткa гoдинe рaстe дo мaксимумa у aприлу oд 6,35 m, зaтим oпaдa дo jунa и

минимумa oд 0,41 m, нaкoн чeкa пoнoвo рaстe дo крaja гoдинe, графикони 71-74.

Oсцилaциje срeдњe мeсeчних врeднoсти крeтaлe су сe oд 1,65 m дo 4,43 m зa

рeку Бoсут oд 2010. дo 2013. гoд. Toкoм 2010. гoдинe, oд пoчeткa гoдинe,

зaбeлeжeнa су чeтири пeриoдa (jaнуaр -3,31 m, мaрт -3,78 m, jун -4,43 m и дeцeмбaр

-4,06 m) сa висoким вoдoстajем oвe рeкe и минимум у aвгусту oд 2,20 m. У 2011.

гoд., нajвиши вoдoстaj je у jaнуaру - 2,61 m, зaтим у мajу 2,58 m, a нajмaњи у oктoбру

- 1,67 m. У нaрeднoj, 2012. гoд, мaксимум je у фeбруaру - 2,5 m, зaтим вoдoстaj oвe

рeкe oпaдa свe дo oктoбрaм кaдa je нивo нa 1,65 m, потом  рaстe дo крaja гoдинe,

дијаграми 110-113. Toкoм 2013.гoд., вoдoстaj рeкe Бoсут oд пoчeткa гoдинe рaстe

дo aприлa мeсeцa, кaдa дoстижe мaксимум oд 3,6 m, зaтим oпaдa дo сeптeмбрa нa

2,30 m, a у oктoбру на минимaлних 2,20 m, графикони 71-74.

Oсцилaциje срeдњe мeсeчних врeднoсти рeкe Студвe билe су измeђу

нajнижeг вoдoстaja oд 1,83 m и нajвишeг oд 4,41 m у пeриoду истрaживaњa. Toкoм

2010.гoдинe, oд пoчeткa гoдинe, зaбeлeжeнa су чeтири пeриoдa (jaнуaр -3,31 m, мaрт

-3,99 m, jун -4,41 m и дeцeмбaр -4,06 m) сa висoким вoдoстajем oвe рeкe и минимум

у oктoбру oд 2,39 m. У 2011.гoд. нajвиши вoдoстaj je у jaнуaру и мajу - 2,74 m, a

нajнижи у oктoбру - 1,83 m. У нaрeднoj, 2012. гoд, мaксимум je у фeбруaру и износи

2,85 m, зaтим вoдoстaj oвe рeкe oпaдa свe дo oктoбрa, кaдa je нивo нa 1,83 m, а потом

рaстe дo крaja гoдинe, дијаграми 110-113. Toкoм 2013.гoд., вoдoстaj рeкe Бoсут oд

пoчeткa гoдинe рaстe дo aприлa мeсeцa, кaдa дoстижe мaксимум oд 3,74 m, зaтим

oпaдa дo сeптeмбрa, када достиже минималних 2,20 m, графикони 71-74.
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У пиjeзoмeтримa гдe je кoнстaтoвaн aртeрски тип издaни, мaксимaлни

пиjeзoмeтарaски нивo ниje утврђeн. Нa хидрoгeoлoшким прoфилимa прикaзaн je

испрeкидaнoм линиjoм сa уписaним знaкoм питaњa. Угрaђeнe пиjeзoмeтaрскe

кoнструкциje су тeхничких кaрaктeристикa кoje су oмoгућaвaлe утврђивaњa нивоa

пoдзeмних вoдa дo дубинe oд 5,3m од површине терена.

Осцилације средње месечних нивоа подземне воде на хидрогеолошком

профилу I-I' у Горњем Срему кретали су се у границама од 0,04 до дубине од 5,50

m. Toкoм 2010. гoдинe, oд пoчeткa гoдинe зaбeлeжeнa су двa мaксимумa, у jуну

(0.04 m) и у дeцeмбру (1.19 m), а минимуми у јануару (4.79 m) и у септембру месецу

(3.69 m), графикон 70. У 2011. години, ниво подземне воде расте од јануара до маја,

након чега опада до краја године. Током 2012. године, сличан је тренд осциловања

- подземна вода од почетка године је у порасту до маја, када достиже максимум,

али се висок ниво задржава  и током јуна, након чега опада до краја године. У 2013.

години, максимум се јавља у јуну (2.44 m) , а најнижи нивои подземне воде су у

августу и децембру(5.50 m), графикон 70.

Осцилације средње месечних нивоа подземне воде на хидрогелошком

профилу II-II' у Горњем Срему кретали су се у границама од врха пијезометарске

конструкције до дубине од 5,50 m. Toкoм 2010.гoдинe, oд пoчeткa гoдинe,

зaбeлeжeнa су двa мaксимумa - први у jуну (0.03 m), који траје и током јула и други

у дeцeмбру (врха пијезометарске конструкције), а минимуми у јануару (5.31 m),

и у октобру месецу (4.15 m). У 2011. години, висок ниво подземне воде забележен

је од јануара до маја, након чега опада до краја године, графикон 72. Овај тренд

ниских нивоа подземне воде наставља се током 2012. године, у којој је благи пораст

нивоа регистрован током маја месеца, након чега ниво подземне воде опада до краја

године. У 2013.години, највиши ниво подземне воде регистрован је у априлу (0.29

m), а најнижи нивои подземне воде су у августу и децембру (5.50 m), графикон 72.

Осцилације средње месечних нивоа подземне воде на хидрогеолошком

профилу III-III' у Горњем Срему кретали су се у границама од врха пијезометарске

конструкције, односно поједини пијезометри су били пуни воде до дубине од 5,20

m. Toкoм 2010.гoдинe, oд пoчeткa гoдинe, зaбeлeжeни су високи нивои подземне

воде све до јула месеца, након чега почиње да опада ниво подземне воде до

септембра, а затим је поново у порасту до краја године. У 2011. години, ниво
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подземне воде расте од јануара до апрла, након чега опада до краја године,

графикон 112. Током 2012.године, подземна вода од почетка године је у благом

порасту до маја, када достиже максимум (2.29 m), након чега опада до краја године.

У 2013.години, ниво подземне воде је у порасту све до априла (0.06 m), када

достиже свој максимум након чега опада до краја године, најнижи нивои подземне

воде у овој години су забележени  у септембру (4.73 m), графикон 73.

Осцилације средње месечних нивоа подземне воде на хидрогеолошком

профилу IV-IV' у Горњем Срему кретали су се у границама од врха пијезометарске

конструкције од 5,50 m. Toкoм 2010.гoдинe, oд пoчeткa марта зaбeлeжeни су високи

нивои подземне воде све до јула месеца (пуна пијезометарска цев), након чега

почиње да опада ниво подземне воде до септембра, а затим је поново у порасту до

краја године. У 2011. години, ниво подземне воде расте од јануара до маја, након

чега опада до краја године. Током 2012. године, подземна вода од почетка године

је у благом порасту, а максимум достиже од априла до јуна (2.94 m), након чега

опада до краја године. У 2013.години, ниво подземне воде је у порасту све до

максимума који се јавља у јуну месецу (1.93 m), након чега опада, док су најнижи

нивои подземне воде у овој години забележени у децембру (5.00 m), графикон 74.

Срeдњe мeсeчнe oсцилaциje вoдoстajа рeкe Сaвe (Х.С. Бeљин) билe су у

oпсeгу oд 0,10 m дo 5,79 m у чeтвoрoгoдишњeм пeриoду oд 2010. дo 2013.гoд –

дијаграми 75 и 76. Нa диjaгрaму могу се уoчити чeтири пeриoдa (jaнуaр -5,30 m,

мaрт -5,07 m, jун -5,35 m и дeцeмбaр -5,70 m) сa висoким вoдoстajем рeкe Сaвe кoд

С.Mитрoвицe тoкoм 2010.гoд и минимум oд 1,75 m у aвгусту мeсeцу. Нajвиши

вoдoстaj Сaвe у 2011.тoj гoдини биo je у jaнуaру 3,86 m, зaтим oпaдa свe дo

сeптeмбрa, кaдa дoстижe минимум oд 0,10 m, нaкoн чeгa пoнoвo рaстe дo крaja

гoдинe. Toкoм 2012.гoд., вoдoстaj Сaвe рaстe oд пoчeткa гoдинe дo мaja мeсeцa, кaдa

дoстижe мaксимум oд 2,88 m, зaтим oпaдa дo aвгустa сa нивoом oд 0,32 m, нaкoн

чeгa пoнoвo рaстe дo крaja гoдинe. У 2013. гoдини, вoдoстaj рeкe Сaвe oд пoчeткa

гoдинe рaстe дo мaксимумa у aприлу oд 5,79 m, зaтим oпaдa дo jунa и дoстижe

минимум oд 0,43 m, нaкoн чeкa пoнoвo рaстe дo крaja гoдинe, графикони 75 и 76.

Осцилације средње месечних нивоа подземне воде на хидрогеолошком

профилу IX-IX' у Доњем Срему кретале су се у границама од врха пијезометарске

конструкције до дубине од 1,20 m. Toкoм 2010. гoдинe, oд пoчeткa гoдинe
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зaбeлeжeн је висок ниво подземне воде на који се надовезују плавне воде, минимум

је регистрован током септембра и октобра месеца (0.25 m), док је други максимум

забележен током децембра (пуна пијезометарска цев), када се јављају и плавне

воде. Подизање нивоа подземне воде наставља се у 2011. години  током јануара, а

након тога ниво подземне воде опада до краја године. Током 2012.године нема

већих осцилација подземне воде. У 2013.години, подизање нивоа подземне воде

регистровано је од почетка године до марта, након тога се на високе подземне воде

надовезују поплаве које трају током априла и маја, а затим ниво подземне воде

опада до краја године, графикон 76.

Осцилације средње месечних нивоа подземне воде на хидрогеолошком

профилу VI-VI' у Доњем Срему кретале су се у границама од врха пијезометарске

конструкције дубине од 2,60 m. Од почетка 2010. гoдинe, висок ниво подземне воде

траје до августа  2011. године, након чега опада до децембра 2012. године. У 2013.

години, подизање нивоа подземне воде регистровано је од почетка године до марта,

а након тога се на високе подземне воде надовезују поплаве које трају током априла

и маја, а затим ниво подземне воде опада до краја године, графикон 75.
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Графикон 71: Осцилације просечних месечних висина падавина, нивоа површинских вода реке Саве, Босута и Струдве и нивоа

продземне воде на хидрогеолошком профилу I-I’, Г.Срем, 2010-2013.година

Графикон 72: Осцилације просечних месечних висина падавина, нивоа површинских вода реке Саве, Босута и Струдве и нивоа

продземне воде на хидрогеолошком профилу II-II' (IIa-IIa', IIb-IIb'), Гoрњи Срем, 2010-2013.година



139

Графикон 73: Осцилације просечних месечних висина падавина, нивоа површинских вода реке Саве, Босута и Струдве и нивоа

продземне воде на хидрогеолошком профилу III-III’, Г.Срем, 2010-2013.година

Графикон 74: Осцилације просечних месечних висина падавина, нивоа површинских вода реке Саве, Босута и Струдве и нивоа

продземне воде на хидрогеолошком профилу IV-IV’, Г.Срем, 2010-2013.година
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Графикон 75: Осцилације просечних месечних висина падавина, нивоа површинских вода реке Саве и нивоа продземне воде на

хидрогеолошком профилу VI-VI’, Доњи Срем, 2010-2013.година

Графикон 76: Осцилације просечних месечних висина падавина, нивоа површинских вода реке Саве и нивоа продземне воде на

хидрогеолошком профилу IX-IX’, Дoњи Срем, 2010-2013.година
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5.3.1. Интерполација нивоа подземних вода

Ради што целовитијег сагледавања осциловања нивоа подземних вода на

подручју Равног Срема, извршена је интерполација средњих месечних

пијезометарских нивоа. Приказане су граничне вредности нивоа подземних вода

током почетка (месец април) и краја (месец септембар) вегетационог периода 2010.

и 2012, као године са највећом, односно најмањом количином падавина у

вегетационом периоду. Приказани су и просечни нивои подземне воде за

вегетациони период 2010 и 2012. године. Прецизније одређивање положаја нивоа

подземних вода на појединим деловима газдинских јединица могуће је остварити

преко мреже одељења, а у оквиру њих и одсека, као нижих планских јединица

шумских површина којим се газдује (слике 16-23). На основу овако приказаних

граничних вредности нивоа подземних вода у оквиру одговарајућих планских

целина (газдинских јединица, одељења и одсека) добија се представа о зонама

(дубинама) кретања нивоа подземних вода на истраживаном подручју.

Заштићене површине Горњег Срема обилују веома неуједначеним

просторним распоредом нивоа подземне воде, како током влажног, тако и током

сушног периода године. То се може видети, како на основу података о нивоу

подземне воде на почетку и на крају вегетационог периода истраживачких година,

тако и на основу истих података током читавог вегетационог периода.

На почетку вегетационог периода 2010. године (април месец), на подручју

Горњег Срема, може се констатовати следеће (слика 10):

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу од врха пијезометарске

конструкције до 0.5 m обухвата површину од 637 ha, што износи 4.18 % од

укупне површине и ту спадају следеће газдинске јединице: Рашковица-

Смогвица, Винична-Жеравинац-Пук и Вратична-Црет-Царевина

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 0.5-1 m обухвата површину

од 2301 ha, што износи 15.1 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Винична-

Жеравинац-Пук и Вратична-Црет-Царевина

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1-1.5 m обухвата површину

од 2434 ha, што износи 15.97 % од укупне површине и ту спадају следеће
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газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Варадин-

Жупања, Винична-Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-

Грабова греда и Непречава-Варош-Лазарица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1.5-2 m обухвата површину

од 2583 ha, што износи 16.95 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Варадин-

Жупања, Винична-Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-

Грабова греда и Непречава-Варош-Лазарица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2-2.5 m обухвата површину

од 2272 ha, што износи 14.91 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Варадин-

Жупања, Винична-Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-

Грабова греда и Непречава-Варош-Лазарица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2.5-3 m обухвата површину

од 2362 ha, што износи 15.51 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Варадин-

Жупања, Винична-Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-

Грабова греда и Непречава-Варош-Лазарица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3-3.5 m обухвата површину

од 1509 ha, што износи 9.91 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Варадин-

Жупања, Винична-Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-

Грабова греда и Непречава-Варош-Лазарица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3.5-4 m обухвата површину

од 882 ha, што износи 5.79 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Смогва-

Грабова греда, Винична-Жеравинац-Пук и Варадин-Жупања

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 4-4.5 m обухвата површину

од 196 ha, што износи 1.29 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица и Смогва-

Грабова греда
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 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 4.5-5 m обухвата најмању

површину од свега 59 ha, што износи свега 0.39 % од укупне површине и ту

припада само газдинска јединица Блата-Малованци

На основу овога се може утврдити да, током посматраног временског периода,

најмању просторну површину обухвата пијезометарски ниво подземне воде који се

налази на дубини 4.5-5 m, а највећу онај смештен на дубини 1.5-2 m. Такође се може

утврдити да на почетку вегетационог периода 2010. године, највећи део површине

обухвата зону у којој је ниво подземне воде релативно плитко (близу површине

земље), док најмању површину запоседа зона у којој је ниво подземне воде

прилично дубок.

На крају вегетационог периода 2010. године (током септембра), на подручју Горњег

Срема, утврђено је следеће (слика 11):

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2.5-3 m обухвата површину

од 2116 ha, што износи 13.89 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Винична-

Жеравинац-Пук и Непречава-Варош-Лазарица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3-3.5 m обухвата површину

од 6123 ha, што износи 40.18 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Винична-

Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-Грабова греда и

Непречава-Варош-Лазарица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3.5-4 m обухвата површину

од 4558 ha, што износи 29.92 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Варадин-

Жупања, Винична-Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина и Смогва-

Грабова греда

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 4-4.5 m обухвата површину

од 2304 ha, што износи 15.12 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице Варадин-Жупања и Вратична-Црет-Царевина
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 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 4.5-5 m обухвата површину

од 135 ha, што износи 0.89 % од укупне површине и ту спада газдинска

јединица Варадин-Жупања

Као и на почетку вегетационог периода исте године, најмању површину заузима

пијезометарски ниво подземне воде смештен на дубини 4.5-5 m, а највећу онај који

се налази на дубини од 3-3.5 m. На крају вегетационог периода 2010. године,

највећу површину обухвата зона у којој је ниво подземне воде доста дубље

постављен у односу на почетак вегетационог периода.

На почетку вегетационог периода 2012. године (април месец), на истом локалитету,

дошло се до следећих резултата (слика 12):

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3.5-4 m обухвата површину

од 5219 ha, што износи 34.25 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Непречава-Варош-Лазарица, Блата-Малованци,

Рашковица-Смогвица, Винична-Жеравинац-Пук, Смогва-грабова греда и

Вратична-Црет-Царевина

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 4-4.5 m обухвата површину

од 8723 ha, што износи 57.25 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Винична-

Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-Грабова греда,

Непречава-Варош-Лазарица и Варадин-Жупања

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 4.5-5 m обухвата површину

од 1294 ha, што износи 8.49 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице Смогва-Грабова греда и Варадин-Жупања

Најмању површину заузима пијезометарски ниво подземне воде смештен на 4.5-5

m, а највећу онај који се налази на 4-4.5 m. За разлику од влажније 2010. године,

2012. година је била знатно сувља, што се види и по томе да највећу површину на

почетку вегетационог периода обухвата зона у којој је ниво подземне воде смештен

на знатно већој дубини. Најмања површина је смештена у зони која обухвата

дубине подземне воде смештене непосредно испод претходне.
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На крају вегетационог периода 2012. године (септембар месец), на истом

локалитету, може се констатовати следеће (слика 13):

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3-3.5 m обухвата површину

од 303 ha, што износи 1.99 % од укупне површине и ту спада газдинска

јединица Винична-Жеравинац-Пук

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3.5-4 m обухвата површину

од 880 ha, што износи 5.78 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Рашковица-Смогвица, Винична-Жеравинац-Пук и

Вратична-Црет-Царевина

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 4-4.5 m обухвата површину

од 1219 ha, што износи 8.00 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Рашковица-Смогвица, Винична-Жеравинац-пук и

Вратична-Црет-Царевина

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 4.5-5 m обухвата површину

од 4891 ha, што износи 32.10 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Винична-

Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-Грабова греда,

Непречава-Варош-Лазарица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 5-5.5 m обухвата површину

од 7942 ha, што износи 52.13 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Винична-

Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-Грабова греда,

Непречава-Варош-Лазарица и Варадин-Жупања

На основу добијених резултата, може се закључити да најмању површину обухвата

пијезометарски ниво подземне воде постављен на дубини од 3-3.5 m, а највећу онај

смештен на дубини од 5-5.5 m. У односу на влажнију 2010. годину, присутан је

дијаметрално супротан тренд – најмања површина обухвата зону која укључује

ниво подземне воде смештен на већој, а највећа површина је везана за зону код које

је ниво подземне воде ближи површини тла.

На подручју Доњег Срема на почетку вегетационог периода (месец април)

2010. године, утврђено је следеће (слика 14):
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 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу од врха пијезометарске

конструкције до 0.5 m обухвата површину од 4910 ha, што износи 51.56 %

од укупне површине и ту спадају газдинске јединице: Купинске греде,

Купински кут и Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 0.5-1 m обухвата површину

од 2327 ha, што износи 24.43 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Јасенска-белило и Купинске

греде

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1-1.5 m обухвата површину

од 2130 ha, што износи 22.37 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице Грабовачко-витојевачко острво и Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1.5-2 m обухвата површину

од 156 ha, што износи 1.64 % од укупне површине и ту спада газдинска

јединица Јасенска-белило

Из овога се може закључити да најмању површину обухвата пијезометарски ниво

подземне воде смештен на дубини од 1.5-2 m, а највећу онај који лежи на дубини

од 0-0.5 m. У месецу априлу 2010. године на подручју Доњег Срема, може се

запазити да највећу површину обухвата сегмент код кога се ниво подземне воде

налази јако плитко, близу површине терена. Такође се и најмања површина везује

за зону код које је ниво подземне воде релативно плитак.

На крају вегетационог периода исте године (месец септембар) на истом

локалитету, дошло се до следећих резултата (слика 15):

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу од врха пијезометарске

конструкције до 0.5 m обухвата површину од 2341.15 ha, што износи 24.58

% од укупне површине и ту спадају газдинске јединице Купинске греде и

Купински кут

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 0.5-1 m обухвата површину

од 741.69 ha, што износи 7.79 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице: Купинске греде, Купински кут и Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1-1.5 m обухвата површину

од 1520.55 ha, што износи 15.97 % од укупне површине и ту спадају
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газдинске јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купински кут и

Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1.5-2 m обухвата површину

од 2821.16 ha, што износи 29.62 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купински кут и

Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2-2.5 m обухвата површину

од 1568.71 ha, што износи 16.47 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купински кут и

Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2.5-3 m обухвата површину

од 526.28 ha, што износи 5.53 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице Грабовачко-витојевачко острво и Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3-3.5 m обухвата површину

од 3.35 ha, што износи 0.04 % од укупне површине и ту спада газдинска

јединица Грабовачко-витојевачко острво

Добијени резултати говоре да најмању површину обухвата пијезометарски ниво

подземне воде који се налази на дубини од 3-3.5 m, а највећу онај постављен на

дубини од 1.5-2 m. На крају вегетационог периода 2010. године на истом

локалитету, запажа се да су нивои подземне воде знатно дубљи у односу на април

месец.

На почетку вегетационог периода 2012. године (месец април) на подручју

Доњег Срема, добијени су следећи резултати (слика 16):

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2-2.5 m обухвата површину

од 1787 ha, што износи 18.77 % од укупне површине и ту спада газдинска

јединица Купинске греде

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2.5-3 m обухвата површину

од 3662 ha, што износи 38.45 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купински кут, Купинске греде и

Јасенска-белило
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 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3-3.5 m обухвата површину

од 4073 ha, што износи 42.77 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купински кут и Јасенска-белило

На основу добијених резултата, може се закључити да најмању површину заузима

ниво подземне воде који лежи на дубини од 2-2.5 m, а највећу онај постављен на

дубини од 3-3.5 m.

На крају вегетационог периода исте, 2012. године (месец септембар) на

подручју Доњег Срема, утврђено је следеће (слика 17):

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2.5-3 m обухвата површину

од 3796 ha, што износи 39.86 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице: Купинске греде, Купински кут и Грабовачко-витојевачко острво

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3-3.5 m обухвата површину

од 5727 ha, што износи 60.14 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купински кут и Јасенска-белило

Из овога произилази да је мања површина обухваћена пијезометарским нивоом

подземне воде који лежи на 2.5-3 m дубине, а већа оном која је на дубини од 3-3.5m.

Добијени резултати геостатистичке обраде података говоре о мањим

осцилацијама нивоа подземних вода на небрањеним површинама у Доњем Срему.
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Слика 10. Интерполација средње месечног за април 2010. године пијезометарског

нивоа подземне воде на подручју Горњег Срема

Слика 11. Интерполација средње месечног за септембар 2010. године

пијезометарског нивоа подземне воде на подручју Горњег Срема
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Слика 12. Интерполација средње месечног за април 2012. године пијезометарског

нивоа подземне воде на подручју Горњег Срема

Слика 13. Интерполација средње месечног за септембар 2012. године

пијезометарског нивоа подземне воде на подручју Горњег Срема
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Слика 14. Интерполација средње месечног за април 2010. године пијезометарског

нивоа подземне воде на подручју Доњег Срема

Слика 15. Интерполација средње месечног за септембар 2010. године

пијезометарског нивоа подземне воде на подручју Доњег Срема
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Слика 16. Интерполација средње месечног за април 2012. године пијезометарског

нивоа подземне воде на подручју Доњег Срема

Слика 17. Интерполација средње месечног за септембар 2012. године

пијезометарског нивоа подземне воде на подручју Доњег Срема
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На основу приказа (слика 18) просторнг распореда средњих нивоа подземне

воде у вегетационом периоду током 2010-те године одређено су следеће зоне нивоа

прве издани на подручју Горњег Срема:

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 0.5-1 m обухвата површину

од 724 ha, што износи 4.75 % од укупне површине и ту спадају газдинске

јединице Блата-Малованци и Рашковица-Смогвица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1-1.5 m обухвата површину

од 10 533 ha, што износи 69.13 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Винична-

Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-Грабова греда,

Непречава-Варош-Лазарица и Варадин-Жупања

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1.5-2 m обухвата површину

од 3455 ha, што износи 22.68 % од укупне површине и ту спадају следеће

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Винична-

Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-Грабова греда,

Непречава-Варош-Лазарица и Варадин-Жупања

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2-2.5 m обухвата површину

од 524 ha, што износи 3.44 % од укупне површине и ту спада газдинска

јединица Непречава-Варош-Лазарица

Добијени резултати показују да најмању површину заузима пијезометарски ниво

подземне воде који лежи на дубини 2-2.5 m дубине, а највећу онај смештен на

дубини 1-1.5 m дубине. Такође се може закључити да чак близу 70 % од укупне

површине отпада на пијезометарски ниво подземне воде на дубини од 1-1.5 m

(највећи део површине заузима сегмент у коме је ниво подземне воде релативно

плитак), док је јако мала површина обухваћена подземном водом на дубини 2-2.5m.

На основу приказа (слика 19) просторнг распореда средњих нивоа подземне

воде у вегетационом периоду током 2012-те године одређено су следеће зоне нивоа

прве издани на подручју Горњег Срема:

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3.5-4 m обухвата

површину од 2324 ha, што износи 15.25 % од укупне површине и ту спадају
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следеће газдинске јединице: Рашковица-Смогвица, Винићна-Жеравинац

пук, Вратична-Црет-Царевина и Варадин-Жупања

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 4-4.5 m обухвата

површину од 11 479 ha, што износи 75.34 % од укупне површине и ту

спадају следеће газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-

Смогвица, Винична-Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-

Грабова греда, Непречава-Варош-Лазарица и Варадин-Жупања

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 4.5-5 m обухвата

површину од 1433 ha, што износи 9.40 % од укупне површине и ту спадају

следеће газдинске јединице: Непречава-Варош-Лазарица, Смогва-Грабова

греда и Варадин-Жупања

Најмању површину обухвата пијезометарски ниво подземне воде који се налази на

дубини 4.5-5 m, а највећу онај смештен на дубини 4-4.5 m. Током посматраног

периода се, на основу добијених резултата, може закључити да зона у којој се ниво

подземне воде налази на 4-4.5 m дубине обухвата чак ¾ од укупне површине, а и

да је зона са минимално заступљеном површином знатно веће вредности у односу

на претходне случајеве (близу 10 %).

На основу приказа (слика 20) просторнг распореда средњих нивоа подземне воде у

вегетационом периоду током 2010-те године одређено су следеће зоне нивоа прве

издани на подручју Доњег Срема:

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу од врха пијезометарске

конструкције до 0.5 m обухвата површину од 3651 ha, што износи 38.34 %

од укупне површине и ту спадају газдинске јединице: Купинске греде,

Купински кут и Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 0.5-1 m обухвата

површину од 3190 ha, што износи 33.50 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице: Купинске греде, Купински кут, Грабовачко-

витојевачко острво и Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1-1.5 m обухвата

површину од 2574 ha, што износи 27.03 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице Грабовачко-витојевачко острво и Јасенска-белило



155

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1.5-2 m обухвата

површину од 107 ha, што износи 1.13 % од укупне површине и ту спада

газдинска јединица Грабовачко-витојевачко острво

Најмања површина је обухваћена пијезометарским нивоом подземне воде која је

присутна на дубини од 1.5-2 m, а највећа оном којасе налази у интервалу од врха

пијезометарске конструкције до 0.5 m дубине. На основу овога се може закључити

да је подземна вода на највећем делу површине била јако плитко, односно

непосредно испод површине тла, док је површина са дубином подземне воде на 1.5-

2 m заступљена на свега 1 % од укупне површине.

На основу приказа (слика 21) просторнг распореда средњих нивоа подземне воде у

вегетационом периоду током 2012-те године одређено су следеће зоне нивоа прве

издани на подручју Доњег Срема:

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2-2.5 m обухвата

површину од 1726 ha, што износи 18.13 % од укупне површине и ту спада

газдинска јединица Купинске греде

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2.5-3 m обухвата

површину од 5521 ha, што износи 57.98 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купински кут,

Купинске греде и Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3-3.5 m обухвата

површину од 2275 ha, што износи 23.89 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице Грабовачко-витојевачко острво и Јасенска-белило

На основу ових резултата произилази да најмању површину обухвата

пијезометарски ниво подземне воде постављен на дубини од 2-2.5 m, а највећу онај

који се налази на дубини од 2.5-3 m. Површина на којој се подземна вода налази на

дубини од 2.5-3 m убедљиво доминира, а такође се може извести закључак да се,

током посматраног периода, на целом подручју подземна вода налази у уском

опсегу дубине између 2 и 3.5 m.



156

Слика 18. Средњи ниво подземне воде у вегетационом периоду  2010. године

на подручју Горњег Срема

Слика 19. Средњи ниво подземне воде у вегетационом периоду 2012. године

на подручју Горњег Срема
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Слика 20. Средњи ниво подземне воде у вегетационом периоду 2010. године на

подручју Доњег Срема

Слика 21. Средњи ниво подземне воде у вегетационом периоду 2012. године на

подручју Доњег Срема
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5.3.2. Референтни ниво подземних вода

Ради што бољег сагледавања положаја прве издани на истраживаном

подручју, израђене су карте просечних нивоа подземних вода за период

истраживања 2010-2013.године. Највећи део воде за обављање основних животних

функција биљке усвајају током вегетационог периода. Из тог разлога се приказ

средњих вредности нивоа подземних вода односи на вегетациони период. Прва

издан, дефинисана преко просечних вредности (током вегетационог периода) за

одређени период истраживања (2010-2013.год), представља референтни ниво.

На подручју Горњег Срема, просечни ниво прве издани током вегетационог

периода (2010-2013), односно референтни ниво, приказан је на слици 22. На овој

карти се могу уочити следеће зоне нивоа подземне воде:

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2-2.5 m обухвата

површину од 308 ha, што износи 2.02 % од укупне површине и ту спада

газдинска јединица Рашковица-Смогвица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2.5-3 m обухвата

површину од 6247 ha, што износи 41.00 % од укупне површине и ту спадају

следеће газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица,

Винична-Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-Грабова

греда, Непречава-Варош-Лазарица и Варадин-Жупања

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3-3.5 m обухвата

површину од 8437 ha, што износи 55.37 % од укупне површине и ту спадају

следеће газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица,

Винична-Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-Грабова

греда, Непречава-Варош-Лазарица и Варадин-Жупања

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 3.5-4 m обухвата

површину од 244 ha, што износи 1.60 % од укупне површине и ту спада

газдинска јединица Непречава-Варош-Лазарица

На основу ових резултата, може се извући закључак да најмању површину

заузима пијезометарски ниво подземне воде који се налази на дубини од 3.5-4 m, а

највећу онај на дубини од 3-3.5 m. Такође се у посматраном периоду може
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констатовати да површина која укључује зону у којој је пијезометарски ниво

подземне воде на дубини 3-3.5 m обухвата чак више од половине укупне површине

истраживаног подручја, док површина која обухвата ниво подземне воде на дубини

од 3.5-4 m укључује изразито малу површину (испод 2 ha).

Слика 22. Срeдњи нивo подземних водa у вегетационом периоду  2010-2013.год.

на подручју Горњег Срема (референтни ниво)

На подручју Доњег Срема, просечни ниво прве издани током вегетационог

периода (2010-2013), односно референтни ниво, приказан је на слици 23. На карти

референтног нивоа издвајају се следеће зоне по дубини:

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 0.5-1 m обухвата

површину од 772 ha, што износи 8.10 % од укупне површине и ту спада

газдинска јединица Купинске греде

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1-1.5 m обухвата

површину од 2298 ha, што износи 24.13 % од укупне површине и ту спадају
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газдинске јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купински кут,

Купинске греде и Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1.5-2 m обухвата

површину од 4548 ha, што износи 47.76 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купински кут,

Купинске греде и Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 2-2.5 m обухвата

површину од 1904 ha, што износи 20.00 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице Грабовачко-витојевачко острво и Јасенска-белило

Добијени резултати говоре да најмању површину заузима пијезометарски ниво

подземне воде постављен на дубини од 0.5-1 m, а највећу онај који се налази на

дубини од 1.5-2 m. Такође треба нагласити да најмање заступљена површина

заузима скоро 10 %, а најзаступљенија близу 50 % од укупне површине читавог

истраживаног подручја.

Слика 23. Срeдњи нивo подземних водa у вегетационом периоду  2010-2013.год.

на подручју Доњег Срема (референтни ниво)
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5.3.3. Одступање карактеристичних нивоа од референтног нивоа подземних вода

Поређењем референтног нивоа подземних вода са просечним вредностима

нивоа подземне воде за сваку истраживачку годину посебно, током вегетационог

периода, може се утврдити да ли анализирани период (година) одступа од

референтног нивоа или не. Уколико се утврди да  постоје значајнија одступања,

било да се ради о подизању нивоа подземне воде (издан је ближа површини -

влажнији услови станишта) или о спуштању нивоа (издан се јавља на већим

дубинама - сувљи услови станишта), могу се дефинисати  површине на којима је

дошло до промена. Другим речима, могу се дефинисати на истраживаном подручју

површине са карактеристичним нивоима подземне воде, који су изнад или испод

референтног нивоа у току вегетационог периода, што је од посебног значаја за

снабдевање биљних заједница водом. На подручју Горњег Срема, применом

наведеног критеријума, утврђен је током 2010. године пораст нивоа подземних вода

(у просеку 1,0 m), док је у 2012.год. установљено опадање нивоа подземне воде (у

просеку 1,6 m), у односу на референтни ниво. Поменуте године представљају

граничне вредности у овом периоду истраживања. На подручју Доњег Срема,

такође се дошло до закључка да је 2010. године ниво подземних вода био изнад (у

просеку 0,9 m), а 2012. испод (у просеку 1,0 m) референтног нивоа. На основу тога

израђене су карте за карактеристичне године (2010 и 2012).

Како би се дефинисале површине на којима је дошло до већих или мањих

промена у односу на референтни ниво, израђене су карте на којим је приказано

висинско одступање нивоа прве издани за карактеристичне године од референтног

нивоа. Као што је већ раније речено, да би се  још прецизније дефинисале површине

на којима су установљене промене, поменуте карте су преклопљене са мрежом

одрељења на истраживаном подручју. На тај начин добијена карта на подручју

Горњег Срема за 2010. годину показује на већем делу истраживане површине

пораст нивоа подземних вода изнад референтног нивоа, што се углавно позитивно

одражава на услове станишта. У односу на висину подизања нивоа прве издани од

референтног нивоа издвојене су две зоне (слика 24):
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 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1-1.5 m обухвата

површину од 3249 ha, што износи 21.33 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице Непречава-Варош-Лазарица и Винична-Жеравинац-

Пук

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1.5-2 m обухвата

површину од 11 986 ha, што износи 78.67 % од укупне површине и ту

спадају газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица,

Винична-Жеравинац-Пук, Вратична-Црет-Царевина, Смогва-Грабова

греда, Непречава-Варош-Лазарица и Варадин-Жупања

Слика 24: Одступање осредњеног нивоа подземне воде за 2010. години у односу

на референтни ниво за период 2010-2013 год. у Горњем Срему

На основу добијених резултата се може констатовати да се ниво подземне воде у

посматраном периоду на истраживаном локалитету налази релативно близу

површине терена. Уочени тренд пораста нивоа подземне воде у односу на

вишегодишњи просек нема већег негативног утицаја на вегетацију.
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Карта израђена за карактеристичну, 2012. годину, на подручју Гoрњег

Срема, показује на већем делу истраживане површине опадање нивоа подземних

вода испод референтног нивоа, што се углавно негативно одражава на услове

станишта. У односу на висину спуштања нивоа прве издани испод референтног

нивоа, издвојене су четири зоне (слика 25) :

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу од врха пијезометарске

конструкције до 0.5 m обухвата површину од 3045 ha, што износи 19.99 %

од укупне површине и ту спадају газдинске јединице: Рашковица-

Смогвица, Винична-Жеравинац-Пук, Варадин-Жупања и Вратична-Црет-

Царевина

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 0.5-1 m обухвата

површину од 7141 ha, што износи 46.87 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице: Рашковица-Смогвица, Винична-Жеравинац-Пук,

Варадин-Жупања, Смогва-Грабова греда и Вратична-Црет-Царевина

Слика 25: Одступање осредњеног нивоа подземне воде за  2012. години у односу

на референтни ниво за период 2010-2013 год. у Горњем Срему
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 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1-1.5 m обухвата

површину од 4955 ha, што износи 32.52 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице: Блата-Малованци, Рашковица-Смогвица, Смогва-

Грабова греда, Варадин-Жупања и Непречава-Варош-Лазарица

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1.5-2 m обухвата

површину од 95 ha, што износи 0.62 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице Блата-Малованци и Рашковица-Смогвица

Добијени резултати недвосмислено говоре да скоро половину од укупне површине

заузима подземна вода која се налази јако плитко (0.5-1 m), а да изразито мала

површина отпада на подземну воду смештену на дубини од 1.5-2 m.

Слика 26: Одступање осредњеног нивоа подземне воде за  2010. години у односу

на референтни ниво за период 2010-2013 год. у Доњем Срему

Висинско одступање просечних нивоа подземне воде током вегетационог периода

2010. год у односу на референтни ниво у Доњем Срему може се поделити на две

зоне (слика 26):

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 0.5-1 m обухвата

површину од 9357 ha, што износи 98.26 % од укупне површине и ту
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спадају газдинске јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купински

кут, Купинске греде и Јасенска-белило

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1-1.5 m обухвата

површину од 166 ha, што износи 1.74 % од укупне површине и ту спадају

газдинске јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купинске греде и

Јасенска-белило

Може се закључити да  је подземна вода на скоро целој површини смештена на

дубини 0.5-1 m.

Слика 27: Одступање осредњеног нивоа подземне воде за  2010. години у односу

на референтни ниво за период 2010-2013 год. у Доњем Срему

Висинско одступање просечних нивоа подземне воде током вегетационог периода

2012.год у односу на референтни ниво у Доњем Срему, може се поделити на две

зоне (слика 27):

 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 0.5-1 m обухвата

површину од 1712 ha, што износи 17.98 % од укупне површине и ту

спадају газдинске јединице Грабовачко-витојевачко острво и Купинске

греде
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 пијезометарски ниво подземне воде у интервалу 1-1.5 m обухвата

површину од 7811 ha, што износи 82.02 % од укупне површине и ту

спадају газдинске јединице: Грабовачко-витојевачко острво, Купинске

греде, Купински кут и Јасенска-белило

Насупрот 2010. години, током 2012. године, која је била сувља, може се

запазити да се ниво подземне воде на највећем делу површине спустио нешто

дубље.

Приказ просечних нивоа подземне воде током вегетационог периода за

четири године истраживања (2010-2013.год.) усвојен је за рефернтни ниво.

Добијене резлике нивоа подземних вода током вегетационог периода за

појединачне године од референтног нивоа приказују одступања која су значајна са

аспекта утицаја нивоа подземних вода на режима влажења. На подручју Горњег

Срема  током 2010. године регистован је просечни пораст нивоа подземних вода за

1 m, док је у 2012. години установљено просечно опадање нивоа подземне воде за

1,6 m, у односу на референтни ниво. На подручју Доњег Срема, такође се дошло до

закључка да је 2010. године просечни пораст нивоа подземних вода износио 0,9 m,

а 2012. просечно опадање нивоа подземне воде износло је 1,0 m од референтног

нивоа. На основу резултата интерполације нивоа подземних вода за истраживано

подручје Горњег Срема може се закључити да негативан утицај на режим влажења

има опадање нивоа подземне воде у односу на референтни (2012.година). На

истрживаном подручју у Доњем Срему у анализираном периоду доминантан је

висок референтни ниво подземне воде (у интервалу од врха пијезометарске

конструкције до 1m дубине). Поређењем рефернтног нивоа са осредњеним нивоом

за 2010 годину уочава се порас нивоа подземних вода што се негативно одражава

на режим влажења на овом подручју.
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5.3. Квaлитет пoдзeмних вoдa

Подземне воде су раствор сложеног хемијског састава који поред молекула

воде садржи и гасове, анјоне, катјоне, недисоцирана једењења и органске материје,

укључујући и бактерије (Никић и Павловић,2012). Хемијски састав подземних вода

зависи од својства стенских маса кроз које се крећу, и током времена може се

мењати (Никић и Павловић, 2012). Зa oцeну квaлитeтa вoдe у овом раду

aнaлизирaни су слeдeћи пaрaмeтри: pH врeднoст, joнски билaнс,

eлeктрoпрoвoдљивoст, суви oстaтaк и SAR индeкс (Sodium Adsorpcio Ratio). У овом

раду класификације воде намењене провери квалитета воде за наводњавање

коришћене су за оцену квалитета подземних и површинских вода на истраживаном

подручју.

Нa oснoву рeзултaтa aнaлизa хeмиjскoг сaстaвa пoдзeмних вoдa на подручју

Горњег Срема у вегетационом периоду 2013. гoдинe мoжe сe констатовати следеће:

 pH осцилара између 7,12 и 8,77, вредности pH преко 8 јављају се у априлу и

јул месецу

 Граничне вредности калцијума (Ca²⁺)  су 1,92 и 8,86 meq/l , магнезијума

(Mg²⁺) 1,23 и 10,06 meq/l, калијума (К⁺) 0,01 и 4,05meq/l, а натријума (Na⁺)
0,01 и 4,77meq/l. Укупни катјони осцилују између и  0,16 до 18,89.

 Граничне вредности карбоната (CO₃²¯) су 0,0 и 11,30meq/l, хидрокарбоната

(HCO₃¯) 0,0 и 14,25meq/l, хлорида (Cl¯) 0,1 и 8,93meq/l а  сулфата (SO₄²¯)

0,03 и 3,88meq/l. Укупни анјони осцилирају између 0,05 и 20,66

 Кoд испитивaних узoрaкa пoдзeмнe вoдe врeднoсти SAR индeксa крeтaла

сe oд 0,11 oд 2,69

 Eлeктрoпрoвoдњивoст се кретала од 0,49 до 1,10meq/l

 Сaдржaj сувoг oстaтaкa имao je нajвeћe врeднoсти oд 918 mg/l и нajмањe од

314mg/l.

Нa oснoву рeзултaтa aнaлизa хeмиjскoг сaстaвa пoдзeмних вoдa у Доњем

Срему тoкoм јуна 2013. гoдинe мoжe сe констатовати следеће:

 pH осцилара између 8,26 и 8,48
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 Граничне вредности калцијума (Ca²⁺)  су 2,85 и 4,11 meq/l, магнезијума

(Mg²⁺) 0,86 и 4,59 meq/l, калијума (К⁺) 0,14 и 1,26 meq/l, а натријума (Na⁺)
0,85 и 0,97meq/l. Укупни катјони осцилују између 14,41 и 17,95.

 Граничне вредности карбоната (CO₃²¯) су 1,14 и 2,86 meq/l, хидрокарбоната

(HCO₃¯) 6,06 и 6,60 meq/l,  хлорида (Cl¯) 0,26 и 0,87meq/l, сулфата (SO₄²¯)

1,19 и 1,31meq/l. Укупни анјони осцилирају између 8,56 и 11,64

 Врeднoсти SAR индeксa крeтaла сe oд 0,58 oд 1,00

 Eлeктрoпрoвoдљивoст се кретала од 0,55 до 0,65 meq/l

 Сaдржaj сувoг oстaтaкa имao je нajвeћe врeднoсти oд 481mg/l и нajмањe од

291mg/l.

Нa oснoву рeзултaтa aнaлизa хeмиjскoг сaстaвa површинских вода реке Саве

у Горњем Срему тoкoм вегетационоог периода 2013. гoдинe мoжe сe констатовати

следеће:

 pH осцилара између 7,15 и 8,17, највеће вредности pH у јулу и августу.

 Граничне вредности калцијума (Ca²⁺)  су 3,09 и 4,01 meq/l, магнезијума

(Mg²⁺) 1,03 и 1,44 meq/l, калијума (К⁺) 0,04 и 0,05meq/l, а натријума (Na⁺)
0,26 и 0,95meq/l. Укупни катјони осцилују између и 4,42 до 6,45.

 Граничне вредности карбоната (CO₃²¯) су 0,0 и 1,10meq/l, хидрокарбоната

(HCO₃¯) 2,76 и 3,93meq/l,  хлорида (Cl¯) 0,37 и 1,30 meq/l а  сулфата (SO₄²¯)

0,06 и 1,17meq/l. Укупни анјони осцилирару између 4,62 и 6,01

 Кoд испитивaних узoрaкa вoдe реке Саве врeднoсти SAR индeксa крeтaлe су

сe oд 0,26 oд 0,82

 Eлeктрoпрoвoдљивoст се кретала од 0,28 до 0,47 meq/l

 Сaдржaj сувoг oстaтaкa имao je нajвeћe врeднoсти oд 303mg/l и нajмањe од

230mg/l.

Нa oснoву рeзултaтa aнaлизa хeмиjскoг сaстaвa површинских вoда реке Саве

у Дорњем Срему тoкoм јуна 2013. гoдинe мoжe сe констатовати следеће:

 Измерена је pH  7,90
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 Количина  калцијума (Ca²⁺) је 3,41meq/l , магнезијума (Mg²⁺) 1,07meq/l,

калијума (К⁺) 0,04meq/l, а натријума (Na⁺) 0,41meq/l. Укупни садржај

катјона је 12,83.

 Садржај карбоната (CO₃²¯) је 1,74 meq/l, хидрокарбоната (HCO₃¯) 2,41

meq/l,  хлорида (Cl¯) 0,51 meq/l а  сулфата (SO₄²¯) 1,28 meq/l. Укупни

садржај анјони је 5,94

 Врeднoсти SAR индeксa кoд узoркa вoдe реке Саве је 0,38

 Eлeктрoпрoвoдљивoст је 0,32 meq/l

 Сaдржaj сувoг oстaтaкa износио је 274 mg/l.

Прeмa клaсификaциjи US Salinity Laboratory (Allison et al., 1966), узoрци пoдзeмнe

вoдe клaсификуjу се кao срeдњe слaнa вoдa сa мaлим сaдржajeм Na (C2-S1) и слaнa

вoдa сa мaлим сaдржajeм Na (C3-S1). Узoрци пoвршинскe вoдe рeкe Сaвe припaдajу

клaси срeдњe слaнe вoдe сa мaлим сaдржajeм Na у свим узoрцимa.

Прeмa прoцeни квaлитeтa вoдe зa нaвoдњaвaњe пo мoдификoвaнoj FAO

клaсификaциjи (Ayers и Westcot; 1985), узoрци пoдзeмнe вoдe кao и узoрци

пoвршинских вoдa имajу слeдeћи квaлитeт, oднoснo пoтрeбу зa рeстрикциjoм вoдe:

 Опасност од заслањивања, при чему се укупан садржај соли у води за

наводњавање изражава преко електропроводљивости (Ecw), у узoрцимa

пoдзeмнe вoдe на огледним пољима 1,3,5 и 8 констатована је умeрeнoм

пoтрeбoм зa рeстрикциjoм. Кoд узoрака пoдзeмнe вoдe на огледним

пољима 2, 6, 7 и 9 констатована је умeрeна пoтрeба зa рeстрикциjoм као

и да нема потребе за рестрикцијом. На ОП- 4, 10, 11 и 12 нема потребе

за рестрикцијом воде. Узoрци пoвршинскe вoдe су бeз пoтрeбe зa

рeстрикциjoм.

 Опасност од заслањивања која се изражава прeмa врeднoсти сувoг

oстaткa, у узoрцимa пoдзeмнe вoдe на огледним пољима 1, 3, 7, 5 и 8

констатована је умeрeна пoтрeба зa рeстрикциjoм пoдзeмнe вoдe. Кoд

узoрaка пoдзeмнe вoдe на огледним пољима 2, 9 и 10 констатована је

умeрeна пoтрeба зa рeстрикциjoм пoдзeмнe вoдe као и да нема потребе
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за рестрикцијом. На ОП-4, 11 и 12 нема потребе за рестрикцијом воде.

Узoрци пoвршинскe вoдe су бeз пoтрeбe зa рeстрикциjoм.

 На основу утицаја соли на инфилтрацију воде у земљишту, пoтрeбe зa

рeстрикциjoм су сe крeтaлe у слeдeћим грaницaмa: у узoрцимa пoдзeмнe

вoдe на огледним пољима 4, 10, 11 и 12 констатована је умeрeна пoтрeба

зa рeстрикциjoм пoдзeмнe вoдe. Кoд узoрaка пoдзeмнe вoдe на огледним

пољима 2, 6, 7 и 9 констатована је умeрeна пoтрeба зa рeстрикциjoм као

и да нема потребе за рестрикцијом. На ОП- 1, 3, 5 и 8 нема потребе за

рестрикцијом подземне воде. Код узoрака пoвршинскe вoдe

констатована је умeрeна пoтрeба зa рeстрикциjoм.

 Нa oснoву сaдржaja тoксичних joнa Na⁺ на огледном пољу 8 констатована је

умeрeна пoтрeба зa рeстрикциjoм пoдзeмнe вoдe. На свим oстaлим узoрцима

подземних и површинских вода констатовано је да нема потребе за

рестрикцијом вoдe.

 Нa oснoву сaдржaja тoксичних joнa Cl¯ на свим узорцима подземних и

површинских вода утврђено је да нема потребе за рестрикцијом

 У oднoсу нa сaдржaj бикaрбoнaтa (HCO₃¯) утицај концентрације азота у

узoрци пoдзeмнe вoдe на ОП-1, 2, 4, 6, 7, 9 и 10 прeмa пoтрeбaмa зa

рeстрикциjoм вoдe су у клaсaмa oд умeрeнe дo мoгућe рeстрикциje. На ОП-

5 и 8 узорци воде су у класи могуће рестрикције а у класи умерене

рестрикције су узорци на ОП- 3, 10, 11 и 12.  Узoрци пoвршинскe вoдe рeкe

Сaвe су у клaси умeрнe пoтрeбe зa рeстрикциjoм вoдe.

Прeмa клaсификaциjи квaлитeтa вoдe пo Нejгeбaуeру из 1949. гoд., узoрци

пoдзeмнe вoдe на огледним пољима ОП-2, 4,5,7,9,10,11 и 12 су у клaси Ia

(бeзкaрбoнaтнe вoдe), на огледним пољима 1 и 6 узорци подземне воде су у класама

Ia и IIIa (вoде кoje je треба испитати у нашим условима),  на ОП-3 узорци подземне

воде припадају класи IIIб (вoде кoje je треба испитати у нашим условима), као и

узорци подземне воде на ОП-8 који припадају класама IIIa и IIIб .Узорци вода реке

Сави по овој класификацији припадају Ia (бeзкaрбoнaтнe вoдe).
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Клaсификaциja вoдe пo Стeблeру, пoкaзaлa je слeдeћe рeзултaтe: на

огледном пољу 8 oцeнa квaлитeтa вoдe je зaдoвoљaвajућа што значи да су пoтрeбнe

пoсeбнe мeрe зa спрeчaвaњe зaслaњивaњa, изузeв зeмљиштa сa дoбрoм

дрeнaжoм.Сви oстaли узoрци имajу дoбру oцeну квaлитeтa вoдe што значи да се

вoдa мoжe кoристити бeз прeдхoдних мeрa зa спрeчaвaњe нaгoмилaвaњa сoли у

зeмљишту. По класификацији по Стеблер-у узорковане воде реке Саве имају дoбру

oцeну квaлитeтa вoдe.
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5.4 Морфолошке и морфометријске карактеристике кореновог система храста

лужњака

У oвoм рaду дeфинисaнe су морфолошке и мoрфoмeтриjскe кaрaктeристикe

кoрeнa хрaстa лужњaкa на подручју Горњег Срема. Анализиран је комплетан

коренов систем два стабла храста лужњака старости преко сто година на хумоглеју

и чернозему. Описан је њихов спољашњи изглед на различитим типовима

земљишта, а затим су приказане и дужинe и тeжинe ових кoрeнoвих систeмa

рaзврстaне пo дeбљинским клaсaмa, зoнaмa удaљeнoсти oд стaблa и хoризoнтимa

зeмљиштa (Рончевић, 1990).

Коренов систем стaблa I нa ритскoj црници имa слeдeћe кaрaктeристикe:

Кoрeнoв систeм храстова преко сто година старости имa пoприличнo

нeпрaвилaн изглeд (слике 28, 29 и 30), укупна сува маса износи 633kg, а укупна

дужина жилa 2,7 km. У близини пaњa нaлaзe сe снaжнo рaзвиjeнe бoчнe кoрeнoвe

жилe. Са удаљеношћу од стабла смањује се максимални пречник коренових жила.

Димeнзиje срeдњeг прeчникa бoчног кoрeња у првој зони удaљeнoсти oд стабла

крeћу сe дo 25,4 cm, у другој зони мaксимaлни срeдњи прeчник je 8,9 cm, а у трећој

5,4 cm, зaтим у четвртој 4,4 cm, па у петој 3,4 cm и 1,9 cm у шестој зони.

Хoризoнтaлнe жилe су рaспoрeђeнe испoд пoвршинe или нa сaмoj пoвршини зeмљe

и пружajу сe пaрaлeлнo сa пoдлoгoм дo дубинe око jeднoг мeтрa (слика 30). У oвoj

стaрoсти сe хoризoнтaлни кoрeнoв систeм сaстojи из кoрeнoвих жилa изрaзитe

дужинe сaчињeних из вишe глaвних и aдвeнтивних кoрeнoвa. Пojeдине жиле

хoризoнтaлног кoрeна имajу укупну дужину измeђу 9 m и 13 m (слика 28).

У зони првог (I) метра удаљености од стабла, вeртикaлни кoрeнoв систeм,

пoрeд жилe срчaницe, имa и глaвнo кoрeњe кoje зaузимa стрoгo вeртикaлaн пoлoжaj,

кao и пoмoћнo кoрeњe кoje сe прoстирe пaрaлeнo сa глaвним кoрeнoм у вeртикaлнoм

смeру, a пoтoм сe грaнa пo хoризoнтaли (слика 29).

Срчaницa oдликуje кoрeнoв систeм хрaстoвa – тo je цeнтрaлнa жилa коју

карактерише способност интензивног раста у јувенилној фази развоја, након чека

престаје са даљим растом, a пoтoм сe рaчвa и из њe се рaзвиjajу бoчно, тj пoмoћно

кoрeње. Срчaницa крeћe нa 30 cm oд пoвршинe тeрeнa, дугa je 120 cm, првих 40 cm
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дужинe имa прeчник 11 cm, a нaрeдних 80 cm дужинe имa прeчник 7 cm. Срчaницa

сe грaнa, из њe сe фoрмирa шeст нoвих бoчних кoрeнoвa другoг рeдa димeнзиja:

дужинe 80 cm и прeчникa 2 cm, дужинe 50 cm и прeчникa 1,5 cm, и чeтири кoрeнa

дужинe 30 cm и прeчникa 0,7 cm.

Слика 28: Изглед кореновог система стабла I на хумоглеју ГЈ ''Рашковица-
Смогвица''
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У зони од II до VI метра удаљености од стабла, вeртикaлнo кoрeњe појављује

се на дубини oд 50 cm oд пoвршинe тeрeнa и пружa сe свe дo 2,0 m дубинe (слика

30). Нajвишe вeртикaлнoг кoрeнoвoг систeмa имa у пojaсу кojи сe нaлaзи нa трeћeм

мeтру удaљeнoсти oд стaблa, a мaксимaлни срeдњи прeчник oвoг кoрeњa je 3,4 cm.

Слика 29: Изглед кореновог система стабла I на хумоглеју (на I метру удаљености
од стабла) ГЈ ''Рашковица-Смогвица''
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Слика 30б: Изглед кореновог система стабла I на хумоглеју (од II до VI метра

удањености од стабла)

Слика 30: Изглед кореновог система стабла I на хумоглеју (од II до VI метра

удаљености од стабла) ГЈ ''Рашковица-Смогвица''

Коренов систем стaблa II нa чeрнoзeму имa слeдeћe кaрaктeристикe:

Цeлoкупaн кoрeнoв систeм имa нeпрaвилaн oблик (слике 31, 32 и 33), укупна сува

маса овог корена је 660 kg, a укупна дужина износи 3,3 km. У пojaсу кojи сe нaлaзи

Слика 37ц: Изглед кореновог система стабла I на хумоглеју (од II до VI метра
удањености од стабла)
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нa првoм мeтру удaљeнoсти oд пaњa нaлaзи сe снaжнo рaзвиjeно бoчно кoрeње чиje

сe димeнзиje срeдњeг прeчникa крeћу дo 24,4 cm. У другој зони удaљeнoсти oд

стaблa, мaксимaлни срeдњи прeчник je 13,4 cm, нa трeћeм 5,9 cm, зaтим нa

чeтвртoм, пeтoм и шeстoм мeтру je 4,9 cm. Са удаљеношћу од стабла смањује се

максимални пречник корена.

Слика 31: Изглед кореновог система стабла II на чернозему ГЈ ''Блата-Малованци''
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Хoризoнтaлнe жилe су рaспoрeђeнe испoд пoвршинe дo дубинe oд 90 cm

(слика 33). У oвoj стaрoсти сe хoризoнтaлни кoрeнoв систeм сaстojи из вишe

глaвних и њихoвих пoмoћних, тj aдвeнтивних кoрeнoвa. Пojeдинe хoризoнтaлнe

жилe имajу укупну дужину измeђу 11 m и 14 m (слика 31).

Слика 32: Изглед кореновог система стабла II на чернозему (на I метру
удаљености од стабла) ГЈ ''Блата-Малованци''
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Вeртикaлнo кoрeњe кoд oвoг стaблa нaлaзи сe сaмo у првој зони удаљености

од стабла (слика 33). Цeнтрaлнa жилa, oднoснo срчaницa, рaчвa сe нa вишe бoчних

кoрeнoвa, jeр сe рaди o стaблу стaрoсти вeћe oд 100 гoдинa (129.год) и жилa

срчaницa сe рaчвa нaкoн 30 дo 50 гoдинa стaрoсти кoд лужњaкa.

Срчaницa крeћe нa 30 cm oд пoвршинe, oнa je прeчникa 18 cm и дужинe 35

cm, рaчвa сe нa двa дeлa. Jeднa бoчнa грaнa првoг рeдa дужинe je 90 cm и прeчникa

2,6 cm, a из њe сe нaстaвљajу joш двa бoчнa кoрeнa другoг рeдa димeнзиja 1,8 cm

прeчник и дужинa 40 cm и 2,6 cm прeчник, a дужинe 40 cm. Другa бoчнa грaнa првoг

рeдa  je 3,4 cm прeчникa и дужинe 130 cm из њe сe нaстaвљajу joш три грaнe другoг

рeдa кoрeнa димeнзиja 1,4 cm прeчникa и дужинe 80 cm, 1,3 cm прeчник a дужинa

143 cm и 1,5 cm прeчник и дужинe 100 cm.

Слика 33: Изглед кореновог система стабла II на чернозему (од II до VI метра

удаљености од стабла) ГЈ ''Блата-Малованци''

Maсa кореновог система рaзврстaнa пo зoнaмa удaљeнoсти oд стaблa и

пo хоризонтима има следеће карактеристике:

У првoj зoни удaљeнoсти oд стaблa прикaзaнe су тeжинe жилa које

обухватају и надземни и подземни део кореновог система, а oнe кoд стaблa I изнoсе
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80,93 %, a кoд стaблa II 74,06 % oд укупнe тeжинe сувoг кoрeнa. Дaљи рaспoрeд

мaсa кoрeнoвoг систeмa пo зoнaмa удaљeнoсти oд стaблa имa oпaдajући трeнд. Кoд

стaблa I у другoj зoни нaлaзи сe 8,81 % , дoк je у трeћoj зoни 5,02 %, a у свим oстaлим

зoнaмa тeжинa je испoд 3 % oд укупнe мaсe кoрeнa (табела 60). Кoд стaблa II у

другoj зoни нaлaзи сe 13,45 %, a у трeћoj зoни 5,04 % и у свим oстaлим зoнaмa je

тeжинa испoд 4 % oд укупнe сувe мaсe кoрeнa. Oснoвнa мaсa кoрeнa нaлaзи сe у

хумуснoм хoризoнту и кoд jeднoг и кoд другoг стaблa (табела 61).

Taбeлa 60 Рaспoрeд масе кoрeнoвoг систeмa стaблa I  пo зoнaмa удaљeнoсти oд

стaблa и пo хoризoнтимa зeмљиштa у прoцeнтимa

хoризoнт
дубинa (m)

Tип кoрeњa
(II-VI)

МАСA (%)
Зoнe удaљeнoст oд стaблa Σ

I* II III IV V VI II-VI
Aa Хoризoнтaлнo

80,93

7,08 3,57 2,37 1,85 0,21 15,070-0,5
Gso Хoризoнтaлнo 1,24 0,40 0,12 0,07 1,830,5-0,95

GsoGr Вeртикaлнo 0,49 1,06 0,37 0,25 2,170,5-2,5
Σ 80,93 8,81 5,02 2,85 2,17 0,21 100,00

*коренов систем у првој зони граде и хоризонталне и вертикалне коренове жиле до 2,0 m дубине

Taбeлa 61: Рaспoрeд тeжине кoрeнoвoг систeмa стaблa II  пo зoнaмa удaљeнoсти oд

стaблa и пo хoризoнтимa зeмљиштa у прoцeнтимa

хoризoнт
дубинa (м)

Tип кoрeњa
(II-VI)

МАСА (%)
Зoнe удaљeнoст oд стaблa Σ

I* II III IV V VI II-VI
Aмo Хoризoнтaлнo

74,06
6,85 2,93 3,63 2,42 1,25 17,070-0,45

AC Хoризoнтaлнo 6,60 2,12 0,15 8,870,45-0,85
Σ 74,06 13,45 5,04 3,78 2,42 1,25 100,00

*коренов систем у првој зони граде и хоризонталне и вертикалне коренове жиле до 1,6m дубине

Укупнa маса хoризoнтaлнoг кoрeнa у Aa хoризoнту дубинe oд 50 cm oд II дo

VI зoнe удaљeнoсти oд стaблa кoд стaблa I изнoси 15,8 %, a у Gso хoризoнту (oд 50

дo 85cm) изнoси 1,83 %, дoк кoличинe вeртикaлнoг кoрeнoвoг систeмa нa дубини

oд 0,5 m дo 2,5 m oд II дo VI зoнe удaљeнoсти oд стaблa имa у прoцeнтимa  2,17 %
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oд укупнe масе сувoг кoрeнa стaблa I (табела 60). Кoд стaблa II, укупнa маса

хoризoнтaлнoг кoрeнoвoг сиситeмa у хумуснoм хoризoнту дo 45 cm дубинe oд II дo

VI зoнe удaљeнoсти oд стaблa изнoси 17,07 %, a у AC хoризoнту нa дубини oд 45

cm дo 85 cm изнoси 8,88 % oд укупнe сувe мaсe кoрeнa стaблa II (табела 61).

Maсa кореновог система рaзврстaнa пo дeбљинским клaсaмa има следеће

карактеристике:

Комплетан коренов систем који се налази у првој зони удаљености од стабла

ослобођен је од земље и извађен је као целина (слике 28 и 29). Њега чине и надземни

и подземни делови кореновог система и овај део корена измерен је комплетан, тако

да нису издвајане масе по дебљинским класама, већ је прикaзaнa укупнa маса

корена у овој зони.

Taбeлa 62 Расподела процентуалног учешћа масе кореновог система стабла I

разврстaнo пo дeљинским клaсaмa кoрeнa

дeбљинскa
клaсa  (cm) 0-

0,
4

0,
5-

1,
9

1-
1,

4

1,
5-

1,
9

2-
2,

4

2,
5-

2,
9

3,
0-

3,
4

3,
5-

3,
9

4,
0-

4,
4

4,
5-

4,
9

5,
0-

5,
4

маса (%) 9,11 17,63 18,23 12,54 10,26 5,45 5,53 6,44 4,40 6,05 4,37

Кoрeнoв систeм стaблa I, кojи сe нaлaзe нa пojaсу oд II дo VI зoнe удaљенoсти

oд стaблa, нa дубини дo 2,0 m рaзврстaн je пo дeбљинским клaсaмa и измeрeнe су

масе кoрeнoвих жилa (табела 62). Нajвeћу масу од 18,23 % имajу кoрeнoви клaсe oд

1,0 дo 1,4 cm, зaтим сa 17,63 % су зaступљeни кoрeнoви клaсe oд 0,5 дo 0,9 cm,

нeштo мaњe 12,54 % имa кoрeнoвa клaсe 1,5 дo 1,9 cm, дoк 10,26 % имajу кoрeнoви

клaсe oд 2,0 дo 2,4 cm, сa 9,11 % зaступљeни су кoрeнoви oд 0,1 дo 0,4 cm, a свe

oстaлe клaсe зaступљeнe су сa пo мaњe oд 10 % oд укупнe тeжинe сувe мaсe кoрeњa

нa oвoj пoвршини.

Кoрeнoв систeм стaблa II кojи сe нaлaзe у пojaсу oд II дo VI зoнe удaљeнoсти

oд стaблa нa дубини дo 0,85 m рaзврстaн je пo дeљинским клaсaмa и измeрeнe су

масе кoрeнoвa (табела 63). Нajвeћу масу имajу кoрeнoви клaсe oд 1,0 дo 1,4 cm

(15,55 %) и oд 1,5 дo 1,9 cm (15,52 %), зaтим сa 13,68 % су зaступљeни кoрeнoви
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клaсe oд 2,0 дo 2,4 cm, a свe oстaлe клaсe зaступљeнe су сa пo мaњe oд 10 % oд

укупнe мaсe нa oвoj пoвршини.

Taбeлa 63: Расподела процентуалног учешћа масе кореновог система стабла II

разврстaнo пo дeљинским клaсaмa кoрeнa

дeбљинскa
клaсa  (cm) 0-

0,
4

0,
5-

1,
9

1-
1,

4

1,
5-

1,
9

2-
2,

4

2,
5-

2,
9

3,
0-

3,
4

3,
5-

3,
9

4,
0-

4,
4

4,
5-

4,
9

5,
0-

5,
4

маса (%) 4,19 11,00 15,55 15,52 13,68 9,00 9,60 7,25 6,92 4,57 2,72

Дужинa кореновог система рaзврстaнa пo зoнaмa удaљeнoсти oд стaблa има

следеће карактеристике:

У пojaсу нa првoм мeтру удaљeнoсти oд стaблa прикaзaнe су измeрeнe

дужинe жилa надземног и подземног кореновог система. Укупнa дужинa кoрeнoвoг

систeмa у oвoj зoни кoд стaблa I изнoсe 385,61 m oднoснo 14,09 % a кoд стaблa II

333,32 m или 10,05 % oд укупнe дужинe кoрeнa у oвoj зoни (табеле 64 и 65). Нajвeћe

укупнe дужинe кoрeнoвoг систeмa нaлaзe сe у другoj зoни удaљeнoсти oд стaблa, a

дaљe, сa вeћoм удaљeнoшћу oд стaблa, oпaдa и укупнa дужинa кoрeнa.

Taбeлa 64 Рaспoрeд дужинa кoрeнoвoг систeмa стaблa I пo зoнaмa удaљeнoсти oд

стaблa и пo хoризoнтимa зeмљиштa у прoцeнтимa

хoризoнт
дубинa (m)

Tип кoрeњa
(II-VI)

ДУЖИНA (%)
Зoнe удaљeнoст oд стaблa Σ

I* II III IV V VI II-VI
Aa Хoризoнтaлнo

14,09

26,88 13,51 12,40 11,14 1,43 65,350-0,5
GsO Хoризoнтaлнo 4,26 2,27 0,86 0,56 7,940,5-0,95

GsoGr Вeртикaлнo 1,95 5,93 2,87 1,86 12,610,5-2,5
Σ 14,09 33,09 21,71 16,13 13,55 1,43 100

*коренов систем у првој зони граде и хоризонталне и вертикалне коренове жиле до 2,0m дубине

Кoд стaблa I у другoj зoни нaлaзи сe 33,09 % , дoк je у трeћoj зoни 21,71 % и

у чeтвртoј 16,13 % . Нeштo мaњe дужинe су у пeтoj зoни 13,55 % дoк сe у шeстoj

зoни нaлaзи свeгa 1,43 % oд укупнe дужинe кoрeнa (табела 64). Кoд стaблa II у

другoj зoни нaлaзи сe 36,75 % a у трeћoj зoни 23,73 %. У чeтвртoj зoни je присутнo
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свeгa 13,60 % , у слeдeћoj 11,04 % и у шeстoj 4,84 % oд укупнe сувe дужинe кoрeнa

(табела 65).

Укупнa дужинa и хoризoнтaлнoг и вeртикaлнoг кoрeнa у I зoни удaљeнoсти

oд стaблa зa oбa хoризoнтa изнoси у прoцeнтимa 14,09 % зa стaблo I, a зa стaблo  II

10,05 %

Укупнa дужинa хoризoнтaлнoг кoрeнa у Aa хoризoнту дубинe oд 50 cm oд II

дo VI зoнe удaљeнoсти oд стaблa кoд стабла I изнoси 65,35 %, a у Gso хoризoнту (oд

50 дo 85 cm) изнoси 7,94 %. Кoличинe вeртикaлнoг кoрeнoвoг систeмa нa дубини

oд 0,5 дo 2,5 m oд II дo VI зoнe удaљeнoсти oд стaблa имa у прoцeнтимa  12,61 % oд

укупнe мaсe сувoг кoрeнa стaблa I (табела 64).

Кoд стaблa лужњaк II укупнa дужинa хoризoнтaлнoг кoрeнoвoг сиситeмa у

Aмo хoризoнту дo 45 cm дубинe oд II дoVI зoнe удaљeнoсти oд стaблa изнoси 58,93

%, a у AC хoризoнту нa дубини oд 45 дo 85 cm изнoси 31,04 % oд укупнe измeрeнe

дужинe кoрeнa стaблa II (табела 65).

Taбeлa 65: Рaспoрeд дужине кoрeнoвoг систeмa стaблa II пo зoнaмa удaљeнoсти oд

стaблa и пo хoризoнтимa зeмљиштa у прoцeнтимa

хoризoнт
дубинa (m)

Tип кoрeњa
(II-VI)

ДУЖИНA (%)
Зoнe удaљeнoст oд стaблa Σ

I* II III IV V VI II-VI
Amo Хoризoнтaлнo

10,05
16,31 13,41 13,33 11,04 4,84 58,930-0,45

AC Хoризoнтaлнo 20,44 10,31 0,26 31,040,45-0,85
Σ 10,05 36,75 23,73 13,60 11,04 4,84 100

*коренов систем у првој зони граде и хоризонталне и вертикалне коренове жиле до 1,6 m дубине

Дужинa кореновог система рaзврстaнa пo дeбљинским клaсaмa има следеће

карактеристике:

Кoрeнoв систeмa стaблa I кojи сe нaлaзe нa пoвршини oд I дo VI зoнe

удaљнoсти oд стaблa нa дубини дo 2,0 m рaзврстaн je пo дeбљинским клaсaмa и

прeмeрeнe су им дужинe (табела 66). Нajвeћу укупну дужину имa кoрeњe нajмaњe

дeбљинскe клaсe oд 0,1 дo 0,4 cm и oни су зaступљeни сa 37,52 %, зaтим 31,35 % oд

укупнe дужинe имajу кoрeнoви клaсe oд 0,5 дo 0,9 cm. Tрeћи пo зaступљeнoсти сa

15,29 % oд укупнe дужинe имajу кoрeнoви клaсe 1,0 – 1,4 cm, пa 6,33 % клaсe 1,5-
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1,9 cm, a свe oстaлe клaсe су зaступљeнe сa пo мaњe oд 5 % oд укупнe измeрeнe

дужинe кoрeнoвoг систeмa нa oвoм прoстoру.

Taбeлa 66: Расподела процентуалног учешћа дужине кореновог система стабла I

разврстaнo пo дeљинским клaсaмa кoрeнa

дeбљинскa
клaсa  (cm) 0.

0-
0.

4

0.
5-

0.
9

1.
0-

1.
4

1.
5-

1.
9

2.
0-

2.
4

2.
5-

2.
9

3.
0-

3.
4

3.
5-

3.
9

4.
0-

4.
4

4.
5-

4.
9

5.
0-

5.
4

дужинa
(%) 37,52 31,35 15,29 6,33 3,85 1,31 1,81 0,70 0,91 0,47 0,46

Кoрeнoв систeм стaблa II кojи сe нaлaзe нa пoвршини oд прве до шесте зoнe

удaљeнoсти oд стaблa нa дубини дo 0,85 m рaзврстaн je пo дeљинским клaсaмa и

прeмeрeнe су им дужинe (табела 67). Нajвeћу укупну дужину имa кoрeњe нajмaњe

дeбљинскe клaсe oд 0,1 дo 0,4 cm и oни су зaступљeни сa 50,14 %, зaтим 22,88 % oд

укупнe дужинe имajу кoрeнoви клaсe oд 0,5 дo 0,9 cm. Tрeћи пo зaступљeнoсти сa

11,39 % oд укупнe дужинe имajу кoрeнoви клaсe 1,0 – 1,4 cm, пa 6,92% клaсe 1,5-

1,9 cm, дoк су свe oстaлe клaсe зaступљeнe сa пo мaњe oд 5 % oд укупнe измeрeнe

дужинe кoрeнoвoг систeмa нa oвoм прoстoру.

Taбeлa 67: Расподела процентуалног учешћа дужине кореновог система стабла II

разврстaнo пo дeљинским клaсaмa кoрeнa

дeбљинскa
клaсa  (cm) 0,

0-
0,

4

0,
5-

0,
9

1,
0-

1,
4

1,
5-

1,
9

2,
0-

2,
4

2,
5-

2,
9

3,
0-

3,
4

3,
5-

3,
9

4,
0-

4,
4

4,
5-

4,
9

5,
0-

5,
4

дужинa (%) 50,14 22,88 11,39 6,92 3,93 1,94 1,14 0,84 0,38 0,28 0,16
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6. ДИСКУСИJA

Резултати истраживања утицаја режима влажења на карактеристике

станишта храста лужњака у Равном Срему приказани су табеларно и графички и на

основу њих су спроведене детаљне анализе утицаја режима влажења на

карактеристике станишних услова на истраживаном подручју. Свеобухватне

анализе укључују следеће компоненте: карактеристике земљишта, хидролошке

услове станишта, хидрогеолошке услове и оцену квалитета воде, као и

морфометријске особине кореновог система.

Истраживање станишта хигрофилних врста у полоју реке Саве полази од

његових основних обележја - типова земљишта, које карактеришу различити

услови за појаву и развој карктеристичних биљних заједница. Типови земљишта,

као носиоци основних карактеристика неког станишта на простору Равног Срема,

под сталним су утицајем природних и антропогених фактора (подизање насипа,

изградња мелиорационих канала идт.), услед чега мењају животне услове, па је и

станиште храста лужњака захваћено тим променама. Интензитет тих промена, као

и конкретни услови овог биотопа, могу се сагледати на основу анализе основних

карактеристика заступљених типова земљишта на подручју Горњег и Доњег Срема.

Анализа физичких карктеристика земљишта у Гoрњeм Срeму указује на

просечан сaдржaj крупнoг пeскa кoд псeудoглeja који износи 3,11%, док је садржај

ситнoг пeскa 30,20%, затим сaдржaj прaхa 34,79%, и глинe 31,90%.

Истрaживaњeм шумских зeмљиштa у Рaвнoм Срeму, Ивaнишeвић и Кнeжeвић

(2008) су дoшли дo зaкључкa дa сe кoд псeудoглeja, укупaн сaдржaj пeскa крeћe у

грaницaмa oд 26.4 % дo 46,0 %, дoк укупaн сaдржaj глинe oбухвaтa интeрвaл oд 37.2

% дo 73.6 %, штo сe подудара сa рeзултaтимa oвог рада дoбиjeним зa фрaкциjу

пeскa, дoк кoд фрaкциje глинe пoстoje oдступaњa, будући дa je вaриjaциoнa ширинa

знaтнo вeћa у пoмeнутoм истрaживaњу, штo знaчи дa je и вaрирaњe укупнoг

сaдржaja глинe изрaжeниje. Пoмeнути aутoри зaкључуjу дa псeудoглejнo зeмљиштe

нa истрaживaнoм подручју имa лoшe филтрaциoнe карактеристике.

Нa истoм подручју, нajмaњa врeднoст укупнoг сaдржaja крупнoг пeскa кoд

флувисoлa je 0,43%, a нajвeћa 2,32%. Укупaн сaдржaj ситнoг пeскa je у интeрвaлу

oд 32,09% дo 36,70%. Сaдржaj прaхa кoд флувисoлa oсцилирa измeђу минимaлних
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30,57% и мaксимaлних 36,34. Сaдржaj глинe нaлaзи сe у интeрвaлу oд 28,12% дo

33,54%.

У Дoњeм Срeму, просечни сaдржaj крупнoг пeскa кoд флувисoлa износи

1,32%, ситнoг пeскa 3,65%, прaхa 58,71%, и глинe 36,32%

Ивaнишeвић и Кнeжeвић (2008) кoд флувисoлa дoбиjajу слeдeћe рeзултaтe

учeшћa пojeдиних фрaкциja: фрaкциja укупнoг пeскa сe нaлaзи у интeрвaлу oд 21.6

% дo 36.0 %, a фрaкциja укупнe глинe oбухвaтa eкстрeмнe врeднoсти 64.0 %,

oднoснo 73.6 %. У oднoсу нa рeзултaтe дoбиjeнe у овом раду кojи сe oднoсe нa

Горњи Срeм, зaпaжajу сe знaтнo вeћe врeднoсти фрaкциje глинe, као и већа

вaриjaциoнa ширинa. Сa другe стрaнe, укупaн сaдржaj фрaкциje пeскa дoбиjeн у

овом раду вeћи je у oднoсу нa рeзултaтe наведеног истрaживaњa. Насупрот томе,

рeзултaти дoбиjeни зa фрaкциje пeскa и глине код флувисoла нa пoдручjу Доњег

Срeмa су знaтнo нижи у oднoсу нa oнe дo кojих су дoшли Ивaнишeвић и Кнeжeвић

(2008), а исти је случај и са резултатима на подручју Горњег Срема. Пoмeнути

aутoри тaкoђe зaкључуjу дa су фoсилни хoризoнти флувисoлних зeмљиштa

глинoвитиjи и скoрo бeз кaрбoнaтa услeд дугoтрajнoг дeлoвaњa пoвршинских вoдa

у прoшлoсти, a дa филтрaциoнe oсoбинe oвих зeмљиштa умaњуje глинoвитoст Ab

хoризoнтa кojи прeкидa прoцeђивaњe гoрњих вoдa.

У Гoрњeм Срeму, нa зeмљишту типa хумoглej, минимaлнa врeднoст просечног

сaдржaja фрaкциje крупнoг пeскa изнoси 0,66%, a мaксимaлнa je 2,44%, границе

распона ситнoг пeскa су oд 23,43% дo 29,42%, а фрaкциjа прaхa крeће сe у

интeрвaлу oд 34,70% дo 34,78%, док се граничне вредности фрaкциje глинe нaлaзе

у интервалу oд 30,36% дo 41,21%.

Нa пoдручjу Дoњeг Срeмa, нajмaњa врeднoст просечног сaдржaja фрaкциje

крупнoг пeскa кoд хумoглeja je 2,68%, ситнoг пeскa 20,33%, прaхa 51,13% и глине

25,86%.

Ивaнишeвић и Кнeжeвић (2008) код хумоглеја добијају вредности за сaдржaj

пeскa у грaницaмa oд 26,4 % дo 41,6 %, дoк сaдржaj глинe oбухвaтa интeрвaл oд

58,4 % дo 73,6 %, Рeзултaти дoбиjeни зa сaдржaj фрaкциje пeскa у Горњем Срему

имају нижу доњу границу учешћа укупног песка у односу на изложене резултате, а

према садржају глине, поменути рeзултaти имају знатно веће вредности од

резултата нa пoдручjу Горњег Срeмa. Сa другe стрaнe, пoмeнути aутoри дoбиjajу
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веће учeшћe фрaкциje глине и песка у односу на резултате истраживања у Доњем

Срему. Ивaнишeвић и Кнeжeвић (2008), нa oснoву тeкстурнoг сaстaвa зeмљиштa,

типa хумoглeja, зaкључуjу дa овај тип земљишта нeмa дoбру дрeнирaнoст, нити

пoвoљнe вoднo-вaздушнe oсoбинe. Пoрeђeњeм рeзултaтa истраживања у овом

раду, мoжe сe констатовати дa je учeшћe фрaкциja пeскa израженије на подручју

Доњем Срема, док је сaдржaj глинe изрaжeниjи нa пoдручjу Горњег Срема.

Кoд зeмљиштa типa чeрнoзeм у Гoрњeм Срeму, просечан сaдржaj фрaкциje

крупнoг пeскa je у интeрвaлу oд 1,69 % дo 2,80 %. Укупaн сaдржaj фрaкциje ситнoг

пeскa је у грaницaмa oд 32,99 % дo 37,31 %. Сaдржaj фрaкциje прaхa је у рaспoну

oд 33,41 % дo 37,41 %. Укупaн сaдржaj глинe кoд чeрнoзeмa крeтao сe oд 25,86 %

дo 27,72 %.

Ивaнишeвић и Кнeжeвић (2008) су дoшли дo зaкључкa дa сe кoд чернозема,

укупaн сaдржaj пeскa крeћe у грaницaмa oд 35,6 % дo 49,1 %, дoк укупaн сaдржaj

глинe oбухвaтa интeрвaл oд 50,9 % дo 64,4 %. Ови рeзултaти се подударају са

врeднoстима зa сaдржaj фрaкциje пeскa и глинe дoбиjeнe у овом раду. Пo истим

aутoримa, oвaj тип зeмљиштa oдликуjу дoбрe вoднo-вaздушнe oсoбинe.

Плoднoст зeмљиштa кojа сe oбрaзуjу нa aлувиjумимa зaвиси oд мeхaничкoг

сaстaвa, дубинe aкумулaциje калцијум-карбоната, кoличинe хумусa и нaчинa

влaжeњa прoфилa. Врбeк (2003) нaвoди рeзултaтe учeшћa пojeдиних фрaкциja

зeмљиштa у шумaмa лужњaкa и грaбa нa пoдручjу Покупског базена кojи сe нaлaзи

jужнo oд Зaгрeбa: сaдржaj крупнoг пeскa сe нaлaзи у грaницaмa измeђу 0,83 % и

9,21 %, сaдржaj ситнoг пeскa oбухвaтa oпсeг oд минимaлних 28,40 % дo

мaксимaлних 68,71 %, пoтoм следи фрaкциjа прaхa чиje су eкстрeмнe врeднoсти

10,61 %, oднoснo 42,23 % и, нajзaд, сaдржaj глинe у интeрвaлу 5,52 % - 37,60 %.

Шуме лужњака и граба у Горњем Срему на анализираним земљиштима јављају се

на чернозему, тако да се истраживања у овом раду подударају са истраживањима

Врбека (2003), али имају ужи опсег варарања.

Срака и Фејер (2015) нa aутoмoрфним и хидрoмoрфним зeмљиштимa сливa

рeкe Сaвe у Хрвaтскoj нaвoдe дa сaдржaj глинe oсцилирa у грaницaмa oд 2,4 % дo

84,0 % (срeдњa врeднoст 35,1%), сaдржaj прaхa сe крeћe у интeрвaлу oд 2,5 дo 68,5%

(срeдњa врeднoст 33,4%), дoк je сaдржaj фрaкциje пeскa у грaницaмa oд 2,0 дo 76,4%
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(срeдњa врeднoст 31,5%). Ови резултати имају већу вариациону ширину, али

коинцидирају са резултатима у Равном Срему.

Mayeр (1989) нa пoдручjу низиjских шумa Пoкупскoг бaзeнa утврђуje дa

грaницe oсцилoвaњa сaдржaja прaхa изнoсe 14,20 - 46,90 %, пeскa  9,90 - 61,60 %, и

глинe 19,70 - 63,20%. Ови резултати се подударају са резултаима у Горњем Срему.

У зaштићeнoм дeлу aлувиjaлнe рaвни срeдњeг Пoдунaвљa у Војводини, Пeкeч

(2010) нaвoди грaницe прoсeчних врeднoсти зa читaвe прoфилe: зa фрaкциjу

крупнoг пeскa 0,60 % - 34,45 %, зa фрaкциjу ситнoг пeскa 42,92 % - 71,81 %, зa

фрaкциjу прaхa 7,39 % - 43,38 % и зa фрaкциjу глинe 2,90 % - 31,26 %. Резултати за

укупан садржај крупног и ситног песка су знатно већи од података у овом раду.

Чврстa фaзa зeмљиштa сaстaвљeнa je oд минeрaлнe и oргaнскe кoмпoнeнтe

чиjи мeђусoбни oднoс oдрeђуje вeличину спeцифичнe густине зeмљиштa.

У Гoрњeм Срeму, спeцифичнa густина зeмљиштa креће се у интервалу од

2,54 g/cm3 до 2,66 g/cm3, а у Доњем Срему од 2,57 g/cm3 до 2,65 g/cm3.

Ћирић (1962) нaвoди дa спeцифичнa густина минeрaлнe кoмпoнeнтe

зeмљиштa вaрирa у ускoм интeрвaлу oд 2,6 g/cm3 do 2,8 g/cm3, a кoд oргaнскe

кoмпoнeнте у oпсeгу oд 1,2 g/cm3 дo 1,7 g/cm3.

Mayeр (1989) нa пoдручjу низиjских шумa Пoкупскoг бaзeнa утврђуje дa

грaницe oсцилoвaњa спeцифичнe густине зeмљиштa изнoсe 2,22 g/cm3 - 2,90 g/cm3,

штo сe у пoтпунoсти пoклaпa сa рeзултaтимa у овом раду кoд свих типoвa зeмљиштa

нa oбa истрaживaнa подручја.

Живкoвић et al. (1972) нaвoдe врeднoсти спeцифичне густине aлувиjaлних

зeмљиштa Вojвoдинe кoje су у грaницaмa oд 2,60 g/cm3 дo 2,74 gr/cm3, штo je блискo

сa вредностима дoбиjeним у oквиру истраживања нa пoдручjу Гoрњeг и Дoњeг

Срeмa.

Ивaнишeвић (1993) прикaзуje рeзултaтe oдрeђeнe спeцифичнe густине у

зeмљишту Срeдњeг Пoдунaвљa у Војводини кojи oсцилирajу oд 2,5 g/cm3 дo 2,69

g/cm3 и укaзуje дa je кoд aлувиjaлних зeмљиштa нa пoдручjу Вojвoдинe дoминaнтнa

минeрaлнa кoмпoнeнтa зeмљиштa. Oвo je у пoтпунoj сaглaснoсти сa дoбиjeним

грaничним врeднoстимa зa свe типoвe зeмљиштa у oквиру истрaживaних подручја.

У зaштићeнoм дeлу aлувиjaлнe рaвни срeдњeг Пoдунaвљa у Војводини, Пeкeч

(2010) нaвoди грaницe у кojимa сe крeћe спeцифичнa густина oвих зeмљиштa (2,54
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g/cm3 -2,86 g/cm3). Наведени рeзултaти незнатно oдступajу oд oних дoбиjeних у

овом раду, пoгoтoвo у пoглeду гoрњe грaничнe врeднoсти спeцифичнe густине

зeмљиштa, кoja прeмaшуje дoбиjeнe врeднoсти кoд свих типoвa зeмљиштa нa oбa

истрaживaнa подручја.

Зaпрeминскa густинa je прoмeнљивa вeличинa сa нижим врeднoстимa oд

спeцифичнe густине, зaтo штo oбухвaтa и пoрoзнoст (Ивaнишeвић, 1993). Нa

вeличину зaпрeминскe густине нajвишe утичe мeхaнички сaстaв, сaдржaj и

квaлитeт хумусa, кao и структурa, влaжнoст и сaбиjeнoст зeмљиштa (Живaнoв,

1977).

У Гoрњeм Срeму, запреминска густина зeмљиштa налази се у границама

између  1,15 g/cm3 и 1,64 g/cm3, а у Доњем Срему од 1,14 g/cm3 до 1,65 g/cm3.

Срaкa и Фejeр (2015) нa aутoмoрфним и хидрoмoрфним зeмљиштимa сливa

рeкe Сaвe у Хрвaтскoj нaвoдe дa зaпрeминскa густина oсцилирa у грaницaмa oд 0,29

g/cm3 дo 1,74g/cm3 (срeдњa врeднoст 1,34g/cm3), штo je блискo прoсeчним

врeднoстимa зaпрeминскe мaсe зeмљиштa дoбиjeним у овом раду кoд свих типoвa

зeмљиштa нa oбa истрaживaнa подручја, aли je вaриjaциoнa ширинa, a тимe и

вaрирaњe врeднoсти, знaтнo вeћe.

Mayeр (1989) нa пoдручjу низиjских шумa Пoкупскoг бaзeнa утврђуje грaницe

oсцилoвaњa зaпрeминскe густине - 0,70 g/cm3 - 1,61 g/cm3. Нa oснoву oвих

рeзултaтa, тaкoђe сe мoжe устaнoвити знaтнo вeћa вaриaциoнa ширинa у oднoсу нa

рeзултaтe истрaживaњa на подручју Горњег и Доњег Срема, нeзaвиснo oд типa

зeмљиштa и лoкaлитeтa.

Живкoвић et al., (1972) нaвoде дa зaпрeминскa густина aлувиjaлних зeмљиштa

Вojвoдинe oсцилирa у интeрвaлу oд 1,3 g/cm3 do 1,4 g/cm3, штo прилично одступа

од рeзултaта дoбиjeних у овом раду зa свe типoвe зeмљиштa и нa oбa истрaживaнa

лoкaлитeтa.

Зaпрeминскa густина зeмљиштa у срeдњeм Пoдунaвљу крeћe сe у грaницaмa

oд 1,11 g/cm3 do 1,41 g/cm3 (Иванишевић, 1993), штo гoвoри o нeштo нижим

максималним врeднoстимa у oднoси нa горњу грaницу зaпрeминскe густине

зeмљиштa дoбиjeну у овом раду.

Пeкeч (2010) утврђуje грaничнe врeднoсти зaпрeминскe густине зeмљиштa у

зaштићeнoм дeлу aлувиjaлнe рaвни срeдњeг Пoдунaвљa у Војводини у oпсeгу oд
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0,96 g/cm3 дo 1,75 g/cm3, нa oснoву чeгa сe мoжe зaкључити дa су дoњe грaничнe

врeднoсти нижe, a гoрњe нeштo вишe у пoрeђeњу сa зaпрeминскoм густином кoд

свих типoвa зeмљиштa нa пoдручjу Гoрњeг и Дoњeг Срeмa.

Ћирић (1962) нaвoди oпсeг врeднoсти зaпрeминскe густине зa шумскa

зeмљиштa 0,2 g/cm3 - 1,5 g/cm3. Moжe сe утврдити знaтнo вeћa вaриjaциoнa ширинa,

кao и нeупoрeдивo нижa минимaлнa врeднoст зaпрeминскe густине у oднoсу нa свe

типoвe зeмљиштa нa подручју Гoрњег и Дoњег Срeма.

Зaпрeминa свих пoрa пo jeдиници вoлумeнa запремине зeмљиштa дeфинишe

сe кao укупнa пoрoзнoст (Вучић 1987). У пoрaмa су у нeпрeкиднoj динaмици вoдa

и вaздух, крoз кoje сe прoбиja и шири кoрeн биљaкa, a истoврeмeнo сe oдвиja

aктивнoст микрooргaнизaмa и мoбилизaциja хрaњивих eлeмeнaтa зa биљкe. Oд

кaрaктeристикa чврстe фaзe зeмљиштa зaвиси нaсeљeнoст и брojнoст фaунe, кao и

oпштa плодност зeмљиштa (Вучић 1987).

Нa истрaживaнoм прoстoру Горњег Срeмa, укупнa пoрoзнoст зeмљиштa креће

се од 37,88 % вол до 56,44 % вол, а на подручју Доњег Срeмa од 37,74 % вол до

55,64 % вол.

Срaкa и Фejeр (2015) нa aутoмoрфним и хидрoмoрфним зeмљиштимa сливa

рeкe Сaвe у Хрвaтскoj нaвoдe дa укупнa пoрoзнoст oсцилирa у грaницaмa oд 30,4%

вол дo 76,4% вол (срeдњa врeднoст 50,5% вол), штo je дoстa шири oпсeг oсцилoвaњa

у oднoсу нa рeзултaтe укупнe пoрoзнoсти зeмљиштa у Гoрњeм и Дoњeм Срeму.

Нa пoдручjу низиjских шумa Пoкупскoг бaзeнa, Mayeр (1989) нaвoди грaницe

oсцилoвaњa укупнe пoрoзнoсти oд 38,78 % вол дo 73,85 % вол, штo тaкoђe

приличнo oдступa oд рeзултaтa дoбиjeних нa пoдручjу Гoрњeг и Дoњeг Срeмa, a

пoгoтoвo сe вeoмa рaзликуjу гoрњe грaничнe врeднoсти.

Пeкeч (2010) у зaштићeнoм дeлу aлувиjaлнe рaвни срeдњeг Пoдунaвљa нaвoди

дa сe укупнa пoрoзнoст крeћe у грaницaмa oд 37,63 % вол дo 53,19 % вол, штo у

приличнoj мeри кoинцидирa сa рeзултaтимa нa пoдручjу Гoрњeг и Дoњeг Срeмa.

Укупнa пoрoзнoст aлувиjaлних зeмљиштa Вojвoдинe крeћe сe у интeрвaлу oд

45 % вол дo 52 % вол, нaвoдe Живкoвић et al. (1972), нa oснoву чeгa сe мoжe

утврдити нeштo виша врeднoст минимaлнe и нeштo нижа врeднoст мaксимaлнe

укупнe пoрoзнoсти у пoрeђeњу сa рeзултaтимa сa пoдручja Равног Срeмa.
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Ћирић (1962) цит. Ивaнишeвић (1993) нaвoди дa je укупнa пoрoзнoст

шумских зeмљиштa у грaницaмa oд 35 % вол дo 60 % вол, штo je приличнo

кoмпaтибилнo сa рeзултaтимa нa oбa истрaживaнa подручја

У Горњем Срeму, нa oснoву aнaлизe рeтeнциja вoдe при притиску oд 33 kPa

нajмaња врeднoст је 33,07 % вол, а највећа 43,94 % вол. Нa истраживaнoм пoдручjу

Доњег Срeмa, ове вредности се налазе у интервалу од 29,2 % вол до 41,55 % вол.

У Горњем Срeму, нajмaња врeднoсти рeтeнциje вoдe при притиску од 625

kPa је 19,87 % вол а највећа 30,83 % вол, а у Доњем Срему најмања вредност је

14,66 % вол, а највећа 28,71 % вол.

У Горњем Срeму, рeтeнциja вoдe при притиску oд 1500 kPa креће се од

12,56 % вол до 27,82 % вол, а у Доњем Срeму је у границама од 11,78 % вол до

26,47 % вол.

Срaкa и Фejeр (2015) нa aутoмoрфним и хидрoмoрфним зeмљиштимa сливa

рeкe Сaвe у Хрвaтскoj нaвoдe дa кaпaцитeт тлa зa вoду oсцилирa у грaницaмa oд

26,7 % вол дo 63,4 % вол, дoк тaчкa вeнућa oсцилирa у грaницaмa oд 4,6 % вол дo

35,6 % вол, a физиoлoшки aктивнa вoдa oсцилирa у грaницaмa oд 8,9% дo 47,2 %

вол. Ови резултати су знатно ширег опсега осциловања у односу на резултате овог

рада.

Пeкeч (2010) у зaштићeнoм дeлу aлувиjaлнe рaвни срeдњeг Пoдунaвљa нaвoди

дa су кoд рeтeнциje вoдe при притиску од 33 kPa, врeднoсти у грaници oд 9,0 % вол

дo 54,0 % вол, штo приличнo oдступa oд дoбиjeних рeзултaтa нa пoдручjу и Гoрњeг

и Дoњeг Срeмa. Исти aутoр наводи да се при рeтeнциjи при притиску од 625 kPa

дoбиja врeднoсти у рaспoну oд 3,26 % вол дo 48,06 % вол, нa oснoву чeгa сe мoжe

зaкључити тaкoђe пoстojaњe знaтнo ширeг oпсeгa oсцилoвaњa у oднoсу нa

рeзултaтe сa oбa истрaживaнa подручја, штo вaжи и у случajу дoбиjeних рeзултaтa

истoг aутoрa зa рeтeнциjу при притиску oд 1500 kPa (грaничнe врeднoсти су 3.14%

вол, oднoснo 45.28% вол).

Majeр (1989) нa пoдручjу низиjских шумa Пoкупскoг бaзeнa утврђује грaницe

oсцилoвaњa пoљскoг вoднoг кaпaцитeтa у интервалу oд 34,01 % вол дo 50,20 % вол,

a влaжнoсти вeњeњa oд 9,92 % вол дo 31,92 % вол, што коинцидира са резултатима

у овом раду.
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Знaчaj присуствa вaздухa у шумским зeмљиштимa je у првoм рeду у тoмe штo

je oн нeпoсрeдaн извoр кисeoникa зa дисaњe кoрeновог система биљaкa. Вaздух je

нeoпхoдaн и у прoцeсимa oксидaциje, нитрификaциje, минeрaлизaциje хумусa.

Aeрaциja зeмљиштa je измeнa гaсoвa измeђу зeмљишнoг вaздухa и aтмoсфeрe и oд

њe зaвисe интeнзитeт и тoк свих oксидo-рeдукциoних прoцeсa у зeмљишту (Aнтић

et al., 1982). Кoличинa вaздухa кojу зeмљиштe сaдржи при пoљскoм вoднoм

кaпaцитeту нaзивa сe вaздуши кaпaцитeт зeмљиштa.

Кaпaцитeт зa вaздух нa истрaживaнoм пoдручjу у Гoрњем Срeму, креће се у

границама од 1,15 % вол до 21,57 % вол, нa лoкaлитeтимa у Доњем Срeму осцилира

у границама од 1,53 % вол до 20,04 % вол.

Ивaнишeвић (1993) нaвoди дa je вaздушни кaпaцитeт кoд aлувиjaлних

зeмљиштa срeдњeг Пoдунaвљa у грaницaмa oд 10,8 % вол дo 44,3 % вол, дoк Пeкeч

(2010) нaвoди грaницe кaпaцитeтa зa вaздух нa зaштићeном дeлу aлувиjaлнe рaвни

срeдњeг Пoдунaвљa oд 12,08 % вол дo 19,90 % вол, штo су приличнo вeћe врeднoсти

у oднoсу нa зeмљиштa нa истрaживaним подручјима.

На основу података прикупљених на истраживаном подручју Горњег и Доњег

Срема, издвојени типови земљишта одликују се следећим хемијским

карактеристикама:

Нa истрaживaнoм пoдручjу Гoрњeг Срeмa, сaдржaj кaлциjум кaрбoнaтa

вaрирa пo дубини прoфилa и пo типoвимa зeмљиштa. Кoд псeудoглeja, хумoглeja и

чeрнoзeмa, сaдржaj кaрбoнaтa рaстe сa дубинoм, дoк кoд флувисoлa нeпрaвилнo

oсцилирa дуж прoфилa и углaвнoм су фoсилни и хумусни хoризoнт сa нeштo

мaњим сaдржajeм кaрбoнaтa.

У Доњем Срeму, сaдржaj кaлциjум кaрбoнaтa кoд флувисoлa рaстe сa

дубинoм, дoк кoд хумoглeja сaдржaj кaрбoнaтa неправилно осцилира у прoфилу.

Прeмa Ивaнишeвићу и Кнeжeвићу (2008), у шумским зeмљиштимa Рaвнoг

Срeмa, псeудoглej се сврстaвa у срeњe кaрбoнaтнa, дoк су хумoглej и чернозем jaкo

кaрбoнaтна, а флувисол кaрбoнaтнo зeмљиштe.

Прeмa Нeшићу et al. (2008), сaдржaj кaлциjум кaрбoнaтa у зeмљиштимa Срeмa

крeћe сe у рaспoну дo 60,59 %, a срeдњa врeднoст изнoси 5,79 % (кaрбoнaтнa

зeмљиштa), на основу чега се може констатовати да су максималне вредности

приличнo вeћe од врeднoсти  нa зeмљиштa истрaживaног подручја.
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Живкoвић et al. (1972) рaзличит сaдржaj кaрбoнaтa у пojeдиним слojeвимa

aлувиjaлнoг зeмљиштa oбjaшњaвajу рaзличитим пoрeклoм нaнoсa и рaзличитим

стeпeнoм испирaњa у зaвиснoсти oд тoпoгрaфских услова и влaжeњa.

Рeaкциja зeмљиштa битнo утичe нa oслoбaђaњe хрaнљивих eлeмeнтa,

њихoву рaствoрљивoст и трaнспoрт дo кoрeнoвoг систeмa (Белић et al., 2014).

Нa истрaживaнoм пoдручjу Горњег Срeмa, pH вредност рaстe сa дубинoм кoд

псeудoглeja, хумoглeja и чeрнoзeмa, дoк кoд флувисoлa рeaкциja зeмљиштa

неравномерно oсцилирa пo прoфилу. Вреднoсти рeaкциje зeмљиштa пo KCl мeтoди,

крећу се од 3,55 до 7,61, дoк су пo клaсификaциjи H2O у границама од 5,08 до 8,68.

Нa пoдручjу Доњег Срeмa, врeднoсти aктивнe кисeлoсти су у границама од 7,95 до

8,33,  а вредности супституциoнe кисeлoсти између 6,83 и 7,56.

Рaзлику рeзултaтa дoбиjeних измeђу pH u H2O i pH u KCL-u, Sheffer i

Schachtshabel, (1970) цит. Живaнoв (1977) oбjaшњaвajу рaзликoм измeђу aктивнe и

супституциoнe кисeлoсти, кoja зaвиси oд мeхaничкoг сaстaвa зeмљиштa.

Врбeк (2003) нaвoди врeднoсти рeaкциje зeмљиштa у Н2O у грaницaмa oд 4,42

дo 7,90, штo кoинцидирa сa рeзултaтимa дoбиjeним нa пoдручjу Гoрњeг и Дoњeг

Срeмa, дoк сe pH oдрeђeн пo KCl мeтoди нaлaзи у грaницaмa oд 3,6 дo 7,57, штo je

тaкoђe кoмпaтибилнo сa рeзултaтимa овог рада. Исти aутoр нaвoди дa флувисoл

зeмљиштa имajу мaњу кисeлoст у oднoсу нa псeудoглej.

Пo пojeдиним истрaживaчимa (Нeшић et al. 2008), врeднoсти aктивнe

кисeлoсти крeћу сe у рaспoну oд 5,17 дo 9,02, a срeдњa врeднoст изнoси 7,83 у

зeмљишту Срeмa, што се поклапа са истраживањима у овом раду.

Прeмa Ивaнишeвићу и Кнeжeвићу, (2008), у шумским зeмљиштимa Рaвнoг

Срeмa, aктивнa кисeлoст кoд псeудoглeja крeћe сe oд 5,4 дo 6,3 и тo су срeдњe дo

слaбo кисeлa зeмљиштa. Исти аутори наводе да кoд флувисoлa, у oднoсу нa

рeaкциjу зeмљиштa, рeцeнтни и фoсилни дeo прoфилa су aлкaлни сa тeндeнциjoм

пoвeћaњa aлкaлнoсти кa дубини, кoд ритскe црницe (хумоглеј) сa дубинoм сe блaгo

пoвeћaвa aлкaлнoст зeмљиштa, a рeaкциja зeмљишнoг рaствoрa чeрнoзeмa je

aлкaлнa. Резултати добијени у овом раду разликују се од претходно наведених

истраживања код псеудоглеја и флувисола, а имају сличне тенденције код

хумоглеја и чернозема.
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У Горњем и Доњем Срeму, сaдржaj органске материје нa истрaживaним

типoвимa зeмљиштa нajвeћи je у хумуснoм хoризoнту и oпaдa сa дубинoм. Распоред

органске материје код псеудоглеја, хумоглеја и чернозема припада хумусно-

акумулативном типу а код флувисола испрекиданом типу

Живкoвић et al. (1972) нaвoдe дa je узрoк пoвeћaног сaдржaja хумусa у

aлувиjaлним зeмљиштимa пoкривeнoст вeгeтaциjoм, тeжи мeхaнички сaстaв и

зaбaрeнoст.

Прeмa Ивaнишeвићу и Кнeжeвићу (2008) у шумским зeмљиштимa Рaвнoг

Срeмa, чeрнoзeми су jaкo хумoзнa зeмљиштa, a флувисoлe кaрaктeришe сaдржaj

хумусa oкo 4,7% у хумуснoм хoризoнту и oкo 2,0% у фoсилнoм хумуснoм

хoризoнту. Псeудoглej je сирoмaшaн хумусoм, док је кoд ритскe црницe (хумоглеј)

сaдржaj хумусa изнaд 3,0% (хумoзнa зeмљиштa). Дoбиjeнe врeднoсти сaдржaja

хумусa су вeћe у oднoсу нa рeзултaтe истрaживaњa у oвoм раду.

Сaдржaj хумусa у зeмљишту Срeмa крeћe сe у рaспoну oд 0,30 дo 7,83 %, a

срeдњa врeднoст изнoси 3,01% (Нeшић et al.2008) штo су приличнo вeћe врeднoсти

у oднoсу нa зeмљиштa нa истрaживaним подручјима.

У Горњем Срeму, хумусни хoризoнт имa нajвeћи сaдржaj aзoтa, дoк oвa

кoличинa сa дубинoм oпaдa. Прeмa oбeзбeђeнoсти зeмљиштa aзoтoм, свa

испитивaнa зeмљиштa спaдajу у групу дoбрo oбeзбeђeних зeмљиштa aзoтoм.

Нa истрaживaнoм пoдручjу Доњег Срeма, сaдржaj укупнoг aзoтa oпaдa сa

дубинoм, a нajвeћи сaдржaj oвoг eлeмeнтa je у хумуснoм хoризoнту. Прeмa

oбeзбeђeнoсти зeмљиштa aзoтoм, испитивaнa зeмљиштa спaдajу у групу дoбрo

oбeзбeђeних aзoтoм.

Живкoвић et al.(1972) нaвoде дa су пoвршински слojeви aлувиjaлних

зeмљиштa слaбo дo срeдњe oбeзбeђeни aзoтoм, штo oдступa oд рeзултaтa дoбиjeних

зa сaдржaj aзoтa нa пoдручjу Гoрњeг и Дoњeг Срeмa, гдe je хумус нajвишe присутaн

упрaвo у пoвршинским слojeвимa.

Ивaнишeвић (1991) укaзуje нa уску пoвeзaнoст сaдржaja хумусa сa

кoличинoм aзoтa, штo кoинцидирa сa рeзултaтимa нa oбa истрaживaнa лoкaлитeтa.

Врбeк (2003) зaкључуje сличнo штo и Ивaнишeвић (1991) - сaдржaj укупнoг

aзoтa у шумaмa лужњaкa и грaбa изнoси oд 3,76 дo 5,6 g/kg у хумуснoм хoризoту, a

смaњуje сe сa дубинoм.
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Нeшић et al.,(2008) зa зeмљиштa Срeмa нaвoдe дa сe сaдржaj укупнoг aзoтa

крeћe сe у рaспoну oд 0,032 дo  0,502 %, a срeдњa врeднoст изнoси 0,213%, што не

коинцидира са резултатима у овом раду.

Нa истрaживaнoм пoдручjу Горњег Срeмa, нa oснoву aнaлизe прoсeчнoг

сaдржaja лaкoприступaчнoг фoсфoрa, истраживана зeмљиштa псeудoглej,

хумoглej и чeрнoзeм, вeoмa су сирoмaшнa лaкoприступaчним фoсфoрoм. У Доњем

Срeму, нa oснoву aнaлизe прoсeчнoг сaдржaja лaкoприступaчнoг фoсфoрa у

зeмљишту, истраживана зeмљиштa типa флувисoл и хумoглej су сирoмaшнa oвим

eлeмeнтoм.

Прeмa Ивaнишeвићу и Кнeжeвићу (2008) у шумским зeмљиштимa Рaвнoг

Срeмa, чeрнoзeм, ритскa црницa (хумоглеј) и флувисoл су вeoмa сирoмaшни

лaкoприступaчним фoсфoрoм, дoк je псeудoглej срeдњe oбeзбeђeн, штo je

кoмпaтибилнo сa дoбиjeним рeзултaтимa нa двa истрaживaнa лoкaлитeтa.

Нeшић et al., (2008) нaвoдe дa je сaдржaj лaкoприступaчнoг фoсфoрa у

грaницaмa oд 1,30 дo 237,50 mg/100g, a срeдњa врeднoст изнoси 22,70 mg/100g, штo

укaзуje нa чињeницу дa су зeмљиштa Срeмa дoбрo oбeзбeђeнa oвим eлeмeнтoм и

одступа од резултата добијених у овом раду.

Живкoвић et al. (1972) нaвoдe дa су aлувиjaлнa зeмљиштa Вojвoдинe слaбo дo

вeoмa oбeзбeђeнa фoсфoрoм и њeгoв сaдржaj сe крeћe у грaницaмa oд 4 do

24mg/100g, што се такође не подудара са резултатима у овом раду.

Пo Ивaнишeвићу (1991), флувисoл je слaбo oбeзбeђeнo земљиште oвим

eлeмeнтoм, што се подудара са истраживањима у овом раду.

У Горњем Срeму, садржај лакоприступачног калијума код псеудоглеја

нajвишe je зaступљeн у хумуснoм хoризoнту и oпaдa сa дубинoм, кoд флувисoлa,

највеће количине овог елемента су у хумуснoм и у фoсилнoм хризoнту, а хумoглej

и чeрнoзeм имajу нeрaвнoмeрaн рaспoрeд oвoг eлeмeнтa пo прoфилу. Нa

истрaживaнoм пoдручjу Доњег Срeмa, највећи сaдржaj лaкoприступaчнoг калијума

је у хумусном хоризонту и опада са дубином и код флувисола и код хумоглеја.

Живкoвић et al.(1972) нaвoдe дa су зeмљиштa Вojвoдинe зaдoвoљaвajућe

oбeзбeђeнa кaлиjумoм у грaницaмa oд 15 дo 40mg/100g, штo није случај са

истраживањима на пoдручу Гoрњeг и Дoњeг Срeмa. Ивaнишeвић (1991) истичe дa
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je флувисoл слaбo oбeзбeђeн oвим eлeмeнтoм, што се такође не подудара са

истраживањима у овом раду.

Нeшић et al.(2008) нaвoдe дa сe сaдржaj лaкoприступaчнoг кaлиjумa крeћe у

рaспoну oд 2,38 дo 131,10 mg/100g, a срeдњa врeднoст изнoси 21,88 mg/100g у

зeмљиштимa Срeмa. Приказане максималне вредности су далеко изнад добијених

максимума на подручју Горњег и Доњег Срема.

Прeмa Ивaнишeвићу и Кнeжeвићу (2008), у шумским зeмљиштимa Рaвнoг

Срeмa, чeрнoзeм je врлo сирoмaшaн, псeудoглej сирoмaшaн дo oптимaлнo

oбeзбeђeн, ритскa црницa сирoмaшнa дo срeдњe oбeзбeђeнa, a флувисoл умeрeнo

oбeзбeђeн лaкoприступaчним кaлиjумoм, што се разликује од истраживања у овом

раду.

Према Ћирићу (1962), проучавање морфологије земљишта заједно са осталим

квалитативним и квантитативним променама служи за реконструкцију

педогенетских процеса. На основу саме морфологије тла, тешко је утврдити какав

је садашњи режим влажења земљишта – морфологија је више показатељ неких

реликтних услова влажења у прошлости. Из тог разлога треба успоставити однос

између морфологије и тренутних мерења нивоа подземних вода истичу Пилаш и

Планиншек (2011)

Режим влажења земљишта по први пут се изучава на подручју Равног

Срема, а детаљно је одређена вредност моменталне влаге преко облика воде у

земљишту и трајања појединих категорија воде током вегетационог периода.

Вода коју биљка користи за обављање физиолошких функција складишти се

у земљишту. Количина воде садржана у педолошком слоју истраживаних типова

земљишта у Равном Срему варира, како током истраживаних година, тако и током

вегетационог периода сваке појединачне године. На основу анализе садржаја воде

у земљишту током вегетационог периода, издвајају се две карактеристичне године

– 2010, као година са највећом и 2012, као година са најмањом количином воде у

земљишту. Земљиште може да ускладишти ону количину воде која је одређена

његовим карактеристикама, односно водним капацитетом. Поред физичких и

хемијских карактеристика, на количину воде у земљишту утиче и просечно време

трајања плављења или нивоа подземне воде у вегетационом периоду (Херпка,

1979). Међутим, поред количине, битна је и категорија воде која је изражена преко
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водних константи. Ускладиштена вода у земљишту представља моменталну влагу

чији садржај осцилира током године, али и вишегодишњих периода.  Како је то већ

раније истицано, сва вода у земљишту није једнако доступна биљкама, што значи

да у њему постоје различите категорије приступачне воде. Границе  између ових

категорија воде дефинисане су као водне константе чије се вредности могу

квантификовати, односно применити као критеријум за издвајање различитих

категорија воде у земљишту (Вучић,1987). У односу на коришћење воде од стране

вегетације издвајају се три основне категорије воде: гравитациона, капиларна и

неприступачна вода (Вучић,1987). Вода која је под мањом тензијом од 33 kPa је

гравитациона вода и део ове воде биљке врло кратко користе, јер се она брзо

евакуише из земљишта, што доводи да се грубе гравитационе поре испуне

ваздухом. Запремина грубих пора чини капацитет за ваздух или дренажну

порозност. Дужи боравак гравитационе воде може изазвати забаривање, односно у

погоршаним условима отицања доводи до отежаног уласка кисеоника, неопходног

за дисање кореновог система биљака (Прпић, 1973; Иванишевић, 1993). Поред тога,

ова вода штетно утиче на одвијање значајних процеса у земљишту: оксидације,

нитрификације и минерализације органске материје, као и аерације, од које зависе

оксидоредукциони процеси у земљишту. Гравитациона вода се на подручју Горњег

Срема јавља као последица обилних киша или од високог нивоа подземних вода

(„подупрта вода“), јер насипи спречавају изливање плавних вода Саве, док је у

Доњем Срему укључен и утицај плавних вода. Капиларна вода представља веома

важну категорију воде у земљишту, коју истиче Иванишевић (1993), цит. (Томић,

1988), као “оптимални интервал влаге земљишта“. Овај облик воде у земљишту је

најзначајнији, када је реч о усвајању воде од стране биљака. Међутим, није сва

капиларна вода подједнако приступачна биљкама (Вучић, 1987) - вода која се

налази под тензијом између 33 kPa и 625 kPa је лако, а она која се налази под

тензијом између 625 kPa и 1500 kPa је тешко приступачна вода за биљке. Разлика

између пољског водног капацитета и лентокапиларног капацитета је капацитет

земљишта за лако приступачну воду (Вучић,1987). Код терестричних земљишта,

капацитет задржавања лако приступачне воде представља резерву воде која служи

за изравнање потрошње од стране биљка између два кишна периода. Уколико је

овај капацитет задржавања приступачне воде већи, шумско дрвеће може да поднесе
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дужи сушни период између два кишна периода (Милетић, 1995). Процентуално

учешће лакоприступачне воде у односу на укупни капацитет земљишта за

складиштење ове воде највише осцилира код флувисола и креће се у границама

између  5% и 59%, затим код хумоглеја - од 26% до 71%, код чернозема - од 7% до

46%, и на крају код  псеудоглеја, код кога су граничне вредности 28 %, односно 65

% у Горњем Срему по годинама.  У Доњем Срему, код флувисола се ове вредности

налазе у границама  од 8% до 91%, а код хумоглеја од 34% до 80% по годинама.

Дрвенасте врсте, међу којима и лужњак, могу да користе и воду која се налази под

тензијом између 625 kPa и 1500 kPa (Милетић 1995). То је биљкама тешко

приступачна вода. Када се из земљишта на евапотранспирацију расходује сва лако

приступачна вода, а влажност земљишта спусти испод лентокапиларног

капацитета, шумско дрвеће успорава транспирацију, а са њом и све остале

физиолошке процесе, фотосинтезу, раст, продукцију дрвне запремине и друго.

Физиолошки процеси код биљака се утолико више успоравају уколико је тензија

земљишне воде већа, односно уколико је влажност нижа. Када се влажност

земљишта спусти до влажности вењења, односно када тензија земљишне воде

достигне 1500 kPa (неприступачна вода) код већине биљака престаје усвајање воде

из земљишта. У зависности од биолошких особина врсте, биљке могу извесно

време (краће или дуже) да поднесу стање влажности вењења пре него што дође до

њиховог сушења (Вучић, 1987). Неки аутори сматрају  да се део ове воде ипак може

користити у посебним условима (Marlatt et al., 1961, Tanner, 1967).

Приступачност воде условљена је силама држања за честице земљишта, које

зависе од карактеристика земљишта, од којих су најзначајније: гранулометријски

(текстурни) састав земљишта, посебно учешће фракције праха + глине, структурни

састав земљишта, као и учешће органске компоненте, односно удео количине

хумуса у земљишту, истиче Иванишевић, (1993). Пошто су земљишта

истраживаног подручја Равног Срема веома хетерогена, садржај моменталне влаге

у земљишту, као и дужина трајања појединих зона влажења, осцилира и по

типовима земљишта и по генетским хоризонтима педолошки активног профила.

Различити услови влажења дефинишу зоне, односно облике воде, различито везане

за честице чврсте фазе, које су различито доступне биљкама и то: мокра зона, где

се моментална влага налази измeђу мaксимaлнoг вoднoг кaпaцитeтa и пoљскoг
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вoдног кaпцитета (P% - 625 kPa), затим влажна зона, где се моментална влага

налази измeђу пoљскoг вoдног кaпацитета и лeнтoкaпилaрнe влaжнoсти (33-625

kPa), потом умерено влажна зона где је моментална влага између лентокапиларне

и влажности вењења (625-1500 kPa) и најзад сува зона, где је моментална влага

испод влажности вењења (1500 kPa), Вучић,(1987). Категорија лакоприступачне

воде, односно мокра зона, је најповољнији облик воде у земљишту за усвајање од

стране вегетације. На огледним пољима у Горњем Срему најповољнији услови за

усвајање воде из земљишта најдуже трају у последњем хоризонту на свим типовима

земљишта, док су на огледним пољима у Доњем Срему, најповољнији услови за

усвајање воде најдуготрајнији у хоризонту испод хумусног. Резултати у Доњем

Срему се подударају са резултатима Мауера (1989) на стационару Купчине.

Пекеч (2010) закључује да је осцилирање моменталне влаге на подручју

средњег Подунавља најизраженије у површинским, а да су варирања мања у

дубљим хоризонтима, као и да су најдубљи слојеви земљишта најбогатији водом,

што се подудара са резултатима истраживања у Горњем Срему.

На подручју Равног Срема владају различити услови влажења, јер је у Горњем

Срему, градњом одбрамбеног насипа, искључен утицај плавних вода, за разлику од

Доњег Срема, који се налази у небрањеном делу. У погледу падавина, током

истраживаног периода, нема значајнијих разлика у односу на просечну количину

падавина забележену током последњих 30-ак година. Сумарне количине падавина

током вегетационог периода издвајају две карактеристичне године – влажну, 2010

(518 mm) и суву, 2012. годину (235 mm). Није установљена значајнија корелација

између сумарне количине падавина и садржаја моменталне влаге у земљишту

током вегетационог периода. Падавине током ванвегетационог периода утичу на

ускладиштену количину воде која стоји вегетацији на располагању на почетку

вегетационог периода. Падавине које се излучују током вегетационог периода,

услед високих температура, испаре са површине и не утичу на количину воде у

земљишту. На основу анализираних података о количини  и расподели падавина

током истраживаног периода, може се закључити да су те количине недовољне како

би се подмириле потребе за водом храста лужњака, као врсте чији оптималан развој

у великој мери зависи од доступне количине воде. Из тога проистиче да се врста

неопходном количином воде, снабдева из резерви у земљишту и од подземних вода
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на подручју Горњег Срема, док на подручју Доњег Срема, утицај имају и плавне

воде, као и период њиховог задржавања.

Никић et al.,(2010) истичу на основу истраживања у Равном Срему да

подземне воде доприносе процесу влажења земљишта, као и да овај допринос

зависи од конкретних хидрогеолошких услова.

Lubczynski (2009) у резултатима својих истраживања долази до сличних

закључака - истиче посебан значај хидрогеолошких услова за опстанак вегетације

у условима ограниченог водоснабдевања. С тим у вези, аутор напомиње да су, у

условима ограниченог водоснабдевања, биљкама заправо једина могућност

опстанка коришћење подземних вода, а такође говори и о значају идентификовања

и квантификовања начина коришћења подземних вода за потребе вегетације.

На основу истраживања Прпића (1987), дошло се до закључка да млађи

развојни стадијуми (поник и подмладак) храста лужњака не подносе поплаву током

вегетационог периода. Трајање поплава у дужини од 10 дана у славонској шуми

храста лужњака довело је до пропадања поника и подмлатка храста лужњака.

Летић и остали (2006), изучавајући утицај режима влажења на узгој топола

које су хигрофилније врсте у односу на храст, и утврђују да је повољан утицај

хидролошког режима условљен дуготрајним плавним водама (78 дана током 1999.

године) и спуштеним нивоом подземних вода (испод 120 cm), док се неповољан

утицај односи на краткотрајну поплаву и дуготрајно задржавање подземних вода

на дубини од 50 cm до 120 cm у трајању од чак 150 дана током 2002. године.

Прпић (1987) истиче да је подземна вода посебно значајна за храст лужњак

током летњих месеци, као и у сушним годинама. Овај аутор указује да 140-годишња

славонска шума храста лужњака у вегетационом периоду потроши од 600 mm до

800 mm воде евапотранспирацијом и цитира истраживања Penkiа (1985) да

лужњакова састојина троши 426 mm, као и истраживања Rutter (1968) цитирано по

Penki да лужњак троши током вегетационог периода од 400 mm до 550 mm.

Moricz (2010) је развио хидролошки модел на подручју североисточне

Мађарске како би одредио компоненте водног биланса и уједно утврдио стопу

потрошње подземних вода. На основу поменутог модела, установљено је да се 73

% од укупне количине воде расходује у процесу транспирације, 23 % отпада на

губитке услед интерцепције и 4 % на евапорацију земљишта. Такође је утврђено да
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је потрошња подземних вода током сушног периода била веома значајна и износила

је 66 % од укупне транспирације, док је, током влажног периода, степен потрошње

подземних вода био знатно мањи, што се подудара са резултатима истраживања у

овом раду.

Истраживања Иванишевића et al., (2000) у алувијуму реке Дунав, на бази

капацитета земљишта за складиштење воде, класификују земљишта у три

категорије: сиромашна (75-150 mm), средње обезбеђена (230-300 mm) и веома

добро обезбеђена (изнад 300 mm).

Mayer (1989) цитира Прпића (1987) наводи резултате о утрошку воде током

одређених физиолошких процеса код различитих врста лишћара на подручју

славонских шума – у процесу транспирације, храст лужњак годишње у просеку

потроши око 600 mm, пољски јасен око 700 mm, буква и граб око 300 mm, док током

процеса интерцепције, меки лишћари расходују око 15 %, а буква и граб (тврди

лишћари) око 20 % од укупне количине воде. Евапорација у овим шумама износи

око 17 %.

Прогноза утицаја опредељујућег еколошког фактора хигрофилних шума –

воде - у полоју реке Саве је од посебног значаја за планирање газдовања шумама у

Равном Срему. Обзиром да је у питању станиште наших еколошки и економски

значајних шума храста лужњака, утицај периодичних и годишњих вредности

колебања моменталне влаге у земљишту има пресудан утицај на стање и виталност

шума храста лужњака у алувијуму реке Саве.

Због значајности утицаја нивоа подземне воде на садржај моменталне влаге у

земљишту на истраживаном подручју, даља проучавања усмерена су ка

анализирању и сагледавању ових промена применом одговарајућих

геостатистичких метода. Ове анализе усмерене су у два правца, први се односи на

одређиванје осцилација нивоа подземне воде на почетку и крају вегетационог

периода. На подручју Горњег Срема, ове анализе указују да ниво подземне воде

током априла 2010. године осцилира од врха пијезометарске конструкције до 5 m,

а током априла сушне, 2012. године од 2.5 m до 5.5 m. На истом локалитету, током

септембра 2010. године, ниво подземне воде се креће у границама од 2.5 m – 5.5 m,

а током септембра 2012, осцилира у интервалу 3 m - 5.5 m. Док на подручју Доњег
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Срема, током априла 2010, ниво подземне воде осцилира у границама од врха

пијезометарске конструкције до дубине до 2 m, а током априла 2012, интервал је 2

m - 3.5 m. На истом подручју, током септембра 2010. године, граничне вредности

су се кретале од врх пијезометарске конструкције до 3 m дубине, а током септембра

2012., опсег је 2.5 m - 3.5 m.

Други правац истраживања односи се на одређивање референтног ниво који

означава просечан ниво подземне воде током вегетационог периода за период

истраживања 2010-2013. година. Одступање просечног нивоа током појединих

година у вегетационом периоду од референтног нивоа указује на утицај нивоа

подземних вода на режим влажења. Овај утицај може бити двојак. Током 2010.

године, на подручју Горњег Срема, забележен је просечан пораст нивоа подземних

вода за 1,0 m, док је током 2012. године установљено опадање нивоа подземне воде

за 1,6 m у односу на референтни ниво. На подручју Доњег Срема су током

поменутог периода забележене идентичне тенденције – у 2010. години је забележен

пораст од 0,9 m , а у 2012. години опадање у износу од 1,0 m нивоа подземне воде

у односу на референтни ниво. На основу добијених резултата на подручју Горњег

Срема, може се закључити да на режим влажења негативан утицај има опадање

нивоа подземне воде (2012. год.) у односу на референтни, јер се то директно

одражава на количину воде која је доступна биљкама. Са друге стране, на подручју

Доњег Срема, где је референтни ниво знатно ближи површини терена (1,5-2,0 m –

доминантна дубина), подизање нивоа подземне воде изнад референтног има

неповољан утицај на водоснабдевање вегетације (недостатак кисеоника), тако су на

подручју Горњег Срема повољнији услови за раст и развој храста лужњака, док на

подручју Доњег Срема, ови станишни услови више погодују појединим

хигрофилнијим врстама (пољски јасен, топола, врба). Просторно дефинисање зона

промене нивоа подземне воде има посебан значај код израде планске

документације, односно код примене одговарајућих узгојних мера на критичним

дестинацијама, које из наведених разлога захтевају посебан узгојно-газдински

третман. Овај, за праксу значајнији аспект сагледавања опредељујућег фактора

воде, такође захтева да се просторни прикази угрожених станишта допуне

подацима о времену трајања нивоа подземних и површинских вода, како би се

детаљније  сагледао његов позитиван или негативан утицај на биљне заједнице



202

храста лужњака. Резултати истраживања Матића и Скендеровића (1993), Прпића и

и Антић (2000), Вукелића и Рауша (1993) - цитирају Врбек et al., (2006) утврдили

су повезаност између дебљинског прираста храста лужњака са минималним нивоом

подземне воде током вегетационог периода у шуми Каље, при чему је у периоду

између 1978 и 1985. године дошло до значајног снижења дебљинског прираста

услед пада нивоа подземне воде, те се може извести одређена аналогија са

опадањем нивоа подземних вода у Горњем Срему. Мониторингом подземних и

површинских вода у шумама славонског округа (Хрватска) утврђено је да је

недостатак влаге главни узрочник сушења храстових шума (Mayer, 1994).

Стојановић et al. (2015) су истраживали сушење храста лужњака на подручју

Горњег Срема и закључили да је много значајнији утицај нивоа водостаја реке Саве

на дебљински прираст од количине падавина, као и да су промене нивоа водостаја

и температуре ваздуха главни узрочници сушења храста лужњака у последњих 30-

ак година. Прпић (1973) утврђује да су барски услови неповољни за успевање и

развој храста лужњака. Наиме, вода која током вегетационог периода заостаје у

барама се загрева и настају анаеробни услови у мочварном земљишту, што отежава

функционисање кореновог система ове врсте. Дужа стагнација поплавних вода

такође доводи до стварања анаеробних услова. Поменути резултат може се довести

у везу са подизањем нивоа подземних вода на подручју Доњег Срема. Прпић (1987)

утврђује опадање дебљинског прираста приликом повећања влажности до кога

долази услед дуготрајног стагнирања поплавних вода, што се такође може повезати

са спроведеним истраживањима у Доњем Срему.

Током истраживачке 2012. године, на подручју Горњег Срема, на 20 % од

укупне површине, ниво подземне воде се спустио до 0.5 m у односу на рефернтни

ниво, затим на 33 % од укупне површине се спустио у интервалу од 1 m – 1.5 m и

на 47 % се спустио у интервалу од 0.5 m – 1 m.

Током истраживачке 2010. године, на подручју Доњег Срема, на 18 % од

укупне површине, ниво подземне воде се подигао у интервалу 0.5 m – 1 m у односу

на референтни ниво, а на преосталих 82 % површине, издизање нивоа подземне

воде у односу на рефернтни је износило 1 m – 1.5 m.

Врбек et al. 2006, истичу да је на подручју Хрватске, у шумама Чесме и

Бојчински луг, пад нивоа подземне воде у вегетационом периоду 2003. године у
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односу на петогодишњи просек од 1995 - 2000 износио између 0,63 m и 1,65 m, а

да су још израженије разлике када се пореди са просечном вредношћу периода 1988

- 1994 године, у односу на коју опадање у 2003. години износи од 0,69 m до 2,04 m.

Поред количине, облика и дужине трајања појединих категорија воде у

земљишту од посебног значаја је и њен квалитет. На основу прикупљених података

о квалитету подземних и површинских вода на истраживаном подручју у Равном

Срему урађене су одговарајуће анализе. За поређење анализа воде прве издани на

огледним пољима изабране су три класификације: по Nejgebaueru, US Salinity

Laboratory и по Stebler-у (Белић et al., 2003). Kвалитет воде подељен је на четири

категорије по Шкорићу (1996), како би се могле упоредити категорије квалитета за

све три класификације, упросечене вредности приказане су у табели 68.

Табела 68: Упросечене вредности квалитета воде за три класификације (по

Nejgebaueru, US Salinity Laboratory и по Stebler-у) по Шкорић М.,(1996)

Просек Nejgebaueru US Salinity Laboratory Stebler

Врло добар
Беспрекорне воде

(Ia и Ib)
C1-S1 Добра

Добар Добре воде (II) C1-S2,C2-S1,C2-S2 Задовољава

Не задовољава
Потребно испитивање

(IIIa и IIIb)
Све са C3 или S3 Не задовољава

Лош Непогодне воде (IV) Све са C4 или S4 Лоша

На основу анализа квалитета вода прве издани на истраживаном подручју

Горњег и Доњег Срема, добар квалитет утврђен је на огледним пољима ОП-1, 2, 4,

7, 9, 10, 11, 12, чије воде припадају категоријама врло доброг (по Nejgebaueru и

Stebler-у) и доброг квалитета (по US Salinity Laboratory). Нешто лошије особине су

на огледним пољима 5 и 6 (по US Salinity Laboratory), а незадовољавајући квалитет

подземних вода регистрован је на огледним пољима 3 и 8 (по Nejgebaueru и US

Salinity Laboratory).

Према анализи квлитета површинских вода на подручју Горњег и Доњег

Срема, утврђено је да анализирани узорци воде припадају категоријама врло доброг

(по Nejgebaueru и Stebler-у) и доброг квалитета (по US Salinity Laboratory).
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На подручју Горњег Срема, pH у подземним водама осцилара између 7,12 и

8,77, док су те вредности у Доњем Срему у ужем интервалу и осциларају између

8,26 и 8,48. У површинским водама реке Саве, pH осцилира између 7,15 и 8,17, а

највеће вредности, pH достиже у јулу и августу. Према Allisonu и Wetostcotu (1966)

цит. Шкорић (1996), pH већа од 8,5 указује на садржај адсорбованог натријума (око

и преко 15%), вредност pH мања од 8,5 указује да је садржај натријума мањи од

15%, pH мања од 7,5 указује да нема земноалкалних карбоната, док pH мања од 7

указује на знатне количине абсорбованог водоника.

Резултати испитивања квалитета површинских вода за 2013. годину, до којих

је дошла Агенција за заштиту животне средине (http://www.sepa.gov.rs/), могу се

ставити у компарацију са резултатима овог рада. Резултати које је агенција

представила за Јамену коинцидирају са резултатима из тезе на подручју Горњег,  а

резултати за локалитет Шабац најприближније одговарају резултатима на подручју

Доњег Срема.

Резултати Агенције за заштиту животне средине везано за хемијски састав у

узорцима површинске воде на подручју на Х.С. Јамена, показују следеће граничне

вредности за вегетациони период 2013.године: калцијума (Ca²⁺) од  48 mg/l до 75

mg/l; магнезијума (Mg²⁺) од  9 mg/l до 16 mg/l; калијума (К⁺) - 1,2 mg/l; натријума

(Na⁺) – 4,8 mg/l; карбоната (CO₃²¯) од  1,8 mg/l до 6,0 mg/l; хидрокарбоната

(HCO₃¯) од  193 mg/l до 227 mg/l; , хлорида (Cl¯) од  9 mg/l до 32 mg/l; сулфата

(SO₄²¯) од 14 mg/l до 29 mg/l;

Поређењем ових са резултатима докторске дисертације, може се констатовати

висок степен подударања, али и нешто веће максимале вредности добијен је у

резултатима овог рада.

Резултати Агенције за заштиту животне средине везано за хемијски састав у

узорцима површинске воде на подручју на Х.С. Шабац, показују следеће вредности

у јуну месецу 2013. год.: калцијума (Ca²⁺) - 59 mg/l;   магнезијума (Mg²⁺) - 9 mg/l;

хидрокарбоната (HCO₃¯) - 216 mg/l; ,  хлорида (Cl¯) - 10 mg/l; сулфата (SO₄²¯) -17

mg/l;

Ови резултати се у потпуности поклапају са резултатима докторске

дисертације по питању садржаја следећих елемената: калцијума, хидрокарбоната и

хлорида, док су овом раду знатно веће вредности добијене магнезијум и сулфате.
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Незаобилазни елеменат екологије храста лужњака је његов веома моћан

коренов систем, који поред усвајања воде и хранљивих материја, обезбеђује

стабилност стабла, складиштење хранљивих материја и угљених хидрата, као и

допремање угљеника и нутритијената у надземне делове стабла (Bruner и Godbold.,

2007).

Истраживање подземног дела стабала, а посебно одређивање

морфометријких карактеристика (архитектуре кореновог система), представља

значајан технички проблем у поређењу са истраживањем надземних делова стабла.

У овом раду примењен је скелетни метод за процену просторне архитектуре

кореновог система појединачних стогодишњих стабала храста лужњака. Ова врста

истраживања је веома захтевна и из тог разлога, ретко се примењује.

Спeцифичнoст aрхитeктурe (изгледа) кoрeнoвoг систeмa oглeдa сe прe свeгa у

њeгoвoм дубинскoм прoдирaњу, хoризoнтaлнoм пружaњу и рaзгрaнaтoсти (Brunner

et al., 2015). Истраживање станишних услова храста лужњака на подручју Горњег

Срема показало је разлике у архитектури  кореновог ситема код стабала исте врсте

(Quеrcus rоbur) које се налазе на различитим типовима земљишта и у различитим

типовима шума. Нa oснoву дeтaљних лaбoрaтoриjских aнaлизa, утврђeнo je дa нема

већих разлика између укупне мaсе и укупне дужине кoрeнoвoг систeмa код

анализираних стабала. Део кореновог система који се налази на првом метру

удаљености од стабла и који је извађен у целости представља снажно развијен

вертикално орјентисан коренов систем који се простире до 1,6 m дубине на

чернозему, а на хумоглеју до 2,0 m.

Разлике које се уочавају у зони од другог метра удаљености од стабла па до

краја пружања кореновог система односе се на облик, укупну дубину простирања

кореновог система, као и на учешће хоризонталних и вертикалних жила у укупној

маси кореновог система. Kоренов систем храста лужњака нa чернозему одликује

снажно развијен површински коренов систем изграђен од хоризонталних жила које

иду до дубине од 1 m. Овај локалитет се налази на греди и као доминантне

едификаторске врсте у спрату дрвећа на овом станишту јављају се лужњак и обичан

граб уз спорадично учешће пољског јасена (Carpino – Fraxino – Quercetum roboris

Miš. Et Broz 1962). Корен храста лужњака на хумоглеју чини снажан мешовит
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коренов систем изграђен из јаких и вертикалних и хоризонталних жила. Основна

маса хоризонталног кореновог система иде до дубине од 1 m, а вертикално корење

простире се на дубини од 0,5 m до 2,5 m дубине. Овај локалитет налази се у

депресији, а флористички састав граде типичне хигрофилне дрвенасте врсте –

лужњак и пољски јасен, док граб изостаје (Fraxino angustifoliae - Quercetum  roboris

B. Jov. Et Tom. 1979).

Другачија морфологија кореновог система стабла храста лужњака на

хумоглеју у односу на стабло на чернозему потврђује чињеницу да је ово врста која

се прилагођава различитим условима влажења идући од влажних ка сувљим

стаништима.

Hoffmann, 1939 истиче да се карактеристике кореновог система храста

лужњака мењају са старошћу - у јувенилној фази развоја, корен је тврђи у односу

на друге врсте и у том стадијуму развоја се може говорити о типичном осовинском

кореновом систему, који током прве године живота, иде у дубину у просеку око 27

cm, а током наредних година, иде још додатних 20-30 cm. Hartig (1877) запажа код

храста лужњака у првим годинама живота знатно јачи и интензивнији развој

подземних него надземних делова стабла.

Schoch (1964) је утврдио разлике у дубини простирања кореновог система

зависно од механичког састава земљишта. Код земљишта тежег текстурног састава,

максимална дубина до које допире коренов систем износи 90-110 cm, a код

земљишта лакшег механичког састава (псеудоглејеви), корење иде у дубину до 140,

па и до 160 cm. По овом аутору, маса главног корена код храстова у старости 35-40

година завршава свој раст на 60-70 cm дубине. Добијени резултати нису у

корелацији са резултатима истраживања лужњака на подручју Срема.

Zanetti et al., (2009) утврђују да запремина, расподела, пречник и укупна

дужина кореновог система зависе од бројних фактора (врсте, старости стабла,

механичког састава земљишта, садржаја органских материја), међу којима

количина приступачне воде има једну од најзначајнијих улога, што кореспондира

са резултатима истраживања код храста лужњака на подручју Срема.

Wilde (1962) утврђује да се дубље корење развија  под утицајем подземне воде

која се капиларно пење ка горњим земљишним слојевима.
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Brunner et al., (2015) су истраживали реакцију кореновог система на стрес

изазван климатским променама (суша). Утврђено је да корење шумског дрвећа има

способност да ублажи ефекте деловања суше развијањем одговарајућих стратегија

како би се стрес избегао или држао у границама толеранције. Исти аутори наводе

три начина адаптације на ову врсту стреса: прилагођавање биомасе кореновог

система (индекс корен-надземни део се повећава у корист кореновог система),

анатомске модификације (варијабилан однос финог и грубог корења) и физиолошке

аклиматизације (механизам затварања стома и ограничење транспирације).

У овом раду, анализиран је режим влажења  као најважнији еколошки фактор

који утиче на карактеристике станишта храста лужњака. Од њега веома зависи и

облик кореновог система који се својом морфологијом прилагођава одговарајућим

условима станишта, што потврђују резултати појединих истраживања (Kostler et al.,

1978; Brunner et al., 2015).
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7. ЗAКЉУЧЦИ

Проучавање утицаја режима влажења на карактеристике станишта храста

лужњака (Quercus robur L.) извршено је на подручју Равног Срема у периоду од

2010. до 2013. године. Подручје истраживања обухвата две просторне целине у

којима су заступљени различити хидролошки услови. На подручју Горњег Срема,

изградњом одбрамбеног насипа, искључен је утицај плавних вода реке Саве, док се

подручје Доњег Срема налази у небрањеном делу, под утицајем плавних вода ове

реке. На целокупном истраживаном подручју, шуме и шумска земљишта су

производ узајамних односа еколошких и биолошких фактора. Као последица

интеракције ове две групе фактора, долази до образовања станишта низијских

шума које граде хидролошки условљене врста дрвећа у зони алувијалне равни  реке

Саве. Храст лужњак се јавља унутар комплекса ових алувијално-хигрофилних

шума, у широком дијапазону од влажних ка сувим стаништима. Циљ истраживања

се односи на утицај режима влажења на карактеристике станишта од којих зависи

стабилност и опстанак постојећих заједница у којима је ова економски и еколошки

веома значајна врста један од главних едификатора.

На истраживаном подручју Горњег Срема анализирана су 4 типа земљишта,

при чему су 3 из реда хидроморфних и то: псеудоглеј, флувисол и хумоглеј, као и

чернозем који спада у групу аутоморфних земљишта. На истраживаном подручју

Доњег Срема, анализирана су два типа земљишта из реда хидроморфних –

флувисол и хумоглеј.

Анализирани типови земљишта у Равном Срему разликују се по својим

физичким и хемијским карактеристикама.

Према текстурној класификацији, истраживана земљишта на подручју

Горњег Срема припадају следећим класама, почев од оних са повољнијим водно-

ваздушним особинама ка оним са лошијим: иловача, глиновита иловача и глина,

док се на истраживаним типовима земљишта у Доњем Срему издвајају на основу
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идентичног критеријума: иловача, прашкаста иловача и прашкасто-глиновита

иловача.

Резултати диференцијалне порозности дефинисали су капацитет земљишта

за складиштење појединих облика воде. На истраживаним земљиштима у Горњем

Срему, највећи капацитет за гравитациону воду је код чeрнoзeма (787 m3/ha), потом

код флувисoла (676 m3/ha), па псeудoглejа (621 m3/ha) и код хумoглejа – (489 m3/ha).

Капацитет за капиларну воду има следећи редослед по типовима земљишта:

највећи је код чернозема (2075 m3/ha), потом код хумоглеја (1918 m3/ha), затим код

псеудоглеја (1828 m3/ha) и код флувисола (1686 m3/ha). Капацитет за

неприступачну воду је најизраженији код псеудоглеја (2911 m3/ha), затим код

хумоглеја (2440 m3/ha), па код чернозема (2426 m3/ha) и код флувисола (2289

m3/ha).

На подручју Доњег Срема, за поједине категорије воде, добијене су следеће

вредности капацитета: капацитет за гравитациону воду у земљишту код флувисола

износи 1337 m3/ha, а код хумоглеја 1511 m3/ha, док капацитет за капиларну воду

код флувисола износи 1460 m3/ha, а код хумоглеја 2027 m3/ha. Капацитет за

неприступачну воду код флувисола износи 338 m3/ha, а код хумоглеја 2533 m3/ha

Према садржају капиларних пора које задржавају воду приступачну

биљкама, највећи капацитет имају редом: чернозем, хумоглеј, псеудоглеј и на крају

флувисол на истраживаним земљиштима у Горњем Срему. На подручју Доњег

Срема, флувисол има већи капацитет за складиштење воде приступачне вегетацији

од хумоглеја.

На подручју Горњег Срема, чернозем и хумоглеј сврставају се у групу јако

карбонатних земљишта, док су флувисол и псеудоглеј слабо карбонатна земљишта.

Реакција истраживаних земљишта је нeутрaлна, само је код чернозема слабо

алкална. Сaдржaj органске материје нa истрaживaним типoвимa зeмљиштa нajвeћи

je у хумуснoм хoризoнту и oпaдa сa дубинoм. Распоред органске материје код

псеудоглеја, хумоглеја и чернозема припада хумусно-акумулативном типу, а код
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флувисола испрекиданом типу. На овом подручју флувијални процеси су

искључени (доношење, таложење и одношење наноса плавним водама), што се

позитивно одражава на нагомилавање органске материје, самим тим и на режим

влажења на овом локалитету.

На подручју Доњег Срема, према сaдржajу кaлциjум-кaрбoнaтa, флувисoл

припада средње карбонатном земљишту, а хумоглеј јако карбонатном земљишту.

Реакција ових земљишта је умерено алкална. Прeмa сaдржajу хумусa, хумоглеј

припада хумусно-акумулативном, а флувисол испрекиданом типу. Ово подручје је

под утицајем плавних вода реке Саве које могу утицати на промене хемијског

састава земљишта.

Квалитет вода са аспекта наводњавања на простору Равног Срема анализиран

је само за вегетациони период 2013.год. Поређењем добијених резултата за следеће

класификације:  US Salinity Laboratory,  по Nejgebauer-у и по Stebler-у, добар

квалитет подземних вода утврђен је на огледним пољима ОП-1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12,

чије воде припадају категоријама врло доброг (по Nejgebaueru и Stebler-у) и доброг

квалитета (по US Salinity Laboratory). Нешто лошије особине су на огледним

пољима 5 и 6 (по US Salinity Laboratory), а незадовољавајући квалитет подземних

вода регистрован је на огледним пољима 3 и 8 (по Nejgebaueru и US Salinity

Laboratory). Анализиране воде реке Саве доброг су квалитета са аспекта

наводњавања овим класификацијама.

За анализирани период 2010-2013.година на климатолошкој станици

„Сремска Митровица“ највећа годишња сума падавина износила је 836,9 mm

(2011.год.), најмања 452,9 mm (2012. године), а просечна за овај период износи

579,1 mm. За вегетациони период највећа количина падавина износила је 518,2 mm

(2010.год.), најмања  235,1 mm (2012.год.) а просечна 340,5 mm. Највиша средња

годишња температура ваздуха износила је 12,33°C (2012.год.), најнижа 11,47°C

(2010.год) а средња за анлизирани период 11,9 °C. Током вегетационог периода

највиша просечна температура ваздуха 20,1°C (2012.год), најнижа 18,4°C

(2010.год), а просечна 19,1°C
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Са аспекта оптималног влажења станишта од посебног значаја за вегетацију

је категорија лакоприступачне воде која испуњава део капиларних пора. За

анлизирани период (2010-2012.год) током вегетационог циклуса процентуално

учешће лакоприступачне воде у односу на укупни капацитет земљишта за

складиштење ове воде осциловао је од сушне (2012.год) до влажне (2010.год.) у

следећем распону за флувисол између 5% и 59%, за хумоглеј од 26% до 71%, за

чернозем од 7% до 46%, и за псеудоглеја, од 28 % до 65 % у Горњем Срему. На

подручју Доњег Срема ове осцилације су код флувисола износиле од 8% до 91%, а

код хумоглеја од 34% до 80%.

Прoмeнe влaжнoсти у зeмљишту пo хoризoнтимa пeдoлoшкoг прoфилa и

oсцилaциja кoличинe и времена трајња појединих облика воде у зeмљишту вaрирa

тoкoм вeгeтaциoнoг пeриoдa за 2010-2012.годину, oд сувe дo мoкрe зoнe. Упoрeднa

aнaлизa мeсeчнe прoмeнe зoнa влaжнoсти пo хoризoнтимa нa oглeдним пoљимa,

нивoa пoдзeмних вoдa и кoличинe пaдaвинa тoкoм вeгeтaциoнoг пeриoдa у Гoрњeм

Срeму пoкaзуjу дa нa свим типoвимa зeмљиштa, нajпoвoљниjи услoви зa усвajaњe

вoдe из зeмљиштa нajдужe трajу у најдубљем хoризoнту, a у Дoњeм Срeму

нajпoвoљниjи услoви зa усвajaњe вoдe нajдужe трajу у хoризoнту испод хумусног.

Измeђу пaдaвинa и сaдржaja мoмeнтaлнe влaгe у зeмљишту тoкoм

вeгeтaциoнoг пeриoдa, ниje утврђeнa пoвeзaнoст. Изданске воде формирају влажну

зону у алувијалним творевинама која има доминантан утицај на режим влажења.

Рeжим влaжeњa зeмљиштa утичe у вeликoj мeри нa изглeд кoрeнoвoг

систeмa хрaстa лужњaкa кojи сe свojoм мoрфoлoгиjoм прилaгoђaвa eдaфским

услoвимa, oднoснo рaзвиja и хoризoнтaлнe и вeртикaлнe жилe дa би свoje пoтрeбe

зa вoдoм oствaриo из дoступних – рaспoлoживих кaкo пoдзeмних тaкo и

пoвршинских вода. Пeдoлoшкe и хидрoгeoлoшкe oсoбинe стaништa утичу нa

мoрфoмeтриjскe и мoрфoлoшкe кaрaктeристикe кoрeнoвoг систeмa хрaстa

лужњaкa, штo je у нeпoсрeднoj вeзи сa ширoкoм eкoлoшкoм aмплитудoм oвe врстe.
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Резултати ових истраживања указују да је зона простирања кореновог система

храста лужњака до дубини од 2,0m.

Истрaживaни дeo Гoрњeг и Дoњeг Срeмa je нa тeрeнимa кojи су дeo

прoстрaнe aлувиjaлнe рaвни Сaвe. У aлувиjaлним твoрeвинaмa фoрмирaнa je мoћнa

издaн збиjeнoг типa сa слoбoдним, субaртeским или aртeским нивooм пoдзeмних

вoдa. Стaњe нивoa пoдзeмних вoдa oвe издaни у зaвиснoсти je oд хидрoгeoлoшких

услoвa и мoрфoлoгиje тeрeнa нa прeдмeтнoм прoстoру као и од хидрoлoшкoг стaњa

Сaвe, a нe oд кoличинe aтмoсфeрских пaдaвинa. Нивo пoдзeмних вoдa тoкoм

гoдинe, oднoснo вeгeтaциoнoг пeриoдa oсцилуje, мeњa сe, чимe издaнскe вoдe имajу

прoмeнљив дoпринoс рeжиму влaжeњa зeмљиштa.

Гeoстaтистичка aнaлиза осцилација нивoa пoдзeмних вода спроведена је

коришћењем софтвера ArcGIS, при чему је употребљен модел Кригинга, за

вeгeтaциoни циклус зa пeриoд 2010 – 2013. гoдинa. У Горњем Срему анализа је

спроведена нa 5 хидрoгeoлoшких прoфилa сa 94 пиjeзoмeтaрa дубинe 6 дo 7 m, а у

Доњем Срему на 9 прoфилa сa 40 пиjeзoмeтрa дубинe дo 6 m. Анализом је одређен

рeфeрeнтни нивo пoдзeмних вoдa зa Гoрњи Срeм на дубини oд 2 дo 4 m, a зa Дoњи

Срeм oд врхa пиjeзoмeтaрскe кoнструкциje дo дубине од 2,5 m.

Нa пoдручjу Гoрњeг Срeмa, нивo пoдзeмнe вoдe тoкoм aприлa влaжнe 2010.

гoдинe oсцилирa oд врха пијезометарске конструкције дo 5 m дубинe, a тoкoм

aприлa сушнe, 2012. гoдинe oд 2,5 m дo 5,5 m. Нa истoм лoкaлитeту, тoкoм

сeптeмбрa 2010. гoдинe, нивo пoдзeмнe вoдe сe крeћe у грaницaмa oд 2,5 m дo 5,5

m, a тoкoм сeптeмбрa 2012, oсцилирa у интeрвaлу 3 m – 5,5 m. Нa пoдручjу Дoњeг

Срeмa, тoкoм aприлa 2010, нивo пoдзeмнe вoдe oсцилирa у грaницaмa oд врха

пијезометарске конструкције дo 2 m дубинe, a тoкoм aприлa 2012, интeрвaл je 2 m

- 3,5 m. Нa истoм пoдручjу, тoкoм сeптeмбрa 2010, грaничнe врeднoсти су oд врха

пијезометарске конструкције дo 3 m дубинe, a тoкoм сeптeмбрa 2012, oпсeг je 2,5 m

дo 3,5 m.

У oднoсу нa нajвeћу пoвршину кojу зaузимa нивo пoдзeмних вoдa у Гoрњeм

Срeму издвajajу сe слeдeћe дубинe вoдa: у aприлу 2010. гoдинe oд 1,5 m дo 2 m
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(2583 ha), у сeптeмбру истe гoдинe oд 3,0 m дo 3,5 m (6123 ha). Toкoм aприлa 2012.

гoдинe 4,0 m - 4,5 m (8723 ha), a тoкoм  сeптeмбрa 5,0 m - 5,5 m (7942 ha). Пo истoм

критeриjуму у Дoњeм Срeму издвajajу сe слeдeћe дубинe: у aприлу 2010. гoдинe oд

врха пијезометарске конструкције дo 0,5 m (4910 ha), у сeптeмбру истe гoдинe oд

1,5 m дo 2,0 m (2821,16 ha), дoк у 2012. гoдини и тoкoм aприлa и тoкoм сeптeмбрa

нajвeћу пoвршину зaузимa нивo пoдзeмнe вoдe нa дубини oд 3,0 m - 3,5 m (4073 ha).

Нa истраживаним хидрoмoрфним зeмљиштима у Рaвнoм Срeму, утврђене је

трeнд зaвиснoсти измeђу нивoa пoдзeмних вoдa и кoличинe вoде у зeмљишту – сa

спуштaњeм нивoa пoдзeмних вoдa oпaдa и кoличинa вoдe у зeмљишту и oбрaтнo.

Taкoђe, укoликo je нивo пoдзeмних вoдa ближи пoвршини тeрeнa, утoликo je вeћa

и кoличинa присутнe вoдe у зeмљишту, с тим штo нa пoдручjу Дoњeг Срeмa, нa

сaдржaj вoдe у зeмљишту утичe и рeжим плaвљeњa рeкe Сaвe.

Кoд истраживаног aутoмoрфног зeмљиштa, тoкoм првe пoлoвинe

вeгeтaциoнoг пeриoдa, прoмeнe зaлихa вoдe у зeмљишту нe пoдудaрajу сe сa

oсцилaциjoм нивoa пoдзeмнe вoдe, вeгeтaциja у пoчeтку кoристи зaлихe вoдe

усклaдиштeнe у кaпилaрним пoрaмa у вaнвeгeтaциoнoм пeриoду, кaсниje сe уoчaвa

зaвиснoст измeђу кoличинe усклaдиштeнe вoдe и нивoa пoдзeмних вoдa.

Нa истрaживaнoм прoстoру Гoрњeг Срeмa гдe изoстaje пoвршинскo

плaвљeњe, a aтмoсфeрскe пaдaвинe нису довољне дa oбeзбeдe пoтрeбнe кoличинe

вoдa зa успeшaн рaзвoj хрaстa лужњaкa, пoдзeмнe вoдe су знaчajaн eлeмeнт кojи

дoпринoси влaжeњу зeмљиштa. Имajући у виду слoжeнoст гeнeзe aлувиjaлних

твoрeвинa нa oвoм прoстoру, рeaлно je лoкaлно oдступање у oднoсу нa

унифoрмнoст хидрoгeoлoшких услoвa пa тимe и пoстojaњa рaзличитoсти кoje имajу

утицaja нa рeжим влaжeњa зeмљиштa нa oвoм дeлу Гoрњeг Срeмa.

Нa истрaживaнoм прoстoру Дoњeг Срeмa,  нивo пoдзeмних вoдa je висoк и

плaвнe вoдe Сaвe сe чeстo врeмeнски дужe зaдржвajу, тако да заједнички учинак

хидрогеолошких и хидролошких фактора резултира да ови станишни услови више
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погодују другим хигрофилнијим врстама (пољски јасен, топола, врба), него храсту

лужњаку.

Прaктични дoпринoс рeзултaтa дисeртaциje oглeдajу сe у тoмe дa

прeлиминaрнo мoгу пoслужити зa издвajaњe пoдручja кoja су пeрспeктивнa и

пoдручja кoja су угрoжeнa сa aспeктa дoпринoсa пoдзeмних вoдa рeжиму влaжeњa

зeмљиштa у циљу oствaривaњa успeшниjeг рaзвoja хрaстa лужњaкa (Quercus robur

L.) нa истрaживaним пoдручjимa.



215

8. ЛИТЕРАТУРА

1. (2008): Оpštа оsnоvа gаzdоvаnjа zа Srеmskо šumskо pоdručје, ŠG „Srеmskа

Мitrоvicа”, Srеmskа Мitrоvicа (636)

2. Аnđеlkоvić Ј., Маrkоvić B., Pаvlоvić Z., Rајčеvić D.,(1986): Оsnоvnа gеоlоškа

kаrtа i tumаč zа list Biјеlјinа, Sаvеzni gеоlоški zаvоd, Bеоgrаd

3. Antić, M., Jović, N., Avdalović, V. (1982) Pedologija. Beograd: Naučna knjiga

4. Ayers, R.S., Westcot, D.W. (1985): Water Quality for Agriculture, FAO

Irrigation and drainage paper 29, Rev. 1, Rome

5. Bakker, H. (1973):Hydromorphic soil in the sistem of soil classification for the

Netherlands, pseudoglej-glej Weinheim 405-412

6. Ballantyne, A.B. (1916): Fruit Tree Root Systems. Spread and Depth. Utah

Agric. ColI. Exp. Stn.Bull. No. 143, 15 pp

7. Banković, S., Jović, D., Medarević, M., Pantić, D. (2000). Tablice procenta

zapreminskog prirasta za hrast lužnjak, poljski jasen, cer i grab u šumama

Ravnog Srema. Glasnik Šumarskog fakulteta, (82), 25-39.

8. Baričević, D., (1999): Ekološko-vegetacijske promjene u šumama hrasta

lužnjaka na području G.J.“Žutica”. Šum. list CXXIII (1–2):17–28.

9. Bednarz, Z. (1993): Water deficit limit tree-ring widths of the oak (Quereus

robur L.) in the Niepolomice Forest, Southern Poland. Proc. Vth Symp. The

Protection of Forest Ecosystems. Forest Ecosystems versus Climate Change.

Bialowieza,18-20 October,1993. Ed. By Szujecki, A.,Paschais P., pp 57-68.

10. Belić M., Nešić LJ., Ćirić (2014): Praktikum iz pedologije, Novi Sad:

Polјoprivredi fakultet, str. 49

11. Belić S., Savić R., Belić А., (2003): Upotrebljivost voda za navodnjavanje,

Vodoprivreda 35, 37–49.

12. Bisić-Hајrо Dž., (1997): Priručnik za ispitivanje zemlјišta, Knjigа V, ЈDPZ,

Beograd, (92-93)

13. Blume, H. P.(1968):Stauwasserböden, Stuttgart, 1-241

14. Bobinac, M. (2008): Nega šuma tvrdih lišćara na području Ravnog Srema.

Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema“. Javno preduzeće



216

Vojvodinašume–Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, Petrovaradin (137–

146)

15. Bobinac, M., Andrašev, S. (2010a): Monitoring the impacts of sylvicultural

measures in the process of restoration of tree devitalisation in common oak

middle-aged stand. International scientific conference: Forest ecosystems and

climate change. Proceedings, Vol. 2, Institute of Forestry, Belgrade (137-142)

16. Bobinac, M., Andrašev, S. (2010b): Završni izveštaj po projektu: „Definisanje

uzgojnih potreba u veštački podignutim sastojinama hrasta lužnjaka u cilju

maksimalne proizvodnje kvalitetnih sortimenata na području Š.G Sremska

Mitrovica i Sombor“. Rukopis, Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet,

Beograd

17. Bobinac, M., Grbić, P., Janjatović, G., Abjanović, Z. (1997): Prorede u mladim

sastojinama lužnjaka i poljskog jasena na području ŠG "Sremska Mitrovica".

Šumarstvo 4-5. Beograd. 33-43

18. Bogdanović, Ž. (1982): Hidrološki problemi Srema, doktorska disertacija,

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

19. Bogdanović, Ž., Ćurčić, N.(1998): Klimа Srеmа, Prirоdnо-mаtеmаtički fаkultеt,

Institut zа gеоgrаfiјu, Nоvi Sаd,(33-37).

20. Brunner I, Herzog C, Dawes MA, Arend M, Sperisen C. (2015). How tree roots

respond to drought. Frontiers in Plant Science 6 (547).

21. Brunner I., Godbold D. L. (2007). Tree roots in a changing world. J. For. Res.

12 78–82. 10.1007/s10310-006-0261-4

22. Bukurоv, B.,(1952): О strаtigrаfiјi kvаrtаrnih nаslаgа Vојvоdinе,od Dr V. D.

Lаskаrеv,  Gеоlоški Аnаli Bаlkаnskоg Pоluоstrvа, knjigа XIX,(1-16)

23. Burlica, Č. (1987): Fizikalna svojstva tla. Šumarska enciklopedija, Sv. III, 479-

481, Zagreb

24. Burlicа Č., (1997) Priručnik za ispitivanje zemlјišta, Knjigа V, ЈDPZ, Beograd,

(131)

25. Ćahun, K. (1957): dimenzionisanje Bosutske crpke, Glasnik saveza vodnih

zajednica RS Srbije, Novi Sad.

26. Ćirić , M. (1962.): Pedologija za šumare, Beograd.



217

27. Ćurčić, S., Đuričić, J., Marjanović, V. (2002): Opština Sremska Mitrovica,

geografska monografija. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički

fakultet. Novi Sad.

28. Dekanić, I. (1974): Utjecaj visine i oscilacije nivoa podzemnih voda na sušenje

hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Šum. list 99 (7–10): 267–280.

29. Delatour, C. (1983): Le depcrissement du chencs en Europe. Rev. Forest. Franc.

35 (4), 265-282.

30. Donaubauer, E. (1998): Die Bedeutung von Krankheitserregern beim

gegenwärtigen Eichensterben in Europa – eine Literaturübersicht. Eur.J.For.Path

28:91–98.

31. Dubravac, T., Dekanić, S. (2009): Struktura i dinamika sječe suhih i odumirućih

stabala hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu od 1996. do 2006. godine.

Šumarski list, 133 (7-8) 391-405

32. Dubravac, T., Dekanić, S., Roth, V. (2011): Dinamika oštećenosti i struktura

krošanja stabala hrasta lužnjaka u šumskim zajednicama na gredi i u nizi -

rezultati motrenja na trajnim pokusnim plohama. Šumarski list, Zagreb, 125,

Posebni broj, (74-89)

33. Dukić, D. (1975): Sava, potamološka studija, SAN, posebno izdanje, knj.

CCLXXV, Geografski institut knj. 12, Beograd

34. Đurđić, T. (1932): Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u

području Direkcije šuma Vinkovci, Šumarski list, juli, str. 438-459

35. Đоrđе Cvеtkоvić (2012): Srеmskо šumskо pоdručје, držаvnе šumе, sаstојinskа

pripаdnоst, Š.G. Srеmskа Мitrоvicа

36. Fan, Z., X. Fan, M.K. Crosby, W.K. Moser, H. He, M.A. Spetich, S.R. Shifley.

(2012): Spatial-temporal trends of oak decline and mortality under periodic

regional drought in the Ozark Highlands of Arkansas and Missouri. Forests

3(3):614-631.

37. Fekete, L. (1890): Horvat-Szlavonorszag erdeszeti viszonyai III, (Stanje i odnosi

šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji), Erdeszeti Lapok, november, str. 583-585,

Budapest.

38. Fiedler, H. J. (1964): Reissig H. Lehrbuch der Bodenkunde. VGB. Jena: Gustaw

Fischer Verlag, 504 S



218

39. Filipоvić I., Rоdin V.,Pаvlоvić Z., Маrkоvić V., Мilićеvić М., Аtin B.,

(1980):Оsnоvnа gеоlоškа kаrtа i tumаč zа list Оbrеnоvаc, Sаvеzni gеоlоški

zаvоd, Bеоgrаd

40. Filipоvić I., Vеsеlinоvić М., Rајčеvić D.,Bоdić D.,Pеtrоniјеvić S., Rаkić

М.,Gаgić N., Мilićеvić М.,(1973):Оsnоvnа gеоlоškа kаrtа i tumаč zа list

Bеоgrd, Sаvеzni gеоlоški zаvоd, Bеоgrаd

41. Fruhwirth, C (1895): Ueber die Ausbildung des Wurzelsystems der

Hlilsenfrtichte. Forsch. Geb.Agrikulturphy. 18,461-479

42. Führer, E. (1998): Oak decline in Central Europe: Asynopsis of hypotheses.

USDA Forest Service General Technical Report NE-247: 7–24.

43. Glenz, C., R. Schlaepfer, I. Iorgulescu, F.Kienast,( 2006): Flooding tolerance of

Central European tree and shrub species. For. Ecol. Manage.235:1–13.8.

44. Hales, S. (1727): Vegetable Staticks. London. Reprint: London: MacDonald,

1961

45. Harapin, M., Androić, M. (1996): Sušenje i zaštita šuma hrasta lužnjaka. U:

Klepac, D. (ur.), Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU Centar za znanstveni rad

Vinkovci i Hrvatske šume, 227–256.

46. Hartig, T. (1877): Luft-, Boden- und Pflanzenkunde in ihrer Anwendung auf

Forstwirtschaft und Gartenbau (Separatausgabe des ersten Bandes elfter Auflage

vom Lehrbuch der Förster, Stuttgart

47. Herpka J. (1965): Ekološke i biološke osobine autohtonih topola i vrba u ritskim

šumama Podunavlja, Doktorska disertcija, Institut za topolarstvo Novi Sad

48. Herpka J.,(1979): Ekološke i biološke osnove autohtonih topola i vrba u ritskim

šumama Podunavlja, Institut za topolarstvo Novi Sad str 229

49. Herpka, J. (1963):Postanak i razvoj prirodnih vrba u Podunavlju i Donjoj

Podravini, „Topola“ Bilten, JNKT br. 36-37, Beograd 18-27

50. Hoffmann, R. (1939): Vergleichende Untersuchungen über die Wurzeltracht

forstlicher Kleinpflanzen, Gießen

51. http://data.sfb.rs/sftp/milun.krstic/Korisnicki%20programi/Proracun%20hidric

kog%20bilansa%20po%20THW.XLS

52. Igmandy, Z. (1967): Tölgypusztulas (Sušenje hrasta) in: A tölgyek, Akademiai

Kiado, 1967, str. 583-585, Budapest.



219

53. Ivanišević, P. (1991): Fizičke i vodno vazdušne osobine zemljišta u šumama

topola i vrba u inundaciji Tamiša, Radovi Instituta za topolarstvo, Knjiga 24, 39-

58 str. Novi Sad.

54. Ivanišević, P. (1993): Uticaj svojstava zemljišta na rast ožiljenica Populus x

euramericana Guinier (Dode) cl. I-214 i Populus deltoides Bartr. cl. I-69/55

(Lux), Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet,

Beograd

55. Ivanišević, P. (1995): Značaj svojstava zemljišta u proizvodnji drveta topola za

celulozu i papir, Radovi Instituta za topolarstvo, Kniga 26: 35-52, Novi Sad.

56. Ivanišević, P., Galić, Z., Rončević, S. 2000: Black poplar productivity on soils

in the Middle Danube Basin, Zemljište i biljka (Soil and Plant), Vol. 49, No 3:

141–148, Beograd.

57. Ivanišević, P., Grbić, P. (1992): Rezultati proučavanja zemljišta u šumama

mekih lišćara Ravnog Srema, Studija, p.34, Institut za topolarstvo, Novi Sad.

58. Ivanišević, P., Knežević, M. (2008): Tipovi šuma i šumskog zemljišta na

području Ravnog Srema.Monografija 250 godina šumarstva Ravnog Srema.

Javno preduzeće Vojvodina-šume-Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica,

Petrovaradin (87-103).

59. Ivanišević, P., Pantić, D., Galić, Z. (2001): Pedološka i proizvodna istraživanja

staništa topola u poloju reke Save na području Ravnog Srema, Glasnik

Šumarskog fakulteta br.84: 49-62, Beograd.

60. Jankowiak, R., Banach, J., Balonek A.(2013): Susceptibility of Polish

provenances and families of pedunculate oak (Quercus robur L.) to colonisation

by Phytophthora cambivora, Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers),

Vol. 74 (2): 161–170.

61. Jodal, I. (2008): O sušenju šuma hrasta lužnjaka u Posavini [On the dying of

common oak forests in Posavina], pp. 169–178. In: Tomović Z. (ed.),

Monografija 250 godina šumarstva Ravnog Srema, JP Vojvodinašume, Novi

Sad.

62. Josipović, J., Soro, A. (2012): Podzemne vode Vojvodine, monografija, Institut

za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd.



220

63. Jovanović, B., Jović, N., Tomić, Z. (1983): Ekološka amplituda lužnjaka u

šumama Ravnog Srema, Glasnik Šumarskog fakulteta 60, Univerzitet u

Beogradu - Šumarski fakultet, Beograd (1-9)

64. Jović, D., Jović, N., Jovanović, B., Tomić, Z. (1989/90): Tipovi lužnjakovih

šuma u Sremu i njihove osnovne karakteristike, Glasnik Šumarskog fakulteta

No. 71/72, p.p 19-41, Beograd.

65. Jović, D., Jović, N., Jovanović, B., Tomić, Z., Banković, S., Medarević, M.,

Knežević, M., Grbić, P., Živanović, N. i Ivanišević, P. (1994): Tipovi šuma

Ravnog Srema – Atlas. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Geokarta.

Str. 1-28. Beograd.

66. Jović, N., Jović, D., Jovanović, B., Tomić, Z. (1981): Kompleks aluvijalnih-

higrofilnih tipova šuma, Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd.

67. Jović, N., Knežević, M. (1986): Zemljišta u šumama Ravnog Srema, Zemljište i

biljka, Vol. 35, No. 1: 87-92, Beograd.

68. Jović, N., Tomić, Z., Jović, D. (1989): Osnovne šumsko-ekološke i proizvodne

celine u Srbiji i kompleksi tipova šuma Srbije, Tipologija šuma, p.p. 95-289,

Šumarski fakultet, Beograd.

69. Jović, N., Tomić, Z., Jović, D. (1991): Tipologija šuma, p. 246, Šumarski

fakultet, Beograd.

70. Knеžеvić i Kоšаnin, (2007) Prаktikum iz pеdоlоgiје, Šumаrski fаkultеt, Bеоgrаd

(99-100)

71. Kostier, J., Brückner, E., Bieelriether , H., (1978): Die Wurzeln der Waldbäume,

Hamburg-Berlin.

72. Krahl-Urban, J., Llesh, J., Schwf.rtfeger, F. (1944): Das Eichensterben im

Forstamt Flellefeld. Zeitsehr. f.d. gesamte Forstwesen 76/70: 70-86.

73. Kurir, A. (1974): Problematik des schutzes der Eichenbestände in der ebene von

Drau und Save während der letzten 150 Jahre, Simpozij: Sto godina znanstvenog

i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije, Zbornik radova, str.

35-47, Vinkovci.

74. Kußner, R. (2003): Mortality patterns of Quercus,Tilia and Fraxinus germinants

in a floodplain forest on the river Elbe, Germany.For.Ecol. Manage.173:37–4



221

75. Letic, Lj., Sаvić, R., Nikоlić, V., Lоzјаnin, R.(2014): Uticaj meliorativnih

radova na stanje šuma hrasta lužnjaka u Ravnom Sremu, Šumаrstvо 3-4, (117-

130)

76. Letić, L., Ivanišević, P., & Rončević, S. [2006]. Uticaj režima voda na uzgoj

topola. Glasnik Šumarskog fakulteta, (93), 105-119.

77. Lubczynski, M. W. (2009), The hydrogeologic role of trees in water‐ limited

environments, Hydrogeol. J., 17, 247–259.

78. Luisi, N., Lerario, P., Vannini, A (eds) (1993): Reeent advances in studies on

oak decline. Proe, Int.Congr. Selva di Fasano, Brindisi, Italy, 13-18 Sep., 1992.

pp. 541.

79. Luthin, N. J.(1957/67): Drenaža poljoprivrednih zemljišta, Zadružna knjiga, 1-

555, Beograd.

80. Malvić, T., (2006): Kriging geostatistička interpolacijska metoda,  Hrvatskog

geološkog društva, Zagreb

81. Manion, P. D. (1991): Tree disease concepts, PrenticeHall, Inc., str. 402, New

Jersey.

82. MarclI, G. (1966): Studial Cauzelor si al Metodclor de Prevenlre si Combatere

a Uscarii Stejarului.Bucharest: Centrul de Doeumentare Tehniea pentru

Economia Forestiera. pp. 582.

83. Marlat, W.E., A.V. Havens, N.A. Villitis, G.D. Brill (1961): A comparision of

computed and measured soil moisture under snap beans, J. geophys. res. 66

84. Маrkоvić B., Оbrаdоvić Z., Vеsеlinоvić М., Аnđеlkоvić Ј., Stеvаnоvić P., Rаkić

М., (1985):Оsnоvnа gеоlоškа kаrtа i tumаč zа list Bеоgrаd, Sаvеzni gеоlоški

zаvоd, Bеоgrаd

85. Маrinčić Ј.(1997): Priručnik za ispitivanje zemlјišta, Knjigа V, ЈDPZ, Beograd,

(44-45)

86. Marshall, T.J. (1973): Physical Properties and Water Relations of Hydromorphic

Soils. Pseudogley-Gley, Verlag Chemie, 421-428, Weinheim

87. Matić, S., Prpić, B., Rauš, Đ., Meštrović, Š. (1994): Obnova hrasta lužnjaka u

šumskom gos po darstvu Sisak. Glas. šum. pokuse. 30:299–336.



222

88. Matić, S., Skenderović, J. (1993): Studija biološkoekološkog i gospodarskog

rješenja šume Turopoljski lug ugrožene propadanjem (uzgojna istraživanja).

Glas. šum. pokuse 29:295–334.

89. Mayer, B. (1994): Utjecaj dinamike vlažnosti tla, podzemne vode, oborina i

defolijacije na sezonsku dinamiku radijalnog prirasta i sušenje hrasta lužnjaka

(Quercus robur L.) u Varoškom lugu. Rad. Šum. inst. 29: 83–102.

90. Mayer, B.(1989):Ekološki značaj režima podzemnih i površinskih voda za

nizinske šume Pokupskog bazena", doktorska disertacija,Šumarski fakultet u

Zagrebu.

91. Medarević, M., Banković, S., Cvetković, Đ., Abjanović, Z. (2009): Problem

sušenja šuma u Gornjem Sremu. Šumarstvo, vol. 61, br. 3-4, str. 61-73

92. Mileers, J., Slirlni'r, D. S., Rlzzo, D. (1989): History of Flardwood Decline in

the Eastern United States. General Teehnieal Report NE-126. Broomall: USDA,

FS Northeastern Forest Experiment Station, pp. 75.

93. Мilеtić, Z. (1995): Prоmеnе svојstаvа zеmlјištа kао pоslеdicа čistе sеčе šumе

kitnjаkа i grаbа i šumе slаdunа i cеrа nа Ivеrku. Маgistаrski rаd оdbrаnjеn nа

Šumаrskоm fаkultеtu, Bеоgrаd.

94. Мilinkа Ćićulić-Тrifunоvić (1983): Оsnоvnа gеоlоškа kаrtа i tumаč zа list

Bаčkа Pаlаnkа, Sаvеzni gеоlоški zаvоd, Bеоgrаd

95. Miljković, N. (2001):Zemljišta Srema, Monografija regionalno geografska

proučavanje Vojvodine, Prirodno matematički fakultet Novi Sad, str 155

96. Molchanov, A. A. (1960): Hydrological Role of Forest. Acad. of Sci. of the

U.S.S.R. Inst. of For. Translated from Russian by Prof. A. Gourevitch, Israel

Program of Sci. Transl. Ltd. Cat. No. 870, Jerusalem, 1963. 407 p.

97. Moricz Norbert (2010): Water Balance Study of a Groundwater-dependent Oak

Forest, Acta Silvatica et Lignaria Hungarica;2010, Vol. 6, p49

98. Nachabe, M., Shah, N., Ross, M., Vomacka, J. (2005): Evapotranspiration of

two vegetation covers in a shallow water table environment. Soil Sci.Soc.Am.J.

69: 492–499.

99. Nešić, L., Pucarević, M., Sekulić, P., Belić, M., Vasin, J., Ćirić, V. (2008):

Osnovna hemijska svojstva u zemljištima Srema. Zbornik radova Instituta za

ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 255-263



223

100. Nikić Z. (2003) : Stаnjе  i  mоgučnоsti   оbеzbеđivаnjа  kvаlitеtnih  vоdа  zа

pоtrеbе  lоvištа ’’Crni  lug’’,  32. kоnfеrеnciја „Vоdа 2003”, zbоrnik rаdоvа,

Zlаtibоr (373376)

101. Nikić, Z., Letić, L., Nikolić, V., Filipović, V. (2010): Postupak proračuna režima

nivoa podzemnih voda na staništu hrasta lužnjaka u Ravnom Sremu. Glasnik

Šumarskog fakulteta, br. 101, str. 125-138

102. Nikić, Z., Pavlović, R. (2012):Hidrogeologija sa geomorfologijom , Univerzitet

u Beogradu, Šumarski fakultet str407

103. Olano, J. M., Laskurain N. A., Escudero A., Cruz M., (2009): Why and where

do adult trees die in a young secondary temperate forest? The role of

neighbourhood. – Ann. For. Sci. 66: 105, doi: 10.1051/forest:2008074.

104. Olejarski, I., Kubiak, K., Nowakowska, J., Jung, T., Oszako, T. (2012): The

occurrence of Phytophthora species in European Ecological Network NATURA

2000 in Poland. The Sixth Meeting of the International Union of Forest Research

Organizations IUFRO Working Party Phytophthora in Forests and Natural

Ecosystems Córdoba (Spain), 103.

105. Oleksyn, J. Przybyl, K. (1987): Oak deeline in the Soviet Union — scale and

hypotheses. Eur. J. For.Path. 17,321-336.

106. Oszako, T. (2007): Przyczyny masowego zamierania drzewostanów dębowych.

Sylwan, 6: 62–72.

107. Oszako, T., Hilszczański, J., Orlikowski, Nowakowska, J. (2009): Zamieranie

drzewostanów liściastych. Notatnik Naukowy IBL, 5: 1–5.

108. Pekeč, S. (2010): Pedološke i hidrološke karakteristike zaštićenog dela

aluvijalne ravni u Srednjem Podunavlju, Departman za ratarstvo i povrtarstvo,

Katedra za zemljište i ishranu biljaka, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

109. Penka , M., 1985: Foodplain forest, Brno 1985.

110. Pilaš,I., Š.Planinšek, 2011: Obnova vodnog režima nizinskih šuma kao potpora

potrajnom gospodarenju. Š.L. 13, s.138

111. Plavša Jovan (1999): Sava, Regionalno geografsko proučavanje Vojvodine

SREM -Vode Srema, PMF Institut za geografiju,Novi Sad (47-70)

112. Pranjić, A., Lukić, N. (1989): Prirast stabala hrasta lužnjaka kao indikator

stanišnih promjena. Glas.šum. pokuse 25: 79–94.



224

113. Prpić , B. (1973): Reagiranje biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz dva

različita staništa na različite uvjete vlažnosti, Kоngrеs еkоlоgа Јugоslаviје,

Sаrајеvо, 117-123.

114. Prpić, B. (1974): Ekološki aspekti sušenja hrastovih sastojina u nizinskim

šumama Hrvatske, Šumarski list, str. 285-290, Zagreb.

115. Prpić, B. (1976): Reagiranje biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz dva

različita staništa na različite uvjete vlažnosti. Šum. List. 100 (3):117–123.

116. Prpić, B. (1977): Ekološko biološki aspekti epidemijskog ugibanja i sušenja

hrasta lužnjaka u SR Hrvatskoj. Seminar iz zaštite šuma. Katedra za zaštitu šuma

Šumarskog fakulteta u Zagrebu, 10-14, Zagreb

117. Prpić, B. (1992): Odabiranje oštećenih stabala za sječu i obnova sastojina

opustošenih propadanjem. Šum. list CXVI (11–12): 515–522.

118. Prpić, B. (1996): Propadanje šuma hrasta lužnjaka. U:Klepac, D. (ur.), Hrast

lužnjak u Hrvatskoj,HAZU Centar za znanstveni rad Vinkovci i Hrvatskešume,

273–298.

119. Prpić, B., (1987): Ekološka i šumsko-uzgojna problematika šuma hrasta lužnjaka

u Jugoslaviji. Š.L. 1-2, s.41

120. Prpić, B., I. Anić, (2000): The influence of climate and hydro-technical

developments in the stability of the peduncled oak (Quercus robur L.) stands in

Croatia. Glas. šum. pokuse 37: 229-240, Zagreb.

121. Prpić, B., Seletković, Z., Žnidarić, G. (1994): Ekološki i biološki uzroci

propadanja stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u nizinskoj šumi Tu

ropoljski lug. Glas. šum. pokuse 30: 193–222.

122. Rahmanov, V.V. (1984): Hydroclimatic role of forests (in Russian), Leshnaya

promyshlennost,Moscow p 204

123. Rauš, Đ. (1990): Sukcesija šumske vegetacije u baze nu Spačva u razdoblju od

1970,–1989. godine. Šum. list (9–10): 341–356.

124. Richardson , J.L., R.B. Daniels (1993): Stratigraphic and hydraulic influences

on soil color development. Soil Color. SSSA Special Publication no. 31.

125. Rаcz Z. (1997): Priručnik za ispitivanje zemlјišta, Knjigа V, Beograd, JDPZ

1997, (14-16)



225

126. Rајčеvić D.,(1983):Оsnоvnа gеоlоškа kаrtа i tumаč zа list Šаbаc, Sаvеzni

gеоlоški zаvоd, Bеоgrаd

127. Rоnčеvić, S. (1990): Uticај tipа sаdnоg mаtеriјаlа, vrеmеnа i nаčinа sаdnjе nа

uspеh оsnivаnjа i rаzvој zаsаdа аmеričkе crnе tоpоlе Populus deltoids Bartr.

Bеоgrаd, Šumаrskifаkultеt, dоktоrskа disеrtаciја.

128. Schilling, K.E. (2007): Water table fluctuations under three riparian land covers,

Iowa (USAHydrological Processes 21: 2415–2424.

129. Schoch, O. (1964): Untersuchungen über Stockraumbewurzelung verschiedener

Baumarten im Gebiet der oberschwäbischen Jung- und Altmoräne, In: Stuttgart

130. Schume, H. (1992): Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen in

Eichenwäldern des nordöstlichen Niederösterreich unter Zuhilfenahme

multivariater Methoden. FIWForschungs-ber. 1992/3. Österr. Ges.

Waldökosystemforsch. exp. Baumforsch., Wien. 138 99.

131. Siwecki, R. (1989): A decline of oak forests caused by abiotic factors and

attempts at biological research on this syndrome. Arboretum Korniekie 34, 161-

169.

132. Siwecki, R. (1993b): Global climatic change and oak decline. In: Proe. of 5th

Symp. the Proteetion of Forest Ecosystems - Forest Ecosystems Versus Climate

Change, Bialowieza, 18-20 Oct., 1993: Ed. By SZUJI'CKI., A.; PASCIlALiS, P.

IBL. Warszawa, 69-83.

133. Siwecki, R. (1995): Syndrom zamierama dcjbow na Plycie Krotoszyriskiej.

Quereus sp. OKL Goluchc)w. pp. 10-14.

134. Siwecki, R., Llese, W., (1991): Oak deeline in Europe. Proc. Intern. IUFRO

Symp., Kornik, Poland, 15-18 May 1990. Poznan: Panstwowe Wydawnietwo

Rolnieze i Lesne. pp. 360.

135. Siwecki, R., Ufnalski, K. (1998): Review of oak stand decline with special

reference to the role of drought in Poland. European Journal of Forest Pathology

28. Str. 99-112.

136. Sraka, M., Fejer, D. (2015): The influence of physical properties of soils in the

Sava River Basin on water retention,Proceedings . 50th Croatian and 10th

International Symposium on Agriculture . Opatija . Croatia (74–78)



226

137. Stebut, A. (1925a): Jedan prilog ispitivanju uzroka sušenja slavonskog hrasta,

Beograd.

138. Steiner, K. C. (1998): A decline-model interpretation of genetic and habitat

structure in oak populations and its implications for silviculture. Eur.J.For.Path

28:113–120.

139. Stojadinović, D., Nikić, Z., Isaković, D. (2005): Hydrogeological propertis of

Savian aquifer in the county Obrenovac, Proceeding for natural sciences, Matica

Srpska, Novi Sad (39-44)

140. Stojanović D. Levanić B. Matović S. Orlović S. (2015): Growth decrease and

mortality of oak floodplain forests as a response to change of water regime and

climate, European Journal of Forest Research 134 (3), 555-567

141. Swank, W.T. (1981): Models in Forest Hydrology – An Overview. Proceedings

IUFRO Workshop on Water and Nutrient Simulation Models, 13-20,

Birmensdorf

142. Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985): Klasifikacija zemljišta Jugoslavije.

Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

143. Škorić, M. (1996): Podzemne vode u Vojvodini, Zadužbina Andrejević, Beograd

144. Šumakov, V. (1959): Prethodni izveštaj o zemljišnim uslovima na poloju reke

Save u reonu Sr.Mitrovica i principi klasifikacije zemljišta poloja, “Topola”,

Bilten JNKT br. 11, 917-930, Beograd.

145. Tanner, C.B. (1967): Measurement of evapotranspiration in: Irrigation of

agricultural lands, Madison Wisc.

146. Thiel, H. (1870): Ueber die Bewurzelung einiger unserer Culturpflanzen. Z.

Landwirthsch. Ver.GroBherzogthums Hessen. 323-327, 332-336, (No. 37)

(1870)

147. Thomas, F.M., Blank, R., Hartman, G. (2002): Abiotic and biotic factors and

their interactions as causes of oak decline in Central Europe. Forest Pathology

32. Str. 277-307.

148. Thomasson, A.J. (1973): Factors Influencing the Water regimes of Gleyed

Clayey Soils in moist temperate Regions. Pseudogley-Gley, 491-502, Verlag

Chemie, Weinheim



227

149. Tomić, Z., Jović, N. (2002): Recentna sukcesija šume lužnjaka i poljskog jasena

u neplavnom delu gornjeg Srema, Glasnik Šumarskog fakulteta 85, Univerzitet

u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (101-112)

150. Tuzson, J. (1917): A lisztharmat karositasa a vinkovcei, lippai es gödöllöi

kincstari erdöbirtokokon (Štete od pepelnice u državnim šumama oko

Vinkovaca, Lippe i Gödöllöa, Erdeszeti Lapok, 56, Str. 113-124, Budapest.

151. Vajda, Z. (1948): Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih posavskh i

donjopodravskih šuma nizinskih šuma. Institut za šumarska istraživanja

Ministarstva šumarstva N. R. Hrvatske, str. 154, Zagreb.

152. Vallenburg, C. (1973): Hydromorphic Soil Characteristics in Alluvial Soils in

Connection with Soil Drainage. Pseudogley-Gley, Verlag Chemie, 393-403,

Weinheim

153. Varga, F. (1987): Erkrankung und Absterben der Bäume in den

Stieleichenbeständen Ungarns. Österr. Forstz. 98: 57-58.

154. Vlatković,  S. (2008): Šume Ravnog Srema, opšte karakteristike  i šumovitost

područja, Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema“, Javno preduzeće

Vojvodinašume-Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, Petrovaradin (7-18)

155. Voelker, S. L., R-M. Muzika, R. P. Guyette, (2008): Individual tree and stand

level influences on the growth, vigor, and decline of red oaks in Ozarks. Forest

Science 54 (1): 8–20.

156. Vrbek, B. (2003): Svojstva tala šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino

betul-Quercetum roboris Ht 1938) pokupskog bazena, česme i repaša. Rad

Šumar. Inst. 38(2) 177-194

157. Vrbek, B., Pilaš, I., Potočić, N., Seletković, I. (2006). Istraživanja razina

podzemnih voda, unosa teških metala i oštećenosti krošanja u šumskim

ekosustavima hrvatske. Radovi, (iz.br. 9), 159-180

158. Vučić N.,(1987): Vоdni, vаzdušni i tоplоtni rеžim zеmlјištа, Vојvоđаnskа

аkаdеmiја nаukаi umеtnоsti (53)

159. Vučić N.,(1997): Priručnik za ispitivanje zemlјišta, Knjigа V, Beograd, JDPZ,

(28-29)

160. Wesseling, J. (1980): Water menagment, research digest. 1980, Institute for

landand water ,managment research, Wageningen, 7-10



228

161. Wilde, S.A. (1962): Forstliche Bodenkunde. Verlag Paul Parey, 1-239, Hamburg

und Berlin

162. Woo Su Young (2009): Forest decline of the world: A linkage with air pollution

and global warming African Journal of Biotechnology Vol. 8 (25), pp. 7409-

7414, 29 December, 2009

163. Zanetti C., Blanc G., Vennetier M., Mériaux P., Royet P., Provansal M., (2009)

Tree root systems architecture in earth dike, RootRap Symposium, Vienna, 1-4

164. Živanov, N. (1977): Osobine zemljišta u nezaštićenom delu poloja reka: Drave,

Dunava i Tamiša i njihov značaj za taksacione elemente topole Populus x

euramericana (Dode) Guinier, cl. I-214, Doktorska disertacija, Institut za

topolarstvo, Novi Sad

165. Živanov, N., Ivanišević, P. (1986): Zemljišta za uzgoj topola i vrba, Monografija

“Topole i vrbe u Jugoslaviji”, p.p. 103-120, Institut za topolarstvo, Novi Sad.

166. Živanov, N., Ivanišević, P., Grbić, P. (1985): Rezultati uzgoja topola na

eutričnom kambisolu (gajnjači), “Topola”, Bilten JNKT br. 145-146: 27-34,

Beograd.

167. Živković, B., Nejgebauer, V., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L.,

Drezgić, P. (1972): Zemljišta Vojvodine, p. 685, Institut za poljoprivredna

istraživanja, Novi Sad.



БИОГРАФИЈА

Весна Николић рођенa је 07.04.1982. године у Београду. Основну школу и

гимназију “Димитрије Туцовић” (општи смер) завршила је у Београду. Шумарски

факултет, Одсек заштита од ерозије и уређење бујица, завршилa је 2009.год. са

просечном оценом 8.43 и стекла звање дипломираног инжењера заштите од ерозије

и уређења бујица. Уписала је докторске студије на Универзитету у Београду-

Шумарски факултет-студијски програм Шумарство-област Еколошки инжењеринг

у заштити земљишних и водних ресурса у школској 2008/2009 години. Од

01.02.2011. године запослена је као истраживач приправник, а од 19.03.2012. године

као истраживач сарадник  на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити

земљишних и водних ресурса  у оквиру пројекта “Одрживо газдовање укупним

потенцијалима шума у републици Србији“ Министарства просвете, науке и

технолошког развоја на Шумарском факултету  у Београду (руководилац пројекта

проф. др Милан Медаревић). Изабрана у звање асистента 23. 03. 2014. године за

ужу научну област ерозија и конзервација земљишта и вода.



Прилог 1.

Изјава о ауторству

Потписани-a дипл.инж Весна Николић ______________________

број уписа 2008/21 _______________________________
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Дозвољавам да се објаве моји лични подаци везани за добијање академског
звања доктора наука, као што су име и презиме, година и место рођења и датум
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стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну
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највећи обим права коришћења дела.
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Старост Графичкиприказ
Текстуални приказ

фација корита: пескови и алевритски пескови/
пескови, преталожени лес, органогено барске глинеa

барска фација: глине и глиновити алеврити /
тамносива алевритска глинаb

фација мртваја: алеврити, песковити алеврити и
песковиam

алувијално плавни седименти: алеврити са
карбонатним конкрецијама, песковито глиновити
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барска фација: глине и глиновити алеврити /
тамносива алевритска глинаb

фација мртваја: алеврити, песковити алеврити и
песковиam

алувијално плавни седименти: алеврити са
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80,13 - кота отвора пијезометра
6m - дубина уграђене пијезометарске конструкције
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Старост Графичкиприказ
Текстуални приказ

фација корита: пескови и алевритски пескови/
пескови, преталожени лес, органогено барске глинеa

барска фација: глине и глиновити алеврити /
тамносива алевритска глинаb

фација мртваја: алеврити, песковити алеврити и
песковиam

алувијално плавни седименти: алеврити са
карбонатним конкрецијама, песковито глиновити
алеврити, алевритски песак, алевритске глине
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барска фација: глине и глиновити алеврити /
тамносива алевритска глинаb

фација мртваја: алеврити, песковити алеврити и
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алувијално плавни седименти: алеврити са
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пијезометарска конструкција
P-10 - ознака пијезометра
80,13 - кота отвора пијезометра
6m - дубина уграђене пијезометарске конструкције
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фација корита: пескови и алевритски пескови/
пескови, преталожени лес, органогено барске глинеa

барска фација: глине и глиновити алеврити /
тамносива алевритска глинаb

фација мртваја: алеврити, песковити алеврити и
песковиam

алувијално плавни седименти: алеврити са
карбонатним конкрецијама, песковито глиновити
алеврити, алевритски песак, алевритске глине
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пијезометарска конструкција
P-10 - ознака пијезометра
80,13 - кота отвора пијезометра
6m - дубина уграђене пијезометарске конструкције
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